
ข้อมูลการติดต่อหลังรับมอบการติดตัง้ระบบและอุปกรณ์ไอซีทีโรงเรียนประชารัฐ

1)เบอร์ตดิตอ่ผู้ดแูลและการรับประกนัอุปกรณ์ไอซีทโีรงเรียนประชารัฐ

ช่ือบริษัท และ เบอร์ตดิตอ่
ระยะเวลา

รับประกัน
รูปแบบบริการ

True Online

เบอร์ : 02-9009195

2 ปี onsite On Site

TCL

เบอร์ : 02-2487505 - 8

2 ปี onsite On Site

Hewlett-Packard (HP)

เบอร์ : 02-7873344

3 ปี onsite On Site

เบอร์ : 02-4331437,02-8832229, 02-8832483, 

02-8832136

3 ปี Spare Part

Innovation Food

เบอร์ : 095-6947946

18 เดือน Spare Part

True Visions

เบอร์ : 02-9009119

1 ปี Repair

1 ปี Repair

1 ปี Repair

1 ปี Repair

T-Plus

เบอร์ : 02-815-8360, 0877156109

โครงเหล็ก 2 ปี 

สซีดีจาง 3 ปี

On Site

Limited Lifetime 

Warranty

Repair

Limited Lifetime 

Warranty

Repair

2 ปี On Site

1 ปี Spare Part

1 ปี Spare Part

1 ปี Spare Part

1 ปี Spare Part

1 ปี Spare Part

1 ปี Spare Part

1 ปี Spare Part

1 ปี Spare Part

TRUE Internet แจ้ง Circuit Number 5 หลักของโมเด็ม

D-Link

เบอร์ : 02-6617997

Exclusive

เบอร์ : 082-7265238

Multisys

เบอร์ : 02-3181390 ต่อ 22

หมายเหตุ

เคร่ืองรับสัญญาณ

โทรทัศน์

ระหว่างวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 09.00 น – 17.00 น 

ยกเว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดราชการ และวันหยุด

นักขัตฤกษ์

จะท าการเปลี่ยนหรือซอ่มภายใน 15 วัน หลังจากได้รับแจ้ง

 โดยมี 2 แนวทาง

1. พิมพ์งานพร้อมรีดลง Plate เหล็ก แล้วจัดสง่ไปทาง

โรงเรียนทีร่ะบุ

2. กรณีข้อ 1. ท าไม่ได้ จะสง่ทีมเข้าไปแกไ้ข

โตะ๊ประกาศข่าว

Microphone

UPS

Modulator

AV Selector

รับประกนัสนิค้า 1 ปี ไม่รวมถึงการใช้งานผิดวิธ ีภัย

ธรรมชาติ และการลักขโมย

กล่องรับสัญญาณ

โทรทัศน์

Hi-Solution

เบอร์ : 088-8095258 คุณคมสนัต,์ 082-7265320 คุณคม

กฤช, 082-7265321 คุณรุ่งโรจน์, 082-7265322 คุณประชา

อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์

ล าโพง USB

Switch 5 Port

Switch 8 Port

ตูว้างอุปกรณ์

โตะ๊คอมพิวเตอร์

กล้องถ่ายวิดโีอ

ป้ายโครงการ

ประชารัฐ

Mixer

HDMI To AV

Easier Cap

ปล๊ักพ่วง

Amplifier
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2)เบอร์ตดิตอ่ผู้ดแูลการตดิตั้งระบบไอซีทแีละระบบอินเทอร์เนต็โรงเรียนประชารัฐ

ล าดบั

ที่

รหัส

โรงเรียน

ช่ือโรงเรียน อ าเภอ จังหวัด ช่ือเขตพ้ืนที่ ช่ือ

Province Champion

เบอร์ตดิตอ่

Province 
1 1081010149 วัดเกาะลันตา เกาะลันตา กระบี่ สพป.กระบี่ นัฐธพงษ์ รอดคุ้ม 0917707546

2 1081010161 บ้านพระแอะ เกาะลันตา กระบี่ สพป.กระบี่ นัฐธพงษ์ รอดคุ้ม 0917707546

3 1081010125 บ้านควนม่วง เขาพนม กระบี่ สพป.กระบี่ นัฐธพงษ์ รอดคุ้ม 0917707546

4 1081010115 บ้านหนองน  าแดง เขาพนม กระบี่ สพป.กระบี่ นัฐธพงษ์ รอดคุ้ม 0917707546

5 1081010122 บ้านทุง่ปรือ เขาพนม กระบี่ สพป.กระบี่ นัฐธพงษ์ รอดคุ้ม 0917707546

6 1081010127 บ้านถ  าโกบ เขาพนม กระบี่ สพป.กระบี่ นัฐธพงษ์ รอดคุ้ม 0917707546

7 1081010077 บ้านบางคราม คลองท่อม กระบี่ สพป.กระบี่ นัฐธพงษ์ รอดคุ้ม 0917707546

8 1081010057 บ้านคลองไคร คลองท่อม กระบี่ สพป.กระบี่ นัฐธพงษ์ รอดคุ้ม 0917707546

9 1081010049 บ้านทรายขาว คลองท่อม กระบี่ สพป.กระบี่ นัฐธพงษ์ รอดคุ้ม 0917707546

10 1081010069 บ้านพรุดินนา คลองท่อม กระบี่ สพป.กระบี่ นัฐธพงษ์ รอดคุ้ม 0917707546

11 1081010064 บ้านพรุเตย คลองท่อม กระบี่ สพป.กระบี่ นัฐธพงษ์ รอดคุ้ม 0917707546

12 1081010046 บ้านท่งเสม็ด คลองท่อม กระบี่ สพป.กระบี่ นัฐธพงษ์ รอดคุ้ม 0917707546

13 1081010175 วิทยาประชาคม ปลายพระยา กระบี่ สพป.กระบี่ นัฐธพงษ์ รอดคุ้ม 0917707546

14 1081010183 บ้านบางหอย ปลายพระยา กระบี่ สพป.กระบี่ นัฐธพงษ์ รอดคุ้ม 0917707546

15 1081010007 วัดโพธิ์เรียง เมืองกระบี่ กระบี่ สพป.กระบี่ นัฐธพงษ์ รอดคุ้ม 0917707546

16 1081010011 บ้านเขาเทียมป่า เมืองกระบี่ กระบี่ สพป.กระบี่ นัฐธพงษ์ รอดคุ้ม 0917707546

17 1081010024 บ้านคลองก า เมืองกระบี่ กระบี่ สพป.กระบี่ นัฐธพงษ์ รอดคุ้ม 0917707546

18 1081010009 ชุมชนบ้านเขากลม เมืองกระบี่ กระบี่ สพป.กระบี่ นัฐธพงษ์ รอดคุ้ม 0917707546

19 1081010193 บ้านดินแดง ล าทับ กระบี่ สพป.กระบี่ นัฐธพงษ์ รอดคุ้ม 0917707546

20 1081010188 บ้านสะพานพน ล าทับ กระบี่ สพป.กระบี่ นัฐธพงษ์ รอดคุ้ม 0917707546

21 1081010187 บ้านย่านอดุม ล าทับ กระบี่ สพป.กระบี่ นัฐธพงษ์ รอดคุ้ม 0917707546

22 1081010211 บ้านคลองหมาก เหนือคลอง กระบี่ สพป.กระบี่ นัฐธพงษ์ รอดคุ้ม 0917707546

23 1081010208 บ้านควนต่อ เหนือคลอง กระบี่ สพป.กระบี่ นัฐธพงษ์ รอดคุ้ม 0917707546

24 1081010204 วัดโคกยาง เหนือคลอง กระบี่ สพป.กระบี่ นัฐธพงษ์ รอดคุ้ม 0917707546

25 1081010222 วัดธรรมาวุธสรณาราม เหนือคลอง กระบี่ สพป.กระบี่ นัฐธพงษ์ รอดคุ้ม 0917707546

26 1081010228 บ้านนาปง เหนือคลอง กระบี่ สพป.กระบี่ นัฐธพงษ์ รอดคุ้ม 0917707546

27 1081010084 บ้านแหลมสกั อา่วลึก กระบี่ สพป.กระบี่ นัฐธพงษ์ รอดคุ้ม 0917707546

28 1081010087 ชุมชนบ้านอา่วลึกเหนือ อา่วลึก กระบี่ สพป.กระบี่ นัฐธพงษ์ รอดคุ้ม 0917707546

29 1010720020 วัดชัยชนะสงคราม สมัพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย พุ่มทอง 0820054598

30 1010720027 วัดหนัง จอมทอง กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพมหานคร บุญมี สริินิจศรีวงศ์ 0829935061

31 1010720002 โฆสติสโมสร บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพมหานคร พิสทิธิ์ อมรแสงสขุศรี 0996632993

32 1010720025 วัดเจ้ามูล บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพมหานคร พิสทิธิ์ อมรแสงสขุศรี 0996632993

33 1010720029 วัดหงสร์ัตนาราม บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพมหานคร พิสทิธิ์ อมรแสงสขุศรี 0996632993

34 1010720035 ประถมนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพมหานคร ยงยุทธ สนิธนาพร 0840751903

35 1010720037 วัดด่าน ยานนาวา กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพมหานคร ยงยุทธ สนิธนาพร 0840751903

36 1010720026 วัดช่างเหล็ก ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพมหานคร สกล อาทิตย์ตระกลูชัย 0899228472

37 1010720004 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ดุสติ กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพมหานคร สมนึก วงษ์สทีา 0891006708

38 1010720019 วัดชนะสงคราม พระนคร กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพมหานคร สมนึก วงษ์สทีา 0891006708

39 1010720034 บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) ประเวศ กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพมหานคร สทุัศน์ เพิ่มพูลพานิช 0865159836

40 1010720011 วัดอทุัยธาราม ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพมหานคร สรุพัศ ดวงแกว้ 0820054572
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ล าดบั

ที่

รหัส

โรงเรียน

ช่ือโรงเรียน อ าเภอ จังหวัด ช่ือเขตพ้ืนที่ ช่ือ

Province Champion

เบอร์ตดิตอ่

Province 
41 1010720038 วัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) สวนหลวง กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพมหานคร อาทิตย์ ท าสวน 0917861762

42 1071020108 วัดหนองตะโก ท่าม่วง กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ภาณุมาส โพธิ์ทอง 0829935981

43 1071020121 วัดท่าตะคร้อ ท่าม่วง กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ภาณุมาส โพธิ์ทอง 0829935981

44 1071020099 วัดศรีโลหะราษฎร์บ ารุง ท่าม่วง กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ภาณุมาส โพธิ์ทอง 0829935981

45 1071020097 วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ ท่าม่วง กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ภาณุมาส โพธิ์ทอง 0829935981

46 1071020104 บ้านใหม(่จีนาภักดิ์วิทยา) ท่าม่วง กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ภาณุมาส โพธิ์ทอง 0829935981

47 1071020103 วัดชุกพี ท่าม่วง กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ภาณุมาส โพธิ์ทอง 0829935981

48 1071020114 วัดวังขนายทายิการาม ท่าม่วง กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ภาณุมาส โพธิ์ทอง 0829935981

49 1071020038 บ้านแกง่หลวง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ภาณุมาส โพธิ์ทอง 0829935981

50 1071020027 บ้านวังด้ง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ภาณุมาส โพธิ์ทอง 0829935981

51 1071020041 บ้านวังลาน เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ภาณุมาส โพธิ์ทอง 0829935981

52 1071020357 บ้านน  าพุ ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ภาณุมาส โพธิ์ทอง 0829935981

53 1071020347 บ้านโป่งหวาย ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ภาณุมาส โพธิ์ทอง 0829935981

54 1071020344 บ้านนาสวน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ภาณุมาส โพธิ์ทอง 0829935981

55 1071020358 บ้านน  ามุด ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ภาณุมาส โพธิ์ทอง 0829935981

56 1071020350 อนุบาลศรีสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ภาณุมาส โพธิ์ทอง 0829935981

57 1071020451 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ภาณุมาส โพธิ์ทอง 0829935981

58 1071020155 วัดเขาใหญ่ ท่ามะกา กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ภาณุมาส โพธิ์ทอง 0829935981

59 1071020150 วัดส านักคร้อ ท่ามะกา กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ภาณุมาส โพธิ์ทอง 0829935981

60 1071020136 บ้านท่ามะกา ท่ามะกา กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ภาณุมาส โพธิ์ทอง 0829935981

61 1071020137 วัดคร้อพนัน ท่ามะกา กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ภาณุมาส โพธิ์ทอง 0829935981

62 1071020154 ดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอปุถัมภ์ ท่ามะกา กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ภาณุมาส โพธิ์ทอง 0829935981

63 1071020183 วัดดาปานนิมิต มิตรภาพที ่142 ท่ามะกา กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ภาณุมาส โพธิ์ทอง 0829935981

64 1071020166 วัดหวายเหนียว'ปุญสริิวิทยา' ท่ามะกา กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ภาณุมาส โพธิ์ทอง 0829935981

65 1071020276 วัดดอนเจดีย์ พนมทวน กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ภาณุมาส โพธิ์ทอง 0829935981

66 1071020269 วัดทุง่สมอ พนมทวน กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ภาณุมาส โพธิ์ทอง 0829935981

67 1071020261 วัดบ้านทวน พนมทวน กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ภาณุมาส โพธิ์ทอง 0829935981

68 1071020289 อนุบาลพนมทวน พนมทวน กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ภาณุมาส โพธิ์ทอง 0829935981

69 1071020281 บ้านสระลุมพุก พนมทวน กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ภาณุมาส โพธิ์ทอง 0829935981

70 1071020430 วัดสระลงเรือ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ภาณุมาส โพธิ์ทอง 0829935981

71 1071020429 บ้านเขากรวด ห้วยกระเจา กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ภาณุมาส โพธิ์ทอง 0829935981

72 1071020083 เพียงหลวง 3 ในทูลกระหม่อมหญิงอบุลรัตนราชกญัญา สริิ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ภาณุมาส โพธิ์ทอง 0829935981

73 1071020207 พุทธวิมุติวิทยา ไทรโยค กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ภาณุมาส โพธิ์ทอง 0829935981

74 1071020216 บ้านบ้องตี ไทรโยค กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ภาณุมาส โพธิ์ทอง 0829935981

75 1071020188 บ้านวังสงิห์ ไทรโยค กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ภาณุมาส โพธิ์ทอง 0829935981

76 1071020235 อนุบาลบ่อพลอย บ่อพลอย กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ภาณุมาส โพธิ์ทอง 0829935981

77 1071020229 วัดทุง่มะสงั(มิตรภาพที ่9) บ่อพลอย กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ภาณุมาส โพธิ์ทอง 0829935981

78 1071020251 บ้านหนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ภาณุมาส โพธิ์ทอง 0829935981

79 1071020252 บ้านยางสงู บ่อพลอย กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ภาณุมาส โพธิ์ทอง 0829935981

80 1071020294 อนุบาลวัดเลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ภาณุมาส โพธิ์ทอง 0829935981

81 1071020328 บ้านหนองเค็ด เลาขวัญ กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ภาณุมาส โพธิ์ทอง 0829935981

82 1071020321 บ้านตลุงเหนือ เลาขวัญ กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ภาณุมาส โพธิ์ทอง 0829935981

83 1071020336 บ้านตรอกสะเดา เลาขวัญ กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ภาณุมาส โพธิ์ทอง 0829935981
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84 1071020316 บ้านกรับใหญ่ เลาขวัญ กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ภาณุมาส โพธิ์ทอง 0829935981

85 1046030174 นามลวิทยาคาร กมลาไสย กาฬสนิธุ์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 1 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403

86 1046030170 ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ กมลาไสย กาฬสนิธุ์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 1 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403

87 1046030153 หนองแปนโนนสงูนาเชือกราษฎร์บ ารุง กมลาไสย กาฬสนิธุ์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 1 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403

88 1046030548 กดุครองวิทยาคาร ดอนจาน กาฬสนิธุ์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 1 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403

89 1046030560 บ้านนาวิทยาคม ดอนจาน กาฬสนิธุ์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 1 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403

90 1046030551 หนองพอกวิทยายน ดอนจาน กาฬสนิธุ์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 1 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403

91 1046030023 ห้วยตูมวิทยาคาร เมืองกาฬสนิธุ์ กาฬสนิธุ์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 1 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403

92 1046030033 บึงวิชัยสงเคราะห์ เมืองกาฬสนิธุ์ กาฬสนิธุ์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 1 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403

93 1046030039 หนองกงุวิทยาคม เมืองกาฬสนิธุ์ กาฬสนิธุ์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 1 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403

94 1046030002 หามแหโพนทองวิทยาคม เมืองกาฬสนิธุ์ กาฬสนิธุ์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 1 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403

95 1046030014 ชุมชนหนองสอวิทยาคาร เมืองกาฬสนิธุ์ กาฬสนิธุ์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 1 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403

96 1046030053 ท่าแสงวิทยายน เมืองกาฬสนิธุ์ กาฬสนิธุ์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 1 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403

97 1046030052 คอนเรียบอนุกลู เมืองกาฬสนิธุ์ กาฬสนิธุ์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 1 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403

98 1046030042 บ้านโหมนสงเคราะห์ เมืองกาฬสนิธุ์ กาฬสนิธุ์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 1 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403

99 1046030001 บ้านต้อนวิทยาคาร เมืองกาฬสนิธุ์ กาฬสนิธุ์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 1 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403

100 1046030463 เหล่าเขืองโนนเสยีววิทยา ร่องค า กาฬสนิธุ์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 1 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403

101 1046030187 ชุมชนแกง้ค าวิทยา สหัสขันธ์ กาฬสนิธุ์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 1 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403

102 1046030189 ชุมชนน  าเกลี ยงกล่อมวิทยา สหัสขันธ์ กาฬสนิธุ์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 1 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403

103 1046030180 ดงน้อยวิทยา สหัสขันธ์ กาฬสนิธุ์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 1 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403

104 1046030532 ท่านาจานวิทยา สามชัย กาฬสนิธุ์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 1 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403

105 1046030541 บ้านหนองกงุใหญ่ สามชัย กาฬสนิธุ์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 1 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403

106 1046030578 เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา ฆ้องชัย กาฬสนิธุ์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 2 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403

107 1046030572 โนนศิลาสว่างวิทย์ ฆ้องชัย กาฬสนิธุ์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 2 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403

108 1046030575 วังยางวิทยาคาร ฆ้องชัย กาฬสนิธุ์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 2 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403

109 1046030284 กดุจิกวิทยาคาร ท่าคันโท กาฬสนิธุ์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 2 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403

110 1046030084 บ้านสาวิทยาสรรพ์ ยางตลาด กาฬสนิธุ์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 2 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403

111 1046030110 ดอนยานางศึกษา ยางตลาด กาฬสนิธุ์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 2 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403

112 1046030104 นาเชือกวิทยาสรรพ์ ยางตลาด กาฬสนิธุ์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 2 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403

113 1046030130 นางามแกน่ล าดวนวิทยา ยางตลาด กาฬสนิธุ์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 2 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403

114 1046030136 โคกค าวิทยา ยางตลาด กาฬสนิธุ์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 2 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403

115 1046030103 ห้วยเตยวิทยา ยางตลาด กาฬสนิธุ์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 2 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403

116 1046030093 หนองอเิฒ่าวิทยา ยางตลาด กาฬสนิธุ์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 2 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403

117 1046030099 โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา ยางตลาด กาฬสนิธุ์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 2 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403

118 1046030128 บ้านหนองแวงบ่อแกว้ ยางตลาด กาฬสนิธุ์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 2 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403

119 1046030414 ชุมชนสามัคคีราษฎร์บ ารุง หนองกงุศรี กาฬสนิธุ์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 2 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403

120 1046030434 หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ หนองกงุศรี กาฬสนิธุ์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 2 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403

121 1046030371 หนองบัววิทยาเสริม ห้วยเม็ก กาฬสนิธุ์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 2 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403

122 1046030381 บ้านหาดทรายมูล ห้วยเม็ก กาฬสนิธุ์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 2 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403

123 1046030375 หนองโนวิทยาคม ห้วยเม็ก กาฬสนิธุ์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 2 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403

124 1046030614 กาฬสนิธุ์ปัญญานุกลู ยางตลาด กาฬสนิธุ์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 2 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403

125 1046030249 กดุค้าวเทพพิทยา กฉุินารายณ์ กาฬสนิธุ์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 3 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403

126 1046030238 หนองจระเข้เรืองศิลป์ กฉุินารายณ์ กาฬสนิธุ์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 3 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403
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127 1046030247 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บ ารุง กฉุินารายณ์ กาฬสนิธุ์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 3 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403

128 1046030254 นาโกวิทยาสงู กฉุินารายณ์ กาฬสนิธุ์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 3 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403

129 1046030242 นาขามวิทยา กฉุินารายณ์ กาฬสนิธุ์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 3 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403

130 1046030223 บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที ่194 กฉุินารายณ์ กาฬสนิธุ์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 3 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403

131 1046030225 สมสะอาดพิทยาสรรพ์ กฉุินารายณ์ กาฬสนิธุ์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 3 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403

132 1046030262 บ้านคุย กฉุินารายณ์ กาฬสนิธุ์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 3 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403

133 1046030227 หนองห้างอ านวยวิทย์ กฉุินารายณ์ กาฬสนิธุ์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 3 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403

134 1046030257 เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ กฉุินารายณ์ กาฬสนิธุ์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 3 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403

135 1046030268 บ้านสวนผึ ง กฉุินารายณ์ กาฬสนิธุ์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 3 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403

136 1046030338 กดุกว้างสวาสดิ์วิทยา เขาวง กาฬสนิธุ์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 3 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403

137 1046030345 กดุตอแกน่ราษฎร์วิทยา เขาวง กาฬสนิธุ์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 3 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403

138 1046030341 หนองแสงถวิลราษฎร์ เขาวง กาฬสนิธุ์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 3 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403

139 1046030349 บ้านสม้ป่อย เขาวง กาฬสนิธุ์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 3 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403

140 1046030352 บ้านหนองผือ เขาวง กาฬสนิธุ์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 3 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403

141 1046030411 บ้านดินจี่ ค าม่วง กาฬสนิธุ์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 3 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403

142 1046030391 บ้านค าพิมูล ค าม่วง กาฬสนิธุ์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 3 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403

143 1046030405 บ้านโจดนาตาล ค าม่วง กาฬสนิธุ์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 3 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403

144 1046030398 สงูเนินวิทยาคม ค าม่วง กาฬสนิธุ์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 3 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403

145 1046030505 บ้านนาคู นาคู กาฬสนิธุ์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 3 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403

146 1046030516 บ้านม่วงกลุ นาคู กาฬสนิธุ์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 3 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403

147 1046030518 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร นาคู กาฬสนิธุ์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 3 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403

148 1046030507 บ้านนากระเดา นาคู กาฬสนิธุ์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 3 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403

149 1046030472 บ้านโนนเทีย่ง นามน กาฬสนิธุ์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 3 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403

150 1046030467 หนองหญ้าปล้อง นามน กาฬสนิธุ์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 3 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403

151 1046030483 สงเปลือยวิทยายน นามน กาฬสนิธุ์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 3 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403

152 1046030482 หนองบัวใน นามน กาฬสนิธุ์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 3 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403

153 1046030476 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม นามน กาฬสนิธุ์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 3 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403

154 1046030332 ค าเม็กวิทยา สมเด็จ กาฬสนิธุ์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 3 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403

155 1046030322 บ้านกอกวิทยาคม สมเด็จ กาฬสนิธุ์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 3 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403

156 1046030321 มหาไชยโคกกว้างวิทยา สมเด็จ กาฬสนิธุ์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 3 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403

157 1046030296 ชุมชนบ้านบอนวิทยา สมเด็จ กาฬสนิธุ์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 3 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403

158 1046030297 หนองแสงวิทยาเสริม สมเด็จ กาฬสนิธุ์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 3 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403

159 1046030299 สมเด็จประชานุเคราะห์ สมเด็จ กาฬสนิธุ์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 3 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403

160 1046030305 ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ สมเด็จ กาฬสนิธุ์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 3 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403

161 1046030495 ค าหมุนผดุงเวทย์ ห้วยผึ ง กาฬสนิธุ์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 3 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403

162 1046030487 ไค้นุ่นวิทยาพูน ห้วยผึ ง กาฬสนิธุ์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 3 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403

163 1062040425 บ้านใหม่พัฒนา โกสมัพีนคร ก าแพงเพชร สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 โยธนิ แกว้วันดี 0909070805

164 1062040283 ออ่นวิมลราษฎร์วิทยา ไทรงาม ก าแพงเพชร สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 โยธนิ แกว้วันดี 0909070805

165 1062040239 บ้านคุยป่ายาง พรานกระต่าย ก าแพงเพชร สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 โยธนิ แกว้วันดี 0909070805

166 1062040261 บ้านบึงพิไกร พรานกระต่าย ก าแพงเพชร สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 โยธนิ แกว้วันดี 0909070805

167 1062040225 บ้านหนองตากล้า พรานกระต่าย ก าแพงเพชร สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 โยธนิ แกว้วันดี 0909070805

168 1062040250 บ้านลานไผ่ พรานกระต่าย ก าแพงเพชร สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 โยธนิ แกว้วันดี 0909070805

169 1062040073 บ้านทรงธรรม เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 โยธนิ แกว้วันดี 0909070805
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170 1062040053 บ้านธ ามรงค(์รองประชาสงเคราะห์) เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 โยธนิ แกว้วันดี 0909070805

171 1062040005 บ้านชัยภูมิ เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 โยธนิ แกว้วันดี 0909070805

172 1062040032 นิคมสร้างตนเอง 1 (ทุง่โพธิ์ทะเล) เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 โยธนิ แกว้วันดี 0909070805

173 1062040028 บ้านล ามะโกรก เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 โยธนิ แกว้วันดี 0909070805

174 1062040360 บ้านจันทิมา ลานกระบือ ก าแพงเพชร สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 โยธนิ แกว้วันดี 0909070805

175 1062040342 บ้านเกศกาสร ลานกระบือ ก าแพงเพชร สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 โยธนิ แกว้วันดี 0909070805

176 1062040356 บ้านคุยมะม่วง ลานกระบือ ก าแพงเพชร สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 โยธนิ แกว้วันดี 0909070805

177 1062040337 บ้านบึงทับแรต ลานกระบือ ก าแพงเพชร สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 โยธนิ แกว้วันดี 0909070805

178 1062040332 บ้านปลักไม้ด า ลานกระบือ ก าแพงเพชร สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 โยธนิ แกว้วันดี 0909070805

179 1062040350 บ้านบึงมาลย์ ลานกระบือ ก าแพงเพชร สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 โยธนิ แกว้วันดี 0909070805

180 1062040166 บ้านใหม่หนองยาง ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 โยธนิ แกว้วันดี 0909070805

181 1062040141 วัดหนองเหมือด ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 โยธนิ แกว้วันดี 0909070805

182 1062040208 ประชารักษ์ศึกษา คลองขลุง ก าแพงเพชร สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 โยธนิ แกว้วันดี 0909070805

183 1062040188 บ้านท่าพุทรา คลองขลุง ก าแพงเพชร สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 โยธนิ แกว้วันดี 0909070805

184 1062040189 บ้านวังบัว คลองขลุง ก าแพงเพชร สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 โยธนิ แกว้วันดี 0909070805

185 1062040177 บ้านวังหันน  าดึง คลองขลุง ก าแพงเพชร สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 โยธนิ แกว้วันดี 0909070805

186 1062040194 อนุบาลวังไทร คลองขลุง ก าแพงเพชร สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 โยธนิ แกว้วันดี 0909070805

187 1062040171 บ้านวังน  า คลองขลุง ก าแพงเพชร สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 โยธนิ แกว้วันดี 0909070805

188 1062040203 วัดพิกลุทอง คลองขลุง ก าแพงเพชร สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 โยธนิ แกว้วันดี 0909070805

189 1062040302 บ้านโชคชัยพัฒนา คลองลาน ก าแพงเพชร สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 โยธนิ แกว้วันดี 0909070805

190 1062040313 บ้านโป่งน  าร้อน คลองลาน ก าแพงเพชร สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 โยธนิ แกว้วันดี 0909070805

191 1062040317 บ้านคลองแขยงวิทยา คลองลาน ก าแพงเพชร สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 โยธนิ แกว้วันดี 0909070805

192 1062040370 บ้านทุง่ทอง ทรายทองวัฒนา ก าแพงเพชร สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 โยธนิ แกว้วันดี 0909070805

193 1062040407 บ้านโพธิ์เอน บึงสามัคคี ก าแพงเพชร สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 โยธนิ แกว้วันดี 0909070805

194 1062040404 บ้านดงเย็น บึงสามัคคี ก าแพงเพชร สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 โยธนิ แกว้วันดี 0909070805

195 1062040395 บ้านชายเคือง บึงสามัคคี ก าแพงเพชร สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 โยธนิ แกว้วันดี 0909070805

196 1040050427 บ้านค าหญ้าแดง บ้านฝาง ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 1 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

197 1040050467 บ้านหนองเซยีงซยุโนนสะอาด บ้านฝาง ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 1 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

198 1040050483 ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา พระยืน ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 1 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

199 1040050497 พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท พระยืน ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 1 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

200 1040050504 บ้านหินเหิบศิลาทิพย์ พระยืน ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 1 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

201 1040050006 บ้านหนองไหลหนองบัวทอง เมืองขอนแกน่ ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 1 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

202 1040050007 บ้านดอนช้าง เมืองขอนแกน่ ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 1 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

203 1040050018 บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ เมืองขอนแกน่ ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 1 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

204 1040050047 บ้านโนนท่อนวิทยา เมืองขอนแกน่ ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 1 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

205 1040050055 บ้านหินลาดวังตอ เมืองขอนแกน่ ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 1 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

206 1040050039 บ้านม่วง เมืองขอนแกน่ ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 1 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

207 1040050062 บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกลู เมืองขอนแกน่ ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 1 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

208 1040050029 บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน เมืองขอนแกน่ ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 1 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

209 1040050118 ไทยรัฐวิทยา84(บ้านส าราญเพี ยฟาน) เมืองขอนแกน่ ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 1 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

210 1040051002 ดอนหมู โคกโพธิ์ไชย ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 2 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

211 1040051008 สามหมอโนนทัน โคกโพธิ์ไชย ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 2 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

212 1040050195 โนนพะยอมพิทยไพศาล ชนบท ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 2 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267
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213 1040050207 บ้านแท่น ชนบท ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 2 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

214 1040050222 บ้านปอแดง ชนบท ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 2 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

215 1040050223 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า ชนบท ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 2 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

216 1040050410 บ้านทุง่มน บ้านไผ่ ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 2 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

217 1040050421 บ้านละว้า บ้านไผ่ ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 2 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

218 1040050381 บ้านป่างิ วหนองฮี บ้านไผ่ ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 2 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

219 1040051046 บ้านโคกส าราญ บ้านแฮด ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 2 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

220 1040051067 บ้านหนองไฮขามเปี้ย บ้านแฮด ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 2 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

221 1040050477 บ้านวังหินเกา่ค้อ เปือยน้อย ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 2 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

222 1040050673 สวัสดี มัญจาคีรี ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 2 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

223 1040050696 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา มัญจาคีรี ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 2 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

224 1040050698 บ้านกอกป่าผุวิทยา มัญจาคีรี ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 2 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

225 1040050708 บ้านหนองแปน มัญจาคีรี ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 2 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

226 1040051078 บ้านโนนแดง โนนศิลา ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 3 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

227 1040051077 ขอนสกัตอประดู่ระหอกโพธิ์ โนนศิลา ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 3 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

228 1040051076 ไตรราษฎร์สามัคคี โนนศิลา ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 3 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

229 1040051085 หนองกงุห้วยเสยีววิทยา โนนศิลา ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 3 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

230 1040050517 บ้านหนองแวงมน พล ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 3 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

231 1040050528 บ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฏร์สามัคค)ี พล ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 3 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

232 1040050530 บ้านลอมคอม พล ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 3 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

233 1040050537 บ้านโสกนกเต็น พล ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 3 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

234 1040050560 บ้านหนองแวงโสกพระ พล ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 3 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

235 1040050726 บ้านทางขวาง แวงน้อย ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 3 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

236 1040050730 บ้านหนองแวงท่าวัด แวงน้อย ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 3 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

237 1040050746 ชุมชนบ้านแวงใหญ่ แวงใหญ่ ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 3 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

238 1040050911 บ้านดงเค็ง หนองสองห้อง ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 3 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

239 1040050958 บ้านหนองกงุสว่าง หนองสองห้อง ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 3 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

240 1040050909 ไตรมิตรวิทยา หนองสองห้อง ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 3 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

241 1040050138 นามูลวิทยาคม กระนวน ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 4 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

242 1040050134 บ้านหนองซา กระนวน ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 4 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

243 1040050144 ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด กระนวน ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 4 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

244 1040050156 บ้านห้วยยาง กระนวน ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 4 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

245 1040050165 บ้านโนนทองห้วยบาก เขาสวนกวาง ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 4 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

246 1040050179 ชุมชนโนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 4 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

247 1040051017 บ้านกระนวนซ าสงู ซ าสงู ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 4 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

248 1040051022 บ้านห้วยเตย ซ าสงู ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 4 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

249 1040050317 บ้านทรายมูล น  าพอง ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 4 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

250 1040050337 บ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ น  าพอง ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 4 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

251 1040050365 บ้านค าบง น  าพอง ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 4 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

252 1040050963 บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอนิทร์แปลง อบุลรัตน์ ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 4 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

253 1040050982 หนองขามพิทยาคม อบุลรัตน์ ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 4 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

254 1040050235 บ้านโคกสงู ชุมแพ ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 5 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

255 1040050263 หนองกงุพิทยาคม ชุมแพ ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 5 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267
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256 1040050565 นาฝายวิทยา ภูผาม่าน ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 5 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

257 1040050575 บ้านโนนสว่างท่ากระบือ ภูผาม่าน ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 5 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

258 1040050572 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ภูผาม่าน ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 5 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

259 1040050587 บ้านกดุดุกวิทยา ภูเวียง ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 5 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

260 1040050602 บ้านนาชุมแสง ภูเวียง ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 5 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

261 1040050634 บ้านอา่งศิลา ภูเวียง ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 5 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

262 1040050645 บ้านหนองกงุธนสารโศภน ภูเวียง ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 5 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

263 1040050638 บ้านหินร่องโนนสวรรค์ เวียงเกา่ ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 5 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

264 1040050785 บ้านซ ายาง สชีมพู ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 5 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

265 1040050820 บ้านใหม่โสกสม้กบ สชีมพู ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 5 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

266 1040050789 ภูห่านศึกษา สชีมพู ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 5 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

267 1040051038 บ้านขนวน หนองนาค า ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 5 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

268 1040051041 บ้านหนองนาค า หนองนาค า ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 5 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

269 1040050857 บ้านกดุเลา หนองเรือ ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 5 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

270 1040050851 บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือ ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 5 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

271 1040050871 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือ ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 5 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

272 1040050839 บ้านกง(ประชานุกลู) หนองเรือ ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 5 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

273 1040050845 หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองเรือ ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 5 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

274 1040050827 บ้านเม็ง หนองเรือ ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 5 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

275 1040050887 บ้านยางค า หนองเรือ ขอนแกน่ สพป.ขอนแกน่ เขต 5 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

276 1022060190 วัดแกง่หางแมว แกง่หางแมว จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1 วีรชน เกษมสขุ 0865630051

277 1022060192 บ้านโคกวัด แกง่หางแมว จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1 วีรชน เกษมสขุ 0865630051

278 1022060181 บ้านหนองเจ๊กสร้อย แกง่หางแมว จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1 วีรชน เกษมสขุ 0865630051

279 1022060185 บ้านวังอแีอน่ แกง่หางแมว จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1 วีรชน เกษมสขุ 0865630051

280 1022060183 บ้านซอยสองฯ แกง่หางแมว จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1 วีรชน เกษมสขุ 0865630051

281 1022060052 บ้านตาเลียว ท่าใหม่ จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1 วีรชน เกษมสขุ 0865630051

282 1022060031 วัดบูรพาพิทยาราม ท่าใหม่ จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1 วีรชน เกษมสขุ 0865630051

283 1022060062 วัดร าพัน ท่าใหม่ จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1 วีรชน เกษมสขุ 0865630051

284 1022060038 วัดสามผาน ท่าใหม่ จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1 วีรชน เกษมสขุ 0865630051

285 1022060195 วัดหนองแหวน นายายอาม จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1 วีรชน เกษมสขุ 0865630051

286 1022060209 วัดช้างข้าม นายายอาม จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1 วีรชน เกษมสขุ 0865630051

287 1022060212 วัดนายายอาม นายายอาม จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1 วีรชน เกษมสขุ 0865630051

288 1022060202 บ้านห้วงกระแจะ นายายอาม จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1 วีรชน เกษมสขุ 0865630051

289 1022060206 บ้านคลองลาว นายายอาม จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1 วีรชน เกษมสขุ 0865630051

290 1022060026 วัดเกาะขวาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1 วีรชน เกษมสขุ 0865630051

291 1022060018 วัดทองทัว่ เมืองจันทบุรี จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1 วีรชน เกษมสขุ 0865630051

292 1022060015 วัดดอนตาล เมืองจันทบุรี จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1 วีรชน เกษมสขุ 0865630051

293 1022060006 วัดแสลง เมืองจันทบุรี จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1 วีรชน เกษมสขุ 0865630051

294 1022060070 บ้านหนองเสม็ด ขลุง จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 2 วีรชน เกษมสขุ 0865630051

295 1022060086 บ้านบ่อเวฬุ ขลุง จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 2 วีรชน เกษมสขุ 0865630051

296 1022060080 วัดมาบไผ่ ขลุง จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 2 วีรชน เกษมสขุ 0865630051

297 1022060083 วัดเวฬุวัน ขลุง จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 2 วีรชน เกษมสขุ 0865630051

298 1022060216 บ้านเนินมะหาด เขาคิชฌกฏู จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 2 วีรชน เกษมสขุ 0865630051
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299 1022060140 บ้านโป่งน  าร้อน โป่งน  าร้อน จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 2 วีรชน เกษมสขุ 0865630051

300 1022060100 วัดวังจะอา้ย มะขาม จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 2 วีรชน เกษมสขุ 0865630051

301 1022060102 วัดขนุน(พรหมราษฎร์วิทยา) มะขาม จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 2 วีรชน เกษมสขุ 0865630051

302 1022060178 บ้านโป่งเจริญชัย สอยดาว จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 2 วีรชน เกษมสขุ 0865630051

303 1022060126 วัดหนองชิ่ม แหลมสงิห์ จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 2 วีรชน เกษมสขุ 0865630051

304 1022060162 บ้านทรัพย์เจริญ สอยดาว จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 2 วีรชน เกษมสขุ 0865630051

305 1024070099 บ้านปลายคลอง 20 บางน  าเปรี ยว ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สรุวุฒิ ชลาสนิธุ์ 0817749980

306 1024070088 ตลาดคลอง 16 บางน  าเปรี ยว ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สรุวุฒิ ชลาสนิธุ์ 0817749980

307 1024070073 ปากคลองบางขนาก บางน  าเปรี ยว ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สรุวุฒิ ชลาสนิธุ์ 0817749980

308 1024070068 สเุหร่าแคราย บางน  าเปรี ยว ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สรุวุฒิ ชลาสนิธุ์ 0817749980

309 1024070105 สกลุดีประชาสรรค์ บางน  าเปรี ยว ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สรุวุฒิ ชลาสนิธุ์ 0817749980

310 1024070069 สทิธสินุทรอทุิศ บางน  าเปรี ยว ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สรุวุฒิ ชลาสนิธุ์ 0817749980

311 1024070078 สะแกโดดประชาสรรค์ บางน  าเปรี ยว ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สรุวุฒิ ชลาสนิธุ์ 0817749980

312 1024070111 วัดไผ่ด า บางน  าเปรี ยว ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สรุวุฒิ ชลาสนิธุ์ 0817749980

313 1024070086 ปากบึงสงิโต บางน  าเปรี ยว ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สรุวุฒิ ชลาสนิธุ์ 0817749980

314 1024070082 วัดคลอง 18 บางน  าเปรี ยว ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สรุวุฒิ ชลาสนิธุ์ 0817749980

315 1024070147 วัดเขาดิน บางปะกง ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สรุวุฒิ ชลาสนิธุ์ 0817749980

316 1024070122 วัดบางแสม บางปะกง ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สรุวุฒิ ชลาสนิธุ์ 0817749980

317 1024070143 ประกอบราษฎร์บ ารุง บางปะกง ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สรุวุฒิ ชลาสนิธุ์ 0817749980

318 1024070140 วัดบางเกลือ(ประชารัฐบ ารุง) บางปะกง ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สรุวุฒิ ชลาสนิธุ์ 0817749980

319 1024070125 พรหมานุเคราะห์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สรุวุฒิ ชลาสนิธุ์ 0817749980

320 1024070137 วัดบางสมัคร บางปะกง ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สรุวุฒิ ชลาสนิธุ์ 0817749980

321 1024070138 วัดพิมพาวาส บางปะกง ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สรุวุฒิ ชลาสนิธุ์ 0817749980

322 1024070129 วัดสองคลอง บางปะกง ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สรุวุฒิ ชลาสนิธุ์ 0817749980

323 1024070145 วัดสขุาราม บางปะกง ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สรุวุฒิ ชลาสนิธุ์ 0817749980

324 1024070142 วัดสคุันธศีลาราม บางปะกง ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สรุวุฒิ ชลาสนิธุ์ 0817749980

325 1024070174 วัดคลองสวน (พิบูลธรรมขันธ)์ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สรุวุฒิ ชลาสนิธุ์ 0817749980

326 1024070164 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สรุวุฒิ ชลาสนิธุ์ 0817749980

327 1024070173 วัดใหม่ประเวศ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สรุวุฒิ ชลาสนิธุ์ 0817749980

328 1024070153 วัดดอนทราย บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สรุวุฒิ ชลาสนิธุ์ 0817749980

329 1024070151 วัดประศาสน์โสภณ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สรุวุฒิ ชลาสนิธุ์ 0817749980

330 1024070168 วัดสนามจันทร์ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สรุวุฒิ ชลาสนิธุ์ 0817749980

331 1024070158 วัดพิพิธประสาทสนุทร บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สรุวุฒิ ชลาสนิธุ์ 0817749980

332 1024070156 วัดกระทุม่ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สรุวุฒิ ชลาสนิธุ์ 0817749980

333 1024070166 วัดประชาบ ารุงกจิ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สรุวุฒิ ชลาสนิธุ์ 0817749980

334 1024070159 วัดแสนภูดาษ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สรุวุฒิ ชลาสนิธุ์ 0817749980

335 1024070150 วัดอนิทาราม บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สรุวุฒิ ชลาสนิธุ์ 0817749980

336 1024070162 วัดศรีมงคล บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สรุวุฒิ ชลาสนิธุ์ 0817749980

337 1024070013 วัดจุกเฌอ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สรุวุฒิ ชลาสนิธุ์ 0817749980

338 1024070016 วัดพรหมสวุรรณ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สรุวุฒิ ชลาสนิธุ์ 0817749980

339 1024070036 สเุหร่าสมอเซ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สรุวุฒิ ชลาสนิธุ์ 0817749980

340 1024070042 แพ่งพิทยาภูมิ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สรุวุฒิ ชลาสนิธุ์ 0817749980

341 1024070041 วัดไชยธารา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สรุวุฒิ ชลาสนิธุ์ 0817749980
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342 1024070002 วัดเทพนิมิตร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สรุวุฒิ ชลาสนิธุ์ 0817749980

343 1024070022 วัดบ้านนา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สรุวุฒิ ชลาสนิธุ์ 0817749980

344 1024070010 บ้านบางแกว้ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สรุวุฒิ ชลาสนิธุ์ 0817749980

345 1024070006 วัดเทีย่งพิมลมุข เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สรุวุฒิ ชลาสนิธุ์ 0817749980

346 1024070018 บ้านวนท่าแครง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สรุวุฒิ ชลาสนิธุ์ 0817749980

347 1024070024 วัดเกาะ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สรุวุฒิ ชลาสนิธุ์ 0817749980

348 1024070015 วัดทด เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สรุวุฒิ ชลาสนิธุ์ 0817749980

349 1024070021 วัดบางปรง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สรุวุฒิ ชลาสนิธุ์ 0817749980

350 1024070033 บ้านวังตะเคียน เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สรุวุฒิ ชลาสนิธุ์ 0817749980

351 1024070029 วัดหนามแดง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สรุวุฒิ ชลาสนิธุ์ 0817749980

352 1024070341 ฉะเชิงเทราปัญญานุกลู บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สรุวุฒิ ชลาสนิธุ์ 0817749980

353 1024070307 วัดบางโรง คลองเข่ือน ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 สรุวุฒิ ชลาสนิธุ์ 0817749980

354 1024070179 วัดนาเหล่าบก พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 สรุวุฒิ ชลาสนิธุ์ 0817749980

355 1024070287 วัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์) ราชสาสน์ ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 สรุวุฒิ ชลาสนิธุ์ 0817749980

356 1020080082 บ้านหนองซ  าซาก บ้านบึง ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1 จิรวัฒณ์ ธนสารสนิศักดิ์ 0829934598

357 1020080021 วัดดอนด ารงธรรม เมืองชลบุรี ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1 จิรวัฒณ์ ธนสารสนิศักดิ์ 0829934598

358 1020080027 วัดเตาปูน เมืองชลบุรี ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1 จิรวัฒณ์ ธนสารสนิศักดิ์ 0829934598

359 1020080258 บ้านหนองเสอืช้าง หนองใหญ่ ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1 จิรวัฒณ์ ธนสารสนิศักดิ์ 0829934598

360 1020080295 บ้านห้วยหวาย เกาะจันทร์ ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 2 จิรวัฒณ์ ธนสารสนิศักดิ์ 0829934598

361 1020080275 บ้านขุนช านาญ บ่อทอง ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 2 จิรวัฒณ์ ธนสารสนิศักดิ์ 0829934598

362 1020080283 บ้านทับร้าง บ่อทอง ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 2 จิรวัฒณ์ ธนสารสนิศักดิ์ 0829934598

363 1020080146 บ้านหนองสองห้อง พนัสนิคม ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 2 จิรวัฒณ์ ธนสารสนิศักดิ์ 0829934598

364 1020080122 ชุมชนวัดโบสถ์ พนัสนิคม ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 2 จิรวัฒณ์ ธนสารสนิศักดิ์ 0829934598

365 1020080125 วัดหลวงพรหมาวาส พนัสนิคม ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 2 จิรวัฒณ์ ธนสารสนิศักดิ์ 0829934598

366 1020080133 บ้านสระสี่เหลี่ยม พนัสนิคม ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 2 จิรวัฒณ์ ธนสารสนิศักดิ์ 0829934598

367 1020080120 บ้านหนองขยาด พนัสนิคม ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 2 จิรวัฒณ์ ธนสารสนิศักดิ์ 0829934598

368 1020080148 บ้านหนองข่า พนัสนิคม ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 2 จิรวัฒณ์ ธนสารสนิศักดิ์ 0829934598

369 1020080117 วัดหน้าพระธาตุ พนัสนิคม ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 2 จิรวัฒณ์ ธนสารสนิศักดิ์ 0829934598

370 1020080182 วัดโคกขี หนอน พานทอง ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 2 จิรวัฒณ์ ธนสารสนิศักดิ์ 0829934598

371 1020080191 บ้านเนินถาวร พานทอง ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 2 จิรวัฒณ์ ธนสารสนิศักดิ์ 0829934598

372 1020080169 วัดหนองแช่แว่น พานทอง ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 2 จิรวัฒณ์ ธนสารสนิศักดิ์ 0829934598

373 1020080176 อนุบาลพานทองวัดหนองกระทุม่ พานทอง ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 2 จิรวัฒณ์ ธนสารสนิศักดิ์ 0829934598

374 1020080184 วัดแหลมแค พานทอง ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 2 จิรวัฒณ์ ธนสารสนิศักดิ์ 0829934598

375 1020080194 วัดตโปทาราม ศรีราชา ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 3 จิรวัฒณ์ ธนสารสนิศักดิ์ 0829934598

376 1020080059 บ้านโป่งสะเกต็ บางละมุง ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 3 วิโรจน์ บุญถนอม 0865630506

377 1020080235 ชุมชนบ้านช่องแสมสาร สตัหีบ ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 3 วิโรจน์ บุญถนอม 0865630506

378 1020080048 บ้านตะเคียนเตี ย บางละมุง ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 3 วิโรจน์ บุญถนอม 0865630506

379 1018090038 อนุบาลมโนรมย์ มโนรมย์ ชัยนาท สพป.ชัยนาท ณรากรณ์ ไชยขวัญ 0840753321

380 1018090039 วัดโคกแจง(ประชานุกลุวิทยาส านักงานสลากกนิแบ่งสมทบสร มโนรมย์ ชัยนาท สพป.ชัยนาท ณรากรณ์ ไชยขวัญ 0840753321

381 1018090002 บ้านท่าไม้ เมืองชัยนาท ชัยนาท สพป.ชัยนาท ณรากรณ์ ไชยขวัญ 0840753321

382 1018090030 ชุมชนวัดดักคะนน เมืองชัยนาท ชัยนาท สพป.ชัยนาท ณรากรณ์ ไชยขวัญ 0840753321

383 1018090008 วัดนางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท สพป.ชัยนาท ณรากรณ์ ไชยขวัญ 0840753321

384 1018090026 วัดโรงวัว เมืองชัยนาท ชัยนาท สพป.ชัยนาท ณรากรณ์ ไชยขวัญ 0840753321
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385 1018090010 รัฐเข่ือนพลเทพอปุถัมภ์ เมืองชัยนาท ชัยนาท สพป.ชัยนาท ณรากรณ์ ไชยขวัญ 0840753321

386 1018090064 วัดวังหมัน วัดสงิห์ ชัยนาท สพป.ชัยนาท ณรากรณ์ ไชยขวัญ 0840753321

387 1018090083 วัดโพธิ์งาม สรรคบุรี ชัยนาท สพป.ชัยนาท ณรากรณ์ ไชยขวัญ 0840753321

388 1018090092 วัดท่ากระแส สรรคบุรี ชัยนาท สพป.ชัยนาท ณรากรณ์ ไชยขวัญ 0840753321

389 1018090100 วัดก าแพง สรรคบุรี ชัยนาท สพป.ชัยนาท ณรากรณ์ ไชยขวัญ 0840753321

390 1018090112 วัดบ าเพ็ญบุญ สรรคบุรี ชัยนาท สพป.ชัยนาท ณรากรณ์ ไชยขวัญ 0840753321

391 1018090110 ชุมชนวัดมาติการาม สรรคบุรี ชัยนาท สพป.ชัยนาท ณรากรณ์ ไชยขวัญ 0840753321

392 1018090132 วัดนมโฑ(ส านักงานสลากกนิแบ่งสมทบสร้าง338) สรรพยา ชัยนาท สพป.ชัยนาท ณรากรณ์ ไชยขวัญ 0840753321

393 1018090140 วัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค)์ สรรพยา ชัยนาท สพป.ชัยนาท ณรากรณ์ ไชยขวัญ 0840753321

394 1018090128 วัดมะปราง สรรพยา ชัยนาท สพป.ชัยนาท ณรากรณ์ ไชยขวัญ 0840753321

395 1018090121 วัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อปุถัมภ์) สรรพยา ชัยนาท สพป.ชัยนาท ณรากรณ์ ไชยขวัญ 0840753321

396 1018090192 วัดศรีสโมสร หนองมะโมง ชัยนาท สพป.ชัยนาท ณรากรณ์ ไชยขวัญ 0840753321

397 1018090184 บ้านหนองตะขบ หนองมะโมง ชัยนาท สพป.ชัยนาท ณรากรณ์ ไชยขวัญ 0840753321

398 1018090161 วัดราษฎร์ศรัทธาราม หันคา ชัยนาท สพป.ชัยนาท ณรากรณ์ ไชยขวัญ 0840753321

399 1018090149 วัดประชุมธรรม(สจัจะญาณ) หันคา ชัยนาท สพป.ชัยนาท ณรากรณ์ ไชยขวัญ 0840753321

400 1018090146 บ้านหนองอา้ยสาม หันคา ชัยนาท สพป.ชัยนาท ณรากรณ์ ไชยขวัญ 0840753321

401 1018090166 วัดวงเดือน หันคา ชัยนาท สพป.ชัยนาท ณรากรณ์ ไชยขวัญ 0840753321

402 1018090170 ชุมชนคลองจันทน์ หันคา ชัยนาท สพป.ชัยนาท ณรากรณ์ ไชยขวัญ 0840753321

403 1018090165 บ้านหนองต่อ หันคา ชัยนาท สพป.ชัยนาท ณรากรณ์ ไชยขวัญ 0840753321

404 1036100457 บ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บ าเพ็ญ) คอนสวรรค์ ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ณรงค์ ประจิตร์ 0820050921

405 1036100464 บ้านโคกกอ่งดอนทองวิทยา คอนสวรรค์ ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ณรงค์ ประจิตร์ 0820050921

406 1036100446 ชุมชนบ้านโสก คอนสวรรค์ ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ณรงค์ ประจิตร์ 0820050921

407 1036100443 บ้านยางหวาย คอนสวรรค์ ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ณรงค์ ประจิตร์ 0820050921

408 1036100462 บ้านหลุบเพ็กซบัม่วงไข่ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ณรงค์ ประจิตร์ 0820050921

409 1036100283 บ้านกดุไผ่ บ้านเขว้า ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ณรงค์ ประจิตร์ 0820050921

410 1036100713 บ้านปรางค์มะค่า ภักดีชุมพล ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ณรงค์ ประจิตร์ 0820050921

411 1036100044 บ้านช่อระกา เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ณรงค์ ประจิตร์ 0820050921

412 1036100075 บ้านเล่าวิทยาคาร เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ณรงค์ ประจิตร์ 0820050921

413 1036100089 ชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ณรงค์ ประจิตร์ 0820050921

414 1036100004 บ้านนางเม้ง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ณรงค์ ประจิตร์ 0820050921

415 1036100059 บ้านชีลองเหนือ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ณรงค์ ประจิตร์ 0820050921

416 1036100006 บ้านห้วยบงเหนือ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ณรงค์ ประจิตร์ 0820050921

417 1036100658 บ้านลาดผักหนาม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ณรงค์ ประจิตร์ 0820050921

418 1036100317 บ้านกดุชุมแสง หนองบัวแดง ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ณรงค์ ประจิตร์ 0820050921

419 1036100331 บ้านห้วยกนทา หนองบัวแดง ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ณรงค์ ประจิตร์ 0820050921

420 1036100323 ชุมชนบ้านหนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ณรงค์ ประจิตร์ 0820050921

421 1036100768 โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ณรงค์ ประจิตร์ 0820050921

422 1036100690 บ้านบุ่งสบิสี่ราษฎร์บ ารุง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ณรงค์ ประจิตร์ 0820050921

423 1036100641 บ้านดอน- นกเอี ยงเกา่ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ณรงค์ ประจิตร์ 0820050921

424 1036100696 บ้านวังม่วง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ณรงค์ ประจิตร์ 0820050921

425 1036100435 บ้านเกา่วิทยานุกลู แกง้คร้อ ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ณรงค์ ประจิตร์ 0820050921

426 1036100429 บ้านกดุโง้งดงสวรรค์ แกง้คร้อ ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ณรงค์ ประจิตร์ 0820050921

427 1036100394 บ้านแกง้-โนนสม้กบ แกง้คร้อ ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ณรงค์ ประจิตร์ 0820050921
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428 1036100391 บ้านหนองแกหนองโน แกง้คร้อ ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ณรงค์ ประจิตร์ 0820050921

429 1036100588 บ้านคอนสาร คอนสาร ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ณรงค์ ประจิตร์ 0820050921

430 1036100626 บ้านดงกลาง คอนสาร ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ณรงค์ ประจิตร์ 0820050921

431 1036100593 บ้านม่วง คอนสาร ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ณรงค์ ประจิตร์ 0820050921

432 1036100598 บ้านนาเกาะ คอนสาร ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ณรงค์ ประจิตร์ 0820050921

433 1036100607 บ้านทุง่ลุยลาย(กฟผ.อปุถัมภ์) คอนสาร ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ณรงค์ ประจิตร์ 0820050921

434 1036100502 ชัยชุมพลวิทยา บ้านแท่น ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ณรงค์ ประจิตร์ 0820050921

435 1036100501 บ้านหนองคู บ้านแท่น ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ณรงค์ ประจิตร์ 0820050921

436 1036100557 บ้านเรือ ภูเขียว ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ณรงค์ ประจิตร์ 0820050921

437 1036100562 บ้านภูดิน(มิตรผลอปุถัมภ์) ภูเขียว ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ณรงค์ ประจิตร์ 0820050921

438 1036100535 บ้านหนองคัน ภูเขียว ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ณรงค์ ประจิตร์ 0820050921

439 1036100572 บ้านลาด(ประชาราษฎร์บ ารุง) ภูเขียว ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ณรงค์ ประจิตร์ 0820050921

440 1036100577 บ้านนาหนองทุม่ ภูเขียว ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ณรงค์ ประจิตร์ 0820050921

441 1036100520 ชุมชนบ้านหนองเซยีงซา ภูเขียว ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ณรงค์ ประจิตร์ 0820050921

442 1036100559 บ้านโนนดินจี่ ภูเขียว ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ณรงค์ ประจิตร์ 0820050921

443 1036100749 บ้านซบัใหม่ ซบัใหญ่ ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ณรงค์ ประจิตร์ 0820050921

444 1036100233 บ้านนาประชาสมัพันธ์ เทพสถิต ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ณรงค์ ประจิตร์ 0820050921

445 1036100226 บ้านสะพานยาว เทพสถิต ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ณรงค์ ประจิตร์ 0820050921

446 1036100193 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ณรงค์ ประจิตร์ 0820050921

447 1036100731 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร เนินสง่า ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ณรงค์ ประจิตร์ 0820050921

448 1036100157 บ้านเกาะมะนาว บ าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ณรงค์ ประจิตร์ 0820050921

449 1036100186 โคกเพชรวิทยาคาร บ าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ณรงค์ ประจิตร์ 0820050921

450 1036100184 โคกหินตั งศึกษาศิลป์ บ าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ณรงค์ ประจิตร์ 0820050921

451 1036100170 บ้านตาล บ าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ณรงค์ ประจิตร์ 0820050921

452 1036100163 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อปุถัมภ์) บ าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ณรงค์ ประจิตร์ 0820050921

453 1036100175 หัวสระวิทยา บ าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ณรงค์ ประจิตร์ 0820050921

454 1036100269 ชุมชนบ้านห้วยแย้ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ณรงค์ ประจิตร์ 0820050921

455 1086110089 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1 รุตจิโรจน์ สขุาทิพย์ 0840750280

456 1086110138 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1 รุตจิโรจน์ สขุาทิพย์ 0840750280

457 1086110135 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บ ารุง) ปะทิว ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1 รุตจิโรจน์ สขุาทิพย์ 0840750280

458 1086110112 บ้านปากคลอง ปะทิว ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1 รุตจิโรจน์ สขุาทิพย์ 0840750280

459 1086110061 ชุมชนบ้านถ  าสงิห์ เมืองชุมพร ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1 รุตจิโรจน์ สขุาทิพย์ 0840750280

460 1086110035 ชุมชนบ้านนาชะองั เมืองชุมพร ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1 รุตจิโรจน์ สขุาทิพย์ 0840750280

461 1086110001 บ้านปากน  า(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห)์ เมืองชุมพร ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1 รุตจิโรจน์ สขุาทิพย์ 0840750280

462 1086110025 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1 รุตจิโรจน์ สขุาทิพย์ 0840750280

463 1086110030 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1 รุตจิโรจน์ สขุาทิพย์ 0840750280

464 1086110067 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1 รุตจิโรจน์ สขุาทิพย์ 0840750280

465 1086110042 ชุมชนวัดหาดพันไกร เมืองชุมพร ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1 รุตจิโรจน์ สขุาทิพย์ 0840750280

466 1086110296 ชุมพรปัญญานุกลู ปะทิว ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1 รุตจิโรจน์ สขุาทิพย์ 0840750280

467 1086110015 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1 รุตจิโรจน์ สขุาทิพย์ 0840750280

468 1086110269 ชุมชนวัดท่าสธุาราม ทุง่ตะโก ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 2 รุตจิโรจน์ สขุาทิพย์ 0840750280

469 1086110275 วัดชลธพีฤกษาราม ทุง่ตะโก ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 2 รุตจิโรจน์ สขุาทิพย์ 0840750280

470 1086110146 อนุบาลพะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 2 รุตจิโรจน์ สขุาทิพย์ 0840750280
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471 1086110172 ชุมชนบ้านเขาหลาง ละแม ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 2 รุตจิโรจน์ สขุาทิพย์ 0840750280

472 1086110166 บ้านดอนแค ละแม ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 2 รุตจิโรจน์ สขุาทิพย์ 0840750280

473 1086110221 บ้านห้วยกลาง สวี ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 2 รุตจิโรจน์ สขุาทิพย์ 0840750280

474 1086110201 บ้านทุง่เขาสะบ้า สวี ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 2 รุตจิโรจน์ สขุาทิพย์ 0840750280

475 1086110183 วัดแหลมปอ สวี ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 2 รุตจิโรจน์ สขุาทิพย์ 0840750280

476 1086110236 บ้านบางหยี หลังสวน ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 2 รุตจิโรจน์ สขุาทิพย์ 0840750280

477 1086110262 วัดราษฎร์บ ารุง หลังสวน ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 2 รุตจิโรจน์ สขุาทิพย์ 0840750280

478 1086110229 บ้านคลองกก หลังสวน ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 2 รุตจิโรจน์ สขุาทิพย์ 0840750280

479 1057120044 บ้านดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 ถิรเดช ใจวัง 0840754886

480 1057120070 บ้านหัวดอย เมืองเชียงราย เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 ถิรเดช ใจวัง 0840754886

481 1057120033 แม่ยาววิทยา เมืองเชียงราย เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 ถิรเดช ใจวัง 0840754886

482 1057120006 บ้านป่ายางมน เมืองเชียงราย เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 ถิรเดช ใจวัง 0840754886

483 1057120009 บ้านปางขอน เมืองเชียงราย เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 ถิรเดช ใจวัง 0840754886

484 1057120074 อนุบาลห้วยสกั เมืองเชียงราย เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 ถิรเดช ใจวัง 0840754886

485 1057120523 บ้านดอน เวียงชัย เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 ถิรเดช ใจวัง 0840754886

486 1057120531 บ้านเวียงดิม เวียงชัย เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 ถิรเดช ใจวัง 0840754886

487 1057120659 อนุบาลดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 ถิรเดช ใจวัง 0840754886

488 1057120702 เชียงรายปัญญานุกลู เมืองเชียงราย เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 ถิรเดช ใจวัง 0840754886

489 1057120228 บ้านป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 2 ถิรเดช ใจวัง 0840754886

490 1057120222 บ้านสกัพัฒนา ป่าแดด เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 2 ถิรเดช ใจวัง 0840754886

491 1057120236 บ้านวังวิทยา ป่าแดด เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 2 ถิรเดช ใจวัง 0840754886

492 1057120304 สนัหนองควาย พาน เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 2 ถิรเดช ใจวัง 0840754886

493 1057120245 บ้านโป่งแดง พาน เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 2 ถิรเดช ใจวัง 0840754886

494 1057120282 ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) พาน เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 2 ถิรเดช ใจวัง 0840754886

495 1057120239 ธารทองวิทยา(ป่ารวก) พาน เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 2 ถิรเดช ใจวัง 0840754886

496 1057120271 บ้านฝ่ังตื น พาน เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 2 ถิรเดช ใจวัง 0840754886

497 1057120253 สนักลางวิทยา พาน เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 2 ถิรเดช ใจวัง 0840754886

498 1057120313 ป่าแดงวิทยา พาน เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 2 ถิรเดช ใจวัง 0840754886

499 1057120641 อนุบาลจอมหมอกแกว้ แม่ลาว เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 2 ถิรเดช ใจวัง 0840754886

500 1057120647 ชุมชนบ้านป่ากอ่ด า แม่ลาว เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 2 ถิรเดช ใจวัง 0840754886

501 1057120398 เจดีย์หลวงพิทยา แม่สรวย เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 2 ถิรเดช ใจวัง 0840754886

502 1057120409 บ้านแม่ต๋ า แม่สรวย เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 2 ถิรเดช ใจวัง 0840754886

503 1057120375 อนุบาลแม่สรวย แม่สรวย เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 2 ถิรเดช ใจวัง 0840754886

504 1057120426 บ้านห้วยไคร้ แม่สรวย เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 2 ถิรเดช ใจวัง 0840754886

505 1057120483 บ้านโป่งเทวี เวียงป่าเป้า เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 2 ถิรเดช ใจวัง 0840754886

506 1057120488 ป่างิ ววิทยา เวียงป่าเป้า เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 2 ถิรเดช ใจวัง 0840754886

507 1057120503 โป่งน  าร้อนวิทยา เวียงป่าเป้า เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 2 ถิรเดช ใจวัง 0840754886

508 1057120474 อนุบาลเวียงป่าเป้า เวียงป่าเป้า เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 2 ถิรเดช ใจวัง 0840754886

509 1057120496 บ้านทุง่ม่าน เวียงป่าเป้า เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 2 ถิรเดช ใจวัง 0840754886

510 1057120480 บ้านโป่งนก เวียงป่าเป้า เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 2 ถิรเดช ใจวัง 0840754886

511 1057120159 ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงิน เชียงแสน เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 3 ถิรเดช ใจวัง 0840754886

512 1057120131 โยนกวิทยา เชียงแสน เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 3 ถิรเดช ใจวัง 0840754886

513 1057120141 บ้านศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 3 ถิรเดช ใจวัง 0840754886
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514 1057120669 อนุบาลดอยหลวง ดอยหลวง เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 3 ถิรเดช ใจวัง 0840754886

515 1057120365 บ้านห้วยน  าราก(ไตรราษฎร์บ ารุง) แม่จัน เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 3 ถิรเดช ใจวัง 0840754886

516 1057120358 ไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสกัหลวง) แม่จัน เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 3 ถิรเดช ใจวัง 0840754886

517 1057120340 บ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) แม่จัน เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 3 ถิรเดช ใจวัง 0840754886

518 1057120322 ธรรมจาริกอปุถัมภ์ 1 แม่จัน เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 3 ถิรเดช ใจวัง 0840754886

519 1057120348 บ้านสนักอง แม่จัน เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 3 ถิรเดช ใจวัง 0840754886

520 1057120351 สนัทราย(พรหมณีวิทยา) แม่จัน เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 3 ถิรเดช ใจวัง 0840754886

521 1057120600 รัฐราษฎร์วิทยา แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 3 ถิรเดช ใจวัง 0840754886

522 1057120463 บ้านด้ายเทพกาญจนาอปุถัมภ์ แม่สาย เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 3 ถิรเดช ใจวัง 0840754886

523 1057120447 บ้านสนัทราย(ราษฎร์สามัคค)ี แม่สาย เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 3 ถิรเดช ใจวัง 0840754886

524 1057120467 บ้านป่าเหมือด แม่สาย เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 3 ถิรเดช ใจวัง 0840754886

525 1057120454 บ้านสนัถนน แม่สาย เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 3 ถิรเดช ใจวัง 0840754886

526 1057120458 บ้านห้วยไคร้ แม่สาย เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 3 ถิรเดช ใจวัง 0840754886

527 1057120737 ต ารวจตระเวนชายแดน บ้านนาโต่ (วปรอ.344 อปุถัมภ์) แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 3 ถิรเดช ใจวัง 0840754886

528 1057120738 ต ารวจตะเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอปุถัมภ์ 3 (ช่างกลปทุม แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 3 ถิรเดช ใจวัง 0840754886

529 1057120342 บ้านแม่ค า(บ้านแม่ค าประชานุเคราะห)์ แม่จัน เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 3 ถิรเดช ใจวัง 0840754886

530 1057120625 ชุมชนบ้านต้าตลาด ขุนตาล เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 4 ถิรเดช ใจวัง 0840754886

531 1057120618 อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย)์ ขุนตาล เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 4 ถิรเดช ใจวัง 0840754886

532 1057120633 บ้านป่าแดงห้วยหลวง ขุนตาล เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 4 ถิรเดช ใจวัง 0840754886

533 1057120117 บ้านหลวง เชียงของ เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 4 ถิรเดช ใจวัง 0840754886

534 1057120113 บ้านต้นปล้องแดนเมือง เชียงของ เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 4 ถิรเดช ใจวัง 0840754886

535 1057120097 บ้านเมืองกาญจน์ เชียงของ เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 4 ถิรเดช ใจวัง 0840754886

536 1057120093 บ้านทุง่นาน้อย เชียงของ เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 4 ถิรเดช ใจวัง 0840754886

537 1057120104 ชุมชนบ้านศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 4 ถิรเดช ใจวัง 0840754886

538 1057120099 ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย)์ เชียงของ เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 4 ถิรเดช ใจวัง 0840754886

539 1057120120 บ้านแกน่วิทยา เชียงของ เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 4 ถิรเดช ใจวัง 0840754886

540 1057120178 บ้านตุ้มเหนือ เทิง เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 4 ถิรเดช ใจวัง 0840754886

541 1057120218 บ้านสนัชุม(สหราษฎร์บ ารุง) เทิง เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 4 ถิรเดช ใจวัง 0840754886

542 1057120197 อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) เทิง เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 4 ถิรเดช ใจวัง 0840754886

543 1057120183 บ้านปล้องตลาด เทิง เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 4 ถิรเดช ใจวัง 0840754886

544 1057120212 ศรีดอนไชยวิทยา เทิง เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 4 ถิรเดช ใจวัง 0840754886

545 1057120171 สนัทรายงามวิทยา เทิง เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 4 ถิรเดช ใจวัง 0840754886

546 1057120192 บ้านบุญนาค เทิง เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 4 ถิรเดช ใจวัง 0840754886

547 1057120187 หนองแรดวิทยา เทิง เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 4 ถิรเดช ใจวัง 0840754886

548 1057120559 อนุบาลตาดควัน พญาเม็งราย เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 4 ถิรเดช ใจวัง 0840754886

549 1057120555 บ้านแม่ต๋ ากลาง พญาเม็งราย เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 4 ถิรเดช ใจวัง 0840754886

550 1057120546 ชุมชนบ้านสบเปา พญาเม็งราย เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 4 ถิรเดช ใจวัง 0840754886

551 1057120567 ห้วยกา้งราษฎร์วิทยา พญาเม็งราย เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 4 ถิรเดช ใจวัง 0840754886

552 1057120579 บ้านท่าข้าม เวียงแกน่ เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 4 ถิรเดช ใจวัง 0840754886

553 1057120582 บ้านห้วยหาน เวียงแกน่ เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 4 ถิรเดช ใจวัง 0840754886

554 1057120568 บ้านม่วงยาย เวียงแกน่ เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 4 ถิรเดช ใจวัง 0840754886

555 1057120570 อนุบาลเวียงแกน่ เวียงแกน่ เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 4 ถิรเดช ใจวัง 0840754886

556 1050130175 แม่โป่งประชาสามัคคี ดอยสะเกด็ เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264
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557 1050130152 บ้านลวงเหนือ ดอยสะเกด็ เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

558 1050130023 วัดร้องออ้ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

559 1050130934 หมู่บ้านสหกรณ์ 2 แม่ออน เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

560 1050130941 วัดห้วยแกว้ แม่ออน เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

561 1050130562 บ้านแช่ช้าง (เทพนานุกลู) สนัก าแพง เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

562 1050130548 บ้านหนองโค้ง สนัก าแพง เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

563 1050130580 บ้านบวกค้าง สนัก าแพง เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

564 1050130565 วัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร สนัก าแพง เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

565 1050130553 วัดสนักลางเหนือ สนัก าแพง เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

566 1050130555 สนัก าแพงคันธาอนุสรณ์ สนัก าแพง เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

567 1050130577 วัดล้านตอง สนัก าแพง เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

568 1050130988 โสตศึกษาอนุสารสนุทร เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

569 1050130989 สอนคนตาบอดภาคเหนือ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

570 1050130990 กาวิละอนุกลู เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

571 1050130255 ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา พร้าว เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

572 1050130250 สหกรณ์ด าริ พร้าว เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

573 1050130236 พร้าวบูรพา พร้าว เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

574 1050130242 บ้านสนักลาง พร้าว เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

575 1050130275 บ้านแม่เหียะ พร้าว เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

576 1050130258 บ้านสนัปง พร้าว เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

577 1050130404 บ้านเมืองกื ด แม่แตง เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

578 1050130409 ชุมชนวัดช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

579 1050130408 บ้านปางไม้แดง แม่แตง เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

580 1050130415 บ้านเป้าวิทยาคาร แม่แตง เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

581 1050130364 ป่าแป๋วิทยา แม่แตง เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

582 1050130392 วัดบ้านเหล่า แม่แตง เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

583 1050130384 วัดแม่กะ แม่แตง เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

584 1050130386 สบเปิงวิทยา แม่แตง เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

585 1050130428 บ้านทุง่โป่ง แม่ริม เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

586 1050130459 บ้านสะลวงนอก แม่ริม เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

587 1050130464 บ้านป่าติ ว แม่ริม เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

588 1050130454 บ้านหนองปลามัน แม่ริม เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

589 1050130437 บ้านต้นผึ ง แม่ริม เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

590 1050130538 วัดงิ วเฒ่า สะเมิง เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

591 1050130527 บ้านป่าลาน สะเมิง เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

592 1050130611 บ้านร่มหลวง สนัทราย เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

593 1050130627 บ้านเจดีย์แม่ครัว สนัทราย เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

594 1050130591 บ้านหลักปัน สนัทราย เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

595 1050130635 บ้านท่าเกวียน สนัทราย เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

596 1050130594 บ้านบวกเปา สนัทราย เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

597 1050131064 รัปปาปอร์ต สะเมิง เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

598 1050131025 ศรีสงัวาลย์เชียงใหม่ สนัทราย เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

599 1050130110 บ้านทุง่ข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264
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600 1050130123 บ้านเมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

601 1050130111 ชุมชนบ้านเมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

602 1050130889 บ้านปงต า ไชยปราการ เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

603 1050130905 วัดป่าแดง ไชยปราการ เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

604 1050130219 บ้านแม่ข่า ฝาง เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

605 1050130495 บ้านป่ากอ๊ แม่อาย เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

606 1050130503 บ้านปางต้นเดื่อ แม่อาย เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

607 1050130477 ชุมชนบ้านคาย แม่อาย เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

608 1050130515 ชุมชนบ้านแม่ฮา่ง แม่อาย เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

609 1050130121 มิตรมวลชนเชียงใหม่ เชียงดาว เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

610 1050130974 บ้านเหล่าเป้า ดอยหล่อ เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

611 1050130966 บ้านใหม่หนองหอย ดอยหล่อ เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

612 1050130916 วัดทุง่ศาลา แม่วาง เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

613 1050130925 แม่วินสามัคคี แม่วาง เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

614 1050130684 วัดช่างกระดาษ สนัป่าตอง เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

615 1050130683 บ้านหัวริน สนัป่าตอง เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

616 1050130675 วัดน  าบ่อหลวง สนัป่าตอง เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

617 1050130660 บ้านทุง่เสี ยว (นวรัฐ) สนัป่าตอง เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

618 1050130640 บ้านร่องน  า สนัป่าตอง เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

619 1050130668 วัดโรงวัว สนัป่าตอง เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

620 1050130650 วัดกูค่ า สนัป่าตอง เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

621 1050130678 บ้านห้วยสม้ สนัป่าตอง เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

622 1050130703 บ้านปากเหมือง สารภี เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

623 1050130693 วัดท่าต้นกวาว สารภี เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

624 1050130715 วัดนันทาราม สารภี เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

625 1050130712 วัดเทพาราม สารภี เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

626 1050130709 บ้านสนัทราย สารภี เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

627 1050130697 วัดพระนอนหนองผึ ง สารภี เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

628 1050130717 เวียงเศรษฐีวิทยา สารภี เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

629 1050130746 บ้านปง หางดง เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

630 1050130742 บ้านสนัทราย หางดง เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

631 1050130752 บ้านฟ่อน หางดง เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

632 1050130725 บ้านหนองตอง หางดง เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

633 1050130731 บ้านดง หางดง เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

634 1050130744 วัดศรีสว่าง หางดง เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

635 1050130701 วัดบวกครกเหนือ สารภี เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

636 1050130843 ชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 ดอยเต่า เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

637 1050130797 แม่โถวิทยาคม ฮอด เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

638 1050130836 บ้านตาลเหนือ ฮอด เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

639 1050130042 บ้านปากทางท่าลี่ จอมทอง เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

640 1050130049 บ้านห้วยสม้ป่อย จอมทอง เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

641 1050130287 บ้านกองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

642 1050130344 บ้านแจ่มหลวง กลัยาณิวัฒนา เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264
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643 1050130323 ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม แม่แจ่ม เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

644 1050130285 ชุมชนต าบลท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

645 1050130342 บ้านแม่แดดน้อย แม่แจ่ม เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

646 1050130298 บ้านแม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

647 1050130325 บ้านปางอุง๋ แม่แจ่ม เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

648 1050130313 บ้านทุง่แก แม่แจ่ม เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

649 1092140285 บ้านหนองไทร นาโยง ตรัง สพป.ตรัง เขต 1 สิทธิโชคดิ์ พฒันากิตติพทิยา 0917707506

650 1092140287 บ้านควนสวรรค์ นาโยง ตรัง สพป.ตรัง เขต 1 สิทธิโชคดิ์ พฒันากิตติพทิยา 0917707506

651 1092140158 หาดทรายทอง ปะเหลียน ตรัง สพป.ตรัง เขต 1 สิทธิโชคดิ์ พฒันากิตติพทิยา 0917707506

652 1092140168 บ้านทุง่ยาว ปะเหลียน ตรัง สพป.ตรัง เขต 1 สิทธิโชคดิ์ พฒันากิตติพทิยา 0917707506

653 1092140006 วัดนานอน เมืองตรัง ตรัง สพป.ตรัง เขต 1 สิทธิโชคดิ์ พฒันากิตติพทิยา 0917707506

654 1092140001 บ้านคลองเต็ง เมืองตรัง ตรัง สพป.ตรัง เขต 1 สิทธิโชคดิ์ พฒันากิตติพทิยา 0917707506

655 1092140014 วัดทุง่หินผุด เมืองตรัง ตรัง สพป.ตรัง เขต 1 สิทธิโชคดิ์ พฒันากิตติพทิยา 0917707506

656 1092140248 วัดอมัพวัน ย่านตาขาว ตรัง สพป.ตรัง เขต 1 สิทธิโชคดิ์ พฒันากิตติพทิยา 0917707506

657 1092140238 วัดหนองเป็ด ย่านตาขาว ตรัง สพป.ตรัง เขต 1 สิทธิโชคดิ์ พฒันากิตติพทิยา 0917707506

658 1092140321 วัดหนองสมาน หาดส าราญ ตรัง สพป.ตรัง เขต 1 สิทธิโชคดิ์ พฒันากิตติพทิยา 0917707506

659 1092140078 บ้านเกาะเคี่ยม กนัตัง ตรัง สพป.ตรัง เขต 2 สิทธิโชคดิ์ พฒันากิตติพทิยา 0917707506

660 1092140055 บ้านหนองเสม็ด กนัตัง ตรัง สพป.ตรัง เขต 2 สิทธิโชคดิ์ พฒันากิตติพทิยา 0917707506

661 1092140082 บ้านคลองลุ กนัตัง ตรัง สพป.ตรัง เขต 2 สิทธิโชคดิ์ พฒันากิตติพทิยา 0917707506

662 1092140091 บ้านโคกยาง กนัตัง ตรัง สพป.ตรัง เขต 2 สิทธิโชคดิ์ พฒันากิตติพทิยา 0917707506

663 1092140085 บ้านท่าสม้ กนัตัง ตรัง สพป.ตรัง เขต 2 สิทธิโชคดิ์ พฒันากิตติพทิยา 0917707506

664 1092140076 วัดสหีราษฎร์ศรัทธา กนัตัง ตรัง สพป.ตรัง เขต 2 สิทธิโชคดิ์ พฒันากิตติพทิยา 0917707506

665 1092140062 บ้านบางสกั กนัตัง ตรัง สพป.ตรัง เขต 2 สิทธิโชคดิ์ พฒันากิตติพทิยา 0917707506

666 1092140093 บ้านบางหมาก กนัตัง ตรัง สพป.ตรัง เขต 2 สิทธิโชคดิ์ พฒันากิตติพทิยา 0917707506

667 1092140075 วัดวารีวง กนัตัง ตรัง สพป.ตรัง เขต 2 สิทธิโชคดิ์ พฒันากิตติพทิยา 0917707506

668 1092140304 บ้านทอนเหรียน รัษฎา ตรัง สพป.ตรัง เขต 2 สิทธิโชคดิ์ พฒันากิตติพทิยา 0917707506

669 1092140303 บ้านไร่ใหญ่ รัษฎา ตรัง สพป.ตรัง เขต 2 สิทธิโชคดิ์ พฒันากิตติพทิยา 0917707506

670 1092140269 วัดทุง่ใหญ่ วังวิเศษ ตรัง สพป.ตรัง เขต 2 สิทธิโชคดิ์ พฒันากิตติพทิยา 0917707506

671 1092140267 บ้านช่องลม วังวิเศษ ตรัง สพป.ตรัง เขต 2 สิทธิโชคดิ์ พฒันากิตติพทิยา 0917707506

672 1092140213 บ้านบ่อหิน สเิกา ตรัง สพป.ตรัง เขต 2 สิทธิโชคดิ์ พฒันากิตติพทิยา 0917707506

673 1092140105 วัดคีรีวิหาร ห้วยยอด ตรัง สพป.ตรัง เขต 2 สิทธิโชคดิ์ พฒันากิตติพทิยา 0917707506

674 1092140113 วัดกาญจน์บริรักษ์ ห้วยยอด ตรัง สพป.ตรัง เขต 2 สิทธิโชคดิ์ พฒันากิตติพทิยา 0917707506

675 1092140107 บ้านควนตัง ห้วยยอด ตรัง สพป.ตรัง เขต 2 สิทธิโชคดิ์ พฒันากิตติพทิยา 0917707506

676 1092140126 ท่างิ ว (ต.ช.ด.อปุถัมภ์) ห้วยยอด ตรัง สพป.ตรัง เขต 2 สิทธิโชคดิ์ พฒันากิตติพทิยา 0917707506

677 1092140137 บ้านทุง่ต่อ ห้วยยอด ตรัง สพป.ตรัง เขต 2 สิทธิโชคดิ์ พฒันากิตติพทิยา 0917707506

678 1092140130 บ้านเกาะเต่า ห้วยยอด ตรัง สพป.ตรัง เขต 2 สิทธิโชคดิ์ พฒันากิตติพทิยา 0917707506

679 1092140110 บ้านคลองคุ้ย ห้วยยอด ตรัง สพป.ตรัง เขต 2 สิทธิโชคดิ์ พฒันากิตติพทิยา 0917707506

680 1092140142 บ้านวังล า ห้วยยอด ตรัง สพป.ตรัง เขต 2 สิทธิโชคดิ์ พฒันากิตติพทิยา 0917707506

681 1092140120 บ้านหนองสองพี่น้อง ห้วยยอด ตรัง สพป.ตรัง เขต 2 สิทธิโชคดิ์ พฒันากิตติพทิยา 0917707506

682 1092140115 วัดห้วยนาง (วันคร2ู501) ห้วยยอด ตรัง สพป.ตรัง เขต 2 สิทธิโชคดิ์ พฒันากิตติพทิยา 0917707506

683 1023150118 อนุบาลเกาะช้าง เกาะช้าง ตราด สพป.ตราด ครรชิต ทุมมาวัด 0829934596

684 1023150045 บ้านตามาง (อมฤทธิ์อปุถัมภ์) เขาสมิง ตราด สพป.ตราด ครรชิต ทุมมาวัด 0829934596

685 1023150046 บ้านโป่ง เขาสมิง ตราด สพป.ตราด ครรชิต ทุมมาวัด 0829934596
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686 1023150086 วัดช้างทูน บ่อไร่ ตราด สพป.ตราด ครรชิต ทุมมาวัด 0829934596

687 1023150096 บ้านป้องกนัตนเองด่านชุมพล บ่อไร่ ตราด สพป.ตราด ครรชิต ทุมมาวัด 0829934596

688 1023150098 บ้านสระใหญ่ บ่อไร่ ตราด สพป.ตราด ครรชิต ทุมมาวัด 0829934596

689 1023150084 บ้านหนองบอน บ่อไร่ ตราด สพป.ตราด ครรชิต ทุมมาวัด 0829934596

690 1023150018 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัตน์ อปุถัมภ์) เมืองตราด ตราด สพป.ตราด ครรชิต ทุมมาวัด 0829934596

691 1023150009 ชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอปุถัมภ์) เมืองตราด ตราด สพป.ตราด ครรชิต ทุมมาวัด 0829934596

692 1023150040 บ้านไร่ป่า เมืองตราด ตราด สพป.ตราด ครรชิต ทุมมาวัด 0829934596

693 1023150035 วัดวัง(กิม่ - บุญอยู ่ อทุิศ) เมืองตราด ตราด สพป.ตราด ครรชิต ทุมมาวัด 0829934596

694 1023150026 วัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์) เมืองตราด ตราด สพป.ตราด ครรชิต ทุมมาวัด 0829934596

695 1023150024 วัดไทรทอง เมืองตราด ตราด สพป.ตราด ครรชิต ทุมมาวัด 0829934596

696 1023150043 วัดบางปรือ เมืองตราด ตราด สพป.ตราด ครรชิต ทุมมาวัด 0829934596

697 1023150100 บ้านคลองใหญ่ แหลมงอบ ตราด สพป.ตราด ครรชิต ทุมมาวัด 0829934596

698 1023150102 อนุบาลวัดน  าเชี่ยว แหลมงอบ ตราด สพป.ตราด ครรชิต ทุมมาวัด 0829934596

699 1023150065 บ้านอา่งกะป่อง เขาสมิง ตราด สพป.ตราด ครรชิต ทุมมาวัด 0829934596

700 1063160047 ชุมชนวัดสนัป่าลาน บ้านตาก ตาก สพป.ตาก เขต 1 ธรีคัตต์ ทองค า 0840751916

701 1063160072 บ้านห้วยพลู บ้านตาก ตาก สพป.ตาก เขต 1 ธรีคัตต์ ทองค า 0840751916

702 1063160070 บ้านทุง่กระเชาะ บ้านตาก ตาก สพป.ตาก เขต 1 ธรีคัตต์ ทองค า 0840751916

703 1063160054 บ้านน  าดิบ บ้านตาก ตาก สพป.ตาก เขต 1 ธรีคัตต์ ทองค า 0840751916

704 1063160024 บ้านตลุกกลางทุง่ เมืองตาก ตาก สพป.ตาก เขต 1 ธรีคัตต์ ทองค า 0840751916

705 1063160042 ชุมชนบ้านป่ามะม่วง เมืองตาก ตาก สพป.ตาก เขต 1 ธรีคัตต์ ทองค า 0840751916

706 1063160008 บ้านโป่งแดง เมืองตาก ตาก สพป.ตาก เขต 1 ธรีคัตต์ ทองค า 0840751916

707 1063160037 บ้านมูเซอ เมืองตาก ตาก สพป.ตาก เขต 1 ธรีคัตต์ ทองค า 0840751916

708 1063160035 บ้านคลองห้วยทราย เมืองตาก ตาก สพป.ตาก เขต 1 ธรีคัตต์ ทองค า 0840751916

709 1063160234 บ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกลู) วังเจ้า ตาก สพป.ตาก เขต 1 ธรีคัตต์ ทองค า 0840751916

710 1063160090 ชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว สามเงา ตาก สพป.ตาก เขต 1 ธรีคัตต์ ทองค า 0840751916

711 1063160087 บ้านวังโพ สามเงา ตาก สพป.ตาก เขต 1 ธรีคัตต์ ทองค า 0840751916

712 1063160098 บ้านป่ายางตะวันตก สามเงา ตาก สพป.ตาก เขต 1 ธรีคัตต์ ทองค า 0840751916

713 1063160225 ดงซอ่มพิทยาคม วังเจ้า ตาก สพป.ตาก เขต 1 ธรีคัตต์ ทองค า 0840751916

714 1063160081 หินลาดนาไฮวิทยาคม สามเงา ตาก สพป.ตาก เขต 1 ธรีคัตต์ ทองค า 0840751916

715 1063160171 บ้านอูหู่่ ท่าสองยาง ตาก สพป.ตาก เขต 2 ธรีคัตต์ ทองค า 0840751916

716 1063160167 บ้านห้วยนกกก ท่าสองยาง ตาก สพป.ตาก เขต 2 ธรีคัตต์ ทองค า 0840751916

717 1063160221 รวมไทยพัฒนา 5 พบพระ ตาก สพป.ตาก เขต 2 ธรีคัตต์ ทองค า 0840751916

718 1063160142 บ้านแม่ระมาดน้อย แม่ระมาด ตาก สพป.ตาก เขต 2 ธรีคัตต์ ทองค า 0840751916

719 1063160151 บ้านสนัป่าไร่ แม่ระมาด ตาก สพป.ตาก เขต 2 ธรีคัตต์ ทองค า 0840751916

720 1063160138 บ้านแม่ระมาดราษฎร์บ ารุง แม่ระมาด ตาก สพป.ตาก เขต 2 ธรีคัตต์ ทองค า 0840751916

721 1063160121 บ้านพะเด๊ะ แม่สอด ตาก สพป.ตาก เขต 2 ธรีคัตต์ ทองค า 0840751916

722 1063160131 บ้านแม่ละเมา แม่สอด ตาก สพป.ตาก เขต 2 ธรีคัตต์ ทองค า 0840751916

723 1063160115 ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที ่26 แม่สอด ตาก สพป.ตาก เขต 2 ธรีคัตต์ ทองค า 0840751916

724 1063160188 บ้านไม้กะพง อุม้ผาง ตาก สพป.ตาก เขต 2 ธรีคัตต์ ทองค า 0840751916

725 1063160194 บ้านเซอทะ อุม้ผาง ตาก สพป.ตาก เขต 2 ธรีคัตต์ ทองค า 0840751916

726 1063160210 ไทยราษฎร์คีรี พบพระ ตาก สพป.ตาก เขต 2 ธรีคัตต์ ทองค า 0840751916

727 1063160156 กลาโหมราชเสนา แม่ระมาด ตาก สพป.ตาก เขต 2 ธรีคัตต์ ทองค า 0840751916

728 7263083405 บ้านแม่กลองคี อุม้ผาง ตาก สพป.ตาก เขต 2 ธรีคัตต์ ทองค า 0840751916
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729 7263053402 จุฬา-ธรรมศาสตร์ 3 ท่าสองยาง ตาก สพป.ตาก เขต 2 ธรีคัตต์ ทองค า 0840751916

730 7263063412 ท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร แม่สอด ตาก สพป.ตาก เขต 2 ธรีคัตต์ ทองค า 0840751916

731 1063160160 บ้านน  าหอม แม่ระมาด ตาก สพป.ตาก เขต 2 ธรีคัตต์ ทองค า 0840751916

732 1063160161 บ้านขุนห้วยแม่ท้อ แม่ระมาด ตาก สพป.ตาก เขต 2 ธรีคัตต์ ทองค า 0840751916

733 7263063425 ศาตราจารย์ส าเภา-ไพวรรณ วรางกลู แม่สอด ตาก สพป.ตาก เขต 2 ธรีคัตต์ ทองค า 0840751916

734 7263043403 เฉลิมพระเกยีรติ ๗ รอบฯ (เดิมชื่อบ้านแพะ) แม่ระมาด ตาก สพป.ตาก เขต 2 ธรีคัตต์ ทองค า 0840751916

735 7263083411 เฉลิมพระเกยีรติ ๗ รอบ ฯ(เดิมชื่อบ้านหม่องกัว๊ะ) อุม้ผาง ตาก สพป.ตาก เขต 2 ธรีคัตต์ ทองค า 0840751916

736 1026170058 วัดโบสถ์เจริญธรรม บ้านนา นครนายก สพป.นครนายก ประเสริฐ เฟือ่งดนตรี 0840751914

737 1026170065 ชุมชนวัดป่าขะ บ้านนา นครนายก สพป.นครนายก ประเสริฐ เฟือ่งดนตรี 0840751914

738 1026170071 วัดพิกลุแกว้ บ้านนา นครนายก สพป.นครนายก ประเสริฐ เฟือ่งดนตรี 0840751914

739 1026170099 บ้านดงแขวน ปากพลี นครนายก สพป.นครนายก ประเสริฐ เฟือ่งดนตรี 0840751914

740 1026170098 วัดพรหมเพชร ปากพลี นครนายก สพป.นครนายก ประเสริฐ เฟือ่งดนตรี 0840751914

741 1026170005 วัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกลู) เมืองนครนายก นครนายก สพป.นครนายก ประเสริฐ เฟือ่งดนตรี 0840751914

742 1026170035 วัดหนองทองทราย เมืองนครนายก นครนายก สพป.นครนายก ประเสริฐ เฟือ่งดนตรี 0840751914

743 1026170029 อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) เมืองนครนายก นครนายก สพป.นครนายก ประเสริฐ เฟือ่งดนตรี 0840751914

744 1026170006 วัดวังไทร เมืองนครนายก นครนายก สพป.นครนายก ประเสริฐ เฟือ่งดนตรี 0840751914

745 1026170048 วัดคีรีวัน เมืองนครนายก นครนายก สพป.นครนายก ประเสริฐ เฟือ่งดนตรี 0840751914

746 1026170125 วัดทวีพูลรังสรรค์ องครักษ์ นครนายก สพป.นครนายก ประเสริฐ เฟือ่งดนตรี 0840751914

747 1026170123 วัดสนัติธรรมราษฎร์บ ารุง องครักษ์ นครนายก สพป.นครนายก ประเสริฐ เฟือ่งดนตรี 0840751914

748 1026170148 วัดพลอยกระจ่างศรี องครักษ์ นครนายก สพป.นครนายก ประเสริฐ เฟือ่งดนตรี 0840751914

749 1026170135 บ้านคลอง 22(อาจเอบิจิตรอปุถัมภ์) องครักษ์ นครนายก สพป.นครนายก ประเสริฐ เฟือ่งดนตรี 0840751914

750 1073180092 วัดทะเลบก ก าแพงแสน นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 ประยุทธ ์ชีวัน 0834901689

751 1073180058 วัดสระพัง ก าแพงแสน นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 ประยุทธ ์ชีวัน 0834901689

752 1073180053 อนิทรศักดิ์ศึกษาลัย(บ้านยาง) ก าแพงแสน นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 ประยุทธ ์ชีวัน 0834901689

753 1073180082 บ้านออ้กระทิง ก าแพงแสน นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 ประยุทธ ์ชีวัน 0834901689

754 1073180098 บ้านบ่อน  าพุ ก าแพงแสน นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 ประยุทธ ์ชีวัน 0834901689

755 1073180066 วัดนิยมธรรมวราราม ก าแพงแสน นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 ประยุทธ ์ชีวัน 0834901689

756 1073180100 วัดประชาราษฎร์บ ารุง ก าแพงแสน นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 ประยุทธ ์ชีวัน 0834901689

757 1073180055 วัดวังน  าเขียว ก าแพงแสน นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 ประยุทธ ์ชีวัน 0834901689

758 1073180062 วัดสระสี่มุม ก าแพงแสน นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 ประยุทธ ์ชีวัน 0834901689

759 1073180068 วัดหนองกระทุม่ ก าแพงแสน นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 ประยุทธ ์ชีวัน 0834901689

760 1073180096 วัดท่าเสา ก าแพงแสน นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 ประยุทธ ์ชีวัน 0834901689

761 1073180130 วัดสระสี่เหลี่ยม ดอนตูม นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 ประยุทธ ์ชีวัน 0834901689

762 1073180107 บ้านแหลมกะเจา ดอนตูม นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 ประยุทธ ์ชีวัน 0834901689

763 1073180113 วัดล าเหย ดอนตูม นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 ประยุทธ ์ชีวัน 0834901689

764 1073180047 วัดตากอ้ง เมืองนครปฐม นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 ประยุทธ ์ชีวัน 0834901689

765 1073180032 วัดทัพหลวง เมืองนครปฐม นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 ประยุทธ ์ชีวัน 0834901689

766 1073180043 หลวงพ่อแช่มวัดตากอ้งอนุสรณ์ เมืองนครปฐม นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 ประยุทธ ์ชีวัน 0834901689

767 1073180010 วัดลาดปลาเค้า เมืองนครปฐม นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 ประยุทธ ์ชีวัน 0834901689

768 1073180028 บ้านหนองกะโดน เมืองนครปฐม นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 ประยุทธ ์ชีวัน 0834901689

769 1073180040 วัดพระประโทณเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 ประยุทธ ์ชีวัน 0834901689

770 1073180024 วัดหุบรัก เมืองนครปฐม นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 ประยุทธ ์ชีวัน 0834901689

771 1073180049 วัดพะเนียงแตก เมืองนครปฐม นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 ประยุทธ ์ชีวัน 0834901689
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772 1073180011 บ้านล าพยา เมืองนครปฐม นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 ประยุทธ ์ชีวัน 0834901689

773 1073180035 วัดวังตะกู เมืองนครปฐม นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 ประยุทธ ์ชีวัน 0834901689

774 1073180015 วัดสระกะเทียม เมืองนครปฐม นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 ประยุทธ ์ชีวัน 0834901689

775 1073180020 วัดใหม่ห้วยลึก เมืองนครปฐม นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 ประยุทธ ์ชีวัน 0834901689

776 1073180005 วัดสามควายเผือก เมืองนครปฐม นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 ประยุทธ ์ชีวัน 0834901689

777 1073180031 บ้านหนองงูเหลือม เมืองนครปฐม นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 ประยุทธ ์ชีวัน 0834901689

778 1073180018 วัดหนองเสอื เมืองนครปฐม นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 ประยุทธ ์ชีวัน 0834901689

779 1073180037 บ้านทุง่หัวพรหม เมืองนครปฐม นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 ประยุทธ ์ชีวัน 0834901689

780 1073180133 วัดบางพระ นครชัยศรี นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 2 ประยุทธ ์ชีวัน 0834901689

781 1073180139 วัดพุทธธรรมรังษี นครชัยศรี นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 2 ประยุทธ ์ชีวัน 0834901689

782 1073180184 วัดบางภาษี บางเลน นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 2 ประยุทธ ์ชีวัน 0834901689

783 1073180212 วัดนิลเพชร บางเลน นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 2 ประยุทธ ์ชีวัน 0834901689

784 1073180208 วัดบัวหว่ัน บางเลน นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 2 ประยุทธ ์ชีวัน 0834901689

785 1073180174 วัดบางหลวง บางเลน นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 2 ประยุทธ ์ชีวัน 0834901689

786 1073180180 วัดศิลามูล บางเลน นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 2 ประยุทธ ์ชีวัน 0834901689

787 1073180253 บ้านคลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 2 ประยุทธ ์ชีวัน 0834901689

788 1073180240 วัดเชิงเลน(นครใจราษฎร)์ สามพราน นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 2 ประยุทธ ์ชีวัน 0834901689

789 1073180238 บ้านบางประแดง สามพราน นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 2 ประยุทธ ์ชีวัน 0834901689

790 1048190125 บ้านน  าก่ า(ล  าประชาอปุถัมภ์) ธาตุพนม นครพนม สพป.นครพนม เขต 1 ไพศาล เจริญวิภาส 0840753144

791 1048190135 บ้านฝ่ังแดง (พระเทพวรมุนีอปุถัมภ์) ธาตุพนม นครพนม สพป.นครพนม เขต 1 ไพศาล เจริญวิภาส 0840753144

792 1048190211 ศรีโพนทองวิทยา นาแก นครพนม สพป.นครพนม เขต 1 ไพศาล เจริญวิภาส 0840753144

793 1048190214 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านค าพี ) นาแก นครพนม สพป.นครพนม เขต 1 ไพศาล เจริญวิภาส 0840753144

794 1048190187 บ้านนาคู่ นาแก นครพนม สพป.นครพนม เขต 1 ไพศาล เจริญวิภาส 0840753144

795 1048190171 บ้านนาทุง่มั่ง นาแก นครพนม สพป.นครพนม เขต 1 ไพศาล เจริญวิภาส 0840753144

796 1048190192 พระซองวิทยาคาร นาแก นครพนม สพป.นครพนม เขต 1 ไพศาล เจริญวิภาส 0840753144

797 1048190181 ชุมชนบ้านพุ่มแก นาแก นครพนม สพป.นครพนม เขต 1 ไพศาล เจริญวิภาส 0840753144

798 1048190202 หนองสงัข์ราษฎร์บ ารุง นาแก นครพนม สพป.นครพนม เขต 1 ไพศาล เจริญวิภาส 0840753144

799 1048190271 บ้านกตุาไก้ ปลาปาก นครพนม สพป.นครพนม เขต 1 ไพศาล เจริญวิภาส 0840753144

800 1048190314 บ้านม่วง ปลาปาก นครพนม สพป.นครพนม เขต 1 ไพศาล เจริญวิภาส 0840753144

801 1048190278 โพนสวางนางิ ววิทยา ปลาปาก นครพนม สพป.นครพนม เขต 1 ไพศาล เจริญวิภาส 0840753144

802 1048190053 บ้านชะโงมนาโดน เมืองนครพนม นครพนม สพป.นครพนม เขต 1 ไพศาล เจริญวิภาส 0840753144

803 1048190061 บ้านนาคอกควาย เมืองนครพนม นครพนม สพป.นครพนม เขต 1 ไพศาล เจริญวิภาส 0840753144

804 1048190047 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป)์ เมืองนครพนม นครพนม สพป.นครพนม เขต 1 ไพศาล เจริญวิภาส 0840753144

805 1048190018 บ้านหนองค้าโคกกงุ เมืองนครพนม นครพนม สพป.นครพนม เขต 1 ไพศาล เจริญวิภาส 0840753144

806 1048190046 บ้านค าสว่าง เมืองนครพนม นครพนม สพป.นครพนม เขต 1 ไพศาล เจริญวิภาส 0840753144

807 1048190068 บ้านเหล่าภูมีค าธาตุ เมืองนครพนม นครพนม สพป.นครพนม เขต 1 ไพศาล เจริญวิภาส 0840753144

808 1048190339 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา เรณูนคร นครพนม สพป.นครพนม เขต 1 ไพศาล เจริญวิภาส 0840753144

809 1048190315 เรณูวิทยาคาร เรณูนคร นครพนม สพป.นครพนม เขต 1 ไพศาล เจริญวิภาส 0840753144

810 1048190453 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง วังยาง นครพนม สพป.นครพนม เขต 1 ไพศาล เจริญวิภาส 0840753144

811 1048190071 ชุมชนบ้านค าพอกท่าดอกแกว้ ท่าอเุทน นครพนม สพป.นครพนม เขต 2 ไพศาล เจริญวิภาส 0840753144

812 1048190069 อเุทนวิทยาคาร ท่าอเุทน นครพนม สพป.นครพนม เขต 2 ไพศาล เจริญวิภาส 0840753144

813 1048190095 บ้านพนอม ท่าอเุทน นครพนม สพป.นครพนม เขต 2 ไพศาล เจริญวิภาส 0840753144

814 1048190100 บ้านพะทาย ท่าอเุทน นครพนม สพป.นครพนม เขต 2 ไพศาล เจริญวิภาส 0840753144
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815 1048190105 บ้านเวินพระบาท ท่าอเุทน นครพนม สพป.นครพนม เขต 2 ไพศาล เจริญวิภาส 0840753144

816 1048190101 บ้านหนองเทา ท่าอเุทน นครพนม สพป.นครพนม เขต 2 ไพศาล เจริญวิภาส 0840753144

817 1048190436 บ้านนาดีวิทยา นาทม นครพนม สพป.นครพนม เขต 2 ไพศาล เจริญวิภาส 0840753144

818 1048190234 ชุมชนประสานมิตร นาหว้า นครพนม สพป.นครพนม เขต 2 ไพศาล เจริญวิภาส 0840753144

819 1048190219 บ้านอนูนา นาหว้า นครพนม สพป.นครพนม เขต 2 ไพศาล เจริญวิภาส 0840753144

820 1048190256 บ้านนาเข บ้านแพง นครพนม สพป.นครพนม เขต 2 ไพศาล เจริญวิภาส 0840753144

821 1048190248 ชุมชนไผ่ล้อม บ้านแพง นครพนม สพป.นครพนม เขต 2 ไพศาล เจริญวิภาส 0840753144

822 1048190259 บ้านป่าหว้าน บ้านแพง นครพนม สพป.นครพนม เขต 2 ไพศาล เจริญวิภาส 0840753144

823 1048190268 บ้านค านกกก บ้านแพง นครพนม สพป.นครพนม เขต 2 ไพศาล เจริญวิภาส 0840753144

824 1048190412 บ้านขามเตี ยใหญ่ โพนสวรรค์ นครพนม สพป.นครพนม เขต 2 ไพศาล เจริญวิภาส 0840753144

825 1048190418 บ้านนาใน โพนสวรรค์ นครพนม สพป.นครพนม เขต 2 ไพศาล เจริญวิภาส 0840753144

826 1048190404 บ้านนาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม สพป.นครพนม เขต 2 ไพศาล เจริญวิภาส 0840753144

827 1048190421 บ้านขว้างคลีชูชาติ โพนสวรรค์ นครพนม สพป.นครพนม เขต 2 ไพศาล เจริญวิภาส 0840753144

828 1048190411 บ้านโพนเพ็ก โพนสวรรค์ นครพนม สพป.นครพนม เขต 2 ไพศาล เจริญวิภาส 0840753144

829 1048190386 บ้านนาอนิทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา ศรีสงคราม นครพนม สพป.นครพนม เขต 2 ไพศาล เจริญวิภาส 0840753144

830 1048190375 บ้านขามเปี้ย ศรีสงคราม นครพนม สพป.นครพนม เขต 2 ไพศาล เจริญวิภาส 0840753144

831 1048190356 ชุมชนเอื องกอ่นาดี ศรีสงคราม นครพนม สพป.นครพนม เขต 2 ไพศาล เจริญวิภาส 0840753144

832 1048190352 บ้านนาโพธิ์ ศรีสงคราม นครพนม สพป.นครพนม เขต 2 ไพศาล เจริญวิภาส 0840753144

833 1048190368 บ้านหาดแพง ศรีสงคราม นครพนม สพป.นครพนม เขต 2 ไพศาล เจริญวิภาส 0840753144

834 1030200480 บ้านด่านติง โนนสงู นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 1 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

835 1030200511 บ้านดอนชมพ(ูสงัฆประชานุเคราะห์) โนนสงู นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 1 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

836 1030200492 บ้านดอนหวาย(สงิห์คุรุประชาสรรค์) โนนสงู นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 1 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

837 1030200488 บ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) โนนสงู นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 1 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

838 1030200499 อนุบาลตลาดแค โนนสงู นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 1 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

839 1030200512 บ้านบิง(สปุระชาจูงกลางนุสสรณ์ โนนสงู นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 1 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

840 1030200479 ดอนท้าววิทยา โนนสงู นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 1 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

841 1030200508 ไตรมิตรวิทยา โนนสงู นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 1 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

842 1030200505 บ้านหลุมข้าว โนนสงู นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 1 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

843 1030200489 บ้านใหม(่คุรุราษฎร์พัฒนา) โนนสงู นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 1 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

844 1030200889 บ้านโคกสงู เมืองนครราชสมีา นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 1 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

845 1030200896 บ้านกรูดหนองออก เมืองนครราชสมีา นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 1 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

846 1030200907 บ้านไชยมงคล(สบืสนิวิทยา) เมืองนครราชสมีา นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 1 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

847 1030200899 บ้านบ(ุประชารัฐพัฒนา) เมืองนครราชสมีา นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 1 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

848 1030200949 บึงพญาปราบ เมืองนครราชสมีา นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 1 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

849 1030200895 ต าบลบ้านโพธิ์ เมืองนครราชสมีา นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 1 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

850 1030200940 บ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) เมืองนครราชสมีา นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 1 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

851 1030200937 บ้านคนชุม เมืองนครราชสมีา นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 1 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

852 1030200930 บ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์) เมืองนครราชสมีา นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 1 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

853 1030200893 บ้านหนองยารักษ์-ล าโพง(รัฐประชาสรรค์) เมืองนครราชสมีา นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 1 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

854 1030200920 บ้านบึงสาร เมืองนครราชสมีา นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 1 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

855 1030200933 บ้านสมีุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) เมืองนครราชสมีา นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 1 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

856 1030200892 บ้านหนองไข่น  า เมืองนครราชสมีา นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 1 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

857 1030200945 บ้านต่างตา เมืองนครราชสมีา นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 1 จิรยศ วรรณชัย 0829935986
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858 1030200951 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก เมืองนครราชสมีา นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 1 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

859 1030200905 ทหารอากาศบ ารุง เมืองนครราชสมีา นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 1 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

860 1030200927 ประชาสามัคคี เมืองนครราชสมีา นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 1 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

861 1030200943 ชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ เมืองนครราชสมีา นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 1 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

862 1030201367 นครราชสมีาปัญญานุกลู เมืองนครราชสมีา นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 1 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

863 1030200191 รัฐการุณวิทยา จักราช นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 2 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

864 1030200185 บ้านหินโคน จักราช นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 2 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

865 1030201315 บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) เฉลิมพระเกยีรติ นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 2 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

866 1030200288 บ้านพิชิตคเชนทร์ โชคชัย นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 2 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

867 1030200297 บ้านหนองกก โชคชัย นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 2 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

868 1030200276 บ้านบึงพระ โชคชัย นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 2 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

869 1030200295 บ้านท่าอา่ง โชคชัย นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 2 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

870 1030201111 บ้านซบัตะคร้อ หนองบุนนาก นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 2 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

871 1030201128 บ้านลุงเขว้า หนองบุนนาก นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 2 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

872 1030201129 บ้านสารภี หนองบุนนาก นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 2 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

873 1030201133 บ้านหนองตะไก้ หนองบุนนาก นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 2 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

874 1030201120 บ้านบุกระโทก หนองบุนนาก นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 2 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

875 1030201150 บ้านหัวท านบ ห้วยแถลง นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 2 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

876 1030201158 บ้านหนองม่วงหวาน ห้วยแถลง นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 2 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

877 1030201137 ชุมชนบ้านทับสวาย ห้วยแถลง นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 2 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

878 1030201156 บ้านหลุ่งประดู่ ห้วยแถลง นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 2 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

879 1030201149 บ้านห้วยแคน ห้วยแถลง นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 2 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

880 1030201173 บ้านแสนสขุ ห้วยแถลง นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 2 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

881 1030201183 บ้านหินดาด ห้วยแถลง นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 2 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

882 1030200152 บ้านไชยวาล ครบุรี นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 3 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

883 1030200176 บ้านซบักา้นเหลือง ครบุรี นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 3 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

884 1030200138 บ้านโคกกระชายโนนกุม่ ครบุรี นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 3 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

885 1030200174 ชุมชนจระเข้หิน(สงัฆ์คุรุประชาฯ) ครบุรี นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 3 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

886 1030200135 บ้านหนองตะแบก ครบุรี นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 3 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

887 1030200145 บ้านบุตาโฮ-โนนกลาง ครบุรี นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 3 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

888 1030200158 บ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคค)ี ครบุรี นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 3 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

889 1030200133 บ้านล าเพียก ครบุรี นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 3 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

890 1030200165 บ้านหนองหินโคน ครบุรี นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 3 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

891 1030200166 ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ ครบุรี นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 3 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

892 1030200742 วัดหลุมข้าว ปักธงชัย นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 3 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

893 1030200680 บ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคค)ี ปักธงชัย นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 3 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

894 1030200671 ม่วงแกว้วิทยาคาร ปักธงชัย นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 3 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

895 1030200678 จตุคามวิทยาคม ปักธงชัย นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 3 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

896 1030200688 ชุมชนบ้านตะขบ ปักธงชัย นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 3 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

897 1030200702 อาจวิทยาคาร ปักธงชัย นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 3 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

898 1030200710 ธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา) ปักธงชัย นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 3 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

899 1030200730 รักเมืองไทย 1(มูลนิธเิตชะไพบูลย)์ ปักธงชัย นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 3 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

900 1030200723 หนองนกเขียนสามัคคี ปักธงชัย นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 3 จิรยศ วรรณชัย 0829935986
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901 1030200728 บ้านล านางแกว้ ปักธงชัย นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 3 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

902 1030200736 สะแกราชวิทยาคม ปักธงชัย นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 3 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

903 1030200743 วัดใหม่ส าโรง ปักธงชัย นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 3 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

904 1030200703 บ้านปลายดาบ ปักธงชัย นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 3 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

905 1030201196 บ้านศาลเจ้าพ่อ วังน  าเขียว นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 3 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

906 1030201203 บ้านโนนเหลื่อม วังน  าเขียว นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 3 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

907 1030201089 บ้านราษฎร์พัฒนา เสงิสาง นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 3 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

908 1030201085 บ้านสนัติสขุ เสงิสาง นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 3 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

909 1030201101 บ้านหนองตะเข้-หนองตูม เสงิสาง นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 3 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

910 1030201104 ชุมชนบ้านเสงิสาง เสงิสาง นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 3 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

911 1030201197 เจียรวนนท์อทุิศ2 วังน  าเขียว นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 3 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

912 1030200760 ขนงพระใต้ ปากช่อง นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 4 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

913 1030200974 พรพิทยาคม สคีิ ว นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 4 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

914 1030200981 บ้านมะค่างาม สคีิ ว นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 4 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

915 1030200982 หนองแวงพิทยาคม สคีิ ว นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 4 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

916 1030200994 บ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) สคีิ ว นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 4 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

917 1030201010 ไทยวัฒนาประชารัฐ สคีิ ว นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 4 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

918 1030201029 โค้งยางวิทยา สงูเนิน นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 4 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

919 1030201030 โนนค่าวิทยา สงูเนิน นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 4 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

920 1030201046 บ้านหนองแวง สงูเนิน นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 4 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

921 1030200995 เจียรวนนท์อทุิศ1 สคีิ ว นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 4 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

922 1030200035 บ้านโนนตาล ขามทะเลสอ นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 5 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

923 1030200030 บ้านโป่งแดงน  าฉ่าสามัคคี ขามทะเลสอ นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 5 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

924 1030200038 บ้านพันดุง ขามทะเลสอ นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 5 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

925 1030200053 บ้านโนนผักชี ขามสะแกแสง นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 5 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

926 1030200062 บ้านโนนเมือง(เยีย่มประชาสรรค์) ขามสะแกแสง นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 5 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

927 1030200058 บ้านคูเมือง ขามสะแกแสง นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 5 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

928 1030200072 บ้านเหนือทัพรั ง ขามสะแกแสง นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 5 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

929 1030200350 วัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา) ด่านขุนทด นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 5 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

930 1030200371 บ้านโนนเต็ง ด่านขุนทด นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 5 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

931 1030200377 บ้านแปรง ด่านขุนทด นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 5 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

932 1030200360 วัดหนองกราด(สงัวรอปุถัมภ์) ด่านขุนทด นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 5 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

933 1030200380 บ้านหนองไทร ด่านขุนทด นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 5 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

934 1030200319 บ้านหนองบัวตะเกยีด ด่านขุนทด นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 5 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

935 1030200399 บ้านหนองบัวละคร ด่านขุนทด นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 5 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

936 1030200336 บ้านซบัพลู ด่านขุนทด นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 5 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

937 1030201246 บ้านบึงปรือ เทพารักษ์ นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 5 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

938 1030201242 บ้านวังยายทอง เทพารักษ์ นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 5 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

939 1030201243 บ้านส านักตะคร้อ เทพารักษ์ นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 5 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

940 1030201237 บ้านหนองแวง เทพารักษ์ นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 5 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

941 1030200436 ชุมชนบ้านด่านจาก โนนไทย นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 5 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

942 1030201252 บ้านเจริญผล พระทองค า นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 5 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

943 1030200013 บ้านโนนส าราญ แกง้สนามนาง นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 6 จิรยศ วรรณชัย 0829935986
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944 1030200017 บ้านกดุปลาฉลาดหนองปรือ แกง้สนามนาง นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 6 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

945 1030200088 ปริยัติไพศาล คง นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 6 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

946 1030200076 บ้านเมืองคง คง นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 6 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

947 1030200114 บ้านดอนใหญ่ คง นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 6 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

948 1030200089 ชุมชนบ้านวัด คง นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 6 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

949 1030200119 วันครู 2502 คง นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 6 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

950 1030201322 บ้านขามป้อม(สงัวาลย์อนุสรณ์) บัวลาย นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 6 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

951 1030201331 ชุมชนหนองแวงสวิุทย์ บัวลาย นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 6 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

952 1030200575 บ้านโคกสี บัวใหญ่ นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 6 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

953 1030200538 บ้านทองหลางน้อย บัวใหญ่ นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 6 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

954 1030200547 บ้านตะคร้อโนนทอง บัวใหญ่ นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 6 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

955 1030200540 บ้านเสมา บัวใหญ่ นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 6 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

956 1030200586 บ้านสระครก บัวใหญ่ นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 6 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

957 1030200578 บ้านด่านช้าง บัวใหญ่ นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 6 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

958 1030200590 ชุมชนบ้านช่อระกา บ้านเหลื่อม นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 6 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

959 1030200593 บ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา บ้านเหลื่อม นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 6 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

960 1030201349 บ้านเสว(ราษฎร์สามัคค)ี สดีา นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 6 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

961 1030200231 หนองบัวรีราษฎร์อทุิศ ชุมพวง นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 7 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

962 1030200238 วัดโพธิ์ศรีบรรจง ชุมพวง นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 7 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

963 1030200269 บ้านหนองหว้าตาด า ชุมพวง นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 7 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

964 1030200228 บ้านยางวิทยา ชุมพวง นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 7 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

965 1030200263 วัดโชติการาม ชุมพวง นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 7 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

966 1030200257 บ้านหนองหลักสามัคคี ชุมพวง นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 7 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

967 1030200405 บ้านดอนตัดเรือ โนนแดง นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 7 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

968 1030200415 วัดบ้านโคกหนองแวง โนนแดง นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 7 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

969 1030200419 วังหินประชาสรรค์ โนนแดง นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 7 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

970 1030200406 บ้านส าพะเนียง โนนแดง นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 7 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

971 1030200616 ดอนมัน ประทาย นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 7 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

972 1030200615 ช่องแมวพิทยา ประทาย นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 7 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

973 1030200629 วัดบ้านทุง่สว่าง ประทาย นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 7 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

974 1030200627 บ้านหญ้าคา ประทาย นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 7 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

975 1030200644 รวมมิตรพัฒนา ประทาย นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 7 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

976 1030200637 บ้านหันเตย ประทาย นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 7 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

977 1030200643 เมืองโดนส าโรง(รัฐประชานุกลู) ประทาย นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 7 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

978 1030200652 วัดบ้านโคกพระ ประทาย นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 7 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

979 1030200659 วัดบ้านต าแย ประทาย นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 7 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

980 1030200662 วัดบ้านหนองคึม ประทาย นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 7 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

981 1030200859 บ้านกระเบื องใหญ่ พิมาย นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 7 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

982 1030200825 บ้านท่าหลวง พิมาย นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 7 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

983 1030200871 มะค่าสามัคคี พิมาย นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 7 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

984 1030200858 ท้าวสรุนาร(ีระดมอนุสรณ์) พิมาย นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 7 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

985 1030200867 บ้านซมึ(ศีลราษฎร์นุเคราะห)์ พิมาย นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 7 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

986 1030201219 บ้านท่าเยีย่มวิทยายล เมืองยาง นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 7 จิรยศ วรรณชัย 0829935986
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987 1030201227 บ้านโนนอดุมนภดลอปุถัมภ์ เมืองยาง นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 7 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

988 1030201222 บ้านครบุรีศึกษา เมืองยาง นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 7 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

989 1030201280 บ้านขุยวิทยา ล าทะเมนชัย นครราชสมีา สพป.นครราชสมีา เขต 7 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

990 1080210761 วัดดอนตรอ เฉลิมพระเกยีรติ นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 สภัุทรชัย หนูคง 0887682789

991 1080210716 วัดแพร่ พระพรหม นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 สภัุทรชัย หนูคง 0887682789

992 1080210705 วัดพระพรหม พระพรหม นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 สภัุทรชัย หนูคง 0887682789

993 1080210007 วัดชัน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 สภัุทรชัย หนูคง 0887682789

994 1080210054 บ้านบางกระบือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 สภัุทรชัย หนูคง 0887682789

995 1080210020 วัดดอนยาง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 สภัุทรชัย หนูคง 0887682789

996 1080210052 วัดบางใหญ่ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 สภัุทรชัย หนูคง 0887682789

997 1080210045 วัดมุขธารา เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 สภัุทรชัย หนูคง 0887682789

998 1080210004 วัดทุง่แย้ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 สภัุทรชัย หนูคง 0887682789

999 1080210502 วัดดินดอน ลานสกา นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 สภัุทรชัย หนูคง 0887682789

1000 1080210095 วัดกะเปียด ฉวาง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 สภัุทรชัย หนูคง 0887682789

1001 1080210115 บ้านปากน  า ฉวาง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 สภัุทรชัย หนูคง 0887682789

1002 1080210128 บ้านนาเส ฉวาง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 สภัุทรชัย หนูคง 0887682789

1003 1080210097 ชุมชนวัดสวุรรณาราม ฉวาง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 สภัุทรชัย หนูคง 0887682789

1004 1080210677 วัดควนกอ ถ  าพรรณรา นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 สภัุทรชัย หนูคง 0887682789

1005 1080210316 วัดกะโสม ทุง่สง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 สภัุทรชัย หนูคง 0887682789

1006 1080210300 วัดวังหีบ ทุง่สง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 สภัุทรชัย หนูคง 0887682789

1007 1080210286 บ้านวังยวน ทุง่สง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 สภัุทรชัย หนูคง 0887682789

1008 1080210296 บ้านคอกช้าง ทุง่สง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 สภัุทรชัย หนูคง 0887682789

1009 1080210313 บ้านน  าตก ทุง่สง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 สภัุทรชัย หนูคง 0887682789

1010 1080210299 บ้านคลองขุด ทุง่สง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 สภัุทรชัย หนูคง 0887682789

1011 1080210365 บ้านควนประชาสรรค์ ทุง่ใหญ่ นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 สภัุทรชัย หนูคง 0887682789

1012 1080210357 บ้านวังหิน ทุง่ใหญ่ นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 สภัุทรชัย หนูคง 0887682789

1013 1080210349 บ้านหนองใหญ่ ทุง่ใหญ่ นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 สภัุทรชัย หนูคง 0887682789

1014 1080210341 บ้านไสใหญ่ ทุง่ใหญ่ นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 สภัุทรชัย หนูคง 0887682789

1015 1080210647 บ้านหนองยาง นาบอน นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 สภัุทรชัย หนูคง 0887682789

1016 1080210655 สงัวาลย์วิท 7 บางขัน นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 สภัุทรชัย หนูคง 0887682789

1017 1080210597 ชุมชนบ้านปากเสยีว พิปูน นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 สภัุทรชัย หนูคง 0887682789

1018 1080210610 วัดโบราณาราม พิปูน นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 สภัุทรชัย หนูคง 0887682789

1019 1080210609 วัดยางค้อม พิปูน นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 สภัุทรชัย หนูคง 0887682789

1020 1080210810 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ทุง่สง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 สภัุทรชัย หนูคง 0887682789

1021 1080210702 วัดสมควร จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 สภัุทรชัย หนูคง 0887682789

1022 1080210699 วัดชะอวด จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 สภัุทรชัย หนูคง 0887682789

1023 1080210683 วัดวังฆ้อง จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 สภัุทรชัย หนูคง 0887682789

1024 1080210184 วัดไม้เสยีบ ชะอวด นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 สภัุทรชัย หนูคง 0887682789

1025 1080210177 วัดกาโห่ใต้ ชะอวด นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 สภัุทรชัย หนูคง 0887682789

1026 1080210156 วัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเกต็อทุิศ ชะอวด นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 สภัุทรชัย หนูคง 0887682789

1027 1080210161 บ้านควนเงิน ชะอวด นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 สภัุทรชัย หนูคง 0887682789

1028 1080210154 บ้านท่าไทร ชะอวด นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 สภัุทรชัย หนูคง 0887682789

1029 1080210194 บ้านปากเชียร เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 สภัุทรชัย หนูคง 0887682789
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1030 1080210422 วัดเกาะจาก ปากพนัง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 สภัุทรชัย หนูคง 0887682789

1031 1080210408 วัดโคกมะม่วง ปากพนัง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 สภัุทรชัย หนูคง 0887682789

1032 1080210429 วัดศรีสวุรรณาราม ปากพนัง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 สภัุทรชัย หนูคง 0887682789

1033 1080210433 วัดชมพูประดิษฐ์ ปากพนัง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 สภัุทรชัย หนูคง 0887682789

1034 1080210397 วัดสระ ปากพนัง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 สภัุทรชัย หนูคง 0887682789

1035 1080210419 วัดบางไทร ปากพนัง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 สภัุทรชัย หนูคง 0887682789

1036 1080210418 วัดบางคุระ ปากพนัง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 สภัุทรชัย หนูคง 0887682789

1037 1080210383 บ้านท้องโกงกาง ปากพนัง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 สภัุทรชัย หนูคง 0887682789

1038 1080210399 วัดปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 สภัุทรชัย หนูคง 0887682789

1039 1080210412 วัดป่าระก า ปากพนัง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 สภัุทรชัย หนูคง 0887682789

1040 1080210464 วัดสวุรรณโฆษิต ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 สภัุทรชัย หนูคง 0887682789

1041 1080210456 ชุมชนวัดสวุรรณรังษี ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 สภัุทรชัย หนูคง 0887682789

1042 1080210593 ชุมชนวัดเกาะเพชร หัวไทร นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 สภัุทรชัย หนูคง 0887682789

1043 1080210564 วัดบูรณาวาส หัวไทร นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 สภัุทรชัย หนูคง 0887682789

1044 1080210576 วัดควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 สภัุทรชัย หนูคง 0887682789

1045 1080210557 วัดหัวค่าย (พิศาลอปุถัมภ์) หัวไทร นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 สภัุทรชัย หนูคง 0887682789

1046 1080210585 ชุมชนพิบูลสงคราม หัวไทร นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 สภัุทรชัย หนูคง 0887682789

1047 1080210586 บ้านปากพรุ หัวไทร นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 สภัุทรชัย หนูคง 0887682789

1048 1080210562 วัดบ่อโพง หัวไทร นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 สภัุทรชัย หนูคง 0887682789

1049 1080210594 วัดหน้าสตน หัวไทร นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 สภัุทรชัย หนูคง 0887682789

1050 1080210565 วัดแหลม หัวไทร นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 สภัุทรชัย หนูคง 0887682789

1051 1080210077 วัดเขา (วันคร2ู501) ขนอม นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 สภัุทรชัย หนูคง 0887682789

1052 1080210085 วัดเจดีย์หลวง ขนอม นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 สภัุทรชัย หนูคง 0887682789

1053 1080210278 บ้านพังปริง ท่าศาลา นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 สภัุทรชัย หนูคง 0887682789

1054 1080210230 วัดหญ้าปล้อง ท่าศาลา นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 สภัุทรชัย หนูคง 0887682789

1055 1080210269 บ้านทุง่ชน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 สภัุทรชัย หนูคง 0887682789

1056 1080210726 วัดคงคา นบพิต า นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 สภัุทรชัย หนูคง 0887682789

1057 1080210733 บ้านโรงเหล็ก นบพิต า นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 สภัุทรชัย หนูคง 0887682789

1058 1080210724 วัดนาเหรง นบพิต า นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 สภัุทรชัย หนูคง 0887682789

1059 1080210619 บ้านวังลุง พรหมคีรี นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 สภัุทรชัย หนูคง 0887682789

1060 1080210621 บ้านคลองแคว พรหมคีรี นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 สภัุทรชัย หนูคง 0887682789

1061 1080210627 วัดโทเอก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 สภัุทรชัย หนูคง 0887682789

1062 1080210533 ชุมชนวัดปัณณาราม สชิล นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 สภัุทรชัย หนูคง 0887682789

1063 1080210545 บ้านเขาฝ้าย สชิล นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 สภัุทรชัย หนูคง 0887682789

1064 1080210526 วัดชนสงัขรณพิจิตร สชิล นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 สภัุทรชัย หนูคง 0887682789

1065 1080210518 วัดขรัวช่วย สชิล นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 สภัุทรชัย หนูคง 0887682789

1066 1060220115 วัดหนองพรมหน่อ โกรกพระ นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 วิทยา หมวกแกว้ 0916964765

1067 1060220111 บ้านคลองม่วง โกรกพระ นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 วิทยา หมวกแกว้ 0916964765

1068 1060220108 วัดศาลาแดง โกรกพระ นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 วิทยา หมวกแกว้ 0916964765

1069 1060220127 บ้านเนิน ชุมแสง นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 วิทยา หมวกแกว้ 0916964765

1070 1060220156 วัดฆะมัง ชุมแสง นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 วิทยา หมวกแกว้ 0916964765

1071 1060220143 วัดคลองเกษมเหนือ ชุมแสง นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 วิทยา หมวกแกว้ 0916964765

1072 1060220147 วัดหนองโก ชุมแสง นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 วิทยา หมวกแกว้ 0916964765

อัพเดต ณ วันที่ 9 ส.ค. 2560 หน้า 26 / 79



ล าดบั

ที่

รหัส

โรงเรียน

ช่ือโรงเรียน อ าเภอ จังหวัด ช่ือเขตพ้ืนที่ ช่ือ

Province Champion

เบอร์ตดิตอ่

Province 
1073 1060220406 วัดบ้านบน พยุหะคีรี นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 วิทยา หมวกแกว้ 0916964765

1074 1060220408 อนุบาลพยุหะคีร(ีวัดพระปรางค์เหลือง) พยุหะคีรี นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 วิทยา หมวกแกว้ 0916964765

1075 1060220401 เนินมะกอก พยุหะคีรี นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 วิทยา หมวกแกว้ 0916964765

1076 1060220376 พยุหะศึกษาคาร พยุหะคีรี นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 วิทยา หมวกแกว้ 0916964765

1077 1060220003 วัดท่าทอง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 วิทยา หมวกแกว้ 0916964765

1078 1060220012 วัดศรีสวรรค์สงัฆาราม เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 วิทยา หมวกแกว้ 0916964765

1079 1060220034 วัดหัวถนน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 วิทยา หมวกแกว้ 0916964765

1080 1060220040 วัดนิเวศวุฒาราม เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 วิทยา หมวกแกว้ 0916964765

1081 1060220017 วัดบางม่วง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 วิทยา หมวกแกว้ 0916964765

1082 1060220627 นครสวรรค์ปัญญานุกลู เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 วิทยา หมวกแกว้ 0916964765

1083 1060220611 อนุบาลชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 วิทยา หมวกแกว้ 0916964765

1084 1060220351 วัดหนองปลาไหล บรรพตพิสยั นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 วิทยา หมวกแกว้ 0916964765

1085 1060220336 บ้านงิ วแบ้ บรรพตพิสยั นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 วิทยา หมวกแกว้ 0916964765

1086 1060220333 อนุบาลบรรพตพิสยั(วัดสม้เสี ยว) บรรพตพิสยั นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 วิทยา หมวกแกว้ 0916964765

1087 1060220326 วัดบางแกว้(บางแกว้พิทยาคม) บรรพตพิสยั นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 วิทยา หมวกแกว้ 0916964765

1088 1060220356 วัดมงคลสถิตย์ บรรพตพิสยั นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 วิทยา หมวกแกว้ 0916964765

1089 1060220321 วัดบ้านคลอง บรรพตพิสยั นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 วิทยา หมวกแกว้ 0916964765

1090 1060220581 บ้านตะกรุด แม่วงก์ นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 วิทยา หมวกแกว้ 0916964765

1091 1060220488 บ้านบึงหล่ม ลาดยาว นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 วิทยา หมวกแกว้ 0916964765

1092 1060220512 บ้านดอนพลอง ลาดยาว นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 วิทยา หมวกแกว้ 0916964765

1093 1060220463 บ้านหนองจิกรี ลาดยาว นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 วิทยา หมวกแกว้ 0916964765

1094 1060220464 วัดสระแกว้ ลาดยาว นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 วิทยา หมวกแกว้ 0916964765

1095 1060220500 วัดหนองยาว ลาดยาว นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 วิทยา หมวกแกว้ 0916964765

1096 1060220516 บ้านวังหิน ลาดยาว นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 วิทยา หมวกแกว้ 0916964765

1097 1060220181 บ้านล าพยนต์ ตากฟ้า นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 วิทยา หมวกแกว้ 0916964765

1098 1060220175 บ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอบุลอปุภัมภ์) ตากฟ้า นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 วิทยา หมวกแกว้ 0916964765

1099 1060220189 บ้านด ารงรักษ์(ประชาอทุิศ) ตากฟ้า นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 วิทยา หมวกแกว้ 0916964765

1100 1060220236 วัดจันเสน ตาคลี นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 วิทยา หมวกแกว้ 0916964765

1101 1060220242 บ้านหนองสซีอ ตาคลี นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 วิทยา หมวกแกว้ 0916964765

1102 1060220207 ชุมชนบ้านหัวหวาย ตาคลี นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 วิทยา หมวกแกว้ 0916964765

1103 1060220266 บ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) ท่าตะโก นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 วิทยา หมวกแกว้ 0916964765

1104 1060220275 บ้านเขาน้อย ท่าตะโก นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 วิทยา หมวกแกว้ 0916964765

1105 1060220286 บ้านท านบ ท่าตะโก นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 วิทยา หมวกแกว้ 0916964765

1106 1060220276 บ้านพนมรอก ท่าตะโก นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 วิทยา หมวกแกว้ 0916964765

1107 1060220279 บ้านหนองหลวง ท่าตะโก นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 วิทยา หมวกแกว้ 0916964765

1108 1060220448 บ้านนาขอม ไพศาลี นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 วิทยา หมวกแกว้ 0916964765

1109 1060220454 บ้านกระทุม่ทอง ไพศาลี นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 วิทยา หมวกแกว้ 0916964765

1110 1060220419 วัดส าโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 วิทยา หมวกแกว้ 0916964765

1111 1060220532 สหชาติเศรษฐกจิวิทยา หนองบัว นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 วิทยา หมวกแกว้ 0916964765

1112 1060220546 ธารทหาร(แสงสว่างอปุถัมภ์) หนองบัว นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 วิทยา หมวกแกว้ 0916964765

1113 1060220568 บ้านเขามะเกลือ หนองบัว นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 วิทยา หมวกแกว้ 0916964765

1114 1060220557 บ้านห้วยถ่ัวใต้ หนองบัว นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 วิทยา หมวกแกว้ 0916964765

1115 1060220559 ชุมชนวัดห้วยร่วม หนองบัว นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 วิทยา หมวกแกว้ 0916964765
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1116 1060220553 สระงาม หนองบัว นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 วิทยา หมวกแกว้ 0916964765

1117 1012230018 วัดโชติการาม เมืองนนทบุรี นนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต 1 ชิตานนท์ นิโรจศิล 0891006457

1118 1012230006 ป่าไม้อทุิศ 9 เมืองนนทบุรี นนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต 1 ชิตานนท์ นิโรจศิล 0891006457

1119 1012230059 วัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอปุถัมภ์) บางกรวย นนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต 1 นพดล ลัยนันท์ 0864164293

1120 1012230070 อนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัต)ิ บางกรวย นนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต 1 นพดล ลัยนันท์ 0864164293

1121 1012230072 นุ่มประสงค์วิทยา บางกรวย นนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต 1 นพดล ลัยนันท์ 0864164293

1122 1012230043 วัดมะสงมิตรภาพที ่55 ไทรน้อย นนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต 2 จีราภรณ์ สภุะพรชัยกลุ 0859802575

1123 1012230045 ชุมชนวัดราษฎร์นิยม ไทรน้อย นนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต 2 จีราภรณ์ สภุะพรชัยกลุ 0859802575

1124 1012230159 โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี บางบัวทอง นนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต 2 จีราภรณ์ สภุะพรชัยกลุ 0859802575

1125 1012230127 วัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) ปากเกร็ด นนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต 2 ฐานันดร์ ลีลาปัญญาวัฒน์ 0829934664

1126 1012230125 รุ่งเรืองวิทยา ปากเกร็ด นนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต 2 ฐานันดร์ ลีลาปัญญาวัฒน์ 0829934664

1127 1012230100 วัดสงัวรพิมลไพบูลย(์จันทานุกลู) บางใหญ่ นนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต 2 นพดล ลัยนันท์ 0864164293

1128 1012230112 ชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อปุกฤต) บางใหญ่ นนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต 2 นพดล ลัยนันท์ 0864164293

1129 1096240088 บ้านบูเกะสดูอ บาเจาะ นราธวิาส สพป.นราธวิาส เขต 1 พงษภัทร สมัภวะผล 0820054149

1130 1096240093 บ้านกะลูแป บาเจาะ นราธวิาส สพป.นราธวิาส เขต 1 พงษภัทร สมัภวะผล 0820054149

1131 1096240097 บ้านปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธวิาส สพป.นราธวิาส เขต 1 พงษภัทร สมัภวะผล 0820054149

1132 1096240005 บ้านเขาตันหยง(มิตรภาพที ่153) เมืองนราธวิาส นราธวิาส สพป.นราธวิาส เขต 1 พงษภัทร สมัภวะผล 0820054149

1133 1096240014 บ้านบือราเปะ เมืองนราธวิาส นราธวิาส สพป.นราธวิาส เขต 1 พงษภัทร สมัภวะผล 0820054149

1134 1096240028 บ้านแคนา เมืองนราธวิาส นราธวิาส สพป.นราธวิาส เขต 1 พงษภัทร สมัภวะผล 0820054149

1135 1096240027 วัดโคกโก เมืองนราธวิาส นราธวิาส สพป.นราธวิาส เขต 1 พงษภัทร สมัภวะผล 0820054149

1136 1096240115 บ้านบูเกะบากง ยีง่อ นราธวิาส สพป.นราธวิาส เขต 1 พงษภัทร สมัภวะผล 0820054149

1137 1096240196 บ้านพนาทักษิณ รือเสาะ นราธวิาส สพป.นราธวิาส เขต 1 พงษภัทร สมัภวะผล 0820054149

1138 1096240174 บ้านบูกิต๊ยือแร รือเสาะ นราธวิาส สพป.นราธวิาส เขต 1 พงษภัทร สมัภวะผล 0820054149

1139 1096240194 บ้านกาโดะ รือเสาะ นราธวิาส สพป.นราธวิาส เขต 1 พงษภัทร สมัภวะผล 0820054149

1140 1096240171 บ้านจือแร รือเสาะ นราธวิาส สพป.นราธวิาส เขต 1 พงษภัทร สมัภวะผล 0820054149

1141 1096240285 ประชาวิทยรังสรรค์ ศรีสาคร นราธวิาส สพป.นราธวิาส เขต 1 พงษภัทร สมัภวะผล 0820054149

1142 1096240296 สว่างวัฒนา ศรีสาคร นราธวิาส สพป.นราธวิาส เขต 1 พงษภัทร สมัภวะผล 0820054149

1143 1096240286 บ้านป่าไผ่ ศรีสาคร นราธวิาส สพป.นราธวิาส เขต 1 พงษภัทร สมัภวะผล 0820054149

1144 1096240044 บ้านโคกมือบามิตรภาพที ่223 ตากใบ นราธวิาส สพป.นราธวิาส เขต 2 พงษภัทร สมัภวะผล 0820054149

1145 1096240069 บ้านกบูู ตากใบ นราธวิาส สพป.นราธวิาส เขต 2 พงษภัทร สมัภวะผล 0820054149

1146 1096240221 บ้านจะมาแกะ แว้ง นราธวิาส สพป.นราธวิาส เขต 2 พงษภัทร สมัภวะผล 0820054149

1147 1096240228 นิคมสร้างตนเองแว้ง แว้ง นราธวิาส สพป.นราธวิาส เขต 2 พงษภัทร สมัภวะผล 0820054149

1148 1096240300 นิคมพัฒนา2 สคุิริน นราธวิาส สพป.นราธวิาส เขต 2 พงษภัทร สมัภวะผล 0820054149

1149 1096240313 บ้านภูเขาทอง สคุิริน นราธวิาส สพป.นราธวิาส เขต 2 พงษภัทร สมัภวะผล 0820054149

1150 1096240237 บ้านซรายอ สไุหงโก-ลก นราธวิาส สพป.นราธวิาส เขต 2 พงษภัทร สมัภวะผล 0820054149

1151 1096240245 บ้านปูโป๊ะ สไุหงโก-ลก นราธวิาส สพป.นราธวิาส เขต 2 พงษภัทร สมัภวะผล 0820054149

1152 1096240278 บ้านตะโละบูเกะ๊ สไุหงปาดี นราธวิาส สพป.นราธวิาส เขต 2 พงษภัทร สมัภวะผล 0820054149

1153 1096240270 บ้านบาโงมาแย สไุหงปาดี นราธวิาส สพป.นราธวิาส เขต 2 พงษภัทร สมัภวะผล 0820054149

1154 1096240360 ศึกษาสงเคราะห์นราธวิาส แว้ง นราธวิาส สพป.นราธวิาส เขต 2 พงษภัทร สมัภวะผล 0820054149

1155 1096240327 บ้านริแง จะแนะ นราธวิาส สพป.นราธวิาส เขต 3 พงษภัทร สมัภวะผล 0820054149

1156 1096240159 บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ ระแงะ นราธวิาส สพป.นราธวิาส เขต 3 พงษภัทร สมัภวะผล 0820054149

1157 1096240148 บ้านตะโละ ระแงะ นราธวิาส สพป.นราธวิาส เขต 3 พงษภัทร สมัภวะผล 0820054149

1158 1096240155 บ้านสาเมาะ ระแงะ นราธวิาส สพป.นราธวิาส เขต 3 พงษภัทร สมัภวะผล 0820054149
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1159 1096240135 บ้านเจ๊ะเก ระแงะ นราธวิาส สพป.นราธวิาส เขต 3 พงษภัทร สมัภวะผล 0820054149

1160 1055250115 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อย น่าน สพป.น่าน เขต 1 ธรีพงศ์ พุทธรักษ์ 0829934559

1161 1055250139 บ้านนาไค้ นาน้อย น่าน สพป.น่าน เขต 1 ธรีพงศ์ พุทธรักษ์ 0829934559

1162 1055250131 บ้านนา นาน้อย น่าน สพป.น่าน เขต 1 ธรีพงศ์ พุทธรักษ์ 0829934559

1163 1055250140 บ้านสนัทะ นาน้อย น่าน สพป.น่าน เขต 1 ธรีพงศ์ พุทธรักษ์ 0829934559

1164 1055250325 ชุมชนบ้านบ่อแกว้ นาหมื่น น่าน สพป.น่าน เขต 1 ธรีพงศ์ พุทธรักษ์ 0829934559

1165 1055250336 บ้านปิงหลวง นาหมื่น น่าน สพป.น่าน เขต 1 ธรีพงศ์ พุทธรักษ์ 0829934559

1166 1055250320 บ้านเป้า บ้านหลวง น่าน สพป.น่าน เขต 1 ธรีพงศ์ พุทธรักษ์ 0829934559

1167 1055250425 บ้านหนองรังมิตรภาพที ่107 ภูเพียง น่าน สพป.น่าน เขต 1 ธรีพงศ์ พุทธรักษ์ 0829934559

1168 1055250423 บ้านม่วงใหม่ ภูเพียง น่าน สพป.น่าน เขต 1 ธรีพงศ์ พุทธรักษ์ 0829934559

1169 1055250405 บ้านทุง่น้อย ภูเพียง น่าน สพป.น่าน เขต 1 ธรีพงศ์ พุทธรักษ์ 0829934559

1170 1055250417 บ้านหาดเค็ด ภูเพียง น่าน สพป.น่าน เขต 1 ธรีพงศ์ พุทธรักษ์ 0829934559

1171 1055250006 บ้านน  าครกใหม่ เมืองน่าน น่าน สพป.น่าน เขต 1 ธรีพงศ์ พุทธรักษ์ 0829934559

1172 1055250012 บ้านซาวหลวง เมืองน่าน น่าน สพป.น่าน เขต 1 ธรีพงศ์ พุทธรักษ์ 0829934559

1173 1055250034 บ้านน  างาว เมืองน่าน น่าน สพป.น่าน เขต 1 ธรีพงศ์ พุทธรักษ์ 0829934559

1174 1055250030 บ้านสองแคว เมืองน่าน น่าน สพป.น่าน เขต 1 ธรีพงศ์ พุทธรักษ์ 0829934559

1175 1055250302 บ้านน  าปาย แม่จริม น่าน สพป.น่าน เขต 1 ธรีพงศ์ พุทธรักษ์ 0829934559

1176 1055250301 บ้านน  าตวง แม่จริม น่าน สพป.น่าน เขต 1 ธรีพงศ์ พุทธรักษ์ 0829934559

1177 1055250290 บ้านตอง แม่จริม น่าน สพป.น่าน เขต 1 ธรีพงศ์ พุทธรักษ์ 0829934559

1178 1055250295 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริม น่าน สพป.น่าน เขต 1 ธรีพงศ์ พุทธรักษ์ 0829934559

1179 1055250050 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสา น่าน สพป.น่าน เขต 1 ธรีพงศ์ พุทธรักษ์ 0829934559

1180 1055250062 บ้านข่ึงงามมงคล เวียงสา น่าน สพป.น่าน เขต 1 ธรีพงศ์ พุทธรักษ์ 0829934559

1181 1055250069 ทุง่ศรีทอง เวียงสา น่าน สพป.น่าน เขต 1 ธรีพงศ์ พุทธรักษ์ 0829934559

1182 1055250067 ชุมชนบ้านน  าปั้ว เวียงสา น่าน สพป.น่าน เขต 1 ธรีพงศ์ พุทธรักษ์ 0829934559

1183 1055250097 บ้านน  ามวบ เวียงสา น่าน สพป.น่าน เขต 1 ธรีพงศ์ พุทธรักษ์ 0829934559

1184 1055250073 บ้านแม่ขะนิง เวียงสา น่าน สพป.น่าน เขต 1 ธรีพงศ์ พุทธรักษ์ 0829934559

1185 1055250088 บ้านท่ามงคล เวียงสา น่าน สพป.น่าน เขต 1 ธรีพงศ์ พุทธรักษ์ 0829934559

1186 1055250061 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสา น่าน สพป.น่าน เขต 1 ธรีพงศ์ พุทธรักษ์ 0829934559

1187 1055250078 บ้านปงสนุก เวียงสา น่าน สพป.น่าน เขต 1 ธรีพงศ์ พุทธรักษ์ 0829934559

1188 1055250350 บ้านดู่พงษ์ สนัติสขุ น่าน สพป.น่าน เขต 1 ธรีพงศ์ พุทธรักษ์ 0829934559

1189 1055250354 บ้านศรีนาม่าน สนัติสขุ น่าน สพป.น่าน เขต 1 ธรีพงศ์ พุทธรักษ์ 0829934559

1190 1055250456 น่านปัญญานุกลู ภูเพียง น่าน สพป.น่าน เขต 1 ธรีพงศ์ พุทธรักษ์ 0829934559

1191 1055250259 ไตรราษฎร์สามัคคี เชียงกลาง น่าน สพป.น่าน เขต 2 ธรีพงศ์ พุทธรักษ์ 0829934559

1192 1055250252 บ้านดอนแกว้ เชียงกลาง น่าน สพป.น่าน เขต 2 ธรีพงศ์ พุทธรักษ์ 0829934559

1193 1055250267 พระพุทธบาทวิทยา เชียงกลาง น่าน สพป.น่าน เขต 2 ธรีพงศ์ พุทธรักษ์ 0829934559

1194 1055250159 บ้านนาฝ่า ท่าวังผา น่าน สพป.น่าน เขต 2 ธรีพงศ์ พุทธรักษ์ 0829934559

1195 1055250175 ตาลชุมมิตรภาพที ่186 ท่าวังผา น่าน สพป.น่าน เขต 2 ธรีพงศ์ พุทธรักษ์ 0829934559

1196 1055250153 ชุมชนไตรคามราษฎร์บ ารุง ท่าวังผา น่าน สพป.น่าน เขต 2 ธรีพงศ์ พุทธรักษ์ 0829934559

1197 1055250148 บ้านท่าค  า(ไตรราษฎร์บ ารุง) ท่าวังผา น่าน สพป.น่าน เขต 2 ธรีพงศ์ พุทธรักษ์ 0829934559

1198 1055250183 แสนทองวิทยา ท่าวังผา น่าน สพป.น่าน เขต 2 ธรีพงศ์ พุทธรักษ์ 0829934559

1199 1055250272 ชุมชนบ้านทุง่ช้าง ทุง่ช้าง น่าน สพป.น่าน เขต 2 ธรีพงศ์ พุทธรักษ์ 0829934559

1200 1055250274 ชุมชนบ้านเฟือยลุง ทุง่ช้าง น่าน สพป.น่าน เขต 2 ธรีพงศ์ พุทธรักษ์ 0829934559

1201 1055250359 บ้านสว้า บ่อเกลือ น่าน สพป.น่าน เขต 2 ธรีพงศ์ พุทธรักษ์ 0829934559
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1202 1055250366 บ้านผักเฮอืก บ่อเกลือ น่าน สพป.น่าน เขต 2 ธรีพงศ์ พุทธรักษ์ 0829934559

1203 1055250360 บ้านบ่อหยวก บ่อเกลือ น่าน สพป.น่าน เขต 2 ธรีพงศ์ พุทธรักษ์ 0829934559

1204 1055250369 บ้านสบมาง บ่อเกลือ น่าน สพป.น่าน เขต 2 ธรีพงศ์ พุทธรักษ์ 0829934559

1205 1055250197 บ้านร้อง ปัว น่าน สพป.น่าน เขต 2 ธรีพงศ์ พุทธรักษ์ 0829934559

1206 1055250242 ป่ากลาง(มิตรภาพที ่166) ปัว น่าน สพป.น่าน เขต 2 ธรีพงศ์ พุทธรักษ์ 0829934559

1207 1055250244 ภูคาวิทยาคม ปัว น่าน สพป.น่าน เขต 2 ธรีพงศ์ พุทธรักษ์ 0829934559

1208 1055250213 วรนคร ปัว น่าน สพป.น่าน เขต 2 ธรีพงศ์ พุทธรักษ์ 0829934559

1209 1055250220 ชุมชนศิลาเพชร ปัว น่าน สพป.น่าน เขต 2 ธรีพงศ์ พุทธรักษ์ 0829934559

1210 1055250241 ชุมชนศิลาแลง ปัว น่าน สพป.น่าน เขต 2 ธรีพงศ์ พุทธรักษ์ 0829934559

1211 1055250218 สกาดพัฒนา ปัว น่าน สพป.น่าน เขต 2 ธรีพงศ์ พุทธรักษ์ 0829934559

1212 1055250215 บ้านสา้น(คุรุราษฎร์รังสรรค)์ ปัว น่าน สพป.น่าน เขต 2 ธรีพงศ์ พุทธรักษ์ 0829934559

1213 1055250233 บ้านไร่ ปัว น่าน สพป.น่าน เขต 2 ธรีพงศ์ พุทธรักษ์ 0829934559

1214 1038660102 บ้านโสกกา่มนาตาไก้ เซกา บึงกาฬ สพป.บึงกาฬ มนูญ มูลศรีแกว้ 0840753266

1215 1038660126 บ้านค าไผ่ โซพ่ิสยั บึงกาฬ สพป.บึงกาฬ มนูญ มูลศรีแกว้ 0840753266

1216 1038660222 บ้านนาค า บึงกาฬ บึงกาฬ สพป.บึงกาฬ มนูญ มูลศรีแกว้ 0840753266

1217 1038660192 บ้านห้วยเซอืมเหนือ บึงกาฬ บึงกาฬ สพป.บึงกาฬ มนูญ มูลศรีแกว้ 0840753266

1218 1038660208 ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) บึงกาฬ บึงกาฬ สพป.บึงกาฬ มนูญ มูลศรีแกว้ 0840753266

1219 1038660190 บ้านโป่งเปือย บึงกาฬ บึงกาฬ สพป.บึงกาฬ มนูญ มูลศรีแกว้ 0840753266

1220 1038660189 บ้านโนนสว่าง บึงกาฬ บึงกาฬ สพป.บึงกาฬ มนูญ มูลศรีแกว้ 0840753266

1221 1038660415 บ้านขามเปี้ย บุ่งคล้า บึงกาฬ สพป.บึงกาฬ มนูญ มูลศรีแกว้ 0840753266

1222 1038660413 บ้านหนองเดิ่นทุง่ บุ่งคล้า บึงกาฬ สพป.บึงกาฬ มนูญ มูลศรีแกว้ 0840753266

1223 1038660363 บ้านนากั ง ปากคาด บึงกาฬ สพป.บึงกาฬ มนูญ มูลศรีแกว้ 0840753266

1224 1038660359 บ้านนาดง ปากคาด บึงกาฬ สพป.บึงกาฬ มนูญ มูลศรีแกว้ 0840753266

1225 1038660358 บ้านโนนเสถียร ปากคาด บึงกาฬ สพป.บึงกาฬ มนูญ มูลศรีแกว้ 0840753266

1226 1038660338 บ้านใหม่ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ สพป.บึงกาฬ มนูญ มูลศรีแกว้ 0840753266

1227 1038660336 ชุมชนบ้านโคกอดุม พรเจริญ บึงกาฬ สพป.บึงกาฬ มนูญ มูลศรีแกว้ 0840753266

1228 1038660340 บ้านวังยาว พรเจริญ บึงกาฬ สพป.บึงกาฬ มนูญ มูลศรีแกว้ 0840753266

1229 1038660344 บ้านหนองผักแว่น พรเจริญ บึงกาฬ สพป.บึงกาฬ มนูญ มูลศรีแกว้ 0840753266

1230 1038660397 บ้านโคกส าราญพรสวรรค์ ศรีวิไล บึงกาฬ สพป.บึงกาฬ มนูญ มูลศรีแกว้ 0840753266

1231 1038660399 บ้านนาทราย ศรีวิไล บึงกาฬ สพป.บึงกาฬ มนูญ มูลศรีแกว้ 0840753266

1232 1031260740 บ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ ช านิ บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 พรชัย สวุรรณปักษ์ 0891265537

1233 1031260744 วัดหนองปล่อง ช านิ บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 พรชัย สวุรรณปักษ์ 0891265537

1234 1031260799 วัดบ้านปราสาท บ้านด่าน บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 พรชัย สวุรรณปักษ์ 0891265537

1235 1031260077 บ้านหนองม้า เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 พรชัย สวุรรณปักษ์ 0891265537

1236 1031260025 บ้านหนองยาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 พรชัย สวุรรณปักษ์ 0891265537

1237 1031260091 วัดบ้านเมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 พรชัย สวุรรณปักษ์ 0891265537

1238 1031260084 บ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 พรชัย สวุรรณปักษ์ 0891265537

1239 1031260020 บ้านส าโรงโนนเค็ง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 พรชัย สวุรรณปักษ์ 0891265537

1240 1031260495 บ้านหนองม่วง ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 พรชัย สวุรรณปักษ์ 0891265537

1241 1031260474 วัดหนองกระทุม่ ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 พรชัย สวุรรณปักษ์ 0891265537

1242 1031260479 บ้านห้วยศาลา ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 พรชัย สวุรรณปักษ์ 0891265537

1243 1031260125 วัดบ้านกนัทรารมย์ กระสงั บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พรชัย สวุรรณปักษ์ 0891265537

1244 1031260156 วัดอนิทบูรพา กระสงั บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พรชัย สวุรรณปักษ์ 0891265537
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1245 1031260134 บ้านโคกสงู กระสงั บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พรชัย สวุรรณปักษ์ 0891265537

1246 1031260115 บ้านเสม็ดประชาอปุถัมภ์ กระสงั บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พรชัย สวุรรณปักษ์ 0891265537

1247 1031260157 บ้านสงูเนิน กระสงั บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พรชัย สวุรรณปักษ์ 0891265537

1248 1031260142 บ้านห้วยส าราญ กระสงั บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พรชัย สวุรรณปักษ์ 0891265537

1249 1031260276 บ้านหนองตะเคียน บ้านกรวด บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พรชัย สวุรรณปักษ์ 0891265537

1250 1031260282 นิคมสร้างตนเอง 1 บ้านกรวด บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พรชัย สวุรรณปักษ์ 0891265537

1251 1031260316 บ้านโคกกะชาย บ้านกรวด บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พรชัย สวุรรณปักษ์ 0891265537

1252 1031260288 บ้านหนองไม้งาม 2 บ้านกรวด บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พรชัย สวุรรณปักษ์ 0891265537

1253 1031260330 บ้านเขาคอก ประโคนชัย บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พรชัย สวุรรณปักษ์ 0891265537

1254 1031260383 บ้านโคกรัง ประโคนชัย บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พรชัย สวุรรณปักษ์ 0891265537

1255 1031260388 บ้านหนองไผ่ ประโคนชัย บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พรชัย สวุรรณปักษ์ 0891265537

1256 1031260390 วัดบ้านตะโกตาพิ ประโคนชัย บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พรชัย สวุรรณปักษ์ 0891265537

1257 1031260321 บ้านศรีถาวร ประโคนชัย บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พรชัย สวุรรณปักษ์ 0891265537

1258 1031260359 วัดบ้านปะทัดบุ ประโคนชัย บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พรชัย สวุรรณปักษ์ 0891265537

1259 1031260328 บ้านห้วยปอ ประโคนชัย บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พรชัย สวุรรณปักษ์ 0891265537

1260 1031260343 บ้านหนองเกม็ ประโคนชัย บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พรชัย สวุรรณปักษ์ 0891265537

1261 1031260338 บ้านละเวี ย (แปลงคุรุราษฎร์บ ารุง) ประโคนชัย บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พรชัย สวุรรณปักษ์ 0891265537

1262 1031260372 บ้านโคกเพชรไสยา ประโคนชัย บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พรชัย สวุรรณปักษ์ 0891265537

1263 1031260370 บ้านแสลงโทน ประโคนชัย บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พรชัย สวุรรณปักษ์ 0891265537

1264 1031260386 บ้านห้วยเสลา ประโคนชัย บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พรชัย สวุรรณปักษ์ 0891265537

1265 1031260709 วัดส าโรง พลับพลาชัย บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พรชัย สวุรรณปักษ์ 0891265537

1266 1031260725 บ้านกระสงัสามัคคี ห้วยราช บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พรชัย สวุรรณปักษ์ 0891265537

1267 1031260717 บ้านตะโกบ ารุง ห้วยราช บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พรชัย สวุรรณปักษ์ 0891265537

1268 1031260727 วัดบ้านเมืองโพธิ์ ห้วยราช บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พรชัย สวุรรณปักษ์ 0891265537

1269 1031260721 วัดบ้านสนวน ห้วยราช บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พรชัย สวุรรณปักษ์ 0891265537

1270 1031260724 วัดบ้านใหม่ ห้วยราช บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พรชัย สวุรรณปักษ์ 0891265537

1271 1031260719 บ้านเพชรประชาสามัคคี ห้วยราช บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พรชัย สวุรรณปักษ์ 0891265537

1272 1031260813 บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บ ารุง) เฉลิมพระเกยีรติ บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 พรชัย สวุรรณปักษ์ 0891265537

1273 1031260806 วัดอมัภาราม (เทิง่อนุสรณ์) เฉลิมพระเกยีรติ บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 พรชัย สวุรรณปักษ์ 0891265537

1274 1031260809 บ้านโคกยาง เฉลิมพระเกยีรติ บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 พรชัย สวุรรณปักษ์ 0891265537

1275 1031260254 บ้านโคกมะค่า นางรอง บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 พรชัย สวุรรณปักษ์ 0891265537

1276 1031260247 บ้านสงิห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) นางรอง บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 พรชัย สวุรรณปักษ์ 0891265537

1277 1031260261 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก นางรอง บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 พรชัย สวุรรณปักษ์ 0891265537

1278 1031260242 ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา) นางรอง บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 พรชัย สวุรรณปักษ์ 0891265537

1279 1031260267 บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค)์ นางรอง บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 พรชัย สวุรรณปักษ์ 0891265537

1280 1031260233 บ้านโคกตะโก นางรอง บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 พรชัย สวุรรณปักษ์ 0891265537

1281 1031260263 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกลู 1) นางรอง บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 พรชัย สวุรรณปักษ์ 0891265537

1282 1031260782 บ้านป่าไม้สหกรณ์ โนนดินแดง บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 พรชัย สวุรรณปักษ์ 0891265537

1283 1031260779 บ้านหนองกกตะแบงสามัคคี โนนดินแดง บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 พรชัย สวุรรณปักษ์ 0891265537

1284 1031260731 บ้านโกรกแกว้ โนนสวุรรณ บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 พรชัย สวุรรณปักษ์ 0891265537

1285 1031260735 บ้านดงบังซบัสมบูรณ์ โนนสวุรรณ บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 พรชัย สวุรรณปักษ์ 0891265537

1286 1031260634 ชุมชนบ้านดอนนางงาม ปะค า บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 พรชัย สวุรรณปักษ์ 0891265537

1287 1031260430 บ้านหนองหมี ละหานทราย บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 พรชัย สวุรรณปักษ์ 0891265537
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1288 1031260418 ชุมชนวัดชุมพร ละหานทราย บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 พรชัย สวุรรณปักษ์ 0891265537

1289 1031260439 บ้านหนองตะครอง ละหานทราย บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 พรชัย สวุรรณปักษ์ 0891265537

1290 1031260450 บ้านแท่นทัพไทย ละหานทราย บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 พรชัย สวุรรณปักษ์ 0891265537

1291 1031260615 บ้านโคกสว่าง หนองกี่ บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 พรชัย สวุรรณปักษ์ 0891265537

1292 1031260589 ชุมชนบ้านดอนอะราง หนองกี่ บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 พรชัย สวุรรณปักษ์ 0891265537

1293 1031260609 บ้านลุงขี หนู หนองกี่ บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 พรชัย สวุรรณปักษ์ 0891265537

1294 1031260594 บ้านสระขุด หนองกี่ บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 พรชัย สวุรรณปักษ์ 0891265537

1295 1031260667 บ้านหนองกวางทอง หนองหงส์ บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 พรชัย สวุรรณปักษ์ 0891265537

1296 1031260675 บ้านหนองโคลน หนองหงส์ บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 พรชัย สวุรรณปักษ์ 0891265537

1297 1031260662 บ้านโนนสงูน้อย หนองหงส์ บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 พรชัย สวุรรณปักษ์ 0891265537

1298 1031260187 วัดบ้านปะเคียบ คูเมือง บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 พรชัย สวุรรณปักษ์ 0891265537

1299 1031260825 อนุบาลแคนดง แคนดง บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 พรชัย สวุรรณปักษ์ 0891265537

1300 1031260646 วัดท่าเรียบ นาโพธิ์ บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 พรชัย สวุรรณปักษ์ 0891265537

1301 1031260771 วัดสระจันทร์ บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 พรชัย สวุรรณปักษ์ 0891265537

1302 1031260400 วัดสระบัว พุทไธสง บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 พรชัย สวุรรณปักษ์ 0891265537

1303 1031260397 วัดท่าเยีย่ม พุทไธสง บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 พรชัย สวุรรณปักษ์ 0891265537

1304 1031260552 ชุมชนบ้านดอนมนต์ สตึก บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 พรชัย สวุรรณปักษ์ 0891265537

1305 1013270024 วัดบางกฎีุทอง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 1 กติติธชั คงรักษา 0834909948

1306 1013270003 วัดบางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 1 กติติธชั คงรักษา 0834909948

1307 1013270015 วัดราษฎร์ศรัทธาท า เมืองปทุมธานี ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 1 กติติธชั คงรักษา 0834909948

1308 1013270026 ขจรทรัพย์อ ารุง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 1 กติติธชั คงรักษา 0834909948

1309 1013270012 ชุมชนวัดเสด็จ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 1 กติติธชั คงรักษา 0834909948

1310 1013270093 วัดบ่อทอง ลาดหลุมแกว้ ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 1 กติติธชั คงรักษา 0834909948

1311 1013270086 วัดสทุธาวาส ลาดหลุมแกว้ ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 1 กติติธชั คงรักษา 0834909948

1312 1013270144 ชุมชนวัดไกเ่ตี ย สามโคก ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 1 กติติธชั คงรักษา 0834909948

1313 1013270133 วัดสามัคคิยาราม สามโคก ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 1 กติติธชั คงรักษา 0834909948

1314 1013270127 ศาลาพัน สามโคก ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 1 กติติธชั คงรักษา 0834909948

1315 1013270150 วัดบัวหลวง สามโคก ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 1 กติติธชั คงรักษา 0834909948

1316 1013270131 วัดท้ายเกาะ สามโคก ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 1 กติติธชั คงรักษา 0834909948

1317 1013270136 ชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ สามโคก ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 1 กติติธชั คงรักษา 0834909948

1318 1013270145 วัดสะแก สามโคก ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 1 กติติธชั คงรักษา 0834909948

1319 1013270060 วัดอูข้่าว คลองหลวง ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 1 สรุเดช ศิริภาพ 0834903103

1320 1013270037 วัดตะวันเรือง คลองหลวง ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 1 สรุเดช ศิริภาพ 0834903103

1321 1013270054 วัดมูลเหล็ก คลองหลวง ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 1 สรุเดช ศิริภาพ 0834903103

1322 1013270067 วัดมูลจินดาราม ธญับุรี ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 2 ชัยลักษณ์ ลีลาธรรมสจัจะ 0820054632

1323 1013270065 วัดนาบุญ ธญับุรี ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 2 ชัยลักษณ์ ลีลาธรรมสจัจะ 0820054632

1324 1013270162 วัดจตุพิธวราวาส หนองเสอื ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 2 ชัยลักษณ์ ลีลาธรรมสจัจะ 0820054632

1325 1013270152 วัดปทุมนายก หนองเสอื ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 2 ชัยลักษณ์ ลีลาธรรมสจัจะ 0820054632

1326 1013270121 วัดพืชอดุม ล าลูกกา ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 2 มนัสนันท์ ค าเลิศ 0820055370

1327 1013270120 วัดชัยมังคลาราม ล าลูกกา ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 2 มนัสนันท์ ค าเลิศ 0820055370

1328 1077280085 บ้านมะเดื่อทอง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ ์เขต 1 วินัย ศิลปศร 0866020273

1329 1077280072 บ้านห้วยยางมิตรภาพที ่35 ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ ์เขต 1 วินัย ศิลปศร 0866020273

1330 1077280091 บ้านอา่งทอง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ ์เขต 1 วินัย ศิลปศร 0866020273
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1331 1077280103 วัดดอนยาง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ ์เขต 1 วินัย ศิลปศร 0866020273

1332 1077280121 บ้านหินกอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ ์เขต 1 วินัย ศิลปศร 0866020273

1333 1077280188 บ้านปากคลอง(ราษฏร์อปุกรณ์) บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ ์เขต 1 วินัย ศิลปศร 0866020273

1334 1077280024 บ้านหนองกก เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ ์เขต 1 วินัย ศิลปศร 0866020273

1335 1077280055 วัดกยุบุรี กยุบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ ์เขต 2 วินัย ศิลปศร 0866020273

1336 1077280068 บ้านหนองเตาปูน กยุบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ ์เขต 2 วินัย ศิลปศร 0866020273

1337 1077280063 บ้านเขาแดง กยุบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ ์เขต 2 วินัย ศิลปศร 0866020273

1338 1077280065 วัดดอนยายหนู กยุบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ ์เขต 2 วินัย ศิลปศร 0866020273

1339 1077280145 บ้านต าหร(ุวิงประชาสงเคราะห์) ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ ์เขต 2 วินัย ศิลปศร 0866020273

1340 1077280140 บ้านหนองหอย ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ ์เขต 2 วินัย ศิลปศร 0866020273

1341 1077280224 บ้านสามร้อยยอด (บุญรักอทุิศ) สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ ์เขต 2 วินัย ศิลปศร 0866020273

1342 1077280178 อานันท์ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ ์เขต 2 วินัย ศิลปศร 0866020273

1343 1025290173 วัดบางกระเบา บ้านสร้าง ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 คมสนั สขุสวัสดิ์เสรีกลุ 0859801155

1344 1025290188 ชุมชนวัดบางแตน บ้านสร้าง ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 คมสนั สขุสวัสดิ์เสรีกลุ 0859801155

1345 1025290179 บ้านหนองงูเหลือม บ้านสร้าง ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 คมสนั สขุสวัสดิ์เสรีกลุ 0859801155

1346 1025290221 วัดหนองคุ้ม ประจันตคาม ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 คมสนั สขุสวัสดิ์เสรีกลุ 0859801155

1347 1025290204 ชุมชนวัดบ้านโง้ง ประจันตคาม ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 คมสนั สขุสวัสดิ์เสรีกลุ 0859801155

1348 1025290035 วัดท้าวอูท่อง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 คมสนั สขุสวัสดิ์เสรีกลุ 0859801155

1349 1025290020 วัดหาดสะแก เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 คมสนั สขุสวัสดิ์เสรีกลุ 0859801155

1350 1025290242 ชุมชนบ้านเกาะสมอ(สามัคคีวิทยา) ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 คมสนั สขุสวัสดิ์เสรีกลุ 0859801155

1351 1025290137 บ้านโคกพนมดี ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 คมสนั สขุสวัสดิ์เสรีกลุ 0859801155

1352 1025290132 วัดไผ่งาม ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 คมสนั สขุสวัสดิ์เสรีกลุ 0859801155

1353 1025290045 วัดโคกป่าแพง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 คมสนั สขุสวัสดิ์เสรีกลุ 0859801155

1354 1025290077 บ้านโนนสะอาด กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 คมสนั สขุสวัสดิ์เสรีกลุ 0859801155

1355 1025290125 บ้านกงุประชาสรรค์ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 คมสนั สขุสวัสดิ์เสรีกลุ 0859801155

1356 1025290088 วัดวัฒนารังษี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 คมสนั สขุสวัสดิ์เสรีกลุ 0859801155

1357 1025290071 บ้านตรอกปลาไหล กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 คมสนั สขุสวัสดิ์เสรีกลุ 0859801155

1358 1025290166 บ้านคลองตาหมื่น นาดี ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 คมสนั สขุสวัสดิ์เสรีกลุ 0859801155

1359 1025290144 บ้านบุสงู นาดี ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 คมสนั สขุสวัสดิ์เสรีกลุ 0859801155

1360 1025290149 บ้านหนองสองห้อง นาดี ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 คมสนั สขุสวัสดิ์เสรีกลุ 0859801155

1361 1025290140 ชุมชนบ้านส าพันตา นาดี ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 คมสนั สขุสวัสดิ์เสรีกลุ 0859801155

1362 1094300078 บ้านท่าข้าม ปะนาเระ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 วิเวท ไชยชนะ 0865004442

1363 1094300072 บ้านคาโต ปะนาเระ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 วิเวท ไชยชนะ 0865004442

1364 1094300013 ชุมชนบ้านตะลุโบะ เมืองปัตตานี ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 วิเวท ไชยชนะ 0865004442

1365 1094300007 บ้านปาเระ เมืองปัตตานี ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 วิเวท ไชยชนะ 0865004442

1366 1094300024 ชุมชนบ้านสะนิง เมืองปัตตานี ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 วิเวท ไชยชนะ 0865004442

1367 1094300180 บ้านมะปริง ยะหริ่ง ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 วิเวท ไชยชนะ 0865004442

1368 1094300179 บ้านดูซงปาแย ยะหริ่ง ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 วิเวท ไชยชนะ 0865004442

1369 1094300190 บ้านตะโละ ยะหริ่ง ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 วิเวท ไชยชนะ 0865004442

1370 1094300177 บ้านตันหยงดาลอ ยะหริ่ง ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 วิเวท ไชยชนะ 0865004442

1371 1094300174 บ้านโต๊ะตีเต ยะหริ่ง ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 วิเวท ไชยชนะ 0865004442

1372 1094300201 บ้านตาหมน ยะหริ่ง ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 วิเวท ไชยชนะ 0865004442

1373 1094300193 บ้านปุลากง ยะหริ่ง ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 วิเวท ไชยชนะ 0865004442
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1374 1094300204 บ้านชะเอาะ ยะหริ่ง ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 วิเวท ไชยชนะ 0865004442

1375 1094300192 บ้านยามูเฉลิม ยะหริ่ง ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 วิเวท ไชยชนะ 0865004442

1376 1094300186 ชุมชนบ้านสาบัน ยะหริ่ง ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 วิเวท ไชยชนะ 0865004442

1377 1094300183 บ้านหนองแรต ยะหริ่ง ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 วิเวท ไชยชนะ 0865004442

1378 1094300277 บ้านดอนรัก หนองจิก ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 วิเวท ไชยชนะ 0865004442

1379 1094300245 บ้านโคกหมัก หนองจิก ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 วิเวท ไชยชนะ 0865004442

1380 1094300276 วัดสถิตย์ชลธาร หนองจิก ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 วิเวท ไชยชนะ 0865004442

1381 1094300271 บ้านทุง่โพธิ์ หนองจิก ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 วิเวท ไชยชนะ 0865004442

1382 1094300067 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2 วิเวท ไชยชนะ 0865004442

1383 1094300061 วัดสนุทรวารี โคกโพธิ์ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2 วิเวท ไชยชนะ 0865004442

1384 1094300111 บ้านสะก า มายอ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2 วิเวท ไชยชนะ 0865004442

1385 1094300128 บ้านบาตะกโูบ มายอ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2 วิเวท ไชยชนะ 0865004442

1386 1094300142 ตลาดปรีกี ยะรัง ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2 วิเวท ไชยชนะ 0865004442

1387 1094300156 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรัง ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2 วิเวท ไชยชนะ 0865004442

1388 1094300306 บ้านกะรุบี กะพ้อ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 3 วิเวท ไชยชนะ 0865004442

1389 1094300316 บ้านโลทู กะพ้อ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 3 วิเวท ไชยชนะ 0865004442

1390 1094300284 บ้านป่าไหม้ ไม้แกน่ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 3 วิเวท ไชยชนะ 0865004442

1391 1094300292 บ้านกระจูด ไม้แกน่ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 3 วิเวท ไชยชนะ 0865004442

1392 1094300214 บ้านโตะบาลา สายบุรี ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 3 วิเวท ไชยชนะ 0865004442

1393 1094300206 บ้านเจาะกอืแย สายบุรี ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 3 วิเวท ไชยชนะ 0865004442

1394 1094300225 ชุมชนวัดถัมภาวาส สายบุรี ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 3 วิเวท ไชยชนะ 0865004442

1395 1094300233 บ้านป่าม่วง สายบุรี ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 3 วิเวท ไชยชนะ 0865004442

1396 1094300236 ชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที ่113 สายบุรี ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 3 วิเวท ไชยชนะ 0865004442

1397 1014310049 ชุมชนวัดบ้านร่อม ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1398 1014310041 วัดแค ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1399 1014310056 วัดนางคุ่ม ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1400 1014310059 วัดมเหยงค์ นครหลวง พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1401 1014310069 วัดเรือแข่ง (ประชาอปุถัมภ์) นครหลวง พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1402 1014310068 วัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย)์ นครหลวง พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1403 1014310070 วัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บ ารุง) นครหลวง พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1404 1014310175 วัดจอมเกษ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1405 1014310162 วัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1406 1014310155 วัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1407 1014310156 วัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอปุถัมภ์) บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1408 1014310179 วัดบางเดื่อ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1409 1014310173 วัดเทพอปุการาม(อปุ อุน่พัฒนาประชาสรรค)์ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1410 1014310157 วัดอนิกลัยา บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1411 1014310176 วัดนนทรีย์ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1412 1014310182 วัดดาวคะนอง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1413 1014310170 วัดไก่ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1414 1014310217 วัดท้าวอูท่อง บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1415 1014310221 โพธิ์ราษฎร์บ ารุง บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1416 1014310214 ชุมชนวัดส าพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176
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1417 1014310017 วัดไกเ่ตี ย(วิทยสนุทร) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1418 1014310021 สดุินสหราษฎร์ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1419 1014310030 ลุมพลีชนูปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1420 1014310026 วัดตูม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1421 1014310033 วัดสว่างอารมณ์ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1422 1014310002 วัดหันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1423 1014310244 วัดพระแกว้ 'โสภณประสทิธิ์วิทยาคาร' ภาชี พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1424 1014310252 ตะโกดอนหญ้านาง ภาชี พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1425 1014310246 วัดหนองบัว ภาชี พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1426 1014310243 วัดเจริญธรรม'เผอญิศรีภูธรอปุถัมภ์' ภาชี พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1427 1014310257 ชุมชนวัดระโสม ภาชี พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1428 1014310255 วัดหนองเป้า ภาชี พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1429 1014310282 วัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์) มหาราช พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1430 1014310278 วัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา มหาราช พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1431 1014310269 ชุมชนวัดสเุมธ มหาราช พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1432 1014310266 วัดปากคลอง (ประชามหาราช) มหาราช พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1433 1014310322 วัดธรรมจริยา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1434 1014310314 วัดสคุันธาราม (สคุันธวิทยาคาร) วังน้อย พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1435 1014310328 วัดกฎีุประสทิธิ์ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1436 1014310329 วัดล าพระยา (แช่มช้อยวิทยา) วังน้อย พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1437 1014310311 คอตันคลอง 27 วังน้อย พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1438 1014310312 บ้านล าแดง วังน้อย พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1439 1014310392 วัดสะแก อทุัย พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1440 1014310378 บ้านคู้คด อทุัย พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1441 1014310093 วัดบางซา้ยใน บางซา้ย พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1442 1014310091 ชุมชนวัดบางซา้ยนอก บางซา้ย พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1443 1014310085 คอตัน บางซา้ย พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1444 1014310088 วัดสามเพลง บางซา้ย พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1445 1014310081 วัดดอนพัฒนาราม บางซา้ย พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1446 1014310104 วัดกระแชง บางไทร พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1447 1014310098 วัดช่างเหล็ก (พิบูลเกยีรต)ิ บางไทร พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1448 1014310120 บ้านเชียงรากน้อย บางไทร พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1449 1014310109 ศรีบางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1450 1014310116 วัดสง่างาม บางไทร พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1451 1014310102 วัดแกว้ (ประโชติวิทยาภรณ์) บางไทร พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1452 1014310121 วัดทางยาว บางไทร พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1453 1014310123 วัดไม้ตราสมาชิการาม บางไทร พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1454 1014310124 วัดเชิงเลน บางไทร พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1455 1014310107 วัดสนามไชย บางไทร พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1456 1014310095 วัดหน้าต่างใน (จงนิลอปุถัมภ์) บางไทร พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1457 1014310100 วัดสนุทราราม บางไทร พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1458 1014310140 วัดน  าเต้า (อดุมราษฎร์นิมิต) บางบาล พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1459 1014310128 วัดโบสถ์ บางบาล พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176
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1460 1014310126 วัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์) บางบาล พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1461 1014310142 วัดขวิด (ส านักงานลากกนิเเบ่งงเคราะห1์23) บางบาล พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1462 1014310136 วัดแจ้ง บางบาล พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1463 1014310133 วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) บางบาล พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1464 1014310191 วัดเชิงท่า บางปะอนิ พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1465 1014310196 วัดท าเลไทยโปรดสตัว์ บางปะอนิ พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1466 1014310200 ราษฎร์นิรมิตร บางปะอนิ พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1467 1014310183 วัดตลาด (อดุมวิทยา) บางปะอนิ พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1468 1014310201 ราษฎร์บ ารุง บางปะอนิ พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1469 1014310213 วัดบางเคียน บางปะอนิ พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1470 1014310184 วัดบ้านกลิ ง บางปะอนิ พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1471 1014310202 วัดขนอนบ้านกรด บางปะอนิ พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1472 1014310189 เจ้าฟ้าสร้าง บางปะอนิ พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1473 1014310190 บ้านพลับ (วิสทุธวัิงราช) บางปะอนิ พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1474 1014310195 วัดโพธิ์ บางปะอนิ พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1475 1014310204 วัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา) บางปะอนิ พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1476 1014310187 วัดยม บางปะอนิ พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1477 1014310236 วัดโคกทอง (บวรวิทยา) ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1478 1014310224 วัดดอนลาน ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1479 1014310223 วัดนาคู (จันทศึกษาคาร) ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1480 1014310228 วัดบ้านแค ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1481 1014310238 วัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1482 1014310227 วัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1483 1014310240 วัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1484 1014310231 วัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1485 1014310225 วัดล าตะเคียน (วิริยศึกษา) ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1486 1014310230 วัดหน้าโคก (วิสทุธศิึกษา) ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1487 1014310233 วัดบ้านออ้ (บ้านออ้วิทยาคาร) ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1488 1014310297 รอซดีี ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1489 1014310293 วัดโสภณเจติการาม ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1490 1014310290 ลาดบัวหลวง (น่ิมนวลอทุิศ) ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1491 1014310300 อปุลพันธุ์โรจนประสทิธิ์ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1492 1014310305 วัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1493 1014310285 วัดราษฎร์บ ารุง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1494 1014310302 วัดลาดประทุมคงคาราม ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1495 1014310342 วัดเจ้าเจ็ดใน เสนา พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1496 1014310366 วัดปิ่นแกว้ เสนา พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1497 1014310365 วัดจรเข้ไล่ เสนา พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1498 1014310356 วัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร) เสนา พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1499 1014310347 บ้านแถววิทยาคาร เสนา พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1500 1014310358 วัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) เสนา พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1501 1014310349 วัดกลาง เสนา พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1502 1014310340 จรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที ่57) เสนา พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176
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1503 1014310352 ลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จาร)ี เสนา พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1504 1014310335 วัดบ้านแพน เสนา พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1505 1014310339 วัดคู้สลอด เสนา พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1506 1014310359 วัดหัวเวียง เสนา พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

1507 1056320144 บ้านจ าไก่ ดอกค าใต้ พะเยา สพป.พะเยา เขต 1 กฤษฎ์ิ เผ่ากนัทะ 0834900497

1508 1056320161 บ้านถ  าประชานุเคราะห์ ดอกค าใต้ พะเยา สพป.พะเยา เขต 1 กฤษฎ์ิ เผ่ากนัทะ 0834900497

1509 1056320154 บ้านค่า ดอกค าใต้ พะเยา สพป.พะเยา เขต 1 กฤษฎ์ิ เผ่ากนัทะ 0834900497

1510 1056320166 บ้านปิน ดอกค าใต้ พะเยา สพป.พะเยา เขต 1 กฤษฎ์ิ เผ่ากนัทะ 0834900497

1511 1056320156 ชุมชนบ้านห้วยลาน ดอกค าใต้ พะเยา สพป.พะเยา เขต 1 กฤษฎ์ิ เผ่ากนัทะ 0834900497

1512 1056320284 บ้านองิโค้ง ภูกามยาว พะเยา สพป.พะเยา เขต 1 กฤษฎ์ิ เผ่ากนัทะ 0834900497

1513 1056320011 บ้านจ าป่าหวาย เมืองพะเยา พะเยา สพป.พะเยา เขต 1 กฤษฎ์ิ เผ่ากนัทะ 0834900497

1514 1056320027 บ้านต๋อม เมืองพะเยา พะเยา สพป.พะเยา เขต 1 กฤษฎ์ิ เผ่ากนัทะ 0834900497

1515 1056320034 บ้านต๊ าพระแล เมืองพะเยา พะเยา สพป.พะเยา เขต 1 กฤษฎ์ิ เผ่ากนัทะ 0834900497

1516 1056320037 ชุมชนบ้านตุ้มท่า เมืองพะเยา พะเยา สพป.พะเยา เขต 1 กฤษฎ์ิ เผ่ากนัทะ 0834900497

1517 1056320026 บ้านดอกบัว(ราษฏร์บ ารุง) เมืองพะเยา พะเยา สพป.พะเยา เขต 1 กฤษฎ์ิ เผ่ากนัทะ 0834900497

1518 1056320023 บ้านสาง เมืองพะเยา พะเยา สพป.พะเยา เขต 1 กฤษฎ์ิ เผ่ากนัทะ 0834900497

1519 1056320047 บ้านใหม่ เมืองพะเยา พะเยา สพป.พะเยา เขต 1 กฤษฎ์ิ เผ่ากนัทะ 0834900497

1520 1056320016 บ้านแม่กา เมืองพะเยา พะเยา สพป.พะเยา เขต 1 กฤษฎ์ิ เผ่ากนัทะ 0834900497

1521 1056320042 บ้านห้วยบง เมืองพะเยา พะเยา สพป.พะเยา เขต 1 กฤษฎ์ิ เผ่ากนัทะ 0834900497

1522 1056320001 ชุมชนบ้านแม่ใส เมืองพะเยา พะเยา สพป.พะเยา เขต 1 กฤษฎ์ิ เผ่ากนัทะ 0834900497

1523 1056320228 บ้านดงอนิตา แม่ใจ พะเยา สพป.พะเยา เขต 1 กฤษฎ์ิ เผ่ากนัทะ 0834900497

1524 1056320245 ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี แม่ใจ พะเยา สพป.พะเยา เขต 1 กฤษฎ์ิ เผ่ากนัทะ 0834900497

1525 1056320224 บ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ) แม่ใจ พะเยา สพป.พะเยา เขต 1 กฤษฎ์ิ เผ่ากนัทะ 0834900497

1526 1056320235 อนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) แม่ใจ พะเยา สพป.พะเยา เขต 1 กฤษฎ์ิ เผ่ากนัทะ 0834900497

1527 1056320070 บ้านดอนมูล จุน พะเยา สพป.พะเยา เขต 2 กฤษฎ์ิ เผ่ากนัทะ 0834900497

1528 1056320076 บ้านร่องแมด จุน พะเยา สพป.พะเยา เขต 2 กฤษฎ์ิ เผ่ากนัทะ 0834900497

1529 1056320066 บ้านธาตุขิงแกง จุน พะเยา สพป.พะเยา เขต 2 กฤษฎ์ิ เผ่ากนัทะ 0834900497

1530 1056320058 ชุมชนบ้านทุง่ จุน พะเยา สพป.พะเยา เขต 2 กฤษฎ์ิ เผ่ากนัทะ 0834900497

1531 1056320060 บ้านยางขาม จุน พะเยา สพป.พะเยา เขต 2 กฤษฎ์ิ เผ่ากนัทะ 0834900497

1532 1056320094 ปัวพิทยา เชียงค า พะเยา สพป.พะเยา เขต 2 กฤษฎ์ิ เผ่ากนัทะ 0834900497

1533 1056320111 บ้านแม่ต๋ า เชียงค า พะเยา สพป.พะเยา เขต 2 กฤษฎ์ิ เผ่ากนัทะ 0834900497

1534 1056320119 บ้านปางมดแดง เชียงค า พะเยา สพป.พะเยา เขต 2 กฤษฎ์ิ เผ่ากนัทะ 0834900497

1535 1056320113 ชุมชนบ้านเชียงบาน เชียงค า พะเยา สพป.พะเยา เขต 2 กฤษฎ์ิ เผ่ากนัทะ 0834900497

1536 1056320117 บ้านหัวทุง่ เชียงค า พะเยา สพป.พะเยา เขต 2 กฤษฎ์ิ เผ่ากนัทะ 0834900497

1537 1056320102 บ้านน  ามิน เชียงค า พะเยา สพป.พะเยา เขต 2 กฤษฎ์ิ เผ่ากนัทะ 0834900497

1538 1056320087 บ้านพระน่ังดิน เชียงค า พะเยา สพป.พะเยา เขต 2 กฤษฎ์ิ เผ่ากนัทะ 0834900497

1539 1056320221 ชุมชนบ้านดอนไชย ปง พะเยา สพป.พะเยา เขต 2 กฤษฎ์ิ เผ่ากนัทะ 0834900497

1540 1056320174 ชุมชนบ้านบอน ปง พะเยา สพป.พะเยา เขต 2 กฤษฎ์ิ เผ่ากนัทะ 0834900497

1541 1056320211 ราชานุเคราะห์ ปง พะเยา สพป.พะเยา เขต 2 กฤษฎ์ิ เผ่ากนัทะ 0834900497

1542 1056320264 ชุมชนบ้านหนองเลา ภูซาง พะเยา สพป.พะเยา เขต 2 กฤษฎ์ิ เผ่ากนัทะ 0834900497

1543 1056320265 บ้านป่าสกั ภูซาง พะเยา สพป.พะเยา เขต 2 กฤษฎ์ิ เผ่ากนัทะ 0834900497

1544 1056320257 อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ภูซาง พะเยา สพป.พะเยา เขต 2 กฤษฎ์ิ เผ่ากนัทะ 0834900497

1545 1082330026 บ้านรมณีย์ กะปง พังงา สพป.พังงา บัญชา โอวาท 0820055358
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1546 1082330033 บ้านบางแกว้ กะปง พังงา สพป.พังงา บัญชา โอวาท 0820055358

1547 1082330036 เกาะยาว เกาะยาว พังงา สพป.พังงา บัญชา โอวาท 0820055358

1548 1082330054 เกยีรติประชา คุระบุรี พังงา สพป.พังงา บัญชา โอวาท 0820055358

1549 1082330065 บ้านเตรียม คุระบุรี พังงา สพป.พังงา บัญชา โอวาท 0820055358

1550 1082330056 บ้านบางวัน คุระบุรี พังงา สพป.พังงา บัญชา โอวาท 0820055358

1551 1082330051 บ้านคุระ คุระบุรี พังงา สพป.พังงา บัญชา โอวาท 0820055358

1552 1082330084 บ้านคลองเคียน ตะกัว่ทุง่ พังงา สพป.พังงา บัญชา โอวาท 0820055358

1553 1082330118 บ้านบางกรัก ตะกัว่ป่า พังงา สพป.พังงา บัญชา โอวาท 0820055358

1554 1082330116 บ้านบางใหญ่ ตะกัว่ป่า พังงา สพป.พังงา บัญชา โอวาท 0820055358

1555 1082330106 บ้านน  าเค็ม ตะกัว่ป่า พังงา สพป.พังงา บัญชา โอวาท 0820055358

1556 1082330130 วัดนิโครธาราม ทับปุด พังงา สพป.พังงา บัญชา โอวาท 0820055358

1557 1082330128 ไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสยีด) ทับปุด พังงา สพป.พังงา บัญชา โอวาท 0820055358

1558 1082330153 วัดประชาธกิาราม ท้ายเหมือง พังงา สพป.พังงา บัญชา โอวาท 0820055358

1559 1082330146 วัดสวุรรณาวาส ท้ายเหมือง พังงา สพป.พังงา บัญชา โอวาท 0820055358

1560 1082330163 พระราชทานทับละมุ ท้ายเหมือง พังงา สพป.พังงา บัญชา โอวาท 0820055358

1561 1082330011 บ้านตากแดด เมืองพังงา พังงา สพป.พังงา บัญชา โอวาท 0820055358

1562 1082330005 วัดปัจจันตคาม เมืองพังงา พังงา สพป.พังงา บัญชา โอวาท 0820055358

1563 1082330107 ราชประชานุเคราะห์ 35 ตะกัว่ป่า พังงา สพป.พังงา บัญชา โอวาท 0820055358

1564 1093340119 บ้านควนขนุน ควนขนุน พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 พิทักษ์ อนิทสภุา 0859804627

1565 1093340081 บ้านหยีในสามัคคี ควนขนุน พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 พิทักษ์ อนิทสภุา 0859804627

1566 1093340082 บ้านควนดินแดง ควนขนุน พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 พิทักษ์ อนิทสภุา 0859804627

1567 1093340090 วัดประดู่หอม (สขุประชาสรรค์) ควนขนุน พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 พิทักษ์ อนิทสภุา 0859804627

1568 1093340097 บ้านส านักกอ ควนขนุน พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 พิทักษ์ อนิทสภุา 0859804627

1569 1093340110 วัดควนแพรกหา ควนขนุน พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 พิทักษ์ อนิทสภุา 0859804627

1570 1093340099 วัดแหลมโตนด ควนขนุน พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 พิทักษ์ อนิทสภุา 0859804627

1571 1093340222 บ้านไสกนุ ป่าพะยอม พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 พิทักษ์ อนิทสภุา 0859804627

1572 1093340008 วัดบ้านสวน เมืองพัทลุง พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 พิทักษ์ อนิทสภุา 0859804627

1573 1093340043 วัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค)์ เมืองพัทลุง พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 พิทักษ์ อนิทสภุา 0859804627

1574 1093340025 วัดนาท่อม เมืองพัทลุง พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 พิทักษ์ อนิทสภุา 0859804627

1575 1093340005 วัดควนถบ เมืองพัทลุง พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 พิทักษ์ อนิทสภุา 0859804627

1576 1093340026 วัดโอ(่ปิปฺผลิกประชาสรรค)์ เมืองพัทลุง พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 พิทักษ์ อนิทสภุา 0859804627

1577 1093340252 อนุบาลศรีนครินทร์ ศรีนครินทร์ พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 พิทักษ์ อนิทสภุา 0859804627

1578 1093340259 วัดเกษตรนิคม ศรีนครินทร์ พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 พิทักษ์ อนิทสภุา 0859804627

1579 1093340250 บ้านอา่งทอง ศรีนครินทร์ พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 พิทักษ์ อนิทสภุา 0859804627

1580 1093340171 บ้านต้นประดู่ กงหรา พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 2 พิทักษ์ อนิทสภุา 0859804627

1581 1093340071 บ้านท่าลาด เขาชัยสน พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 2 พิทักษ์ อนิทสภุา 0859804627

1582 1093340067 ไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด) เขาชัยสน พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 2 พิทักษ์ อนิทสภุา 0859804627

1583 1093340181 บ้านแม่ขร(ีสวิงประชาสรรค์) ตะโหมด พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 2 พิทักษ์ อนิทสภุา 0859804627

1584 1093340242 บ้านโคกสกั บางแกว้ พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 2 พิทักษ์ อนิทสภุา 0859804627

1585 1093340241 อนุบาลบางแกว้ บางแกว้ พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 2 พิทักษ์ อนิทสภุา 0859804627

1586 1093340157 วัดบ้านแหลมกรวด (อนิทรประดิษฐ์) ปากพะยูน พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 2 พิทักษ์ อนิทสภุา 0859804627

1587 1093340134 บ้านโคกทราย ปากพะยูน พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 2 พิทักษ์ อนิทสภุา 0859804627

1588 1093340147 บ้านบางมวง ปากพะยูน พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 2 พิทักษ์ อนิทสภุา 0859804627
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1589 1093340131 บ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ด าเนิน) ปากพะยูน พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 2 พิทักษ์ อนิทสภุา 0859804627

1590 1093340214 บ้านควนแหวง ป่าบอน พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 2 พิทักษ์ อนิทสภุา 0859804627

1591 1093340200 วัดป่าบอนต่ า(ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์) ป่าบอน พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 2 พิทักษ์ อนิทสภุา 0859804627

1592 1093340207 บ้านหนองธง ป่าบอน พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 2 พิทักษ์ อนิทสภุา 0859804627

1593 1066350016 ชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ เมืองพิจิตร พิจิตร สพป.พิจิตร เขต 1 วิศเวช คร้ามมี 0840754887

1594 1066350366 บ้านหนองขาว วชิรบารมี พิจิตร สพป.พิจิตร เขต 1 วิศเวช คร้ามมี 0840754887

1595 1066350371 ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง วชิรบารมี พิจิตร สพป.พิจิตร เขต 1 วิศเวช คร้ามมี 0840754887

1596 1066350353 วัดกลางวงศ์มณี วชิรบารมี พิจิตร สพป.พิจิตร เขต 1 วิศเวช คร้ามมี 0840754887

1597 1066350142 บ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) สามง่าม พิจิตร สพป.พิจิตร เขต 1 วิศเวช คร้ามมี 0840754887

1598 1066350160 บ้านหนองโสน สามง่าม พิจิตร สพป.พิจิตร เขต 1 วิศเวช คร้ามมี 0840754887

1599 1066350323 วังกา้นเหลือง ดงเจริญ พิจิตร สพป.พิจิตร เขต 2 วิศเวช คร้ามมี 0840754887

1600 1066350331 บ้านไดรัง(ราษฎร์อทุิศ) ดงเจริญ พิจิตร สพป.พิจิตร เขต 2 วิศเวช คร้ามมี 0840754887

1601 1066350179 วัดคลองคูณ ตะพานหิน พิจิตร สพป.พิจิตร เขต 2 วิศเวช คร้ามมี 0840754887

1602 1066350190 วัดต้นชุมแสง ตะพานหิน พิจิตร สพป.พิจิตร เขต 2 วิศเวช คร้ามมี 0840754887

1603 1066350205 ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ตะพานหิน พิจิตร สพป.พิจิตร เขต 2 วิศเวช คร้ามมี 0840754887

1604 1066350170 วัดทับหมัน ตะพานหิน พิจิตร สพป.พิจิตร เขต 2 วิศเวช คร้ามมี 0840754887

1605 1066350200 วัดเขารวก ตะพานหิน พิจิตร สพป.พิจิตร เขต 2 วิศเวช คร้ามมี 0840754887

1606 1066350174 วัดวังหว้า ตะพานหิน พิจิตร สพป.พิจิตร เขต 2 วิศเวช คร้ามมี 0840754887

1607 1066350105 บ ารุงราษฎร์วิทยาคม บางมูลนาก พิจิตร สพป.พิจิตร เขต 2 วิศเวช คร้ามมี 0840754887

1608 1066350108 ชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสติวิทยา" บางมูลนาก พิจิตร สพป.พิจิตร เขต 2 วิศเวช คร้ามมี 0840754887

1609 1066350130 วัดวังตะกู บางมูลนาก พิจิตร สพป.พิจิตร เขต 2 วิศเวช คร้ามมี 0840754887

1610 1066350113 วัดหนองกอไผ่ บางมูลนาก พิจิตร สพป.พิจิตร เขต 2 วิศเวช คร้ามมี 0840754887

1611 1066350348 บ้านทุง่ทอง บึงนาราง พิจิตร สพป.พิจิตร เขต 2 วิศเวช คร้ามมี 0840754887

1612 1066350342 อนุบาลบึงนาราง (ห้วยแกว้) บึงนาราง พิจิตร สพป.พิจิตร เขต 2 วิศเวช คร้ามมี 0840754887

1613 1066350346 บ้านแหลมรัง'ราษฎร์บ ารุง' บึงนาราง พิจิตร สพป.พิจิตร เขต 2 วิศเวช คร้ามมี 0840754887

1614 1066350067 วัดบ้านห้วยยาว โพทะเล พิจิตร สพป.พิจิตร เขต 2 วิศเวช คร้ามมี 0840754887

1615 1066350062 บ้านท่าบัว โพทะเล พิจิตร สพป.พิจิตร เขต 2 วิศเวช คร้ามมี 0840754887

1616 1066350070 วัดบ้านท้ายน  า โพทะเล พิจิตร สพป.พิจิตร เขต 2 วิศเวช คร้ามมี 0840754887

1617 1066350077 ชุมชนบ้านทุง่น้อย 'พิพัฒน์โสภณวิทยา' โพทะเล พิจิตร สพป.พิจิตร เขต 2 วิศเวช คร้ามมี 0840754887

1618 1066350086 บ้านน้อย'ปรึกอทุิศ' โพทะเล พิจิตร สพป.พิจิตร เขต 2 วิศเวช คร้ามมี 0840754887

1619 1065360469 พิษณุโลกปัญญานุกลู เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 1 จิรายุ ค าเขียว 0866000697

1620 1065360022 วัดจันทร์ตะวันออก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 1 จิรายุ ค าเขียว 0866000697

1621 1065360201 บางระก า บางระก า พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 1 จิรายุ ค าเขียว 0866000697

1622 1065360065 บ้านกร่าง(พระขาวชัยสทิธิ)์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 1 จิรายุ ค าเขียว 0866000697

1623 1065360247 วัดหนองนาดงกวาง บางระก า พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 1 จิรายุ ค าเขียว 0866000697

1624 1065360009 วัดสระโคล่ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 1 จิรายุ ค าเขียว 0866000697

1625 1065360428 บ้านซ ารัง เนินมะปราง พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 2 จิรายุ ค าเขียว 0866000697

1626 1065360436 บ้านน้อยซุม้ขี เหล็ก เนินมะปราง พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 2 จิรายุ ค าเขียว 0866000697

1627 1065360430 วัดบ้านมุง เนินมะปราง พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 2 จิรายุ ค าเขียว 0866000697

1628 1065360452 บ้านวังโพรง เนินมะปราง พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 2 จิรายุ ค าเขียว 0866000697

1629 1065360454 บ้านไทรดงยั ง เนินมะปราง พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 2 จิรายุ ค าเขียว 0866000697

1630 1065360194 ราษฎร์เจริญ บางกระทุม่ พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 2 จิรายุ ค าเขียว 0866000697

1631 1065360169 ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ บางกระทุม่ พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 2 จิรายุ ค าเขียว 0866000697
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1632 1065360174 วัดราษฎร์สโมสร บางกระทุม่ พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 2 จิรายุ ค าเขียว 0866000697

1633 1065360178 ชุมชน 3บ้านเนินกุม่(ประชานุกลู) บางกระทุม่ พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 2 จิรายุ ค าเขียว 0866000697

1634 1065360165 วัดบางกระทุม่ บางกระทุม่ พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 2 จิรายุ ค าเขียว 0866000697

1635 1065360163 วัดท่ามะขาม บางกระทุม่ พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 2 จิรายุ ค าเขียว 0866000697

1636 1065360182 รัฐราษฎร์บ ารุง บางกระทุม่ พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 2 จิรายุ ค าเขียว 0866000697

1637 1065360373 บ้านเขาน้อย วังทอง พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 2 จิรายุ ค าเขียว 0866000697

1638 1065360335 ราษฎร์อปุถัมภ์ วังทอง พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 2 จิรายุ ค าเขียว 0866000697

1639 1065360363 ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง วังทอง พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 2 จิรายุ ค าเขียว 0866000697

1640 1065360343 วัดท่าหมื่นราม วังทอง พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 2 จิรายุ ค าเขียว 0866000697

1641 1065360385 บ้านน  าริน วังทอง พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 2 จิรายุ ค าเขียว 0866000697

1642 1065360362 วัดสพุรรณพนมทอง วังทอง พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 2 จิรายุ ค าเขียว 0866000697

1643 1065360397 บ้านเข็ก วังทอง พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 2 จิรายุ ค าเขียว 0866000697

1644 1065360330 บ้านเขาสมอแคลง(ริ วศิริวัฒน์อปุถัมภ์) วังทอง พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 2 จิรายุ ค าเขียว 0866000697

1645 1065360097 บ้านสวนเมี่ยง ชาติตระการ พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 3 จิรายุ ค าเขียว 0866000697

1646 1065360128 กลัยาณิวัฒนา 1 นครไทย พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 3 จิรายุ ค าเขียว 0866000697

1647 1065360110 ชุมชน 8 ราษฎร์อทุิศพิทยา นครไทย พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 3 จิรายุ ค าเขียว 0866000697

1648 1065360119 ชุมชน 17 บ้านนาตาดี นครไทย พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 3 จิรายุ ค าเขียว 0866000697

1649 1065360107 บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 3 จิรายุ ค าเขียว 0866000697

1650 1065360156 บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 3 จิรายุ ค าเขียว 0866000697

1651 1065360143 บ้านนาโพธิ์นาจาน นครไทย พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 3 จิรายุ ค าเขียว 0866000697

1652 1065360149 วิทยสมัพันธ์ นครไทย พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 3 จิรายุ ค าเขียว 0866000697

1653 1065360289 ผดุงวิทยา พรหมพิราม พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 3 จิรายุ ค าเขียว 0866000697

1654 1065360301 วัดห้วยดั ง พรหมพิราม พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 3 จิรายุ ค าเขียว 0866000697

1655 1065360280 ชุมชนดิฎฐอ ารุง พรหมพิราม พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 3 จิรายุ ค าเขียว 0866000697

1656 1065360287 วัดวังมะด่าน พรหมพิราม พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 3 จิรายุ ค าเขียว 0866000697

1657 1065360309 วัดวังวน พรหมพิราม พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 3 จิรายุ ค าเขียว 0866000697

1658 1065360324 บ้านบุ่งวิทยา พรหมพิราม พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 3 จิรายุ ค าเขียว 0866000697

1659 1065360300 ชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์) พรหมพิราม พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 3 จิรายุ ค าเขียว 0866000697

1660 1065360273 วัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค)์ พรหมพิราม พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 3 จิรายุ ค าเขียว 0866000697

1661 1065360401 วัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์) วัดโบสถ์ พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 3 จิรายุ ค าเขียว 0866000697

1662 1065360415 วัดเสนาสน์ วัดโบสถ์ พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 3 จิรายุ ค าเขียว 0866000697

1663 1065360419 วัดหินลาด วัดโบสถ์ พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 3 จิรายุ ค าเขียว 0866000697

1664 1065360422 บ้านหนองกระบาก วัดโบสถ์ พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 3 จิรายุ ค าเขียว 0866000697

1665 1076370043 วัดกฎิุ (ชุ่มประชารังสรรค์) เขาย้อย เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1 นพวรรณ น่วมเงิน 0829934627

1666 1076370059 วัดเขาสมอระบัง เขาย้อย เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1 นพวรรณ น่วมเงิน 0829934627

1667 1076370198 บ้านบางแกว้ (ส านักงานสลากกนิแบ่งสงเคราะห์ 44) บ้านแหลม เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1 นพวรรณ น่วมเงิน 0829934627

1668 1076370192 วัดปากคลอง (ศุทยาลัยอทุิศ) บ้านแหลม เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1 นพวรรณ น่วมเงิน 0829934627

1669 1076370185 วัดปากอา่ว (ญาณสาครวิทยาคาร) บ้านแหลม เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1 นพวรรณ น่วมเงิน 0829934627

1670 1076370026 วัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1 นพวรรณ น่วมเงิน 0829934627

1671 1076370209 บ้านหนองรี หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1 นพวรรณ น่วมเงิน 0829934627

1672 1076370218 บ้านยางน  ากลัดเหนือ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1 นพวรรณ น่วมเงิน 0829934627

1673 1076370124 บ้านหนองโรง ท่ายาง เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 2 นพวรรณ น่วมเงิน 0829934627

1674 1076370117 เข่ือนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์) ท่ายาง เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 2 นพวรรณ น่วมเงิน 0829934627
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1675 1076370166 วัดจันทาราม (เติมไลราษฎร์อนุเคราะห)์ บ้านลาด เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 2 นพวรรณ น่วมเงิน 0829934627

1676 1076370164 บ้านแหลมทอง บ้านลาด เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 2 นพวรรณ น่วมเงิน 0829934627

1677 1076370151 บ้านหนองจอก(อดุมธรรมอปุถัมภ์) บ้านลาด เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 2 นพวรรณ น่วมเงิน 0829934627

1678 1076370152 วัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) บ้านลาด เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 2 นพวรรณ น่วมเงิน 0829934627

1679 1067380093 บ้านทรัพย์พุทรา ชนแดน เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 แพน ส าราญพันธุ์ 0865631624

1680 1067380132 บ้านหนองกลอย ชนแดน เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 แพน ส าราญพันธุ์ 0865631624

1681 1067380144 บ้านเขาชะโงก ชนแดน เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 แพน ส าราญพันธุ์ 0865631624

1682 1067380137 บ้านห้วยงาช้าง ชนแดน เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 แพน ส าราญพันธุ์ 0865631624

1683 1067380105 บ้านลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 แพน ส าราญพันธุ์ 0865631624

1684 1067380108 บ้านคลองปลาหมอ ชนแดน เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 แพน ส าราญพันธุ์ 0865631624

1685 1067380048 บ้านสกัแห้ง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 แพน ส าราญพันธุ์ 0865631624

1686 1067380030 บ้านโนนสะอาด เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 แพน ส าราญพันธุ์ 0865631624

1687 1067380055 บ้านตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 แพน ส าราญพันธุ์ 0865631624

1688 1067380011 บ้านนาง่ัว (เจริญวิทยาคาร) เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 แพน ส าราญพันธุ์ 0865631624

1689 1067380044 บ้านบง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 แพน ส าราญพันธุ์ 0865631624

1690 1067380050 ชุมชนบ้านน  าร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 แพน ส าราญพันธุ์ 0865631624

1691 1067380041 บ้านห้วยผักไล เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 แพน ส าราญพันธุ์ 0865631624

1692 1067380059 บ้านโตก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 แพน ส าราญพันธุ์ 0865631624

1693 1067380008 บ้านป่าแดง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 แพน ส าราญพันธุ์ 0865631624

1694 1067380076 บ้านยาวี-ห้วยโป่ง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 แพน ส าราญพันธุ์ 0865631624

1695 1067380082 บ้านห้วยสะแก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 แพน ส าราญพันธุ์ 0865631624

1696 1067380036 บ้านโป่งหว้า เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 แพน ส าราญพันธุ์ 0865631624

1697 1067380561 บ้านวังชะนาง วังโป่ง เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 แพน ส าราญพันธุ์ 0865631624

1698 1067380551 บ้านวังศาล วังโป่ง เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 แพน ส าราญพันธุ์ 0865631624

1699 1067380552 บ้านวังหิน วังโป่ง เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 แพน ส าราญพันธุ์ 0865631624

1700 1067380587 โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 แพน ส าราญพันธุ์ 0865631624

1701 1067380573 อนุบาลเขาค้อ(เจริญทองน่ิมวิทยา) เขาค้อ เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 แพน ส าราญพันธุ์ 0865631624

1702 1067380574 ธรรมนูญกองช่างวิทยา เขาค้อ เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 แพน ส าราญพันธุ์ 0865631624

1703 1067380575 บ้านสะเดาะพงมิตรภาพที ่229 เขาค้อ เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 แพน ส าราญพันธุ์ 0865631624

1704 1067380576 บ้านหนองแม่นา เขาค้อ เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 แพน ส าราญพันธุ์ 0865631624

1705 1067380358 บ้านวังบาล หล่มเกา่ เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 แพน ส าราญพันธุ์ 0865631624

1706 1067380441 อนุบาลหล่มสกั(ชุมชนบ้านศรีสะอาด) หล่มสกั เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 แพน ส าราญพันธุ์ 0865631624

1707 1067380390 บ้านน  ากอ้ หล่มสกั เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 แพน ส าราญพันธุ์ 0865631624

1708 1067380448 บ้านดงขวาง หล่มสกั เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 แพน ส าราญพันธุ์ 0865631624

1709 1067380463 บ้านไร่นางาม หล่มสกั เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 แพน ส าราญพันธุ์ 0865631624

1710 1067380410 บ้านสม้เลา หล่มสกั เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 แพน ส าราญพันธุ์ 0865631624

1711 1067380411 พ่อขุนผาเมืองอปุถัมภ์ หล่มสกั เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 แพน ส าราญพันธุ์ 0865631624

1712 1067380480 บ้านธารทิพย์ หล่มสกั เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 แพน ส าราญพันธุ์ 0865631624

1713 1067380446 บ้านปากดุก หล่มสกั เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 แพน ส าราญพันธุ์ 0865631624

1714 1067380458 บ้านท่าขาม หล่มสกั เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 แพน ส าราญพันธุ์ 0865631624

1715 1067380395 บ้านหนองไขว่ หล่มสกั เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 แพน ส าราญพันธุ์ 0865631624

1716 1067380507 บ้านล าตะคร้อ บึงสามพัน เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 แพน ส าราญพันธุ์ 0865631624

1717 1067380521 บ้านซบัไม้แดง บึงสามพัน เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 แพน ส าราญพันธุ์ 0865631624
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1718 1067380494 บ้านราหุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 แพน ส าราญพันธุ์ 0865631624

1719 1067380516 บ้านพญาวัง บึงสามพัน เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 แพน ส าราญพันธุ์ 0865631624

1720 1067380502 บ้านโป่งบุญเจริญ บึงสามพัน เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 แพน ส าราญพันธุ์ 0865631624

1721 1067380495 บ้านศรีมงคล บึงสามพัน เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 แพน ส าราญพันธุ์ 0865631624

1722 1067380511 บ้านเขาพลวง บึงสามพัน เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 แพน ส าราญพันธุ์ 0865631624

1723 1067380487 บ้านหนองแจง บึงสามพัน เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 แพน ส าราญพันธุ์ 0865631624

1724 1067380193 บ้านคลองทราย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 แพน ส าราญพันธุ์ 0865631624

1725 1067380185 บ้านซบัสมบูรณ์ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 แพน ส าราญพันธุ์ 0865631624

1726 1067380153 บ้านนาไร่เดียว วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 แพน ส าราญพันธุ์ 0865631624

1727 1067380212 บ้านบ่อรัง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 แพน ส าราญพันธุ์ 0865631624

1728 1067380157 บ้านโคกปรือ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 แพน ส าราญพันธุ์ 0865631624

1729 1067380169 บ้านพุขาม วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 แพน ส าราญพันธุ์ 0865631624

1730 1067380177 บ้านรวมทรัพย์ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 แพน ส าราญพันธุ์ 0865631624

1731 1067380181 บ้านวังใหญ่ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 แพน ส าราญพันธุ์ 0865631624

1732 1067380160 บ้านสระประดู่ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 แพน ส าราญพันธุ์ 0865631624

1733 1067380162 บ้านเข็มทอง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 แพน ส าราญพันธุ์ 0865631624

1734 1067380235 บ้านวังขอน ศรีเทพ เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 แพน ส าราญพันธุ์ 0865631624

1735 1067380237 ชุมชนบ้านโคกสะอาด ศรีเทพ เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 แพน ส าราญพันธุ์ 0865631624

1736 1067380266 บ้านโคกตะขบ ศรีเทพ เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 แพน ส าราญพันธุ์ 0865631624

1737 1067380246 บ้านหนองหมู ศรีเทพ เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 แพน ส าราญพันธุ์ 0865631624

1738 1067380262 บ้านบึงนาจาน ศรีเทพ เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 แพน ส าราญพันธุ์ 0865631624

1739 1067380242 บ้านหนองจอกวังก าแพง ศรีเทพ เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 แพน ส าราญพันธุ์ 0865631624

1740 1067380255 บ้านหนองย่างทอย ศรีเทพ เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 แพน ส าราญพันธุ์ 0865631624

1741 1067380295 บ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร) หนองไผ่ เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 แพน ส าราญพันธุ์ 0865631624

1742 1067380313 บ้านท่าด้วง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 แพน ส าราญพันธุ์ 0865631624

1743 1067380305 บ้านนาทุง่ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 แพน ส าราญพันธุ์ 0865631624

1744 1067380278 บ้านนาเฉลียงใต้ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 แพน ส าราญพันธุ์ 0865631624

1745 1067380284 บ้านบ่อไทย หนองไผ่ เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 แพน ส าราญพันธุ์ 0865631624

1746 1067380320 บ้านไร่เหนือ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 แพน ส าราญพันธุ์ 0865631624

1747 1067380325 ชุมชนบ้านโภชน์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 แพน ส าราญพันธุ์ 0865631624

1748 1067380331 บ้านเพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 แพน ส าราญพันธุ์ 0865631624

1749 1067380276 บ้านนาเฉลียง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 แพน ส าราญพันธุ์ 0865631624

1750 1067380309 บ้านกลาง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 แพน ส าราญพันธุ์ 0865631624

1751 1067380285 บ้านวังโบสถ์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 แพน ส าราญพันธุ์ 0865631624

1752 1067380271 บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 แพน ส าราญพันธุ์ 0865631624

1753 1054390024 วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) เมืองแพร่ แพร่ สพป.แพร่ เขต 1 ส ารวย คุ้มมี 0830995974

1754 1054390004 วัดต้นไคร้ เมืองแพร่ แพร่ สพป.แพร่ เขต 1 ส ารวย คุ้มมี 0830995974

1755 1054390033 บ้านทุง่โฮง้(อภิวังวิทยาลัย) เมืองแพร่ แพร่ สพป.แพร่ เขต 1 ส ารวย คุ้มมี 0830995974

1756 1054390011 บ้านถ่ิน(ถ่ินวิทยาคาร) เมืองแพร่ แพร่ สพป.แพร่ เขต 1 ส ารวย คุ้มมี 0830995974

1757 1054390043 บ้านสพุรรณ (คุรุราษฎร์วิทยา) เมืองแพร่ แพร่ สพป.แพร่ เขต 1 ส ารวย คุ้มมี 0830995974

1758 1054390030 บ้านวังช้าง(ธรีราษฎร์รังสฤษฏ์) เมืองแพร่ แพร่ สพป.แพร่ เขต 1 ส ารวย คุ้มมี 0830995974

1759 1054390035 บ้านร่องฟอง เมืองแพร่ แพร่ สพป.แพร่ เขต 1 ส ารวย คุ้มมี 0830995974

1760 1054390123 บ้านห้วยฮอ่ม ร้องกวาง แพร่ สพป.แพร่ เขต 1 ส ารวย คุ้มมี 0830995974
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1761 1054390124 บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) ร้องกวาง แพร่ สพป.แพร่ เขต 1 ส ารวย คุ้มมี 0830995974

1762 1054390102 บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย)์ ร้องกวาง แพร่ สพป.แพร่ เขต 1 ส ารวย คุ้มมี 0830995974

1763 1054390108 บ้านแม่ยางเปี้ยว(แกว้พิสณฑ์ประชานุกลู) ร้องกวาง แพร่ สพป.แพร่ เขต 1 ส ารวย คุ้มมี 0830995974

1764 1054390139 ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) ร้องกวาง แพร่ สพป.แพร่ เขต 1 ส ารวย คุ้มมี 0830995974

1765 1054390134 บ้านห้วยโรงนอก ร้องกวาง แพร่ สพป.แพร่ เขต 1 ส ารวย คุ้มมี 0830995974

1766 1054390153 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค)์ สอง แพร่ สพป.แพร่ เขต 1 ส ารวย คุ้มมี 0830995974

1767 1054390162 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา) สอง แพร่ สพป.แพร่ เขต 1 ส ารวย คุ้มมี 0830995974

1768 1054390146 บ้านดอนชัย(ประชาอทุิศ) สอง แพร่ สพป.แพร่ เขต 1 ส ารวย คุ้มมี 0830995974

1769 1054390179 บ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคค)ี สอง แพร่ สพป.แพร่ เขต 1 ส ารวย คุ้มมี 0830995974

1770 1054390297 บ้านทุง่แค้ว (คันธวงศ์วิทยาคาร) หนองม่วงไข่ แพร่ สพป.แพร่ เขต 1 ส ารวย คุ้มมี 0830995974

1771 1054390292 บ้านหนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ แพร่ สพป.แพร่ เขต 1 ส ารวย คุ้มมี 0830995974

1772 1054390309 ราชประชานุเคราะห์ 25 ร้องกวาง แพร่ สพป.แพร่ เขต 1 ส ารวย คุ้มมี 0830995974

1773 1054390287 ชุมชนบ้านปงป่าหวาย เด่นชัย แพร่ สพป.แพร่ เขต 2 ส ารวย คุ้มมี 0830995974

1774 1054390223 บ้านน  าริน(คุรุราษฎร์รังสรรค)์ ลอง แพร่ สพป.แพร่ เขต 2 ส ารวย คุ้มมี 0830995974

1775 1054390209 ปากจอกวิทยา ลอง แพร่ สพป.แพร่ เขต 2 ส ารวย คุ้มมี 0830995974

1776 1054390203 บ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์) ลอง แพร่ สพป.แพร่ เขต 2 ส ารวย คุ้มมี 0830995974

1777 1054390192 บ้านปิน(ปินประชาราษฎร)์ ลอง แพร่ สพป.แพร่ เขต 2 ส ารวย คุ้มมี 0830995974

1778 1054390214 บ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) ลอง แพร่ สพป.แพร่ เขต 2 ส ารวย คุ้มมี 0830995974

1779 1054390217 บ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์) ลอง แพร่ สพป.แพร่ เขต 2 ส ารวย คุ้มมี 0830995974

1780 1054390268 บ้านนาปลากั ง วังชิ น แพร่ สพป.แพร่ เขต 2 ส ารวย คุ้มมี 0830995974

1781 1054390232 บ้านป่าสกัปางไม้ วังชิ น แพร่ สพป.แพร่ เขต 2 ส ารวย คุ้มมี 0830995974

1782 1054390229 บ้านสลก วังชิ น แพร่ สพป.แพร่ เขต 2 ส ารวย คุ้มมี 0830995974

1783 1054390240 ชุมชนบ้านแม่ป้าก วังชิ น แพร่ สพป.แพร่ เขต 2 ส ารวย คุ้มมี 0830995974

1784 1054390263 บ้านป่าคาป่าม่วง วังชิ น แพร่ สพป.แพร่ เขต 2 ส ารวย คุ้มมี 0830995974

1785 1054390250 บ้านวังเบอะ วังชิ น แพร่ สพป.แพร่ เขต 2 ส ารวย คุ้มมี 0830995974

1786 1054390234 บ้านม่วงค า วังชิ น แพร่ สพป.แพร่ เขต 2 ส ารวย คุ้มมี 0830995974

1787 1054390100 ชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อปุถัมภ์) สงูเม่น แพร่ สพป.แพร่ เขต 2 ส ารวย คุ้มมี 0830995974

1788 1054390071 บ้านปงหัวหาด(หัวหาดราษฎร์บ ารุง) สงูเม่น แพร่ สพป.แพร่ เขต 2 ส ารวย คุ้มมี 0830995974

1789 1054390094 วัดศรีดอก(ประชาพัฒนา) สงูเม่น แพร่ สพป.แพร่ เขต 2 ส ารวย คุ้มมี 0830995974

1790 1083400023 ไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู)้ กะทู้ ภูเกต็ สพป.ภูเกต็ ธติินัยณัฐร์ ฤกษ์สรรทัด 0834900498

1791 1083400036 วัดมงคลวราราม ถลาง ภูเกต็ สพป.ภูเกต็ ธติินัยณัฐร์ ฤกษ์สรรทัด 0834900498

1792 1083400002 บ้านสะป า 'มงคลวิทยา' เมืองภูเกต็ ภูเกต็ สพป.ภูเกต็ ธติินัยณัฐร์ ฤกษ์สรรทัด 0834900498

1793 1083400020 บ้านฉลอง เมืองภูเกต็ ภูเกต็ สพป.ภูเกต็ ธติินัยณัฐร์ ฤกษ์สรรทัด 0834900498

1794 1083400018 วัดสว่างอารมณ์ เมืองภูเกต็ ภูเกต็ สพป.ภูเกต็ ธติินัยณัฐร์ ฤกษ์สรรทัด 0834900498

1795 1083400011 วัดเทพนิมิตร เมืองภูเกต็ ภูเกต็ สพป.ภูเกต็ ธติินัยณัฐร์ ฤกษ์สรรทัด 0834900498

1796 1083400065 ภูเกต็ปัญญานุกลู ถลาง ภูเกต็ สพป.ภูเกต็ ธติินัยณัฐร์ ฤกษ์สรรทัด 0834900498

1797 1044410091 บ้านวังบัวสามัคคีวิทยา กนัทรวิชัย มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 1 ภูรีพัฒธ ์ทรงศรีสวัสดิ์ 0863709627

1798 1044410100 บ้านมะกอก กนัทรวิชัย มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 1 ภูรีพัฒธ ์ทรงศรีสวัสดิ์ 0863709627

1799 1044410104 บ้านเขวาใหญ่ กนัทรวิชัย มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 1 ภูรีพัฒธ ์ทรงศรีสวัสดิ์ 0863709627

1800 1044410112 บ้านหนองอุม่ กนัทรวิชัย มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 1 ภูรีพัฒธ ์ทรงศรีสวัสดิ์ 0863709627

1801 1044410500 บ้านเหล่าจั่นนาภู แกด า มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 1 ภูรีพัฒธ ์ทรงศรีสวัสดิ์ 0863709627

1802 1044410510 บ้านวังแสง แกด า มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 1 ภูรีพัฒธ ์ทรงศรีสวัสดิ์ 0863709627

1803 1044410336 บ้านหนองขามแสบง บรบือ มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 1 ภูรีพัฒธ ์ทรงศรีสวัสดิ์ 0863709627
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1804 1044410366 บ้านเหล่าตามาอดุมชัย บรบือ มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 1 ภูรีพัฒธ ์ทรงศรีสวัสดิ์ 0863709627

1805 1044410337 บ้านโนนราษีฝางวิทยา บรบือ มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 1 ภูรีพัฒธ ์ทรงศรีสวัสดิ์ 0863709627

1806 1044410317 บ้านหนองหว้าโนนทอง บรบือ มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 1 ภูรีพัฒธ ์ทรงศรีสวัสดิ์ 0863709627

1807 1044410363 บ้านยาง(ยางทวงวิทยา) บรบือ มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 1 ภูรีพัฒธ ์ทรงศรีสวัสดิ์ 0863709627

1808 1044410316 บ้านหนองโก บรบือ มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 1 ภูรีพัฒธ ์ทรงศรีสวัสดิ์ 0863709627

1809 1044410352 บ้านหนองคูขาด บรบือ มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 1 ภูรีพัฒธ ์ทรงศรีสวัสดิ์ 0863709627

1810 1044410312 บ้านหนองสมิ บรบือ มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 1 ภูรีพัฒธ ์ทรงศรีสวัสดิ์ 0863709627

1811 1044410051 บ้านท่าปะทายโนนตูม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 1 ภูรีพัฒธ ์ทรงศรีสวัสดิ์ 0863709627

1812 1044410031 บ้านเขวา 'รัฐประชาวิทยากร' เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 1 ภูรีพัฒธ ์ทรงศรีสวัสดิ์ 0863709627

1813 1044410041 บ้านท่าตูมดอนเรือ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 1 ภูรีพัฒธ ์ทรงศรีสวัสดิ์ 0863709627

1814 1044410050 ชุมชนบ้านลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 1 ภูรีพัฒธ ์ทรงศรีสวัสดิ์ 0863709627

1815 1044410058 บ้านหนองแวง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 1 ภูรีพัฒธ ์ทรงศรีสวัสดิ์ 0863709627

1816 1044410016 บ้านหนองโนอดี า เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 1 ภูรีพัฒธ ์ทรงศรีสวัสดิ์ 0863709627

1817 1044410044 บ้านโดท่างาม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 1 ภูรีพัฒธ ์ทรงศรีสวัสดิ์ 0863709627

1818 1044410246 บ้านปอพานหนองโน นาเชือก มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 2 ภูรีพัฒธ ์ทรงศรีสวัสดิ์ 0863709627

1819 1044410261 ชุมชนบ้านส าโรง นาเชือก มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 2 ภูรีพัฒธ ์ทรงศรีสวัสดิ์ 0863709627

1820 1044410250 บ้านหนองแดงสหมิตร นาเชือก มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 2 ภูรีพัฒธ ์ทรงศรีสวัสดิ์ 0863709627

1821 1044410258 บ้านหนองปอ นาเชือก มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 2 ภูรีพัฒธ ์ทรงศรีสวัสดิ์ 0863709627

1822 1044410277 กูส่นัตรัตน์ นาดูน มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 2 ภูรีพัฒธ ์ทรงศรีสวัสดิ์ 0863709627

1823 1044410280 ชุมชนบ้านดงบัง นาดูน มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 2 ภูรีพัฒธ ์ทรงศรีสวัสดิ์ 0863709627

1824 1044410298 บ้านดงยาง นาดูน มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 2 ภูรีพัฒธ ์ทรงศรีสวัสดิ์ 0863709627

1825 1044410281 บ้านโกทา นาดูน มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 2 ภูรีพัฒธ ์ทรงศรีสวัสดิ์ 0863709627

1826 1044410290 บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน นาดูน มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 2 ภูรีพัฒธ ์ทรงศรีสวัสดิ์ 0863709627

1827 1044410393 บ้านเขวาทุง่ พยัคฆภูมิพิสยั มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 2 ภูรีพัฒธ ์ทรงศรีสวัสดิ์ 0863709627

1828 1044410375 บ้านเมืองเสอื พยัคฆภูมิพิสยั มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 2 ภูรีพัฒธ ์ทรงศรีสวัสดิ์ 0863709627

1829 1044410413 บ้านหนองแก พยัคฆภูมิพิสยั มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 2 ภูรีพัฒธ ์ทรงศรีสวัสดิ์ 0863709627

1830 1044410382 บ้านหนองระเวียง พยัคฆภูมิพิสยั มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 2 ภูรีพัฒธ ์ทรงศรีสวัสดิ์ 0863709627

1831 1044410418 บ้านขามเรียน พยัคฆภูมิพิสยั มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 2 ภูรีพัฒธ ์ทรงศรีสวัสดิ์ 0863709627

1832 1044410387 บ้านหนองบัวคูสองห้อง พยัคฆภูมิพิสยั มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 2 ภูรีพัฒธ ์ทรงศรีสวัสดิ์ 0863709627

1833 1044410529 บ้านตาพวนสร้างแซง่ ยางสสีรุาช มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 2 ภูรีพัฒธ ์ทรงศรีสวัสดิ์ 0863709627

1834 1044410526 อนุบาลดงเมืองน้อย ยางสสีรุาช มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 2 ภูรีพัฒธ ์ทรงศรีสวัสดิ์ 0863709627

1835 1044410538 บ้านเหล่าหมากค า ยางสสีรุาช มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 2 ภูรีพัฒธ ์ทรงศรีสวัสดิ์ 0863709627

1836 1044410521 บ้านโนนรัง ยางสสีรุาช มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 2 ภูรีพัฒธ ์ทรงศรีสวัสดิ์ 0863709627

1837 1044410476 บ้านโนน วาปีปทุม มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 2 ภูรีพัฒธ ์ทรงศรีสวัสดิ์ 0863709627

1838 1044410465 บ้านต าแย(ประชานุเคราะห์) วาปีปทุม มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 2 ภูรีพัฒธ ์ทรงศรีสวัสดิ์ 0863709627

1839 1044410480 บ้านโคกสทีองหลาง วาปีปทุม มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 2 ภูรีพัฒธ ์ทรงศรีสวัสดิ์ 0863709627

1840 1044410471 ชุมชนบ้านงัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 2 ภูรีพัฒธ ์ทรงศรีสวัสดิ์ 0863709627

1841 1044410477 บ้านดงใหญ่ วาปีปทุม มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 2 ภูรีพัฒธ ์ทรงศรีสวัสดิ์ 0863709627

1842 1044410490 บ้านนาข่า วาปีปทุม มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 2 ภูรีพัฒธ ์ทรงศรีสวัสดิ์ 0863709627

1843 1044410450 บ้านประแหย่ง วาปีปทุม มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 2 ภูรีพัฒธ ์ทรงศรีสวัสดิ์ 0863709627

1844 1044410431 ชุมชนบ้านหนองทุม่ วาปีปทุม มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 2 ภูรีพัฒธ ์ทรงศรีสวัสดิ์ 0863709627

1845 1044410458 บ้านหนองแสน วาปีปทุม มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 2 ภูรีพัฒธ ์ทรงศรีสวัสดิ์ 0863709627

1846 1044410443 บ้านนาเลา วาปีปทุม มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 2 ภูรีพัฒธ ์ทรงศรีสวัสดิ์ 0863709627
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1847 1044410559 บ้านหนองแหน กดุรัง มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 3 ภูรีพัฒธ ์ทรงศรีสวัสดิ์ 0863709627

1848 1044410554 บ้านหนองแวงสหคามวิทย์ กดุรัง มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 3 ภูรีพัฒธ ์ทรงศรีสวัสดิ์ 0863709627

1849 1044410164 บ้านหนองกงุวันดีประชาสรรค์ โกสมุพิสยั มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 3 ภูรีพัฒธ ์ทรงศรีสวัสดิ์ 0863709627

1850 1044410134 บ้านวังโพน โกสมุพิสยั มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 3 ภูรีพัฒธ ์ทรงศรีสวัสดิ์ 0863709627

1851 1044410144 ดอนกลางนุกลูวิทย์ โกสมุพิสยั มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 3 ภูรีพัฒธ ์ทรงศรีสวัสดิ์ 0863709627

1852 1044410125 บ้านแพงหนองเหนือ โกสมุพิสยั มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 3 ภูรีพัฒธ ์ทรงศรีสวัสดิ์ 0863709627

1853 1044410140 ชุมชนโพนงามโพนสวาง โกสมุพิสยั มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 3 ภูรีพัฒธ ์ทรงศรีสวัสดิ์ 0863709627

1854 1044410189 บ้านเลิงใต้ โกสมุพิสยั มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 3 ภูรีพัฒธ ์ทรงศรีสวัสดิ์ 0863709627

1855 1044410142 หินแห่เสริมศิลป์ โกสมุพิสยั มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 3 ภูรีพัฒธ ์ทรงศรีสวัสดิ์ 0863709627

1856 1044410147 หนองกงุศาลาน  าเทีย่งวิทยากร โกสมุพิสยั มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 3 ภูรีพัฒธ ์ทรงศรีสวัสดิ์ 0863709627

1857 1044410130 บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว โกสมุพิสยั มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 3 ภูรีพัฒธ ์ทรงศรีสวัสดิ์ 0863709627

1858 1044410120 บ้านดอนกลอยหนองยาง โกสมุพิสยั มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 3 ภูรีพัฒธ ์ทรงศรีสวัสดิ์ 0863709627

1859 1044410570 บ้านโคกกลางน  าจั นจอมศรี ชื่นชม มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 3 ภูรีพัฒธ ์ทรงศรีสวัสดิ์ 0863709627

1860 1044410577 บ้านหนองกงุ ชื่นชม มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 3 ภูรีพัฒธ ์ทรงศรีสวัสดิ์ 0863709627

1861 1044410209 บ้านขามเปี้ย เชียงยืน มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 3 ภูรีพัฒธ ์ทรงศรีสวัสดิ์ 0863709627

1862 1044410194 บ้านโคกสงู เชียงยืน มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 3 ภูรีพัฒธ ์ทรงศรีสวัสดิ์ 0863709627

1863 1044410207 บ้านผ า เชียงยืน มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 3 ภูรีพัฒธ ์ทรงศรีสวัสดิ์ 0863709627

1864 1044410224 บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา เชียงยืน มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 3 ภูรีพัฒธ ์ทรงศรีสวัสดิ์ 0863709627

1865 1044410202 บ้านโพน เชียงยืน มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 3 ภูรีพัฒธ ์ทรงศรีสวัสดิ์ 0863709627

1866 1044410210 บ้านเข็งมิตรภาพที ่139 เชียงยืน มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 3 ภูรีพัฒธ ์ทรงศรีสวัสดิ์ 0863709627

1867 1044410225 บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ เชียงยืน มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 3 ภูรีพัฒธ ์ทรงศรีสวัสดิ์ 0863709627

1868 1049730096 ชุมชนบ้านค าชะอี ค าชะอี มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร ประกาศิต สงิห์ม่วง 0834909947

1869 1049730093 บ้านโพนงาม ค าชะอี มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร ประกาศิต สงิห์ม่วง 0834909947

1870 1049730195 ร่มเกล้า ดงหลวง มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร ประกาศิต สงิห์ม่วง 0834909947

1871 1049730205 ชุมชนบ้านหนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร ประกาศิต สงิห์ม่วง 0834909947

1872 1049730113 ชุมชนดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร ประกาศิต สงิห์ม่วง 0834909947

1873 1049730140 บ้านนาโพธิ์ ดอนตาล มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร ประกาศิต สงิห์ม่วง 0834909947

1874 1049730154 ค าแฮดประชาสรรค์ นิคมค าสร้อย มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร ประกาศิต สงิห์ม่วง 0834909947

1875 1049730171 บ้านนาสองเหมือง นิคมค าสร้อย มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร ประกาศิต สงิห์ม่วง 0834909947

1876 1049730155 บ้านค านางโอก นิคมค าสร้อย มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร ประกาศิต สงิห์ม่วง 0834909947

1877 1049730062 บ้านกดุแข้ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร ประกาศิต สงิห์ม่วง 0834909947

1878 1049730049 บ้านหนองแอก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร ประกาศิต สงิห์ม่วง 0834909947

1879 1049730054 บ้านนาค า (ไตรมิตรวิทยาคม) เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร ประกาศิต สงิห์ม่วง 0834909947

1880 1049730068 ชุมชนโพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร ประกาศิต สงิห์ม่วง 0834909947

1881 1049730072 บ้านกดุโง้ง เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร ประกาศิต สงิห์ม่วง 0834909947

1882 1049730231 บ้านบุ่ง หนองสงู มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร ประกาศิต สงิห์ม่วง 0834909947

1883 1049730217 บ้านสองคอน หว้านใหญ่ มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร ประกาศิต สงิห์ม่วง 0834909947

1884 1049730212 บ้านหว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร ประกาศิต สงิห์ม่วง 0834909947

1885 1058420031 บ้านหนองแห้ง ขุนยวม แม่ฮอ่งสอน สพป.แม่ฮอ่งสอน เขต 1 อลงกช ธนะขว้าง 0829934557

1886 1058420026 บ้านแม่กิ๊ ขุนยวม แม่ฮอ่งสอน สพป.แม่ฮอ่งสอน เขต 1 อลงกช ธนะขว้าง 0829934557

1887 1058420003 ชุมชนต่อแพวิทยา ขุนยวม แม่ฮอ่งสอน สพป.แม่ฮอ่งสอน เขต 1 อลงกช ธนะขว้าง 0829934557

1888 1058420344 บ้านวนาหลวง ปางมะผ้า แม่ฮอ่งสอน สพป.แม่ฮอ่งสอน เขต 1 อลงกช ธนะขว้าง 0829934557

1889 1058420335 บ้านทุง่หลวงวัฒนาคาร ปางมะผ้า แม่ฮอ่งสอน สพป.แม่ฮอ่งสอน เขต 1 อลงกช ธนะขว้าง 0829934557
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1890 1058420340 ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชด าริ ปางมะผ้า แม่ฮอ่งสอน สพป.แม่ฮอ่งสอน เขต 1 อลงกช ธนะขว้าง 0829934557

1891 1058420075 บ้านโป่งสา ปาย แม่ฮอ่งสอน สพป.แม่ฮอ่งสอน เขต 1 อลงกช ธนะขว้าง 0829934557

1892 1058420056 บ้านเมืองแปง ปาย แม่ฮอ่งสอน สพป.แม่ฮอ่งสอน เขต 1 อลงกช ธนะขว้าง 0829934557

1893 1058420043 ชุมชนบ้านแม่ฮี ปาย แม่ฮอ่งสอน สพป.แม่ฮอ่งสอน เขต 1 อลงกช ธนะขว้าง 0829934557

1894 1058420098 ชุมชนบ้านผาบ่อง เมืองแม่ฮอ่งสอน แม่ฮอ่งสอน สพป.แม่ฮอ่งสอน เขต 1 อลงกช ธนะขว้าง 0829934557

1895 1058420081 ชุมชนบ้านหมอกจ าแป่ เมืองแม่ฮอ่งสอน แม่ฮอ่งสอน สพป.แม่ฮอ่งสอน เขต 1 อลงกช ธนะขว้าง 0829934557

1896 1058420123 บ้านป่าลาน เมืองแม่ฮอ่งสอน แม่ฮอ่งสอน สพป.แม่ฮอ่งสอน เขต 1 อลงกช ธนะขว้าง 0829934557

1897 1058420130 บ้านห้วยผา เมืองแม่ฮอ่งสอน แม่ฮอ่งสอน สพป.แม่ฮอ่งสอน เขต 1 อลงกช ธนะขว้าง 0829934557

1898 1058420359 ราชประชานุเคราะห์ 34 ปางมะผ้า แม่ฮอ่งสอน สพป.แม่ฮอ่งสอน เขต 1 อลงกช ธนะขว้าง 0829934557

1899 1058420104 บ้านห้วยปูลิง เมืองแม่ฮอ่งสอน แม่ฮอ่งสอน สพป.แม่ฮอ่งสอน เขต 1 อลงกช ธนะขว้าง 0829934557

1900 1058420165 บ้านสม้ป่อย แม่ลาน้อย แม่ฮอ่งสอน สพป.แม่ฮอ่งสอน เขต 2 อลงกช ธนะขว้าง 0829934557

1901 1058420157 บ้านแม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮอ่งสอน สพป.แม่ฮอ่งสอน เขต 2 อลงกช ธนะขว้าง 0829934557

1902 1058420140 บ้านแม่แลบ แม่ลาน้อย แม่ฮอ่งสอน สพป.แม่ฮอ่งสอน เขต 2 อลงกช ธนะขว้าง 0829934557

1903 1058420186 บ้านห้วยไกป่่าวิทยา แม่ลาน้อย แม่ฮอ่งสอน สพป.แม่ฮอ่งสอน เขต 2 อลงกช ธนะขว้าง 0829934557

1904 1058420219 บ้านแพะพิทยา แม่สะเรียง แม่ฮอ่งสอน สพป.แม่ฮอ่งสอน เขต 2 อลงกช ธนะขว้าง 0829934557

1905 1058420243 บ้านห้วยฮากไม้ใต้ แม่สะเรียง แม่ฮอ่งสอน สพป.แม่ฮอ่งสอน เขต 2 อลงกช ธนะขว้าง 0829934557

1906 1058420214 บ้านห้วยสงิห์ แม่สะเรียง แม่ฮอ่งสอน สพป.แม่ฮอ่งสอน เขต 2 อลงกช ธนะขว้าง 0829934557

1907 1058420204 ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุง่พร้าว) แม่สะเรียง แม่ฮอ่งสอน สพป.แม่ฮอ่งสอน เขต 2 อลงกช ธนะขว้าง 0829934557

1908 1058420273 บ้านกองกอ๋ย สบเมย แม่ฮอ่งสอน สพป.แม่ฮอ่งสอน เขต 2 อลงกช ธนะขว้าง 0829934557

1909 1058420277 บ้านห้วยกุง้ สบเมย แม่ฮอ่งสอน สพป.แม่ฮอ่งสอน เขต 2 อลงกช ธนะขว้าง 0829934557

1910 1058420265 ชุมชนบ้านผาผ่า สบเมย แม่ฮอ่งสอน สพป.แม่ฮอ่งสอน เขต 2 อลงกช ธนะขว้าง 0829934557

1911 1058420308 บ้านเลโคะ สบเมย แม่ฮอ่งสอน สพป.แม่ฮอ่งสอน เขต 2 อลงกช ธนะขว้าง 0829934557

1912 7258053308 แม่ลางิ ว แม่ลาน้อย แม่ฮอ่งสอน สพป.แม่ฮอ่งสอน เขต 2 อลงกช ธนะขว้าง 0829934557

1913 7258053309 บ้านตุนฯ แม่ลาน้อย แม่ฮอ่งสอน สพป.แม่ฮอ่งสอน เขต 2 อลงกช ธนะขว้าง 0829934557

1914 1058420229 เพียงหลวง ๑๑ แม่สะเรียง แม่ฮอ่งสอน สพป.แม่ฮอ่งสอน เขต 2 อลงกช ธนะขว้าง 0829934557

1915 1058420318 บ้านซวิาเดอ สบเมย แม่ฮอ่งสอน สพป.แม่ฮอ่งสอน เขต 2 อลงกช ธนะขว้าง 0829934557

1916 7258063317 บ้านโตแฮ สบเมย แม่ฮอ่งสอน สพป.แม่ฮอ่งสอน เขต 2 อลงกช ธนะขว้าง 0829934557

1917 7258043322 บ้านจอป่าคี แม่สะเรียง แม่ฮอ่งสอน สพป.แม่ฮอ่งสอน เขต 2 อลงกช ธนะขว้าง 0829934557

1918 1035430133 บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ค้อวัง ยโสธร สพป.ยโสธร เขต 1 พชร ไกรศรีวรรธนะ 0917707530

1919 1035430152 บ้านกดุกงุ ค าเข่ือนแกว้ ยโสธร สพป.ยโสธร เขต 1 พชร ไกรศรีวรรธนะ 0917707530

1920 1035430157 ชุมชนกูจ่าน ค าเข่ือนแกว้ ยโสธร สพป.ยโสธร เขต 1 พชร ไกรศรีวรรธนะ 0917707530

1921 1035430180 บ้านแคนน้อยหนองเลิง ค าเข่ือนแกว้ ยโสธร สพป.ยโสธร เขต 1 พชร ไกรศรีวรรธนะ 0917707530

1922 1035430182 บ้านดงเจริญ ค าเข่ือนแกว้ ยโสธร สพป.ยโสธร เขต 1 พชร ไกรศรีวรรธนะ 0917707530

1923 1035430163 บ้านมะพริกดู่โพนสมิ ค าเข่ือนแกว้ ยโสธร สพป.ยโสธร เขต 1 พชร ไกรศรีวรรธนะ 0917707530

1924 1035430188 บ้านนาหลู่เหล่าตอง ค าเข่ือนแกว้ ยโสธร สพป.ยโสธร เขต 1 พชร ไกรศรีวรรธนะ 0917707530

1925 1035430199 บ้านนาค าปักแฮด ค าเข่ือนแกว้ ยโสธร สพป.ยโสธร เขต 1 พชร ไกรศรีวรรธนะ 0917707530

1926 1035430165 บ้านค าม่วง ค าเข่ือนแกว้ ยโสธร สพป.ยโสธร เขต 1 พชร ไกรศรีวรรธนะ 0917707530

1927 1035430148 บ้านสงเปือย ค าเข่ือนแกว้ ยโสธร สพป.ยโสธร เขต 1 พชร ไกรศรีวรรธนะ 0917707530

1928 1035430232 บ้านปอแดง มหาชนะชัย ยโสธร สพป.ยโสธร เขต 1 พชร ไกรศรีวรรธนะ 0917707530

1929 1035430279 ชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา มหาชนะชัย ยโสธร สพป.ยโสธร เขต 1 พชร ไกรศรีวรรธนะ 0917707530

1930 1035430257 บ้านผือฮี มหาชนะชัย ยโสธร สพป.ยโสธร เขต 1 พชร ไกรศรีวรรธนะ 0917707530

1931 1035430263 บ้านพระเสาร(์สามัคคีวิทยาคม) มหาชนะชัย ยโสธร สพป.ยโสธร เขต 1 พชร ไกรศรีวรรธนะ 0917707530

1932 1035430239 บ้านม่วงอาจโพธิ์ศร(ีคุรุราษฏร์วิชาคม) มหาชนะชัย ยโสธร สพป.ยโสธร เขต 1 พชร ไกรศรีวรรธนะ 0917707530
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1933 1035430062 บ้านตาดทอง เมืองยโสธร ยโสธร สพป.ยโสธร เขต 1 พชร ไกรศรีวรรธนะ 0917707530

1934 1035430030 บ้านนาสะไมย์ เมืองยโสธร ยโสธร สพป.ยโสธร เขต 1 พชร ไกรศรีวรรธนะ 0917707530

1935 1035430013 บ้านน  าค าน้อย เมืองยโสธร ยโสธร สพป.ยโสธร เขต 1 พชร ไกรศรีวรรธนะ 0917707530

1936 1035430051 บ้านหนองนางตุ้มบากหัวค า เมืองยโสธร ยโสธร สพป.ยโสธร เขต 1 พชร ไกรศรีวรรธนะ 0917707530

1937 1035430064 บ้านดงบัง เมืองยโสธร ยโสธร สพป.ยโสธร เขต 1 พชร ไกรศรีวรรธนะ 0917707530

1938 1035430033 บ้านหนองเรือ เมืองยโสธร ยโสธร สพป.ยโสธร เขต 1 พชร ไกรศรีวรรธนะ 0917707530

1939 1035430090 บ้านค าน  าสร้าง กดุชุม ยโสธร สพป.ยโสธร เขต 2 พชร ไกรศรีวรรธนะ 0917707530

1940 1035430124 บ้านหนองหมี กดุชุม ยโสธร สพป.ยโสธร เขต 2 พชร ไกรศรีวรรธนะ 0917707530

1941 1035430119 บ้านห้วยแกง้หนองศาลา กดุชุม ยโสธร สพป.ยโสธร เขต 2 พชร ไกรศรีวรรธนะ 0917707530

1942 1035430358 บ้านดงมะไฟ ทรายมูล ยโสธร สพป.ยโสธร เขต 2 พชร ไกรศรีวรรธนะ 0917707530

1943 1035430351 บ้านดู่ลาด ทรายมูล ยโสธร สพป.ยโสธร เขต 2 พชร ไกรศรีวรรธนะ 0917707530

1944 1035430363 บ้านนาเวียง ทรายมูล ยโสธร สพป.ยโสธร เขต 2 พชร ไกรศรีวรรธนะ 0917707530

1945 1035430367 บ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที ่143 ทรายมูล ยโสธร สพป.ยโสธร เขต 2 พชร ไกรศรีวรรธนะ 0917707530

1946 1035430385 บ้านพอกโนนหนองผือค าไผ่ใต้ ไทยเจริญ ยโสธร สพป.ยโสธร เขต 2 พชร ไกรศรีวรรธนะ 0917707530

1947 1035430389 บ้านค าสร้างช้าง ไทยเจริญ ยโสธร สพป.ยโสธร เขต 2 พชร ไกรศรีวรรธนะ 0917707530

1948 1035430221 บ้านโคกนาโก ป่าติ ว ยโสธร สพป.ยโสธร เขต 2 พชร ไกรศรีวรรธนะ 0917707530

1949 1035430314 บ้านกดุแข้ด่อนหนองบัว เลิงนกทา ยโสธร สพป.ยโสธร เขต 2 พชร ไกรศรีวรรธนะ 0917707530

1950 1035430287 บ้านศรีแกว้ เลิงนกทา ยโสธร สพป.ยโสธร เขต 2 พชร ไกรศรีวรรธนะ 0917707530

1951 1035430335 บ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที ่191 เลิงนกทา ยโสธร สพป.ยโสธร เขต 2 พชร ไกรศรีวรรธนะ 0917707530

1952 1035430282 บ้านม่วงกาชัง เลิงนกทา ยโสธร สพป.ยโสธร เขต 2 พชร ไกรศรีวรรธนะ 0917707530

1953 1095440204 บ้านกรงปินัง กรงปินัง ยะลา สพป.ยะลา เขต 1 เจนณรงค์ สงฆ์มี 0840754890

1954 1095440213 บ้านโฉลง กรงปินัง ยะลา สพป.ยะลา เขต 1 เจนณรงค์ สงฆ์มี 0840754890

1955 1095440028 บ้านเบญญา (บุญชอบ สาครินทร)์ เมืองยะลา ยะลา สพป.ยะลา เขต 1 เจนณรงค์ สงฆ์มี 0840754890

1956 1095440001 บ้านบันนังบูโย เมืองยะลา ยะลา สพป.ยะลา เขต 1 เจนณรงค์ สงฆ์มี 0840754890

1957 1095440035 วัดล าพะยา (มิ่งชูชาติ ขวัญราษฎร์นาร)ี เมืองยะลา ยะลา สพป.ยะลา เขต 1 เจนณรงค์ สงฆ์มี 0840754890

1958 1095440041 บ้านตลาดล าใหม่ เมืองยะลา ยะลา สพป.ยะลา เขต 1 เจนณรงค์ สงฆ์มี 0840754890

1959 1095440143 บ้านกาลอ รามัน ยะลา สพป.ยะลา เขต 1 เจนณรงค์ สงฆ์มี 0840754890

1960 1095440160 บ้านกาลูปัง รามัน ยะลา สพป.ยะลา เขต 1 เจนณรงค์ สงฆ์มี 0840754890

1961 1095440128 บ้านไม้แกน่ รามัน ยะลา สพป.ยะลา เขต 1 เจนณรงค์ สงฆ์มี 0840754890

1962 1095440169 บ้านกอืเม็ง รามัน ยะลา สพป.ยะลา เขต 1 เจนณรงค์ สงฆ์มี 0840754890

1963 1095440203 บ้านคลองน  าใส กาบัง ยะลา สพป.ยะลา เขต 2 เจนณรงค์ สงฆ์มี 0840754890

1964 1095440185 นิคมสร้างตนเองธารโต 5 ธารโต ยะลา สพป.ยะลา เขต 3 เจนณรงค์ สงฆ์มี 0840754890

1965 1095440188 บ้านแหร ธารโต ยะลา สพป.ยะลา เขต 3 เจนณรงค์ สงฆ์มี 0840754890

1966 1045450137 บ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 1 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

1967 1045450133 บ้านน  าใสเทีย่มแข้ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 1 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

1968 1045450143 บ้านร่องค า จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 1 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

1969 1045450126 ชุมชนบ้านเมืองหงส์ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 1 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

1970 1045450157 ลิ นฟ้าวิทยาคาร จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 1 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

1971 1045450150 สหคามวิทยาคาร จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 1 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

1972 1045450155 บ้านอง่ีอง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 1 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

1973 1045450719 บ้านแคน จังหาร ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 1 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

1974 1045450747 บ้านป่านหนองออ้ จังหาร ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 1 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

1975 1045450727 ดินด าบัวรองวิทยา จังหาร ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 1 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410
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1976 1045450760 บ้านดงบัง(พิกลุศึกษาคาร) เชียงขวัญ ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 1 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

1977 1045450749 บ้านแมด เชียงขวัญ ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 1 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

1978 1045450794 บ้านจาน ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 1 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

1979 1045450786 บ้านเทอดไทย ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 1 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

1980 1045450167 เมืองธวัชบุรี ธวัชบุรี ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 1 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

1981 1045450193 บ้านสองพี่น้องวิทยาคาร ธวัชบุรี ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 1 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

1982 1045450203 บ้านเมืองน้อย ธวัชบุรี ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 1 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

1983 1045450172 บ้านดอนชัย ธวัชบุรี ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 1 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

1984 1045450009 บ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์) เมืองร้อยเอด็ ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 1 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

1985 1045450008 บ้านค้อ เมืองร้อยเอด็ ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 1 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

1986 1045450025 บ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์) เมืองร้อยเอด็ ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 1 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

1987 1045450051 บ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บ ารุง) เมืองร้อยเอด็ ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 1 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

1988 1045450714 บ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) ศรีสมเด็จ ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 1 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

1989 1045450711 อดุลวิหารกจิ(คุรุราษฎร์วิทยา) ศรีสมเด็จ ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 1 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

1990 1045450710 โนนสดีาวิทยา ศรีสมเด็จ ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 1 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

1991 1045450824 โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอด็ ธวัชบุรี ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 1 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

1992 1045450099 บ้านดงครั่งน้อย เกษตรวิสยั ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 2 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

1993 1045450076 บ้านผ าโนนสว่าง เกษตรวิสยั ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 2 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

1994 1045450084 บ้านฝาง เกษตรวิสยั ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 2 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

1995 1045450094 สงิห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม เกษตรวิสยั ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 2 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

1996 1045450231 บ้านขี เหล็ก ปทุมรัตต์ ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 2 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

1997 1045450248 บ้านม่วง ปทุมรัตต์ ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 2 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

1998 1045450244 บ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) ปทุมรัตต์ ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 2 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

1999 1045450237 บ้านโนนสวรรค์ ปทุมรัตต์ ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 2 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

2000 1045450210 บ้านจานเหนือ ปทุมรัตต์ ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 2 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

2001 1045450230 บ้านโพธิ์น้อย ปทุมรัตต์ ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 2 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

2002 1045450216 บ้านสระบัว ปทุมรัตต์ ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 2 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

2003 1045450297 บ้านกดุน  าใส(ผดุงวิทยาคาร) พนมไพร ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 2 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

2004 1045450269 ค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา พนมไพร ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 2 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

2005 1045450275 โนนไทยวิทยาคาร พนมไพร ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 2 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

2006 1045450299 บ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) พนมไพร ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 2 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

2007 1045450273 นานวลราษฎร์นิยม พนมไพร ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 2 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

2008 1045450289 วารีสวัสดิ์วิทยา พนมไพร ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 2 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

2009 1045450667 ดอนโมงสมัพันธป์ลาคูณม่วงน้อย โพนทราย ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 2 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

2010 1045450671 หนองบัวประชาสรรค์ โพนทราย ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 2 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

2011 1045450676 ยางค าวิทยา โพนทราย ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 2 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

2012 1045450627 บ้านหัวนา เมืองสรวง ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 2 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

2013 1045450620 ชุมชนบ้านผ า เมืองสรวง ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 2 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

2014 1045450443 บ้านคูดินทราย สวุรรณภูมิ ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 2 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

2015 1045450412 บ้านเหล่าติ ว สวุรรณภูมิ ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 2 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

2016 1045450398 บ้านหินกอง สวุรรณภูมิ ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 2 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

2017 1045450783 บ้านหนองไศล หนองฮี ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 2 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

2018 1045450777 สาวแหวิทยา หนองฮี ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 2 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410
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2019 1045450596 ชีโหล่นวิทยา อาจสามารถ ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 2 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

2020 1045450606 บ้านดงเมืองจอก อาจสามารถ ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 2 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

2021 1045450579 บ้านหนองฮาง อาจสามารถ ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 2 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

2022 1045450610 บ้านหนองบัว อาจสามารถ ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 2 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

2023 1045450564 บ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา อาจสามารถ ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 2 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

2024 1045450607 บ้านแคน(วันครู 2503) อาจสามารถ ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 2 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

2025 1045450561 ร่องค าหงษ์ทองวิทยา อาจสามารถ ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 2 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

2026 1045450635 บ้านจัมปา โพธิ์ชัย ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 3 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

2027 1045450658 ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา โพธิ์ชัย ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 3 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

2028 1045450659 บ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ โพธิ์ชัย ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 3 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

2029 1045450651 บ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) โพธิ์ชัย ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 3 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

2030 1045450346 บ้านโคกกกม่วง โพนทอง ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 3 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

2031 1045450316 บ้านสองห้องหนองดงหนองหิน โพนทอง ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 3 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

2032 1045450354 นาแพงวิทยาคาร โพนทอง ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 3 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

2033 1045450340 บ้านวังม่วย โพนทอง ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 3 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

2034 1045450338 ชุมชนบ้านสว่าง โพนทอง ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 3 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

2035 1045450331 บ้านหนองใหญ่ทับครัว โพนทอง ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 3 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

2036 1045450695 บ้านหนองโน เมยวดี ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 3 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

2037 1045450692 บ้านโคกสี เมยวดี ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 3 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

2038 1045450685 อนุบาลเมืองเมยวดี เมยวดี ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 3 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

2039 1045450447 บ้านดงประเสริฐ เสลภูมิ ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 3 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

2040 1045450502 บ้านนาแซง เสลภูมิ ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 3 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

2041 1045450475 ชุมชนนาทมโคกกอ่ง เสลภูมิ ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 3 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

2042 1045450467 เมืองไพรวิทยาคาร เสลภูมิ ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 3 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

2043 1045450484 บ้านสเีสยีด เสลภูมิ ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 3 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

2044 1045450503 หนองหลวงประชาบ ารุง เสลภูมิ ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 3 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

2045 1045450518 หนองจอกวิทยา เสลภูมิ ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 3 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

2046 1045450529 ทรายทองเฉลิมวิทย์ หนองพอก ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 3 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

2047 1045450531 หนองแวงบึงงาม หนองพอก ร้อยเอด็ สพป.ร้อยเอด็ เขต 3 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

2048 1085460050 กระบุรี กระบุรี ระนอง สพป.ระนอง วิโรจน์ ชอบท ากจิ 0891950388

2049 1085460054 บ้านน  าจืดน้อย กระบุรี ระนอง สพป.ระนอง วิโรจน์ ชอบท ากจิ 0891950388

2050 1085460043 ทับหลีสรุิยวงศ์ กระบุรี ระนอง สพป.ระนอง วิโรจน์ ชอบท ากจิ 0891950388

2051 1085460056 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) กระบุรี ระนอง สพป.ระนอง วิโรจน์ ชอบท ากจิ 0891950388

2052 1085460061 บ้านเชี่ยวเหลียง กะเปอร์ ระนอง สพป.ระนอง วิโรจน์ ชอบท ากจิ 0891950388

2053 1085460060 บ้านนา กะเปอร์ ระนอง สพป.ระนอง วิโรจน์ ชอบท ากจิ 0891950388

2054 1085460068 บ้านส านัก กะเปอร์ ระนอง สพป.ระนอง วิโรจน์ ชอบท ากจิ 0891950388

2055 1085460021 บ้านเกาะพยาม เมืองระนอง ระนอง สพป.ระนอง วิโรจน์ ชอบท ากจิ 0891950388

2056 1085460030 บ้านทรายแดง เมืองระนอง ระนอง สพป.ระนอง วิโรจน์ ชอบท ากจิ 0891950388

2057 1085460006 บ้านนกงาง เมืองระนอง ระนอง สพป.ระนอง วิโรจน์ ชอบท ากจิ 0891950388

2058 1085460011 บ้านท่าฉาง เมืองระนอง ระนอง สพป.ระนอง วิโรจน์ ชอบท ากจิ 0891950388

2059 1085460013 วัดหาดสม้แป้น เมืองระนอง ระนอง สพป.ระนอง วิโรจน์ ชอบท ากจิ 0891950388

2060 1085460083 ทุง่ตาพลวิทยา ละอุน่ ระนอง สพป.ระนอง วิโรจน์ ชอบท ากจิ 0891950388

2061 1085460079 บ้านละอุน่ใต้ ละอุน่ ระนอง สพป.ระนอง วิโรจน์ ชอบท ากจิ 0891950388
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2062 1021470226 ระยองปัญญานุกลู เมืองระยอง ระยอง สพป.ระยอง เขต 1 กติติ มั่นยืน 0834900464

2063 1021470211 นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5 นิคมพัฒนา ระยอง สพป.ระยอง เขต 1 กติติ มั่นยืน 0834900464

2064 1021470171 วัดคีรีภาวนาราม บ้านฉาง ระยอง สพป.ระยอง เขต 1 กติติ มั่นยืน 0834900464

2065 1021470077 วัดเนินเขาดิน แกลง ระยอง สพป.ระยอง เขต 2 กติติ มั่นยืน 0834900464

2066 1070480301 มหาราช 7 จอมบึง ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 วสนัต์ สายเสมา 0829934577

2067 1070480277 อนุบาลจอมบึง จอมบึง ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 วสนัต์ สายเสมา 0829934577

2068 1070480293 วัดด่านทับตะโก จอมบึง ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 วสนัต์ สายเสมา 0829934577

2069 1070480288 บ้านเบิกไพร จอมบึง ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 วสนัต์ สายเสมา 0829934577

2070 1070480269 วัดเขาปิ่นทอง จอมบึง ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 วสนัต์ สายเสมา 0829934577

2071 1070480350 บ้านบึง(สนัติมโนประชาสรรค์) บ้านคา ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 วสนัต์ สายเสมา 0829934577

2072 1070480225 บ้านเขาถ  า ปากท่อ ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 วสนัต์ สายเสมา 0829934577

2073 1070480231 ไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกต)ุ ปากท่อ ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 วสนัต์ สายเสมา 0829934577

2074 1070480220 วัดยางงาม ปากท่อ ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 วสนัต์ สายเสมา 0829934577

2075 1070480247 บ้านห้วยยางโทน ปากท่อ ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 วสนัต์ สายเสมา 0829934577

2076 1070480253 บ้านโป่ง ปากท่อ ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 วสนัต์ สายเสมา 0829934577

2077 1070480031 วัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน) เมืองราชบุรี ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 วสนัต์ สายเสมา 0829934577

2078 1070480036 วัดโสดาประดิษฐาราม เมืองราชบุรี ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 วสนัต์ สายเสมา 0829934577

2079 1070480004 วัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) เมืองราชบุรี ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 วสนัต์ สายเสมา 0829934577

2080 1070480041 วัดบางลี(่วุฒิพันธุ์วิทยา) เมืองราชบุรี ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 วสนัต์ สายเสมา 0829934577

2081 1070480012 วัดห้วยหม(ูอมรธรรมรัตราษฎร์บ ารุง) เมืองราชบุรี ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 วสนัต์ สายเสมา 0829934577

2082 1070480015 วัดน  าพุ เมืองราชบุรี ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 วสนัต์ สายเสมา 0829934577

2083 1070480047 วัดพเนินพลู เมืองราชบุรี ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 วสนัต์ สายเสมา 0829934577

2084 1070480029 วัดท้ายเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 วสนัต์ สายเสมา 0829934577

2085 1070480043 วัดพิกลุทอง(แปลกประชาคาร) เมืองราชบุรี ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 วสนัต์ สายเสมา 0829934577

2086 1070480042 วัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม เมืองราชบุรี ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 วสนัต์ สายเสมา 0829934577

2087 1070480313 วัดเวียงทุน วัดเพลง ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 วสนัต์ สายเสมา 0829934577

2088 1070480324 ธรรมศาสตร์ - จุฬา 2 สวนผึ ง ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 วสนัต์ สายเสมา 0829934577

2089 1070480175 อนุบาลด าเนินสะดวก(วัดโคกบ ารุงฯ) ด าเนินสะดวก ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 วสนัต์ สายเสมา 0829934577

2090 1070480178 ชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที ่178 ด าเนินสะดวก ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 วสนัต์ สายเสมา 0829934577

2091 1070480188 บ้านดอนไผ่ ด าเนินสะดวก ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 วสนัต์ สายเสมา 0829934577

2092 1070480189 วัดปรกเจริญ ด าเนินสะดวก ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 วสนัต์ สายเสมา 0829934577

2093 1070480187 ชุมชนวัดประสาทสทิธิ์ ด าเนินสะดวก ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 วสนัต์ สายเสมา 0829934577

2094 1070480183 วัดท่าเรือ ด าเนินสะดวก ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 วสนัต์ สายเสมา 0829934577

2095 1070480212 วัดตากแดด(รอดประชานุกลู) บางแพ ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 วสนัต์ สายเสมา 0829934577

2096 1070480193 อนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ) บางแพ ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 วสนัต์ สายเสมา 0829934577

2097 1070480210 ชุมชนวัดใหญ่โพหัก บางแพ ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 วสนัต์ สายเสมา 0829934577

2098 1070480201 ชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกลู) บางแพ ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 วสนัต์ สายเสมา 0829934577

2099 1070480083 ชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา) บ้านโป่ง ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 วสนัต์ สายเสมา 0829934577

2100 1070480074 วัดโพธิ์บัลลังก์ บ้านโป่ง ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 วสนัต์ สายเสมา 0829934577

2101 1070480101 วัดอมัพวนาราม(ดงมะม่วง) บ้านโป่ง ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 วสนัต์ สายเสมา 0829934577

2102 1070480071 วัดม่วง บ้านโป่ง ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 วสนัต์ สายเสมา 0829934577

2103 1070480092 วัดโพธิ์รัตนาราม บ้านโป่ง ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 วสนัต์ สายเสมา 0829934577

2104 1070480094 วัดลาดบัวขาว บ้านโป่ง ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 วสนัต์ สายเสมา 0829934577
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2105 1070480096 ค่ายลูกเสอืบ้านโป่ง บ้านโป่ง ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 วสนัต์ สายเสมา 0829934577

2106 1070480106 วัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์) บ้านโป่ง ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 วสนัต์ สายเสมา 0829934577

2107 1070480102 วัดจันทาราม(ตั งตรงจิตร 5) บ้านโป่ง ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 วสนัต์ สายเสมา 0829934577

2108 1070480130 ธรรมาธปิไตย โพธาราม ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 วสนัต์ สายเสมา 0829934577

2109 1070480148 วัดหนองกลางดง โพธาราม ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 วสนัต์ สายเสมา 0829934577

2110 1070480116 วัดดอนกระเบื อง(ดอนกระเบื องราษฎร์บ ารุง) โพธาราม ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 วสนัต์ สายเสมา 0829934577

2111 1070480142 วัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา) โพธาราม ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 วสนัต์ สายเสมา 0829934577

2112 1070480157 วัดนางแกว้ โพธาราม ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 วสนัต์ สายเสมา 0829934577

2113 1070480121 วัดบ้านฆ้อง โพธาราม ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 วสนัต์ สายเสมา 0829934577

2114 1070480110 ชุมชนวัดหนองโพ โพธาราม ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 วสนัต์ สายเสมา 0829934577

2115 1070480140 วัดสร้อยฟ้า โพธาราม ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 วสนัต์ สายเสมา 0829934577

2116 1070480125 วัดดอนทราย โพธาราม ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 วสนัต์ สายเสมา 0829934577

2117 1016490094 บ้านวังไผ่ โคกส าโรง ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 ประสงค์ สวัสดิ์ศรี 0820054311

2118 1016490131 บ้านถลุงเหล็ก โคกส าโรง ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 ประสงค์ สวัสดิ์ศรี 0820054311

2119 1016490101 อนุบาลบ้านเพนียด โคกส าโรง ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 ประสงค์ สวัสดิ์ศรี 0820054311

2120 1016490121 บ้านวังขอนขว้าง โคกส าโรง ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 ประสงค์ สวัสดิ์ศรี 0820054311

2121 1016490132 บ้านวังจั่น โคกส าโรง ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 ประสงค์ สวัสดิ์ศรี 0820054311

2122 1016490089 บ้านเขาเตียน มิตรภาพที ่134 โคกส าโรง ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 ประสงค์ สวัสดิ์ศรี 0820054311

2123 1016490098 วัดสะแกราบ โคกส าโรง ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 ประสงค์ สวัสดิ์ศรี 0820054311

2124 1016490109 บ้านท่าม่วง โคกส าโรง ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 ประสงค์ สวัสดิ์ศรี 0820054311

2125 1016490120 บ้านหลุมข้าว โคกส าโรง ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 ประสงค์ สวัสดิ์ศรี 0820054311

2126 1016490114 บ้านเขาทับควาย โคกส าโรง ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 ประสงค์ สวัสดิ์ศรี 0820054311

2127 1016490188 วัดคลองเม่า ท่าวุ้ง ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 ประสงค์ สวัสดิ์ศรี 0820054311

2128 1016490194 วัดเกตุ ท่าวุ้ง ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 ประสงค์ สวัสดิ์ศรี 0820054311

2129 1016490205 อนุบาลท่าวุ้ง ท่าวุ้ง ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 ประสงค์ สวัสดิ์ศรี 0820054311

2130 1016490197 สงิหฤกษ์ประสทิธิ์ ท่าวุ้ง ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 ประสงค์ สวัสดิ์ศรี 0820054311

2131 1016490203 วัดสนามไชย ท่าวุ้ง ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 ประสงค์ สวัสดิ์ศรี 0820054311

2132 1016490209 วัดยวด ท่าวุ้ง ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 ประสงค์ สวัสดิ์ศรี 0820054311

2133 1016490239 อนุบาลบ้านหมี่ บ้านหมี่ ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 ประสงค์ สวัสดิ์ศรี 0820054311

2134 1016490249 วัดโป่งแค บ้านหมี่ ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 ประสงค์ สวัสดิ์ศรี 0820054311

2135 1016490231 วัดเทพอ าไพ บ้านหมี่ ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 ประสงค์ สวัสดิ์ศรี 0820054311

2136 1016490226 บ้านเกริ่นกฐิน บ้านหมี่ ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 ประสงค์ สวัสดิ์ศรี 0820054311

2137 1016490233 วัดบางพึ่ง บ้านหมี่ ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 ประสงค์ สวัสดิ์ศรี 0820054311

2138 1016490238 พิบูลปัทมาคม บ้านหมี่ ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 ประสงค์ สวัสดิ์ศรี 0820054311

2139 1016490263 วัดหนองกระเบียน บ้านหมี่ ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 ประสงค์ สวัสดิ์ศรี 0820054311

2140 1016490222 วัดพานิชธรรมิการาม บ้านหมี่ ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 ประสงค์ สวัสดิ์ศรี 0820054311

2141 1016490215 บ้านสระเตย บ้านหมี่ ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 ประสงค์ สวัสดิ์ศรี 0820054311

2142 1016490258 วัดหนองเมือง บ้านหมี่ ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 ประสงค์ สวัสดิ์ศรี 0820054311

2143 1016490245 ชุมชนต าบลหินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 ประสงค์ สวัสดิ์ศรี 0820054311

2144 1016490048 วัดบ้านดาบ เมืองลพบุรี ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 ประสงค์ สวัสดิ์ศรี 0820054311

2145 1016490005 บ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ด าริบ ารุง) เมืองลพบุรี ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 ประสงค์ สวัสดิ์ศรี 0820054311

2146 1016490067 บ้านโคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 ประสงค์ สวัสดิ์ศรี 0820054311

2147 1016490025 โคกล าพานวิทยา เมืองลพบุรี ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 ประสงค์ สวัสดิ์ศรี 0820054311

อัพเดต ณ วันที่ 9 ส.ค. 2560 หน้า 51 / 79



ล าดบั

ที่

รหัส

โรงเรียน

ช่ือโรงเรียน อ าเภอ จังหวัด ช่ือเขตพ้ืนที่ ช่ือ

Province Champion

เบอร์ตดิตอ่

Province 
2148 1016490045 วัดใดใหญ่ เมืองลพบุรี ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 ประสงค์ สวัสดิ์ศรี 0820054311

2149 1016490039 วัดโคกโพธกิญุชร เมืองลพบุรี ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 ประสงค์ สวัสดิ์ศรี 0820054311

2150 1016490010 วัดถนนแค เมืองลพบุรี ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 ประสงค์ สวัสดิ์ศรี 0820054311

2151 1016490012 อนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี เมืองลพบุรี ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 ประสงค์ สวัสดิ์ศรี 0820054311

2152 1016490015 วัดท่าแค เมืองลพบุรี ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 ประสงค์ สวัสดิ์ศรี 0820054311

2153 1016490075 วัดตะเคียน เมืองลพบุรี ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 ประสงค์ สวัสดิ์ศรี 0820054311

2154 1016490066 ไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) เมืองลพบุรี ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 ประสงค์ สวัสดิ์ศรี 0820054311

2155 1016490061 พิบูลสงเคราะห1์ เมืองลพบุรี ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 ประสงค์ สวัสดิ์ศรี 0820054311

2156 1016490032 วัดอมัพวัน เมืองลพบุรี ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 ประสงค์ สวัสดิ์ศรี 0820054311

2157 1016490060 วัดโคกหม้อ เมืองลพบุรี ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 ประสงค์ สวัสดิ์ศรี 0820054311

2158 1016490079 วัดไผ่แตร เมืองลพบุรี ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 ประสงค์ สวัสดิ์ศรี 0820054311

2159 1016490399 ลพบุรีปัญญานุกลู เมืองลพบุรี ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 ประสงค์ สวัสดิ์ศรี 0820054311

2160 1016490354 บ้านโคกแสมสาร โคกเจริญ ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2 ประสงค์ สวัสดิ์ศรี 0820054311

2161 1016490353 บ้านพุกะชัด โคกเจริญ ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2 ประสงค์ สวัสดิ์ศรี 0820054311

2162 1016490340 บ้านหนองมะค่า โคกเจริญ ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2 ประสงค์ สวัสดิ์ศรี 0820054311

2163 1016490146 บ้านเกาะรัง ชัยบาดาล ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2 ประสงค์ สวัสดิ์ศรี 0820054311

2164 1016490143 บ้านเขาแหลม ชัยบาดาล ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2 ประสงค์ สวัสดิ์ศรี 0820054311

2165 1016490141 บ้านเขายายกะตา ชัยบาดาล ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2 ประสงค์ สวัสดิ์ศรี 0820054311

2166 1016490134 ชุมชนบ้านชัยบาดาล ชัยบาดาล ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2 ประสงค์ สวัสดิ์ศรี 0820054311

2167 1016490172 บ้านหนองโกวิทยา ชัยบาดาล ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2 ประสงค์ สวัสดิ์ศรี 0820054311

2168 1016490154 บ้านท่ามะนาว ชัยบาดาล ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2 ประสงค์ สวัสดิ์ศรี 0820054311

2169 1016490159 บ้านบัวชุม ชัยบาดาล ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2 ประสงค์ สวัสดิ์ศรี 0820054311

2170 1016490183 บ้านใหม่สามัคคี ชัยบาดาล ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2 ประสงค์ สวัสดิ์ศรี 0820054311

2171 1016490139 บ้านม่วงค่อม ชัยบาดาล ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2 ประสงค์ สวัสดิ์ศรี 0820054311

2172 1016490137 บ้านมะกอกหวาน ชัยบาดาล ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2 ประสงค์ สวัสดิ์ศรี 0820054311

2173 1016490173 วัดสนุทรเทพคีรี ชัยบาดาล ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2 ประสงค์ สวัสดิ์ศรี 0820054311

2174 1016490166 วัดโพธิ์งาม ชัยบาดาล ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2 ประสงค์ สวัสดิ์ศรี 0820054311

2175 1016490307 บ้านท่ากรวด ท่าหลวง ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2 ประสงค์ สวัสดิ์ศรี 0820054311

2176 1016490310 บ้านหนองประดู่ ท่าหลวง ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2 ประสงค์ สวัสดิ์ศรี 0820054311

2177 1016490271 วัดโคกสลุง พัฒนานิคม ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2 ประสงค์ สวัสดิ์ศรี 0820054311

2178 1016490281 ซอย 19 สาย 2 ขวา พัฒนานิคม ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2 ประสงค์ สวัสดิ์ศรี 0820054311

2179 1016490276 บ้านดีลัง พัฒนานิคม ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2 ประสงค์ สวัสดิ์ศรี 0820054311

2180 1016490294 น  าสดุวิไลประชาสรรค์ พัฒนานิคม ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2 ประสงค์ สวัสดิ์ศรี 0820054311

2181 1016490277 อนุบาลพัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2 ประสงค์ สวัสดิ์ศรี 0820054311

2182 1016490297 บ้านมะนาวหวาน พัฒนานิคม ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2 ประสงค์ สวัสดิ์ศรี 0820054311

2183 1016490278 ชุมชนบ้านแกง่เสอืเต้น พัฒนานิคม ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2 ประสงค์ สวัสดิ์ศรี 0820054311

2184 1016490301 วัดสี่ซบัศรีเจริญธรรม พัฒนานิคม ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2 ประสงค์ สวัสดิ์ศรี 0820054311

2185 1016490367 บ้านด่านไทยล้อม ล าสนธิ ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2 ประสงค์ สวัสดิ์ศรี 0820054311

2186 1016490358 บ้านท่าเยีย่ม ล าสนธิ ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2 ประสงค์ สวัสดิ์ศรี 0820054311

2187 1016490334 บ้านทุง่ท่าช้าง สระโบสถ์ ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2 ประสงค์ สวัสดิ์ศรี 0820054311

2188 1016490330 บ้านวังแขม สระโบสถ์ ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2 ประสงค์ สวัสดิ์ศรี 0820054311

2189 1016490328 บ้านคลอง สระโบสถ์ ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2 ประสงค์ สวัสดิ์ศรี 0820054311

2190 1016490372 บ้านชอนสมบูรณ์ หนองม่วง ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2 ประสงค์ สวัสดิ์ศรี 0820054311
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2191 1016490385 บ้านใหม่โสพิมพ์ หนองม่วง ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2 ประสงค์ สวัสดิ์ศรี 0820054311

2192 1052500261 ผาแดงวิทยา งาว ล าปาง สพป.ล าปาง เขต 1 อเุทน เสยีงไพเราะ 0859804641

2193 1052500253 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) งาว ล าปาง สพป.ล าปาง เขต 1 อเุทน เสยีงไพเราะ 0859804641

2194 1052500229 บ้านบ่อห้อ งาว ล าปาง สพป.ล าปาง เขต 1 อเุทน เสยีงไพเราะ 0859804641

2195 1052500243 บ้านออ้น งาว ล าปาง สพป.ล าปาง เขต 1 อเุทน เสยีงไพเราะ 0859804641

2196 1052500265 บ้านห้วยอนู งาว ล าปาง สพป.ล าปาง เขต 1 อเุทน เสยีงไพเราะ 0859804641

2197 1052500239 บ้านแม่ตีบ งาว ล าปาง สพป.ล าปาง เขต 1 อเุทน เสยีงไพเราะ 0859804641

2198 1052500019 นิคมสร้างตนเองกิว่ลม 3 เมืองล าปาง ล าปาง สพป.ล าปาง เขต 1 อเุทน เสยีงไพเราะ 0859804641

2199 1052500032 วัดน  าโท้ง เมืองล าปาง ล าปาง สพป.ล าปาง เขต 1 อเุทน เสยีงไพเราะ 0859804641

2200 1052500072 แม่กง๋วิทยา เมืองล าปาง ล าปาง สพป.ล าปาง เขต 1 อเุทน เสยีงไพเราะ 0859804641

2201 1052500013 สบมายสามัคคีวิทยา เมืองล าปาง ล าปาง สพป.ล าปาง เขต 1 อเุทน เสยีงไพเราะ 0859804641

2202 1052500084 วัดเสด็จ เมืองล าปาง ล าปาง สพป.ล าปาง เขต 1 อเุทน เสยีงไพเราะ 0859804641

2203 1052500089 บ้านหมากหัววัง เมืองล าปาง ล าปาง สพป.ล าปาง เขต 1 อเุทน เสยีงไพเราะ 0859804641

2204 1052500001 พิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14) เมืองล าปาง ล าปาง สพป.ล าปาง เขต 1 อเุทน เสยีงไพเราะ 0859804641

2205 1052500461 กอรวกพิทยาสรรค์ แม่เมาะ ล าปาง สพป.ล าปาง เขต 1 อเุทน เสยีงไพเราะ 0859804641

2206 1052500450 วัดท่าสี แม่เมาะ ล าปาง สพป.ล าปาง เขต 1 อเุทน เสยีงไพเราะ 0859804641

2207 1052500472 สบป้าดวิทยา แม่เมาะ ล าปาง สพป.ล าปาง เขต 1 อเุทน เสยีงไพเราะ 0859804641

2208 1052500419 บ้านโป่งขวาก ห้างฉัตร ล าปาง สพป.ล าปาง เขต 1 อเุทน เสยีงไพเราะ 0859804641

2209 1052500286 สบต๋ าวิทยา (แปงภักดีอปุถัมภ์) เกาะคา ล าปาง สพป.ล าปาง เขต 2 อเุทน เสยีงไพเราะ 0859804641

2210 1052500292 ชุมชนวัดพระธาตุล าปางหลวง เกาะคา ล าปาง สพป.ล าปาง เขต 2 อเุทน เสยีงไพเราะ 0859804641

2211 1052500273 ศาลาวิทยา เกาะคา ล าปาง สพป.ล าปาง เขต 2 อเุทน เสยีงไพเราะ 0859804641

2212 1052500177 ห้วยแกว้วิทยา เถิน ล าปาง สพป.ล าปาง เขต 2 อเุทน เสยีงไพเราะ 0859804641

2213 1052500141 แม่มอกวิทยา เถิน ล าปาง สพป.ล าปาง เขต 2 อเุทน เสยีงไพเราะ 0859804641

2214 1052500152 แม่วะวิทยา เถิน ล าปาง สพป.ล าปาง เขต 2 อเุทน เสยีงไพเราะ 0859804641

2215 1052500164 ล้อมแรดวิทยา เถิน ล าปาง สพป.ล าปาง เขต 2 อเุทน เสยีงไพเราะ 0859804641

2216 1052500149 แม่พุหอรบวิทยา เถิน ล าปาง สพป.ล าปาง เขต 2 อเุทน เสยีงไพเราะ 0859804641

2217 1052500108 ทองทิพย์วิทยา แม่ทะ ล าปาง สพป.ล าปาง เขต 2 อเุทน เสยีงไพเราะ 0859804641

2218 1052500114 บ้านบอม แม่ทะ ล าปาง สพป.ล าปาง เขต 2 อเุทน เสยีงไพเราะ 0859804641

2219 1052500118 บ้านออ้วิทยา แม่ทะ ล าปาง สพป.ล าปาง เขต 2 อเุทน เสยีงไพเราะ 0859804641

2220 1052500431 ศรีลังกาวิทยา เสริมงาม ล าปาง สพป.ล าปาง เขต 2 อเุทน เสยีงไพเราะ 0859804641

2221 1052500325 ชุมชนบ้านสา แจ้ห่ม ล าปาง สพป.ล าปาง เขต 3 อเุทน เสยีงไพเราะ 0859804641

2222 1052500363 แจ้ซอ้นวิทยา เมืองปาน ล าปาง สพป.ล าปาง เขต 3 อเุทน เสยีงไพเราะ 0859804641

2223 1052500368 บ้านแพะ เมืองปาน ล าปาง สพป.ล าปาง เขต 3 อเุทน เสยีงไพเราะ 0859804641

2224 1052500210 วังทรายค าวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) วังเหนือ ล าปาง สพป.ล าปาง เขต 3 อเุทน เสยีงไพเราะ 0859804641

2225 1052500193 ชุมชนบ้านใหม่ วังเหนือ ล าปาง สพป.ล าปาง เขต 3 อเุทน เสยีงไพเราะ 0859804641

2226 1051510097 บ้านหนองบัว ป่าซาง ล าพูน สพป.ล าพูน เขต 1 สวัสดิ์ ยาวิราช 0829934556

2227 1051510095 วัดบ้านกอ้ง ป่าซาง ล าพูน สพป.ล าพูน เขต 1 สวัสดิ์ ยาวิราช 0829934556

2228 1051510041 บ้านศรีย้อย เมืองล าพูน ล าพูน สพป.ล าพูน เขต 1 สวัสดิ์ ยาวิราช 0829934556

2229 1051510011 วัดขี เหล็ก เมืองล าพูน ล าพูน สพป.ล าพูน เขต 1 สวัสดิ์ ยาวิราช 0829934556

2230 1051510038 ต าบลบ้านแป้น เมืองล าพูน ล าพูน สพป.ล าพูน เขต 1 สวัสดิ์ ยาวิราช 0829934556

2231 1051510025 วัดหนองซวิ เมืองล าพูน ล าพูน สพป.ล าพูน เขต 1 สวัสดิ์ ยาวิราช 0829934556

2232 1051510001 บ้านมะเขือแจ้ เมืองล าพูน ล าพูน สพป.ล าพูน เขต 1 สวัสดิ์ ยาวิราช 0829934556

2233 1051510052 วัดศรีบังวัน เมืองล าพูน ล าพูน สพป.ล าพูน เขต 1 สวัสดิ์ ยาวิราช 0829934556
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2234 1051510016 วัดบ้านม้า เมืองล าพูน ล าพูน สพป.ล าพูน เขต 1 สวัสดิ์ ยาวิราช 0829934556

2235 1051510046 บ้านหนองช้างคืน เมืองล าพูน ล าพูน สพป.ล าพูน เขต 1 สวัสดิ์ ยาวิราช 0829934556

2236 1051510067 บ้านศรีบุญยืน-วังทอง เมืองล าพูน ล าพูน สพป.ล าพูน เขต 1 สวัสดิ์ ยาวิราช 0829934556

2237 1051510237 บ้านแม่เมย แม่ทา ล าพูน สพป.ล าพูน เขต 1 สวัสดิ์ ยาวิราช 0829934556

2238 1051510240 บ้านปงแม่ลอบ แม่ทา ล าพูน สพป.ล าพูน เขต 1 สวัสดิ์ ยาวิราช 0829934556

2239 1051510217 บ้านร้องเรือ แม่ทา ล าพูน สพป.ล าพูน เขต 1 สวัสดิ์ ยาวิราช 0829934556

2240 1051510227 บ้านดอยค า แม่ทา ล าพูน สพป.ล าพูน เขต 1 สวัสดิ์ ยาวิราช 0829934556

2241 1051510081 บ้านหนองเงือก ป่าซาง ล าพูน สพป.ล าพูน เขต 1 สวัสดิ์ ยาวิราช 0829934556

2242 1051510259 สามัคคีศรีวิชัย ทุง่หัวช้าง ล าพูน สพป.ล าพูน เขต 2 สวัสดิ์ ยาวิราช 0829934556

2243 1051510185 บ้านสนัปูเลย บ้านโฮง่ ล าพูน สพป.ล าพูน เขต 2 สวัสดิ์ ยาวิราช 0829934556

2244 1051510150 บ้านแม่เทย ลี ล าพูน สพป.ล าพูน เขต 2 สวัสดิ์ ยาวิราช 0829934556

2245 1051510120 บ้านแม่ลาน ลี ล าพูน สพป.ล าพูน เขต 2 สวัสดิ์ ยาวิราช 0829934556

2246 1051510278 บ้านห้วยปันจ๊อย เวียงหนองล่อง ล าพูน สพป.ล าพูน เขต 2 สวัสดิ์ ยาวิราช 0829934556

2247 1051510145 บ้านปวงค า(ประชาอทุิศ) ลี ล าพูน สพป.ล าพูน เขต 2 สวัสดิ์ ยาวิราช 0829934556

2248 1042520229 บ้านนาสสีลากกนิแบ่งสงเคราะห์ที ่59 เชียงคาน เลย สพป.เลย เขต 1 ทวีศักดิ์ สขุทองสา 0891031471

2249 1042520385 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วง เลย สพป.เลย เขต 1 ทวีศักดิ์ สขุทองสา 0891031471

2250 1042520331 บ้านห้วยพิชัย ปากชม เลย สพป.เลย เขต 1 ทวีศักดิ์ สขุทองสา 0891031471

2251 1042520057 บ้านกกดู่ เมืองเลย เลย สพป.เลย เขต 1 ทวีศักดิ์ สขุทองสา 0891031471

2252 1042520051 บ้านกกทอง เมืองเลย เลย สพป.เลย เขต 1 ทวีศักดิ์ สขุทองสา 0891031471

2253 1042520030 บ้านนาดินด า เมืองเลย เลย สพป.เลย เขต 1 ทวีศักดิ์ สขุทองสา 0891031471

2254 1042520023 บ้านนาโป่ง เมืองเลย เลย สพป.เลย เขต 1 ทวีศักดิ์ สขุทองสา 0891031471

2255 1042520014 บ้านแหล่งควาย เมืองเลย เลย สพป.เลย เขต 1 ทวีศักดิ์ สขุทองสา 0891031471

2256 1042520005 บ้านน  าภู เมืองเลย เลย สพป.เลย เขต 1 ทวีศักดิ์ สขุทองสา 0891031471

2257 1042520016 บ้านนาโคก เมืองเลย เลย สพป.เลย เขต 1 ทวีศักดิ์ สขุทองสา 0891031471

2258 1042520399 บ้านหนองบัว ภูหลวง เลย สพป.เลย เขต 2 ทวีศักดิ์ สขุทองสา 0891031471

2259 1042520392 บ้านนามูลตุ่น ภูหลวง เลย สพป.เลย เขต 2 ทวีศักดิ์ สขุทองสา 0891031471

2260 1042520093 บ้านขอนแกน่โนนสวรรค์ วังสะพุง เลย สพป.เลย เขต 2 ทวีศักดิ์ สขุทองสา 0891031471

2261 1042520116 บ้านโคกขมิ น วังสะพุง เลย สพป.เลย เขต 2 ทวีศักดิ์ สขุทองสา 0891031471

2262 1042520078 บ้านนาวัว วังสะพุง เลย สพป.เลย เขต 2 ทวีศักดิ์ สขุทองสา 0891031471

2263 1042520071 บ้านปากปวน วังสะพุง เลย สพป.เลย เขต 2 ทวีศักดิ์ สขุทองสา 0891031471

2264 1042520077 บ้านนาแก วังสะพุง เลย สพป.เลย เขต 2 ทวีศักดิ์ สขุทองสา 0891031471

2265 1042520112 บ้านห้วยทรายค า วังสะพุง เลย สพป.เลย เขต 2 ทวีศักดิ์ สขุทองสา 0891031471

2266 1042520428 เจียรวนนท์อทุิศ3 ผาขาว เลย สพป.เลย เขต 2 ทวีศักดิ์ สขุทองสา 0891031471

2267 1042520126 เจียรวนนท์อทุิศ4 วังสะพุง เลย สพป.เลย เขต 2 ทวีศักดิ์ สขุทองสา 0891031471

2268 1042520154 บ้านโคกงาม ด่านซา้ย เลย สพป.เลย เขต 3 ทวีศักดิ์ สขุทองสา 0891031471

2269 1042520163 บ้านห้วยทอง ด่านซา้ย เลย สพป.เลย เขต 3 ทวีศักดิ์ สขุทองสา 0891031471

2270 1042520149 บ้านวังยาว ด่านซา้ย เลย สพป.เลย เขต 3 ทวีศักดิ์ สขุทองสา 0891031471

2271 1042520178 บ้านทับกี่ ด่านซา้ย เลย สพป.เลย เขต 3 ทวีศักดิ์ สขุทองสา 0891031471

2272 1042520363 บ้านกลาง นาแห้ว เลย สพป.เลย เขต 3 ทวีศักดิ์ สขุทองสา 0891031471

2273 1042520368 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้ว เลย สพป.เลย เขต 3 ทวีศักดิ์ สขุทองสา 0891031471

2274 1042520350 บ้านกลาง ภูเรือ เลย สพป.เลย เขต 3 ทวีศักดิ์ สขุทองสา 0891031471

2275 1042520359 บ้านร่องจิก ภูเรือ เลย สพป.เลย เขต 3 ทวีศักดิ์ สขุทองสา 0891031471

2276 1042520353 บ้านแกง่เกลี ยง ภูเรือ เลย สพป.เลย เขต 3 ทวีศักดิ์ สขุทองสา 0891031471
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2277 1033530071 บ้านค าเนียม(ค าเนียมวิทยาคาร) กนัทรารมย์ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2278 1033530086 บ้านคล้อ มิตรภาพที ่226 กนัทรารมย์ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2279 1033530130 บ้านผึ ง(มธลุีย์ประชาสรรค์) กนัทรารมย์ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2280 1033530114 บ้านเทิน กนัทรารมย์ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2281 1033530108 บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) กนัทรารมย์ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2282 1033530125 บ้านเมืองน้อยหนองมุข กนัทรารมย์ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2283 1033530121 บ้านละทาย กนัทรารมย์ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2284 1033530134 บ้านกอกหัวนา กนัทรารมย์ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2285 1033530089 บ้านโพนทรายโนนเรือ กนัทรารมย์ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2286 1033530660 บ้านเวาะวิทยาคม โนนคูณ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2287 1033530021 บ้านฮอ่งขาดหนองตะเคียน เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2288 1033530025 บ้านแทงวิทยา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2289 1033530049 บ้านโพธิ์โนนจานอลีอก เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2290 1033530027 บ้านกดุโง้ง(สริิราษฎร์บ ารุง) เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2291 1033530058 บ้านหญ้าปล้อง เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2292 1033530001 บ้านหนองครก เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2293 1033530031 จินดาวิทยาคาร 3 เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2294 1033530606 บ้านกดุเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห)์ ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2295 1033530604 บ้านค้อเมืองแสน ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2296 1033530608 บ้านโนนคูณ ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2297 1033530595 บ้านบอนวิทยา ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2298 1033530598 บ้านยางชุมใหญ่ ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2299 1033530743 บ้านกะเอนิ วังหิน ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2300 1033530759 บ้านสร้างบาก วังหิน ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2301 1033530754 ชุมชนหนองสงัข์ วังหิน ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2302 1033530645 บ้านม่วง บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2303 1033530639 อนุบาลบึงบูรพ์ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2304 1033530858 บ้านหนองแปน โพธิ์ศรีสวุรรณ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2305 1033530859 บ้านเสยีว โพธิ์ศรีสวุรรณ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2306 1033530867 เบญจคามวิทยาประชาสรรค์ โพธิ์ศรีสวุรรณ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2307 1033530789 อนุบาลเมืองจันทร(์บ้านปลาซวิ) เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2308 1033530345 บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) ราษีไศล ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2309 1033530350 บ้านกระเดาอุม่แสง ราษีไศล ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2310 1033530328 เมืองคง(คงคาวิทยา) ราษีไศล ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2311 1033530332 บ้านแสงเมืองแคน ราษีไศล ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2312 1033530870 บ้านโจดม่วง ศิลาลาด ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2313 1033530626 บ้านบุยาว ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2314 1033530612 บ้านขะยูง ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2315 1033530636 บ้านนาทุง่ ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2316 1033530618 อนุบาลห้วยทับทัน ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2317 1033530391 บ้านออ้มแกว้ อทุุมพรพิสยั ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2318 1033530380 สระก าแพงวิทยาคม อทุุมพรพิสยั ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2319 1033530401 บ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) อทุุมพรพิสยั ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244
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2320 1033530408 บ้านแข้ อทุุมพรพิสยั ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2321 1033530425 บ้านแต(้ประชาบ ารุง) อทุุมพรพิสยั ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2322 1033530395 บ้านทุง่ไชย(พัฒนานุสรณ์) อทุุมพรพิสยั ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2323 1033530422 บ้านบอนใหญ่ อทุุมพรพิสยั ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2324 1033530433 บ้านค้อโนนเพ็ก อทุุมพรพิสยั ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2325 1033530413 บ้านยางเออืด อทุุมพรพิสยั ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2326 1033530416 บ้านนาโนน อทุุมพรพิสยั ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2327 1033530426 บ้านอหีล่ า(ราษฎร์นุสรณ์) อทุุมพรพิสยั ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2328 1033530252 สวัสดีวิทยา ขุขันธ์ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2329 1033530250 บ้านตาสดุ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2330 1033530241 บ้านปราสาท ขุขันธ์ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2331 1033530278 บ้านปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2332 1033530271 บ้านจันลม ขุขันธ์ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2333 1033530293 บ้านเคาะสนวนสามัคคี ขุขันธ์ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2334 1033530240 ศรีสะอาดวิทยาคม ขุขันธ์ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2335 1033530303 บ้านส าโรงตาเจ็น ขุขันธ์ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2336 1033530316 นิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์) ขุขันธ์ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2337 1033530302 ชุมชนบ้านหัวเสอื ขุขันธ์ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2338 1033530528 บ้านพอก ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2339 1033530515 บ้านขี นาค ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2340 1033530507 บ้านสนาย ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2341 1033530575 วัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) ไพรบึง ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2342 1033530771 บ้านแซรสะโบว ภูสงิห์ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2343 1033530773 บ้านไพรพัฒนา ภูสงิห์ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2344 1033530775 บ้านละลม ภูสงิห์ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2345 1033530153 บ้านกระแชงใหญ่ กนัทรลักษ์ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2346 1033530223 บ้านจานทองกวาววิทยา กนัทรลักษ์ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2347 1033530201 บ้านช าแจงแมง กนัทรลักษ์ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2348 1033530156 บ้านตระกาศขอนแกน่ กนัทรลักษ์ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2349 1033530162 บ้านภูเงิน(อนิทรสขุศรีราษฎร์สามัคค)ี กนัทรลักษ์ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2350 1033530139 บ้านกระบี่ กนัทรลักษ์ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2351 1033530491 บ้านตาเอก ขุนหาญ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2352 1033530487 บ้านกระเบา ขุนหาญ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2353 1033530460 บ้านโพธิ์กระสงัข์ ขุนหาญ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2354 1033530484 บ้านกราม ขุนหาญ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2355 1033530444 บ้านกระทิง ขุนหาญ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2356 1033530810 บ้านเพ็ก เบญจลักษณ์ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2357 1033530686 บ้านศรีแกว้ ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2358 1033530690 โชติพันธุ์วิทยาสามัคคี ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

2359 1047540088 บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี กดุบาก สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041

2360 1047540082 ชุมชนบ้านกดุไห กดุบาก สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041

2361 1047540077 บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์ กดุบาก สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041

2362 1047540090 บ้านอกีดุ กสุมุาลย์ สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041
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2363 1047540095 ชุมชนนิรมัย กสุมุาลย์ สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041

2364 1047540108 นาเพียงสว่างวิทยานุกลู กสุมุาลย์ สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041

2365 1047540093 บ้านม่วงวิทยา กสุมุาลย์ สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041

2366 1047540104 บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร กสุมุาลย์ สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041

2367 1047540559 บ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ โคกศรีสพุรรณ สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041

2368 1047540545 บ้านห้วยหีบวิทยาธาร โคกศรีสพุรรณ สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041

2369 1047540550 บ้านแมดนาท่ม โคกศรีสพุรรณ สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041

2370 1047540553 บ้านห้วยยาง โคกศรีสพุรรณ สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041

2371 1047540533 บ้านจันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041

2372 1047540532 อนุบาลเต่างอย เต่างอย สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041

2373 1047540539 บ้านนาตาลค าข่า เต่างอย สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041

2374 1047540540 บ้านหนองบึงทวาย เต่างอย สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041

2375 1047540587 บ้านโนนกงุ โพนนาแกว้ สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041

2376 1047540600 บ้านกลางนาเดื่อ โพนนาแกว้ สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041

2377 1047540592 บ้านป่าผาง โพนนาแกว้ สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041

2378 1047540597 บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บ ารุง โพนนาแกว้ สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041

2379 1047540588 อนุบาลโพนนาแกว้ โพนนาแกว้ สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041

2380 1047540616 บ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์ ภูพาน สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041

2381 1047540612 อนุบาลภูพาน ภูพาน สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041

2382 1047540619 ชุมชนบ้านสร้างค้อ ภูพาน สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041

2383 1047540620 บ้านหลุบเลา ภูพาน สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041

2384 1047540043 บ้านโคกกอ่งสหมิตรวิทยาคาร เมืองสกลนคร สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041

2385 1047540004 นายอวัฒนา เมืองสกลนคร สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041

2386 1047540035 ศิริราษฎร์วิทยาคาร เมืองสกลนคร สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041

2387 1047540051 บ้านหนองมะเกลือ เมืองสกลนคร สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041

2388 1047540061 บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อทุิศ เมืองสกลนคร สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041

2389 1047540052 ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม เมืองสกลนคร สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041

2390 1047540018 ห้วยทรายวิทยา เมืองสกลนคร สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041

2391 1047540042 บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ เมืองสกลนคร สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041

2392 1047540029 บ้านหนองลาด(ราษฎร์อทุิศวิทยาคม) เมืองสกลนคร สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041

2393 1047540070 บ้านนาค าวิทยาคาร เมืองสกลนคร สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041

2394 1047540057 บ้านหนองปลาน้อย(สทุธะเรืองศิลป์) เมืองสกลนคร สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041

2395 1047540009 บ้านน้อยจอมศรี เมืองสกลนคร สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041

2396 1047540098 บ้านโพนแพง กสุมุาลย์ สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041

2397 1047540571 บ้านโคกศิลา เจริญศิลป์ สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041

2398 1047540579 บ้านดอนชัยวิทยา เจริญศิลป์ สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041

2399 1047540503 บ้านห้วยเหล็กไฟ นิคมน  าอนู สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041

2400 1047540508 บ้านสวุรรณคาม นิคมน  าอนู สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041

2401 1047540510 บ้านอนูโคก นิคมน  าอนู สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041

2402 1047540507 บ้านโคกมะนาวทันสมัย นิคมน  าอนู สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041

2403 1047540196 บ้านหนองโดกนาค าโนนธาตุ พรรณานิคม สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041

2404 1047540211 บ้านอนูดง พรรณานิคม สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041

2405 1047540180 ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ พรรณานิคม สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041
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2406 1047540183 บ้านสงูเนินสามัคคี พรรณานิคม สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041

2407 1047540200 บ้านไร่บ้านไฮ่ พรรณานิคม สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041

2408 1047540222 ชุมชนดงม่วงไข่ พังโคน สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041

2409 1047540333 บ้านไฮป่ลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041

2410 1047540422 บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) สว่างแดนดิน สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041

2411 1047540414 บ้านค าสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041

2412 1047540383 บ้านตาลเนิ ง (โพธริาชอ านวย) สว่างแดนดิน สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041

2413 1047540394 บ้านหินโงมโนนสร้างไพ สว่างแดนดิน สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041

2414 1047540433 ชุมชนบงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041

2415 1047540360 บ้านถ่อน (คุรุราษฎร์สามัคค)ี สว่างแดนดิน สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041

2416 1047540388 บ้านโมน(เกาะแกว้วิทยา) สว่างแดนดิน สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041

2417 1047540457 ชุมชนบ้านท่าศิลา สอ่งดาว สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041

2418 1047540518 ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ ค าตากล้า สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041

2419 1047540524 บ้านกดุจาน ค าตากล้า สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041

2420 1047540154 บ้านหนองท่มท่ากระดัน บ้านม่วง สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041

2421 1047540145 บ้านดงยาง บ้านม่วง สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041

2422 1047540125 ชุมชนบ้านมาย บ้านม่วง สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041

2423 1047540140 ชุมชนบ้านห้วยหลัว บ้านม่วง สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041

2424 1047540318 บ้านขัวกา่ย วานรนิวาส สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041

2425 1047540249 บ้านคอนศรีบะสะแบง วานรนิวาส สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041

2426 1047540287 บ้านหนองปลาหมัดบัวงาม วานรนิวาส สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041

2427 1047540260 บ้านเดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041

2428 1047540258 บ้านหนองม่วง วานรนิวาส สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041

2429 1047540294 บ้านนาซอ วานรนิวาส สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041

2430 1047540301 บ้านห้วยหินลาด วานรนิวาส สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041

2431 1047540304 บ้านวังเยีย่ม วานรนิวาส สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041

2432 1047540290 บ้านอนิทร์แปลง วานรนิวาส สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041

2433 1047540488 บ้านท่ากอ้น อากาศอ านวย สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041

2434 1047540495 บ้านนากะทาด อากาศอ านวย สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041

2435 1047540472 บ้านบะหว้า อากาศอ านวย สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041

2436 1090550380 วัดโตนดด้วน กระแสสนิธุ์ สงขลา สพป.สงขลา เขต 1 วิโรฒ สริิภูวดล 0948799492

2437 1090550383 วัดอา่วบัว กระแสสนิธุ์ สงขลา สพป.สงขลา เขต 1 วิโรฒ สริิภูวดล 0948799492

2438 1090550397 วัดโพธาราม นาหม่อม สงขลา สพป.สงขลา เขต 1 วิโรฒ สริิภูวดล 0948799492

2439 1090550394 บ้านควนจง นาหม่อม สงขลา สพป.สงขลา เขต 1 วิโรฒ สริิภูวดล 0948799492

2440 1090550001 ชุมชนบ้านด่าน เมืองสงขลา สงขลา สพป.สงขลา เขต 1 วิโรฒ สริิภูวดล 0948799492

2441 1090550017 วัดท้ายยอ เมืองสงขลา สงขลา สพป.สงขลา เขต 1 วิโรฒ สริิภูวดล 0948799492

2442 1090550004 วัดทุง่หวังใน เมืองสงขลา สงขลา สพป.สงขลา เขต 1 วิโรฒ สริิภูวดล 0948799492

2443 1090550111 ราชประชานุเคราะห์ 11 ระโนด สงขลา สพป.สงขลา เขต 1 วิโรฒ สริิภูวดล 0948799492

2444 1090550107 วัดทุง่สงวน ระโนด สงขลา สพป.สงขลา เขต 1 วิโรฒ สริิภูวดล 0948799492

2445 1090550079 วัดเกษตรชลธ(ีเลื่อนประชาคาร) ระโนด สงขลา สพป.สงขลา เขต 1 วิโรฒ สริิภูวดล 0948799492

2446 1090550088 ท่าบอนมิตรภาพที ่90 ระโนด สงขลา สพป.สงขลา เขต 1 วิโรฒ สริิภูวดล 0948799492

2447 1090550080 วัดหัวป่า(รักเมืองไทย 38) ระโนด สงขลา สพป.สงขลา เขต 1 วิโรฒ สริิภูวดล 0948799492

2448 1090550092 วัดปากแตระ ระโนด สงขลา สพป.สงขลา เขต 1 วิโรฒ สริิภูวดล 0948799492
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2449 1090550095 ไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) ระโนด สงขลา สพป.สงขลา เขต 1 วิโรฒ สริิภูวดล 0948799492

2450 1090550126 ในเมือง สทิงพระ สงขลา สพป.สงขลา เขต 1 วิโรฒ สริิภูวดล 0948799492

2451 1090550144 วัดนางเหล้า สทิงพระ สงขลา สพป.สงขลา เขต 1 วิโรฒ สริิภูวดล 0948799492

2452 1090550142 วัดดีหลวง สทิงพระ สงขลา สพป.สงขลา เขต 1 วิโรฒ สริิภูวดล 0948799492

2453 1090550119 วัดท่าหิน สทิงพระ สงขลา สพป.สงขลา เขต 1 วิโรฒ สริิภูวดล 0948799492

2454 1090550135 วัดประเจียก สทิงพระ สงขลา สพป.สงขลา เขต 1 วิโรฒ สริิภูวดล 0948799492

2455 1090550465 วัดชะแล้ สงิหนคร สงขลา สพป.สงขลา เขต 1 วิโรฒ สริิภูวดล 0948799492

2456 1090550451 วัดท านบตางหน สงิหนคร สงขลา สพป.สงขลา เขต 1 วิโรฒ สริิภูวดล 0948799492

2457 1090550471 วัดบางเขียด สงิหนคร สงขลา สพป.สงขลา เขต 1 วิโรฒ สริิภูวดล 0948799492

2458 1090550454 บ้านขนุน สงิหนคร สงขลา สพป.สงขลา เขต 1 วิโรฒ สริิภูวดล 0948799492

2459 1090550489 สงขลาพัฒนาปัญญา เมืองสงขลา สงขลา สพป.สงขลา เขต 1 วิโรฒ สริิภูวดล 0948799492

2460 1090550481 วัดปรางแกว้ คลองหอยโข่ง สงขลา สพป.สงขลา เขต 2 วิโรฒ สริิภูวดล 0948799492

2461 1090550407 บ้านควนโส ควนเนียง สงขลา สพป.สงขลา เขต 2 วิโรฒ สริิภูวดล 0948799492

2462 1090550400 วัดคงคาวด(ีศรีสวุรรณโณศึกษา) ควนเนียง สงขลา สพป.สงขลา เขต 2 วิโรฒ สริิภูวดล 0948799492

2463 1090550410 บ้านหัวปาบ ควนเนียง สงขลา สพป.สงขลา เขต 2 วิโรฒ สริิภูวดล 0948799492

2464 1090550437 บ้านหาร บางกล ่า สงขลา สพป.สงขลา เขต 2 วิโรฒ สริิภูวดล 0948799492

2465 1090550156 ส านักสงฆ์ศรีวิชัย รัตภูมิ สงขลา สพป.สงขลา เขต 2 วิโรฒ สริิภูวดล 0948799492

2466 1090550053 บ้านเกาะหมี หาดใหญ่ สงขลา สพป.สงขลา เขต 2 วิโรฒ สริิภูวดล 0948799492

2467 1090550057 วัดท่าแซ หาดใหญ่ สงขลา สพป.สงขลา เขต 2 วิโรฒ สริิภูวดล 0948799492

2468 1090550032 บ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บ ารุง) หาดใหญ่ สงขลา สพป.สงขลา เขต 2 วิโรฒ สริิภูวดล 0948799492

2469 1090550049 บ้านใต้ หาดใหญ่ สงขลา สพป.สงขลา เขต 2 วิโรฒ สริิภูวดล 0948799492

2470 1090550065 บ้านฉลุง หาดใหญ่ สงขลา สพป.สงขลา เขต 2 วิโรฒ สริิภูวดล 0948799492

2471 1090550041 วัดหินเกลี ยง หาดใหญ่ สงขลา สพป.สงขลา เขต 2 วิโรฒ สริิภูวดล 0948799492

2472 1090550022 บ้านไร่ หาดใหญ่ สงขลา สพป.สงขลา เขต 2 วิโรฒ สริิภูวดล 0948799492

2473 1090550026 ทุง่ปรือพิทยาคม หาดใหญ่ สงขลา สพป.สงขลา เขต 2 วิโรฒ สริิภูวดล 0948799492

2474 1090550061 วัดโคกสมานคุณ หาดใหญ่ สงขลา สพป.สงขลา เขต 2 วิโรฒ สริิภูวดล 0948799492

2475 1090550251 บ้านทุง่นาเคียน จะนะ สงขลา สพป.สงขลา เขต 3 วิโรฒ สริิภูวดล 0948799492

2476 1090550254 ชุมชนวัดควนมีด จะนะ สงขลา สพป.สงขลา เขต 3 วิโรฒ สริิภูวดล 0948799492

2477 1090550242 ชุมชนบ้านทางควาย จะนะ สงขลา สพป.สงขลา เขต 3 วิโรฒ สริิภูวดล 0948799492

2478 1090550230 บ้านตลิ่งชัน จะนะ สงขลา สพป.สงขลา เขต 3 วิโรฒ สริิภูวดล 0948799492

2479 1090550266 บ้านสะพานหัก จะนะ สงขลา สพป.สงขลา เขต 3 วิโรฒ สริิภูวดล 0948799492

2480 1090550211 วัดนิคมประสาท(บุญชอบ สาครินทร)์มิตรภาพที ่149 เทพา สงขลา สพป.สงขลา เขต 3 วิโรฒ สริิภูวดล 0948799492

2481 1090550185 บ้านบ่อเตย เทพา สงขลา สพป.สงขลา เขต 3 วิโรฒ สริิภูวดล 0948799492

2482 1090550293 บ้านล าชิง นาทวี สงขลา สพป.สงขลา เขต 3 วิโรฒ สริิภูวดล 0948799492

2483 1090550291 บ้านวังบวบ นาทวี สงขลา สพป.สงขลา เขต 3 วิโรฒ สริิภูวดล 0948799492

2484 1090550304 วัดวังไทร นาทวี สงขลา สพป.สงขลา เขต 3 วิโรฒ สริิภูวดล 0948799492

2485 1090550281 วัดท่าประดู่ นาทวี สงขลา สพป.สงขลา เขต 3 วิโรฒ สริิภูวดล 0948799492

2486 1090550297 บ้านป่าเร็ด นาทวี สงขลา สพป.สงขลา เขต 3 วิโรฒ สริิภูวดล 0948799492

2487 1090550361 บ้านท่าโพธิ์ สะเดา สงขลา สพป.สงขลา เขต 3 วิโรฒ สริิภูวดล 0948799492

2488 1090550328 บ้านทุง่ไพล สะบ้าย้อย สงขลา สพป.สงขลา เขต 3 วิโรฒ สริิภูวดล 0948799492

2489 1090550329 บ้านคูหา สะบ้าย้อย สงขลา สพป.สงขลา เขต 3 วิโรฒ สริิภูวดล 0948799492

2490 1090550341 บ้านสโุสะ สะบ้าย้อย สงขลา สพป.สงขลา เขต 3 วิโรฒ สริิภูวดล 0948799492

2491 1090550343 บ้านบาโหย สะบ้าย้อย สงขลา สพป.สงขลา เขต 3 วิโรฒ สริิภูวดล 0948799492
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2492 1090550316 บ้านเกา่ สะบ้าย้อย สงขลา สพป.สงขลา เขต 3 วิโรฒ สริิภูวดล 0948799492

2493 1091560153 สมาคมเลขานุการสตรี 3 ท่าแพ สตูล สพป.สตูล ไพบูลย์ ขวัญเกลี ยง 0917707437

2494 1091560119 บ้านขอนคลาน ทุง่หว้า สตูล สพป.สตูล ไพบูลย์ ขวัญเกลี ยง 0917707437

2495 1091560114 บ้านวังตง ทุง่หว้า สตูล สพป.สตูล ไพบูลย์ ขวัญเกลี ยง 0917707437

2496 1091560156 ผังปาล์ม 2 มะนัง สตูล สพป.สตูล ไพบูลย์ ขวัญเกลี ยง 0917707437

2497 1091560010 บ้านเกตรี เมืองสตูล สตูล สพป.สตูล ไพบูลย์ ขวัญเกลี ยง 0917707437

2498 1091560037 บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา เมืองสตูล สตูล สพป.สตูล ไพบูลย์ ขวัญเกลี ยง 0917707437

2499 1091560021 บ้านไทรงาม เมืองสตูล สตูล สพป.สตูล ไพบูลย์ ขวัญเกลี ยง 0917707437

2500 1091560027 บ้านตันหยงโป เมืองสตูล สตูล สพป.สตูล ไพบูลย์ ขวัญเกลี ยง 0917707437

2501 1091560032 บ้านต ามะลังเหนือ เมืองสตูล สตูล สพป.สตูล ไพบูลย์ ขวัญเกลี ยง 0917707437

2502 1091560009 บ้านควน เมืองสตูล สตูล สพป.สตูล ไพบูลย์ ขวัญเกลี ยง 0917707437

2503 1091560034 บ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา เมืองสตูล สตูล สพป.สตูล ไพบูลย์ ขวัญเกลี ยง 0917707437

2504 1091560059 บ้านบ่อหิน ละงู สตูล สพป.สตูล ไพบูลย์ ขวัญเกลี ยง 0917707437

2505 1091560062 บ้านนางแกว้ ละงู สตูล สพป.สตูล ไพบูลย์ ขวัญเกลี ยง 0917707437

2506 1091560075 บ้านบุโบย ละงู สตูล สพป.สตูล ไพบูลย์ ขวัญเกลี ยง 0917707437

2507 1011570024 ชุมชนวัดราษฎร์บ ารุง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 นฤพนธ ์น้อยภู่ 0865020148

2508 1011570039 วัดป่าเกด พระประแดง สมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 พจน์ศักดิ์ ล้อวัฒนะเวช 0820054279

2509 1011570043 พลอยจาตุรจินดา พระประแดง สมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 พจน์ศักดิ์ ล้อวัฒนะเวช 0820054279

2510 1011570034 วัดโยธนิประดิษฐ์ พระประแดง สมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 พจน์ศักดิ์ ล้อวัฒนะเวช 0820054279

2511 1011570029 วัดมหาวงษ์ พระประแดง สมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 พจน์ศักดิ์ ล้อวัฒนะเวช 0820054279

2512 1011570011 คลองส าโรง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 วัฒนา รัตนธารี 0840753104

2513 1011570007 วัดบางโปรง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 วัฒนา รัตนธารี 0840753104

2514 1011570099 วัดบางพลีน้อย บางบ่อ สมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 อนันต์ นิลน้อย 0891037140

2515 1075580047 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกลู) บางคนที สมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม มนัส ผองสงูเนิน 0834901690

2516 1075580040 วัดแกน่จันทน์(จันทร์ เอยีง ทับทิมราษฎร์บ ารุง) บางคนที สมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม มนัส ผองสงูเนิน 0834901690

2517 1075580053 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อ ารุง) บางคนที สมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม มนัส ผองสงูเนิน 0834901690

2518 1075580039 วัดเกตการาม(พรหมสวัุฒน์วิทยาคาร) บางคนที สมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม มนัส ผองสงูเนิน 0834901690

2519 1075580034 วัดดาวโด่ง(เอบิวิทยาคม) เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม มนัส ผองสงูเนิน 0834901690

2520 1075580035 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเสง็) เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม มนัส ผองสงูเนิน 0834901690

2521 1075580004 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม มนัส ผองสงูเนิน 0834901690

2522 1075580012 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อทุิศ) เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม มนัส ผองสงูเนิน 0834901690

2523 1075580033 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม มนัส ผองสงูเนิน 0834901690

2524 1075580083 วัดสาธชุนาราม(สนิประชานุกลู) อมัพวา สมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม มนัส ผองสงูเนิน 0834901690

2525 1075580093 บ้านบางนางลี(่กมลราษฎร์สามัคค)ี อมัพวา สมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม มนัส ผองสงูเนิน 0834901690

2526 1075580070 วัดอมรวด(ีอมรวิทยาคาร) อมัพวา สมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม มนัส ผองสงูเนิน 0834901690

2527 1075580078 บ้านคลองสมบูรณ์ อมัพวา สมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม มนัส ผองสงูเนิน 0834901690

2528 1075580064 วัดเขายีส่าร(ประมุขเวชกจิ) อมัพวา สมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม มนัส ผองสงูเนิน 0834901690

2529 1075580075 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู)่ในพระราชูปถัมภ์ฯ อมัพวา สมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม มนัส ผองสงูเนิน 0834901690

2530 1074590071 วัดสวุรรณรัตนาราม กระทุม่แบน สมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร ธนาศักดิ์ นะวาระ 0829936319

2531 1074590064 วัดท่าเสา กระทุม่แบน สมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร ธนาศักดิ์ นะวาระ 0829936319

2532 1074590074 วัดอา่งทอง(อา่งทองพิทยาคาร) กระทุม่แบน สมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร ธนาศักดิ์ นะวาระ 0829936319

2533 1074590077 วัดหนองนกไข่ กระทุม่แบน สมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร ธนาศักดิ์ นะวาระ 0829936319

2534 1074590102 วัดเจ็ดริ ว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร ธนาศักดิ์ นะวาระ 0829936319
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2535 1074590095 วัดยกกระบัตร บ้านแพ้ว สมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร ธนาศักดิ์ นะวาระ 0829936319

2536 1074590087 บ้านโรงเข้ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร ธนาศักดิ์ นะวาระ 0829936319

2537 1074590091 วัดหนองบัว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร ธนาศักดิ์ นะวาระ 0829936319

2538 1074590081 บ้านดอนไผ่(อดุม-สอางค์อุน่สวุรรณ) บ้านแพ้ว สมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร ธนาศักดิ์ นะวาระ 0829936319

2539 1074590044 วัดกาหลง ( พึ่งสนุทรอทุิศ ) เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร ธนาศักดิ์ นะวาระ 0829936319

2540 1074590027 สหกรณ์นิคมเกลือ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร ธนาศักดิ์ นะวาระ 0829936319

2541 1074590006 วัดใหญ่จอมปราสาท เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร ธนาศักดิ์ นะวาระ 0829936319

2542 1074590048 วัดปัจจันตาราม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร ธนาศักดิ์ นะวาระ 0829936319

2543 1074590043 วัดเกตุมดีศรีวราราม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร ธนาศักดิ์ นะวาระ 0829936319

2544 1074590026 วัดศรีสทุธาราม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร ธนาศักดิ์ นะวาระ 0829936319

2545 1027740236 อนุบาลเขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ สระแกว้ สพป.สระแกว้ เขต 1 ภาณุวัฒน์ ซาลาม 0829936623

2546 1027740254 บ้านพระเพลิง เขาฉกรรจ์ สระแกว้ สพป.สระแกว้ เขต 1 ภาณุวัฒน์ ซาลาม 0829936623

2547 1027740071 สามัคคีราษฎร์บ ารุง คลองหาด สระแกว้ สพป.สระแกว้ เขต 1 ภาณุวัฒน์ ซาลาม 0829936623

2548 1027740063 บ้านหินกอง คลองหาด สระแกว้ สพป.สระแกว้ เขต 1 ภาณุวัฒน์ ซาลาม 0829936623

2549 1027740065 บ้านชุมทอง คลองหาด สระแกว้ สพป.สระแกว้ เขต 1 ภาณุวัฒน์ ซาลาม 0829936623

2550 1027740013 บ้านคลองน  าใส เมืองสระแกว้ สระแกว้ สพป.สระแกว้ เขต 1 ภาณุวัฒน์ ซาลาม 0829936623

2551 1027740024 บ้านเขามะกา เมืองสระแกว้ สระแกว้ สพป.สระแกว้ เขต 1 ภาณุวัฒน์ ซาลาม 0829936623

2552 1027740039 บ้านทุง่หินโคน เมืองสระแกว้ สระแกว้ สพป.สระแกว้ เขต 1 ภาณุวัฒน์ ซาลาม 0829936623

2553 1027740007 บ้านท่าแยก เมืองสระแกว้ สระแกว้ สพป.สระแกว้ เขต 1 ภาณุวัฒน์ ซาลาม 0829936623

2554 1027740118 บ้านวังบูรพา วังน  าเย็น สระแกว้ สพป.สระแกว้ เขต 1 ภาณุวัฒน์ ซาลาม 0829936623

2555 1027740097 บ้านกดุเวียน ตาพระยา สระแกว้ สพป.สระแกว้ เขต 2 ภาณุวัฒน์ ซาลาม 0829936623

2556 1027740106 บ้านกะสงั ตาพระยา สระแกว้ สพป.สระแกว้ เขต 2 ภาณุวัฒน์ ซาลาม 0829936623

2557 1027740102 บ้านโคกเพร็ก ตาพระยา สระแกว้ สพป.สระแกว้ เขต 2 ภาณุวัฒน์ ซาลาม 0829936623

2558 1027740143 ช่องกุม่วิทยา วัฒนานคร สระแกว้ สพป.สระแกว้ เขต 2 ภาณุวัฒน์ ซาลาม 0829936623

2559 1027740163 บ้านทับใหม่ วัฒนานคร สระแกว้ สพป.สระแกว้ เขต 2 ภาณุวัฒน์ ซาลาม 0829936623

2560 1027740172 บ้านโป่งคอม วัฒนานคร สระแกว้ สพป.สระแกว้ เขต 2 ภาณุวัฒน์ ซาลาม 0829936623

2561 1027740165 บ้านใหม่ไทยพัฒนา วัฒนานคร สระแกว้ สพป.สระแกว้ เขต 2 ภาณุวัฒน์ ซาลาม 0829936623

2562 1027740201 ส.ไทยเสรีอตุสาหกรรม 3 อรัญประเทศ สระแกว้ สพป.สระแกว้ เขต 2 ภาณุวัฒน์ ซาลาม 0829936623

2563 1027740216 เมืองไผ่ อรัญประเทศ สระแกว้ สพป.สระแกว้ เขต 2 ภาณุวัฒน์ ซาลาม 0829936623

2564 1027740232 บ้านหันทราย อรัญประเทศ สระแกว้ สพป.สระแกว้ เขต 2 ภาณุวัฒน์ ซาลาม 0829936623

2565 1019600298 วัดแพะโคก เฉลิมพระเกยีรติ สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 เมธ ีสขุสายทอง 0820054589

2566 1019600281 บ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา) เฉลิมพระเกยีรติ สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 เมธ ีสขุสายทอง 0820054589

2567 1019600128 วัดมะขามเรียง บ้านหมอ สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 เมธ ีสขุสายทอง 0820054589

2568 1019600182 บ้านซบัครก พระพุทธบาท สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 เมธ ีสขุสายทอง 0820054589

2569 1019600169 วัดหนองคณฑ(ีพลานุกลู) พระพุทธบาท สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 เมธ ีสขุสายทอง 0820054589

2570 1019600191 วัดสม้ป่อย พระพุทธบาท สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 เมธ ีสขุสายทอง 0820054589

2571 1019600171 วัดศรีจอมทอง พระพุทธบาท สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 เมธ ีสขุสายทอง 0820054589

2572 1019600016 วัดห้วยลี่ เมืองสระบุรี สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 เมธ ีสขุสายทอง 0820054589

2573 1019600013 วัดบ้านกล้วย เมืองสระบุรี สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 เมธ ีสขุสายทอง 0820054589

2574 1019600002 วัดเขาจ าปา(เทียนราษฎร์อทุิศ) เมืองสระบุรี สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 เมธ ีสขุสายทอง 0820054589

2575 1019600006 วัดหนองยาวสงู เมืองสระบุรี สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 เมธ ีสขุสายทอง 0820054589

2576 1019600153 วัดจันทบุร(ีพิมพ์ประชานุเคราะห)์ เสาไห้ สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 เมธ ีสขุสายทอง 0820054589

2577 1019600154 วัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกลู) เสาไห้ สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 เมธ ีสขุสายทอง 0820054589
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2578 1019600160 บ้านม่วงฝ้าย เสาไห้ สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 เมธ ีสขุสายทอง 0820054589

2579 1019600117 วัดไกเ่สา่ (พันธุ์พิทยาคาร) หนองแซง สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 เมธ ีสขุสายทอง 0820054589

2580 1019600111 วัดหนองกะธาตุ หนองแซง สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 เมธ ีสขุสายทอง 0820054589

2581 1019600121 วัดหนองสดีา หนองแซง สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 เมธ ีสขุสายทอง 0820054589

2582 1019600248 ชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร)์ หนองโดน สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 เมธ ีสขุสายทอง 0820054589

2583 1019600253 ชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล) หนองโดน สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 เมธ ีสขุสายทอง 0820054589

2584 1019600067 บ้านโคกสะอาด แกง่คอย สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 2 เมธ ีสขุสายทอง 0820054589

2585 1019600052 วัดเตาปูน แกง่คอย สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 2 เมธ ีสขุสายทอง 0820054589

2586 1019600031 ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 แกง่คอย สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 2 เมธ ีสขุสายทอง 0820054589

2587 1019600057 วัดถ  าเต่า แกง่คอย สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 2 เมธ ีสขุสายทอง 0820054589

2588 1019600045 บ้านป่าวังกวาง แกง่คอย สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 2 เมธ ีสขุสายทอง 0820054589

2589 1019600066 วัดห้วยคงคาวราวาส แกง่คอย สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 2 เมธ ีสขุสายทอง 0820054589

2590 1019600048 บ้านหินซอ้น แกง่คอย สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 2 เมธ ีสขุสายทอง 0820054589

2591 1019600237 บ้านโป่งเกตุ มวกเหล็ก สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 2 เมธ ีสขุสายทอง 0820054589

2592 1019600242 นิคมสร้างตนเองเลี ยงโคนม มวกเหล็ก สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 2 เมธ ีสขุสายทอง 0820054589

2593 1019600224 วัดสวนทองรวมมิตร มวกเหล็ก สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 2 เมธ ีสขุสายทอง 0820054589

2594 1019600274 วัดสวนมะเดื่อสามัคคี วังม่วง สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 2 เมธ ีสขุสายทอง 0820054589

2595 1019600195 บ้านราษฎร์เจริญ วิหารแดง สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 2 เมธ ีสขุสายทอง 0820054589

2596 1019600208 วัดหนองตาบุญ วิหารแดง สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 2 เมธ ีสขุสายทอง 0820054589

2597 1019600210 บ้านบางกง วิหารแดง สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 2 เมธ ีสขุสายทอง 0820054589

2598 1019600207 วัดหนองโพธิ์ วิหารแดง สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 2 เมธ ีสขุสายทอง 0820054589

2599 1019600217 วัดหนองหมูใต(้ไพบูลย์วิทยาคาร) วิหารแดง สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 2 เมธ ีสขุสายทอง 0820054589

2600 1019600068 วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อปุถัมภ์) หนองแค สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 2 เมธ ีสขุสายทอง 0820054589

2601 1019600072 วัดสนัติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) หนองแค สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 2 เมธ ีสขุสายทอง 0820054589

2602 1019600073 วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) หนองแค สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 2 เมธ ีสขุสายทอง 0820054589

2603 1019600091 วัดราษฎร์เจริญ(สรกจิพิจารณ์อปุถัมภ์) หนองแค สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 2 เมธ ีสขุสายทอง 0820054589

2604 1019600087 อนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อปุถัมภ์) หนองแค สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 2 เมธ ีสขุสายทอง 0820054589

2605 1019600084 วัดหนองตะเฆ่ หนองแค สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 2 เมธ ีสขุสายทอง 0820054589

2606 1019600103 วัดหนองครก หนองแค สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 2 เมธ ีสขุสายทอง 0820054589

2607 1019600088 วัดร่องแซง(กลุไพศาลวิทยา) หนองแค สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 2 เมธ ีสขุสายทอง 0820054589

2608 1019600081 วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) หนองแค สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 2 เมธ ีสขุสายทอง 0820054589

2609 1017610032 วัดตะโกรวม ค่ายบางระจัน สงิห์บุรี สพป.สงิห์บุรี วีรวัฒน์ นิลเพชร 0859807175

2610 1017610038 ชุมชนวัดกลางท่าข้าม ค่ายบางระจัน สงิห์บุรี สพป.สงิห์บุรี วีรวัฒน์ นิลเพชร 0859807175

2611 1017610036 ไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุม่) ค่ายบางระจัน สงิห์บุรี สพป.สงิห์บุรี วีรวัฒน์ นิลเพชร 0859807175

2612 1017610044 วัดถอนสมอ ท่าช้าง สงิห์บุรี สพป.สงิห์บุรี วีรวัฒน์ นิลเพชร 0859807175

2613 1017610047 วัดโสภา ท่าช้าง สงิห์บุรี สพป.สงิห์บุรี วีรวัฒน์ นิลเพชร 0859807175

2614 1017610069 วัดบ้านจ่า (เอีย่มโหมดอนุสรณ์) บางระจัน สงิห์บุรี สพป.สงิห์บุรี วีรวัฒน์ นิลเพชร 0859807175

2615 1017610057 วัดห้วย บางระจัน สงิห์บุรี สพป.สงิห์บุรี วีรวัฒน์ นิลเพชร 0859807175

2616 1017610063 วัดแหลมคาง บางระจัน สงิห์บุรี สพป.สงิห์บุรี วีรวัฒน์ นิลเพชร 0859807175

2617 1017610074 วัดคีม บางระจัน สงิห์บุรี สพป.สงิห์บุรี วีรวัฒน์ นิลเพชร 0859807175

2618 1017610078 อนุบาลพรหมบุรี พรหมบุรี สงิห์บุรี สพป.สงิห์บุรี วีรวัฒน์ นิลเพชร 0859807175

2619 1017610082 วัดเกา้ชั่ง พรหมบุรี สงิห์บุรี สพป.สงิห์บุรี วีรวัฒน์ นิลเพชร 0859807175

2620 1017610094 วัดเตย พรหมบุรี สงิห์บุรี สพป.สงิห์บุรี วีรวัฒน์ นิลเพชร 0859807175
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2621 1017610010 วัดจักรสหี์ เมืองสงิห์บุรี สงิห์บุรี สพป.สงิห์บุรี วีรวัฒน์ นิลเพชร 0859807175

2622 1017610014 วัดศรีสาคร เมืองสงิห์บุรี สงิห์บุรี สพป.สงิห์บุรี วีรวัฒน์ นิลเพชร 0859807175

2623 1017610016 วัดประโชติการาม เมืองสงิห์บุรี สงิห์บุรี สพป.สงิห์บุรี วีรวัฒน์ นิลเพชร 0859807175

2624 1017610002 วัดราษฎร์ประสทิธิ์ เมืองสงิห์บุรี สงิห์บุรี สพป.สงิห์บุรี วีรวัฒน์ นิลเพชร 0859807175

2625 1017610004 วัดพระปรางค์มุนี เมืองสงิห์บุรี สงิห์บุรี สพป.สงิห์บุรี วีรวัฒน์ นิลเพชร 0859807175

2626 1017610100 วัดเพิ่มประสทิธผิล อนิทร์บุรี สงิห์บุรี สพป.สงิห์บุรี วีรวัฒน์ นิลเพชร 0859807175

2627 1017610116 ชุมชนวัดดงยาง อนิทร์บุรี สงิห์บุรี สพป.สงิห์บุรี วีรวัฒน์ นิลเพชร 0859807175

2628 1017610108 วัดท่าอฐิ อนิทร์บุรี สงิห์บุรี สพป.สงิห์บุรี วีรวัฒน์ นิลเพชร 0859807175

2629 1017610126 วัดโฆสทิธาราม อนิทร์บุรี สงิห์บุรี สพป.สงิห์บุรี วีรวัฒน์ นิลเพชร 0859807175

2630 1017610121 วัดเสอืข้าม อนิทร์บุรี สงิห์บุรี สพป.สงิห์บุรี วีรวัฒน์ นิลเพชร 0859807175

2631 1017610125 วัดหนองสุ่ม อนิทร์บุรี สงิห์บุรี สพป.สงิห์บุรี วีรวัฒน์ นิลเพชร 0859807175

2632 1064620055 วัดกกแรต กงไกรลาศ สโุขทัย สพป.สโุขทัย เขต 1 อษัฎางค์ นัยธนิช 0820054171

2633 1064620052 บ้านประดู่เฒ่า กงไกรลาศ สโุขทัย สพป.สโุขทัย เขต 1 อษัฎางค์ นัยธนิช 0820054171

2634 1064620050 บ้านหนองหญ้าปล้อง กงไกรลาศ สโุขทัย สพป.สโุขทัย เขต 1 อษัฎางค์ นัยธนิช 0820054171

2635 1064620078 บ้านป่าสกั กงไกรลาศ สโุขทัย สพป.สโุขทัย เขต 1 อษัฎางค์ นัยธนิช 0820054171

2636 1064620059 วัดโบสถ์ กงไกรลาศ สโุขทัย สพป.สโุขทัย เขต 1 อษัฎางค์ นัยธนิช 0820054171

2637 1064620069 บ้านดงเดือย กงไกรลาศ สโุขทัย สพป.สโุขทัย เขต 1 อษัฎางค์ นัยธนิช 0820054171

2638 1064620083 บ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) กงไกรลาศ สโุขทัย สพป.สโุขทัย เขต 1 อษัฎางค์ นัยธนิช 0820054171

2639 1064620060 บ้านใหม่สขุเกษม กงไกรลาศ สโุขทัย สพป.สโุขทัย เขต 1 อษัฎางค์ นัยธนิช 0820054171

2640 1064620095 อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) คีรีมาศ สโุขทัย สพป.สโุขทัย เขต 1 อษัฎางค์ นัยธนิช 0820054171

2641 1064620100 บ้านป้อมประชานุกลู คีรีมาศ สโุขทัย สพป.สโุขทัย เขต 1 อษัฎางค์ นัยธนิช 0820054171

2642 1064620115 บ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) คีรีมาศ สโุขทัย สพป.สโุขทัย เขต 1 อษัฎางค์ นัยธนิช 0820054171

2643 1064620184 บ้านลานกระบือ บ้านด่านลานหอย สโุขทัย สพป.สโุขทัย เขต 1 อษัฎางค์ นัยธนิช 0820054171

2644 1064620175 บ้านปากคลองร่วม บ้านด่านลานหอย สโุขทัย สพป.สโุขทัย เขต 1 อษัฎางค์ นัยธนิช 0820054171

2645 1064620179 บ้านวังลึก บ้านด่านลานหอย สโุขทัย สพป.สโุขทัย เขต 1 อษัฎางค์ นัยธนิช 0820054171

2646 1064620028 บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) เมืองสโุขทัย สโุขทัย สพป.สโุขทัย เขต 1 อษัฎางค์ นัยธนิช 0820054171

2647 1064620019 วัดจันทร(์ลอมราษฎร์บ ารุง) เมืองสโุขทัย สโุขทัย สพป.สโุขทัย เขต 1 อษัฎางค์ นัยธนิช 0820054171

2648 1064620139 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) ทุง่เสลี่ยม สโุขทัย สพป.สโุขทัย เขต 2 อษัฎางค์ นัยธนิช 0820054171

2649 1064620149 บ้านโซกม่วง ทุง่เสลี่ยม สโุขทัย สพป.สโุขทัย เขต 2 อษัฎางค์ นัยธนิช 0820054171

2650 1064620140 บ้านหนองรังสติ ทุง่เสลี่ยม สโุขทัย สพป.สโุขทัย เขต 2 อษัฎางค์ นัยธนิช 0820054171

2651 1064620351 บ้านหนองแหน ศรีนคร สโุขทัย สพป.สโุขทัย เขต 2 อษัฎางค์ นัยธนิช 0820054171

2652 1064620352 บ้านน  าขุม ศรีนคร สโุขทัย สพป.สโุขทัย เขต 2 อษัฎางค์ นัยธนิช 0820054171

2653 1064620348 บ้านหนองบัว ศรีนคร สโุขทัย สพป.สโุขทัย เขต 2 อษัฎางค์ นัยธนิช 0820054171

2654 1064620241 บ้านดงคู่ ศรีสชันาลัย สโุขทัย สพป.สโุขทัย เขต 2 อษัฎางค์ นัยธนิช 0820054171

2655 1064620230 บ้านสนัหีบ ศรีสชันาลัย สโุขทัย สพป.สโุขทัย เขต 2 อษัฎางค์ นัยธนิช 0820054171

2656 1064620190 บ้านผาเวียง ศรีสชันาลัย สโุขทัย สพป.สโุขทัย เขต 2 อษัฎางค์ นัยธนิช 0820054171

2657 1064620210 ไชยะวิทยา ศรีสชันาลัย สโุขทัย สพป.สโุขทัย เขต 2 อษัฎางค์ นัยธนิช 0820054171

2658 1064620246 บ้านสารจิตร ศรีสชันาลัย สโุขทัย สพป.สโุขทัย เขต 2 อษัฎางค์ นัยธนิช 0820054171

2659 1064620206 วัดเกาะน้อย ศรีสชันาลัย สโุขทัย สพป.สโุขทัย เขต 2 อษัฎางค์ นัยธนิช 0820054171

2660 1064620216 หาดเสี ยววิทยา ศรีสชันาลัย สโุขทัย สพป.สโุขทัย เขต 2 อษัฎางค์ นัยธนิช 0820054171

2661 1064620266 บ้านเกาะตาเลี ยง(ทองดีประชานุกลู) ศรีส าโรง สโุขทัย สพป.สโุขทัย เขต 2 อษัฎางค์ นัยธนิช 0820054171

2662 1064620272 มิตรสมัพันธ(์เพียวอนุสรณ์) ศรีส าโรง สโุขทัย สพป.สโุขทัย เขต 2 อษัฎางค์ นัยธนิช 0820054171

2663 1064620284 บ้านไร(่ส านักงานสลากกนิแบ่งสงเคราะห1์55) ศรีส าโรง สโุขทัย สพป.สโุขทัย เขต 2 อษัฎางค์ นัยธนิช 0820054171
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2664 1064620292 บ้านท่ามักกะสงั ศรีส าโรง สโุขทัย สพป.สโุขทัย เขต 2 อษัฎางค์ นัยธนิช 0820054171

2665 1064620260 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ) ศรีส าโรง สโุขทัย สพป.สโุขทัย เขต 2 อษัฎางค์ นัยธนิช 0820054171

2666 1064620327 วัดคลองกระจง สวรรคโลก สโุขทัย สพป.สโุขทัย เขต 2 อษัฎางค์ นัยธนิช 0820054171

2667 1064620305 ชุมชนบ้านคลองยาง สวรรคโลก สโุขทัย สพป.สโุขทัย เขต 2 อษัฎางค์ นัยธนิช 0820054171

2668 1064620317 บ้านดงไทยวิทยา สวรรคโลก สโุขทัย สพป.สโุขทัย เขต 2 อษัฎางค์ นัยธนิช 0820054171

2669 1064620341 วัดปากน  า สวรรคโลก สโุขทัย สพป.สโุขทัย เขต 2 อษัฎางค์ นัยธนิช 0820054171

2670 1064620310 บ้านป่ากมุเกาะ สวรรคโลก สโุขทัย สพป.สโุขทัย เขต 2 อษัฎางค์ นัยธนิช 0820054171

2671 1064620321 บ้านขอนซงุ สวรรคโลก สโุขทัย สพป.สโุขทัย เขต 2 อษัฎางค์ นัยธนิช 0820054171

2672 1064620319 บ้านหนองกลับ สวรรคโลก สโุขทัย สพป.สโุขทัย เขต 2 อษัฎางค์ นัยธนิช 0820054171

2673 1072630199 กฤษณา บางปลาม้า สพุรรณบุรี สพป.สพุรรณบุรี เขต 1 กติติพงศ์ รัตนภา 0891006713

2674 1072630183 บรรหารแจ่มใสวิทยา 2 บางปลาม้า สพุรรณบุรี สพป.สพุรรณบุรี เขต 1 กติติพงศ์ รัตนภา 0891006713

2675 1072630184 วัดจระเข้ใหญ่ บางปลาม้า สพุรรณบุรี สพป.สพุรรณบุรี เขต 1 กติติพงศ์ รัตนภา 0891006713

2676 1072630205 บางปลาม้า บางปลาม้า สพุรรณบุรี สพป.สพุรรณบุรี เขต 1 กติติพงศ์ รัตนภา 0891006713

2677 1072630221 วัดป่าพฤกษ์ บางปลาม้า สพุรรณบุรี สพป.สพุรรณบุรี เขต 1 กติติพงศ์ รัตนภา 0891006713

2678 1072630225 วัดตะลุ่ม บางปลาม้า สพุรรณบุรี สพป.สพุรรณบุรี เขต 1 กติติพงศ์ รัตนภา 0891006713

2679 1072630227 วัดวังน  าเย็น บางปลาม้า สพุรรณบุรี สพป.สพุรรณบุรี เขต 1 กติติพงศ์ รัตนภา 0891006713

2680 1072630219 วัดดาว บางปลาม้า สพุรรณบุรี สพป.สพุรรณบุรี เขต 1 กติติพงศ์ รัตนภา 0891006713

2681 1072630234 วัดไผ่เดี่ยว บางปลาม้า สพุรรณบุรี สพป.สพุรรณบุรี เขต 1 กติติพงศ์ รัตนภา 0891006713

2682 1072630213 วัดทรงกระเทียม บางปลาม้า สพุรรณบุรี สพป.สพุรรณบุรี เขต 1 กติติพงศ์ รัตนภา 0891006713

2683 1072630206 วัดองครักษ์ บางปลาม้า สพุรรณบุรี สพป.สพุรรณบุรี เขต 1 กติติพงศ์ รัตนภา 0891006713

2684 1072630011 วัดโคกโคเฒ่า เมืองสพุรรณบุรี สพุรรณบุรี สพป.สพุรรณบุรี เขต 1 กติติพงศ์ รัตนภา 0891006713

2685 1072630014 วัดวังพระนอน เมืองสพุรรณบุรี สพุรรณบุรี สพป.สพุรรณบุรี เขต 1 กติติพงศ์ รัตนภา 0891006713

2686 1072630010 วัดไผ่เกาะโพธิ์งาม เมืองสพุรรณบุรี สพุรรณบุรี สพป.สพุรรณบุรี เขต 1 กติติพงศ์ รัตนภา 0891006713

2687 1072630017 วัดดอนโพธิ์ทอง เมืองสพุรรณบุรี สพุรรณบุรี สพป.สพุรรณบุรี เขต 1 กติติพงศ์ รัตนภา 0891006713

2688 1072630032 วัดลาดตาล เมืองสพุรรณบุรี สพุรรณบุรี สพป.สพุรรณบุรี เขต 1 กติติพงศ์ รัตนภา 0891006713

2689 1072630023 วัดแกว้ เมืองสพุรรณบุรี สพุรรณบุรี สพป.สพุรรณบุรี เขต 1 กติติพงศ์ รัตนภา 0891006713

2690 1072630022 วัดมเหยงคณ์ เมืองสพุรรณบุรี สพุรรณบุรี สพป.สพุรรณบุรี เขต 1 กติติพงศ์ รัตนภา 0891006713

2691 1072630016 บ้านบางกุง้ เมืองสพุรรณบุรี สพุรรณบุรี สพป.สพุรรณบุรี เขต 1 กติติพงศ์ รัตนภา 0891006713

2692 1072630035 วัดโพธิ์ท่าทราย เมืองสพุรรณบุรี สพุรรณบุรี สพป.สพุรรณบุรี เขต 1 กติติพงศ์ รัตนภา 0891006713

2693 1072630007 วัดดอนกลาง เมืองสพุรรณบุรี สพุรรณบุรี สพป.สพุรรณบุรี เขต 1 กติติพงศ์ รัตนภา 0891006713

2694 1072630031 วัดพิหารแดง เมืองสพุรรณบุรี สพุรรณบุรี สพป.สพุรรณบุรี เขต 1 กติติพงศ์ รัตนภา 0891006713

2695 1072630028 วัดวังกุม่ เมืองสพุรรณบุรี สพุรรณบุรี สพป.สพุรรณบุรี เขต 1 กติติพงศ์ รัตนภา 0891006713

2696 1072630045 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม เมืองสพุรรณบุรี สพุรรณบุรี สพป.สพุรรณบุรี เขต 1 กติติพงศ์ รัตนภา 0891006713

2697 1072630002 บ้านดอนโพ เมืองสพุรรณบุรี สพุรรณบุรี สพป.สพุรรณบุรี เขต 1 กติติพงศ์ รัตนภา 0891006713

2698 1072630041 วัดสวนแตง เมืองสพุรรณบุรี สพุรรณบุรี สพป.สพุรรณบุรี เขต 1 กติติพงศ์ รัตนภา 0891006713

2699 1072630240 วัดบ้านกล้วย ศรีประจันต์ สพุรรณบุรี สพป.สพุรรณบุรี เขต 1 กติติพงศ์ รัตนภา 0891006713

2700 1072630274 วัดป่าพระเจ้า ศรีประจันต์ สพุรรณบุรี สพป.สพุรรณบุรี เขต 1 กติติพงศ์ รัตนภา 0891006713

2701 1072630248 บ้านห้วยเจริญ ศรีประจันต์ สพุรรณบุรี สพป.สพุรรณบุรี เขต 1 กติติพงศ์ รัตนภา 0891006713

2702 1072630272 วัดสปัรสเทศ ศรีประจันต์ สพุรรณบุรี สพป.สพุรรณบุรี เขต 1 กติติพงศ์ รัตนภา 0891006713

2703 1072630245 วัดดงขี เหล็ก ศรีประจันต์ สพุรรณบุรี สพป.สพุรรณบุรี เขต 1 กติติพงศ์ รัตนภา 0891006713

2704 1072630268 อนุบาลศรีประจันต์ ศรีประจันต์ สพุรรณบุรี สพป.สพุรรณบุรี เขต 1 กติติพงศ์ รัตนภา 0891006713

2705 1072630452 สพุรรณบุรีปัญญานุกลู เมืองสพุรรณบุรี สพุรรณบุรี สพป.สพุรรณบุรี เขต 1 กติติพงศ์ รัตนภา 0891006713

2706 1072630069 บ้านหนองจิกรากข่า ดอนเจดีย์ สพุรรณบุรี สพป.สพุรรณบุรี เขต 2 กติติพงศ์ รัตนภา 0891006713
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2707 1072630086 บ้านสระกระโจม ดอนเจดีย์ สพุรรณบุรี สพป.สพุรรณบุรี เขต 2 กติติพงศ์ รัตนภา 0891006713

2708 1072630070 วัดสระด่าน ดอนเจดีย์ สพุรรณบุรี สพป.สพุรรณบุรี เขต 2 กติติพงศ์ รัตนภา 0891006713

2709 1072630280 วัดสองพี่น้อง สองพี่น้อง สพุรรณบุรี สพป.สพุรรณบุรี เขต 2 กติติพงศ์ รัตนภา 0891006713

2710 1072630293 วัดเทพพิทักษ์ สองพี่น้อง สพุรรณบุรี สพป.สพุรรณบุรี เขต 2 กติติพงศ์ รัตนภา 0891006713

2711 1072630323 วัดใหม่นพรัตน์ สองพี่น้อง สพุรรณบุรี สพป.สพุรรณบุรี เขต 2 กติติพงศ์ รัตนภา 0891006713

2712 1072630320 วัดบางสาม สองพี่น้อง สพุรรณบุรี สพป.สพุรรณบุรี เขต 2 กติติพงศ์ รัตนภา 0891006713

2713 1072630321 วัดทองประดิษฐ์ สองพี่น้อง สพุรรณบุรี สพป.สพุรรณบุรี เขต 2 กติติพงศ์ รัตนภา 0891006713

2714 1072630327 วัดรางบัวทอง (สวุรรณวิทยา) สองพี่น้อง สพุรรณบุรี สพป.สพุรรณบุรี เขต 2 กติติพงศ์ รัตนภา 0891006713

2715 1072630285 วัดไผ่ขาด สองพี่น้อง สพุรรณบุรี สพป.สพุรรณบุรี เขต 2 กติติพงศ์ รัตนภา 0891006713

2716 1072630373 วัดจันทราวาส อูท่อง สพุรรณบุรี สพป.สพุรรณบุรี เขต 2 กติติพงศ์ รัตนภา 0891006713

2717 1072630391 บ้านจรเข้สามพัน อูท่อง สพุรรณบุรี สพป.สพุรรณบุรี เขต 2 กติติพงศ์ รัตนภา 0891006713

2718 1072630375 วัดโคกยายเกตุ อูท่อง สพุรรณบุรี สพป.สพุรรณบุรี เขต 2 กติติพงศ์ รัตนภา 0891006713

2719 1072630417 บ้านเขาก าแพง อูท่อง สพุรรณบุรี สพป.สพุรรณบุรี เขต 2 กติติพงศ์ รัตนภา 0891006713

2720 1072630405 วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค)์ อูท่อง สพุรรณบุรี สพป.สพุรรณบุรี เขต 2 กติติพงศ์ รัตนภา 0891006713

2721 1072630386 วัดจ าปา อูท่อง สพุรรณบุรี สพป.สพุรรณบุรี เขต 2 กติติพงศ์ รัตนภา 0891006713

2722 1072630397 วัดใหม่สทิธาวาส อูท่อง สพุรรณบุรี สพป.สพุรรณบุรี เขต 2 กติติพงศ์ รัตนภา 0891006713

2723 1072630364 วัดปทุมสราวาส อูท่อง สพุรรณบุรี สพป.สพุรรณบุรี เขต 2 กติติพงศ์ รัตนภา 0891006713

2724 1072630113 วัดทับผึ งน้อย ด่านช้าง สพุรรณบุรี สพป.สพุรรณบุรี เขต 3 กติติพงศ์ รัตนภา 0891006713

2725 1072630123 บ้านละว้าวังควาย ด่านช้าง สพุรรณบุรี สพป.สพุรรณบุรี เขต 3 กติติพงศ์ รัตนภา 0891006713

2726 1072630096 ไทยรัฐวิทยา ๒๐ (บ้านหนองมะค่าโมง) ด่านช้าง สพุรรณบุรี สพป.สพุรรณบุรี เขต 3 กติติพงศ์ รัตนภา 0891006713

2727 1072630124 บ้านทุง่มะกอก ด่านช้าง สพุรรณบุรี สพป.สพุรรณบุรี เขต 3 กติติพงศ์ รัตนภา 0891006713

2728 1072630156 วัดปากดงท่าศาล เดิมบางนางบวช สพุรรณบุรี สพป.สพุรรณบุรี เขต 3 กติติพงศ์ รัตนภา 0891006713

2729 1072630165 วัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" เดิมบางนางบวช สพุรรณบุรี สพป.สพุรรณบุรี เขต 3 กติติพงศ์ รัตนภา 0891006713

2730 1072630162 วัดป่าสะแก เดิมบางนางบวช สพุรรณบุรี สพป.สพุรรณบุรี เขต 3 กติติพงศ์ รัตนภา 0891006713

2731 1072630157 วัดยางนอน เดิมบางนางบวช สพุรรณบุรี สพป.สพุรรณบุรี เขต 3 กติติพงศ์ รัตนภา 0891006713

2732 1072630169 บ้านหนององิพิง เดิมบางนางบวช สพุรรณบุรี สพป.สพุรรณบุรี เขต 3 กติติพงศ์ รัตนภา 0891006713

2733 1072630160 วัดอูต่ะเภา เดิมบางนางบวช สพุรรณบุรี สพป.สพุรรณบุรี เขต 3 กติติพงศ์ รัตนภา 0891006713

2734 1072630347 วัดใหม่สระพลอย สามชุก สพุรรณบุรี สพป.สพุรรณบุรี เขต 3 กติติพงศ์ รัตนภา 0891006713

2735 1072630350 วัดบางขวาก สามชุก สพุรรณบุรี สพป.สพุรรณบุรี เขต 3 กติติพงศ์ รัตนภา 0891006713

2736 1072630353 วัดทุง่แฝก สามชุก สพุรรณบุรี สพป.สพุรรณบุรี เขต 3 กติติพงศ์ รัตนภา 0891006713

2737 1072630334 วัดหนองสะเดา สามชุก สพุรรณบุรี สพป.สพุรรณบุรี เขต 3 กติติพงศ์ รัตนภา 0891006713

2738 1072630439 บ้านสระเตย หนองหญ้าไซ สพุรรณบุรี สพป.สพุรรณบุรี เขต 3 กติติพงศ์ รัตนภา 0891006713

2739 1072630423 บ้านหนองกระถิน หนองหญ้าไซ สพุรรณบุรี สพป.สพุรรณบุรี เขต 3 กติติพงศ์ รัตนภา 0891006713

2740 1072630426 วัดหนองทราย หนองหญ้าไซ สพุรรณบุรี สพป.สพุรรณบุรี เขต 3 กติติพงศ์ รัตนภา 0891006713

2741 1084640055 บ้านไสตอ กาญจนดิษฐ์ สรุาษฎร์ธานี สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 1 วรพงศ์ พวงทิพย์ 0891696841

2742 1084640046 วัดวังไทร กาญจนดิษฐ์ สรุาษฎร์ธานี สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 1 วรพงศ์ พวงทิพย์ 0891696841

2743 1084640067 บ้านปากกะแดะ กาญจนดิษฐ์ สรุาษฎร์ธานี สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 1 วรพงศ์ พวงทิพย์ 0891696841

2744 1084640026 วัดบางใบไม้ เมืองสรุาษฎร์ธานี สรุาษฎร์ธานี สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 1 วรพงศ์ พวงทิพย์ 0891696841

2745 1084640544 ศึกษาสงเคราะห์สรุาษฎร์ธานี เมืองสรุาษฎร์ธานี สรุาษฎร์ธานี สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 1 วรพงศ์ พวงทิพย์ 0891696841

2746 1084640137 บ้านดอนสวุรรณ คีรีรัฐนิคม สรุาษฎร์ธานี สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 วรพงศ์ พวงทิพย์ 0891696841

2747 1084640204 บ้านหนองมน ไชยา สรุาษฎร์ธานี สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 วรพงศ์ พวงทิพย์ 0891696841

2748 1084640185 บ้านพรุยายชี ไชยา สรุาษฎร์ธานี สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 วรพงศ์ พวงทิพย์ 0891696841

2749 1084640211 วัดพุมเรียง ไชยา สรุาษฎร์ธานี สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 วรพงศ์ พวงทิพย์ 0891696841
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2750 1084640190 บ้านสามสกั(ถาวรราษฎร์บ ารุง) ไชยา สรุาษฎร์ธานี สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 วรพงศ์ พวงทิพย์ 0891696841

2751 1084640248 บ้านท่าแซะ ท่าฉาง สรุาษฎร์ธานี สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 วรพงศ์ พวงทิพย์ 0891696841

2752 1084640251 วัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อปุถัมภ์) ท่าฉาง สรุาษฎร์ธานี สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 วรพงศ์ พวงทิพย์ 0891696841

2753 1084640240 ชุมชนวัดจันทาราม ท่าฉาง สรุาษฎร์ธานี สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 วรพงศ์ พวงทิพย์ 0891696841

2754 1084640256 วัดบางคราม ท่าฉาง สรุาษฎร์ธานี สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 วรพงศ์ พวงทิพย์ 0891696841

2755 1084640268 บ้านคันธลุี ท่าชนะ สรุาษฎร์ธานี สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 วรพงศ์ พวงทิพย์ 0891696841

2756 1084640273 บ้านเกาะมุกด์ ท่าชนะ สรุาษฎร์ธานี สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 วรพงศ์ พวงทิพย์ 0891696841

2757 1084640262 วัดขจรบ ารุง ท่าชนะ สรุาษฎร์ธานี สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 วรพงศ์ พวงทิพย์ 0891696841

2758 1084640287 บ้านทุง่เสยีน ท่าชนะ สรุาษฎร์ธานี สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 วรพงศ์ พวงทิพย์ 0891696841

2759 1084640500 บ้านพัฒนา บ้านตาขุน สรุาษฎร์ธานี สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 วรพงศ์ พวงทิพย์ 0891696841

2760 1084640497 วัดพรุศรี บ้านตาขุน สรุาษฎร์ธานี สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 วรพงศ์ พวงทิพย์ 0891696841

2761 1084640489 บ้านตาขุน บ้านตาขุน สรุาษฎร์ธานี สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 วรพงศ์ พวงทิพย์ 0891696841

2762 1084640341 วัดถ  าวราราม พนม สรุาษฎร์ธานี สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 วรพงศ์ พวงทิพย์ 0891696841

2763 1084640330 บ้านบางสาน พนม สรุาษฎร์ธานี สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 วรพงศ์ พวงทิพย์ 0891696841

2764 1084640400 วัดประชาวงศาราม พุนพิน สรุาษฎร์ธานี สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 วรพงศ์ พวงทิพย์ 0891696841

2765 1084640416 วัดสนัติคีรีรมย์ พุนพิน สรุาษฎร์ธานี สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 วรพงศ์ พวงทิพย์ 0891696841

2766 1084640397 บ้านปลายคลอง พุนพิน สรุาษฎร์ธานี สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 วรพงศ์ พวงทิพย์ 0891696841

2767 1084640441 บ้านนาใหญ่ พุนพิน สรุาษฎร์ธานี สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 วรพงศ์ พวงทิพย์ 0891696841

2768 1084640413 บ้านบ่อกรัง พุนพิน สรุาษฎร์ธานี สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 วรพงศ์ พวงทิพย์ 0891696841

2769 1084640428 บ้านท่าม่วง พุนพิน สรุาษฎร์ธานี สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 วรพงศ์ พวงทิพย์ 0891696841

2770 1084640420 วัดบางพลา พุนพิน สรุาษฎร์ธานี สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 วรพงศ์ พวงทิพย์ 0891696841

2771 1084640418 วัดเขาศรีวิชัย พุนพิน สรุาษฎร์ธานี สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 วรพงศ์ พวงทิพย์ 0891696841

2772 1084640425 บ้านยางงาม พุนพิน สรุาษฎร์ธานี สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 วรพงศ์ พวงทิพย์ 0891696841

2773 1084640438 วัดหัวเตย พุนพิน สรุาษฎร์ธานี สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 วรพงศ์ พวงทิพย์ 0891696841

2774 1084640534 วัดโพธิ์น้อย วิภาวดี สรุาษฎร์ธานี สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 วรพงศ์ พวงทิพย์ 0891696841

2775 1084640531 บ้านท่านหญิงวิภา วิภาวดี สรุาษฎร์ธานี สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 วรพงศ์ พวงทิพย์ 0891696841

2776 1084640179 บ้านทับใหม่ เคียนซา สรุาษฎร์ธานี สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 วรพงศ์ พวงทิพย์ 0891696841

2777 1084640167 วัดอรัญคามวารี เคียนซา สรุาษฎร์ธานี สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 วรพงศ์ พวงทิพย์ 0891696841

2778 1084640525 บ้านบางปาน ชัยบุรี สรุาษฎร์ธานี สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 วรพงศ์ พวงทิพย์ 0891696841

2779 1084640522 วัดสมัยสวุรรณ ชัยบุรี สรุาษฎร์ธานี สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 วรพงศ์ พวงทิพย์ 0891696841

2780 1084640514 ทรัพย์ทวี บ้านนาเดิม สรุาษฎร์ธานี สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 วรพงศ์ พวงทิพย์ 0891696841

2781 1084640315 ควนสบุรรณ บ้านนาสาร สรุาษฎร์ธานี สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 วรพงศ์ พวงทิพย์ 0891696841

2782 1084640299 บ้านควนใหม่ บ้านนาสาร สรุาษฎร์ธานี สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 วรพงศ์ พวงทิพย์ 0891696841

2783 1084640295 บ้านช่องช้าง บ้านนาสาร สรุาษฎร์ธานี สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 วรพงศ์ พวงทิพย์ 0891696841

2784 1084640375 บ้านประตูพลิก พระแสง สรุาษฎร์ธานี สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 วรพงศ์ พวงทิพย์ 0891696841

2785 1084640455 บ้านควนสงู เวียงสระ สรุาษฎร์ธานี สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 วรพงศ์ พวงทิพย์ 0891696841

2786 1084640468 บ้านพรุแชง เวียงสระ สรุาษฎร์ธานี สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 วรพงศ์ พวงทิพย์ 0891696841

2787 1032650731 บ้านสนวนนางแกว้ เขวาสนิรินทร์ สรุินทร์ สพป.สรุินทร์ เขต 1 พิสษิฐ์ เด่นประเสริฐ 0917707524

2788 1032650139 บ้านกนัโจรง จอมพระ สรุินทร์ สพป.สรุินทร์ เขต 1 พิสษิฐ์ เด่นประเสริฐ 0917707524

2789 1032650146 บ้านผือ จอมพระ สรุินทร์ สพป.สรุินทร์ เขต 1 พิสษิฐ์ เด่นประเสริฐ 0917707524

2790 1032650109 บ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ จอมพระ สรุินทร์ สพป.สรุินทร์ เขต 1 พิสษิฐ์ เด่นประเสริฐ 0917707524

2791 1032650083 บ้านโคกอารักษ์ เมืองสรุินทร์ สรุินทร์ สพป.สรุินทร์ เขต 1 พิสษิฐ์ เด่นประเสริฐ 0917707524

2792 1032650028 พรหมประสาทราษฎร์นุกลู เมืองสรุินทร์ สรุินทร์ สพป.สรุินทร์ เขต 1 พิสษิฐ์ เด่นประเสริฐ 0917707524
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2793 1032650013 บ้านตระแสง เมืองสรุินทร์ สรุินทร์ สพป.สรุินทร์ เขต 1 พิสษิฐ์ เด่นประเสริฐ 0917707524

2794 1032650104 บ้านระกาสงัแก เมืองสรุินทร์ สรุินทร์ สพป.สรุินทร์ เขต 1 พิสษิฐ์ เด่นประเสริฐ 0917707524

2795 1032650062 เมืองที เมืองสรุินทร์ สรุินทร์ สพป.สรุินทร์ เขต 1 พิสษิฐ์ เด่นประเสริฐ 0917707524

2796 1032650053 บ้านราม เมืองสรุินทร์ สรุินทร์ สพป.สรุินทร์ เขต 1 พิสษิฐ์ เด่นประเสริฐ 0917707524

2797 1032650074 บ้านโสน(พิทยศึกษา) เมืองสรุินทร์ สรุินทร์ สพป.สรุินทร์ เขต 1 พิสษิฐ์ เด่นประเสริฐ 0917707524

2798 1032650632 บ้านโชกเหนือ ล าดวน สรุินทร์ สพป.สรุินทร์ เขต 1 พิสษิฐ์ เด่นประเสริฐ 0917707524

2799 1032650637 บ้านตร าดม ล าดวน สรุินทร์ สพป.สรุินทร์ เขต 1 พิสษิฐ์ เด่นประเสริฐ 0917707524

2800 1032650630 ศิริราษฎร์วิทยา ล าดวน สรุินทร์ สพป.สรุินทร์ เขต 1 พิสษิฐ์ เด่นประเสริฐ 0917707524

2801 1032650644 บ้านอูโ่ลก ล าดวน สรุินทร์ สพป.สรุินทร์ เขต 1 พิสษิฐ์ เด่นประเสริฐ 0917707524

2802 1032650405 บ้านกดุหวาย ศีขรภูมิ สรุินทร์ สพป.สรุินทร์ เขต 1 พิสษิฐ์ เด่นประเสริฐ 0917707524

2803 1032650443 บ้านขวาวใหญ่ ศีขรภูมิ สรุินทร์ สพป.สรุินทร์ เขต 1 พิสษิฐ์ เด่นประเสริฐ 0917707524

2804 1032650447 บ้านหัวแรตนาโพธิ์ ศีขรภูมิ สรุินทร์ สพป.สรุินทร์ เขต 1 พิสษิฐ์ เด่นประเสริฐ 0917707524

2805 1032650404 บ้านสว่างโนนแดง ศีขรภูมิ สรุินทร์ สพป.สรุินทร์ เขต 1 พิสษิฐ์ เด่นประเสริฐ 0917707524

2806 1032650397 บ้านยางเตี ย ศีขรภูมิ สรุินทร์ สพป.สรุินทร์ เขต 1 พิสษิฐ์ เด่นประเสริฐ 0917707524

2807 1032650438 บ้านขะเนก ศีขรภูมิ สรุินทร์ สพป.สรุินทร์ เขต 1 พิสษิฐ์ เด่นประเสริฐ 0917707524

2808 1032650570 บ้านโนนสวรรค์ ส าโรงทาบ สรุินทร์ สพป.สรุินทร์ เขต 1 พิสษิฐ์ เด่นประเสริฐ 0917707524

2809 1032650587 บ้านดู่ ส าโรงทาบ สรุินทร์ สพป.สรุินทร์ เขต 1 พิสษิฐ์ เด่นประเสริฐ 0917707524

2810 1032650568 สะโนวิทยา ส าโรงทาบ สรุินทร์ สพป.สรุินทร์ เขต 1 พิสษิฐ์ เด่นประเสริฐ 0917707524

2811 1032650592 บ้านตะเคียนกยูวิทยา ส าโรงทาบ สรุินทร์ สพป.สรุินทร์ เขต 1 พิสษิฐ์ เด่นประเสริฐ 0917707524

2812 1032650584 การุญวิทยา ส าโรงทาบ สรุินทร์ สพป.สรุินทร์ เขต 1 พิสษิฐ์ เด่นประเสริฐ 0917707524

2813 1032650577 บ้านหนองแล้ง ส าโรงทาบ สรุินทร์ สพป.สรุินทร์ เขต 1 พิสษิฐ์ เด่นประเสริฐ 0917707524

2814 1032650583 บ้านหนองฮะ ส าโรงทาบ สรุินทร์ สพป.สรุินทร์ เขต 1 พิสษิฐ์ เด่นประเสริฐ 0917707524

2815 1032650596 หมื่นศรีประชาสรรค์ ส าโรงทาบ สรุินทร์ สพป.สรุินทร์ เขต 1 พิสษิฐ์ เด่นประเสริฐ 0917707524

2816 1032650197 บ้านศรีณรงค์ ชุมพลบุรี สรุินทร์ สพป.สรุินทร์ เขต 2 พิสษิฐ์ เด่นประเสริฐ 0917707524

2817 1032650737 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์ สรุินทร์ สพป.สรุินทร์ เขต 2 พิสษิฐ์ เด่นประเสริฐ 0917707524

2818 1032650377 บ้านน  าค า รัตนบุรี สรุินทร์ สพป.สรุินทร์ เขต 2 พิสษิฐ์ เด่นประเสริฐ 0917707524

2819 1032650345 บ้านน  าเขียว รัตนบุรี สรุินทร์ สพป.สรุินทร์ เขต 2 พิสษิฐ์ เด่นประเสริฐ 0917707524

2820 1032650386 ไตรคามวิทยา รัตนบุรี สรุินทร์ สพป.สรุินทร์ เขต 2 พิสษิฐ์ เด่นประเสริฐ 0917707524

2821 1032650371 บ้านยาง รัตนบุรี สรุินทร์ สพป.สรุินทร์ เขต 2 พิสษิฐ์ เด่นประเสริฐ 0917707524

2822 1032650390 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรี สรุินทร์ สพป.สรุินทร์ เขต 2 พิสษิฐ์ เด่นประเสริฐ 0917707524

2823 1032650488 บ้านนานวน สนม สรุินทร์ สพป.สรุินทร์ เขต 2 พิสษิฐ์ เด่นประเสริฐ 0917707524

2824 1032650496 บ้านนาดี สนม สรุินทร์ สพป.สรุินทร์ เขต 2 พิสษิฐ์ เด่นประเสริฐ 0917707524

2825 1032650614 บ้านตะเคียน กาบเชิง สรุินทร์ สพป.สรุินทร์ เขต 3 พิสษิฐ์ เด่นประเสริฐ 0917707524

2826 1032650656 บ้านหนองโจงโลง บัวเชด สรุินทร์ สพป.สรุินทร์ เขต 3 พิสษิฐ์ เด่นประเสริฐ 0917707524

2827 1032650272 บ้านสโีค ปราสาท สรุินทร์ สพป.สรุินทร์ เขต 3 พิสษิฐ์ เด่นประเสริฐ 0917707524

2828 1032650334 บ้านกนู ปราสาท สรุินทร์ สพป.สรุินทร์ เขต 3 พิสษิฐ์ เด่นประเสริฐ 0917707524

2829 1032650280 บ้านตะคร้อ ปราสาท สรุินทร์ สพป.สรุินทร์ เขต 3 พิสษิฐ์ เด่นประเสริฐ 0917707524

2830 1032650286 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บ ารุง) ปราสาท สรุินทร์ สพป.สรุินทร์ เขต 3 พิสษิฐ์ เด่นประเสริฐ 0917707524

2831 1032650268 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) ปราสาท สรุินทร์ สพป.สรุินทร์ เขต 3 พิสษิฐ์ เด่นประเสริฐ 0917707524

2832 1032650330 บ้านกว็ล ปราสาท สรุินทร์ สพป.สรุินทร์ เขต 3 พิสษิฐ์ เด่นประเสริฐ 0917707524

2833 1032650697 บ้านตาเมียง พนมดงรัก สรุินทร์ สพป.สรุินทร์ เขต 3 พิสษิฐ์ เด่นประเสริฐ 0917707524

2834 1032650669 บ้านละมงค์ ศรีณรงค์ สรุินทร์ สพป.สรุินทร์ เขต 3 พิสษิฐ์ เด่นประเสริฐ 0917707524

2835 1032650680 บ้านเกาะตรวจ ศรีณรงค์ สรุินทร์ สพป.สรุินทร์ เขต 3 พิสษิฐ์ เด่นประเสริฐ 0917707524
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2836 1032650523 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม) สงัขะ สรุินทร์ สพป.สรุินทร์ เขต 3 พิสษิฐ์ เด่นประเสริฐ 0917707524

2837 1032650531 บ้านตาแตรวทัพดัด สงัขะ สรุินทร์ สพป.สรุินทร์ เขต 3 พิสษิฐ์ เด่นประเสริฐ 0917707524

2838 1032650538 บ้านสะกาด สงัขะ สรุินทร์ สพป.สรุินทร์ เขต 3 พิสษิฐ์ เด่นประเสริฐ 0917707524

2839 1032650798 โสตศึกษาจังหวัดสรุินทร์ ปราสาท สรุินทร์ สพป.สรุินทร์ เขต 3 พิสษิฐ์ เด่นประเสริฐ 0917707524

2840 1043660162 บ้านกองนาง ท่าบ่อ หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 มงคล ศรีกงพาน 0891030689

2841 1043660171 บ้านโพนพระ ท่าบ่อ หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 มงคล ศรีกงพาน 0891030689

2842 1043660158 บ้านนาช้างน  า ท่าบ่อ หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 มงคล ศรีกงพาน 0891030689

2843 1043660178 บ้านกวดโคกสว่าง ท่าบ่อ หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 มงคล ศรีกงพาน 0891030689

2844 1043660174 บ้านหนองแวง ท่าบ่อ หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 มงคล ศรีกงพาน 0891030689

2845 1043660145 ชุมชนบ้านถ่อน ท่าบ่อ หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 มงคล ศรีกงพาน 0891030689

2846 1043660161 บ้านแสนสขุ ท่าบ่อ หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 มงคล ศรีกงพาน 0891030689

2847 1043660147 บ้านหนองนาง ท่าบ่อ หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 มงคล ศรีกงพาน 0891030689

2848 1043660486 บ้านโพนทอง โพธิ์ตาก หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 มงคล ศรีกงพาน 0891030689

2849 1043660485 บ้านสาวแล โพธิ์ตาก หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 มงคล ศรีกงพาน 0891030689

2850 1043660031 บ้านเดื่อใต้ เมืองหนองคาย หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 มงคล ศรีกงพาน 0891030689

2851 1043660018 บ้านโคกป่าฝาง เมืองหนองคาย หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 มงคล ศรีกงพาน 0891030689

2852 1043660052 ราษฎร์นุเคราะห์ เมืองหนองคาย หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 มงคล ศรีกงพาน 0891030689

2853 1043660028 จันทราราม เมืองหนองคาย หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 มงคล ศรีกงพาน 0891030689

2854 1043660008 บ้านโคกแมงเงา เมืองหนองคาย หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 มงคล ศรีกงพาน 0891030689

2855 1043660020 บ้านเมืองบาง เมืองหนองคาย หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 มงคล ศรีกงพาน 0891030689

2856 1043660023 หาดค าบอนวัฒนา เมืองหนองคาย หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 มงคล ศรีกงพาน 0891030689

2857 1043660016 ครุราษฎร์รังสรรค์ เมืองหนองคาย หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 มงคล ศรีกงพาน 0891030689

2858 1043660046 ดาวเรืองสมสะอาด เมืองหนองคาย หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 มงคล ศรีกงพาน 0891030689

2859 1043660006 บ้านคุยนางขาว เมืองหนองคาย หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 มงคล ศรีกงพาน 0891030689

2860 1043660033 หินโงมวิทยา เมืองหนองคาย หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 มงคล ศรีกงพาน 0891030689

2861 1043660307 ชุมชนบ้านหม้อ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 มงคล ศรีกงพาน 0891030689

2862 1043660311 พระพุทธบาทเทสรังสวิีทยา ศรีเชียงใหม่ หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 มงคล ศรีกงพาน 0891030689

2863 1043660293 บ้านศรีเชียงใหม่ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 มงคล ศรีกงพาน 0891030689

2864 1043660301 บ้านไทยสามัคคี ศรีเชียงใหม่ หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 มงคล ศรีกงพาน 0891030689

2865 1043660425 บ้านเหมือดแอ่ สระใคร หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 มงคล ศรีกงพาน 0891030689

2866 1043660420 บ้านน  าสวยมิตรภาพที ่19 สระใคร หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 มงคล ศรีกงพาน 0891030689

2867 1043660314 ชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 สงัคม หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 มงคล ศรีกงพาน 0891030689

2868 1043660333 บ้านเทพประทับ สงัคม หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 มงคล ศรีกงพาน 0891030689

2869 1043660326 บ้านม่วง สงัคม หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 มงคล ศรีกงพาน 0891030689

2870 1043660321 บ้านผาตั ง สงัคม หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 มงคล ศรีกงพาน 0891030689

2871 1043660480 บ้านนาดี เฝ้าไร่ หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 2 มงคล ศรีกงพาน 0891030689

2872 1043660468 บ้านแบง เฝ้าไร่ หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 2 มงคล ศรีกงพาน 0891030689

2873 1043660236 บ้านนาเพียงใหญ่ โพนพิสยั หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 2 มงคล ศรีกงพาน 0891030689

2874 1043660246 บ้านบัว โพนพิสยั หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 2 มงคล ศรีกงพาน 0891030689

2875 1043660267 บ้านเซมิ โพนพิสยั หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 2 มงคล ศรีกงพาน 0891030689

2876 1043660249 บ้านผือ โพนพิสยั หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 2 มงคล ศรีกงพาน 0891030689

2877 1043660289 บ้านเชียงอาด โพนพิสยั หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 2 มงคล ศรีกงพาน 0891030689

2878 1043660443 บ้านนายาง รัตนวาปี หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 2 มงคล ศรีกงพาน 0891030689
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2879 1039760255 บ้านโนนสว่าง โนนสงั หนองบัวล าภู สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 วิรพล บุญอาจ 0834901702

2880 1039760297 บ้านค้อ โนนสงั หนองบัวล าภู สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 วิรพล บุญอาจ 0834901702

2881 1039760023 บ้านนามะเฟือง เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 วิรพล บุญอาจ 0834901702

2882 1039760063 บ้านนาเลิง เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 วิรพล บุญอาจ 0834901702

2883 1039760073 ร่มเกล้า เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 วิรพล บุญอาจ 0834901702

2884 1039760029 หัวนาศึกษาวิทย์ เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 วิรพล บุญอาจ 0834901702

2885 1039760189 บ้านทรายมูล ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 วิรพล บุญอาจ 0834901702

2886 1039760162 โนนคูณวิทยา ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 วิรพล บุญอาจ 0834901702

2887 1039760151 หนองแกสระแกว้วิทยา ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 วิรพล บุญอาจ 0834901702

2888 1039760140 ดอนปอวิทยา ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 วิรพล บุญอาจ 0834901702

2889 1039760085 บ้านกดุดินจี่ นากลาง หนองบัวล าภู สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 วิรพล บุญอาจ 0834901702

2890 1039760079 บ้านเกา่กลอยกดุกระสู้ นากลาง หนองบัวล าภู สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 วิรพล บุญอาจ 0834901702

2891 1039760111 บ้านโป่งแคศรีถาวร นากลาง หนองบัวล าภู สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 วิรพล บุญอาจ 0834901702

2892 1039760107 บ้านหนองบัวค าแสน นากลาง หนองบัวล าภู สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 วิรพล บุญอาจ 0834901702

2893 1039760120 บ้านโนนเมือง นากลาง หนองบัวล าภู สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 วิรพล บุญอาจ 0834901702

2894 1039760116 บ้านหนองกงุศรีโพธิ์ศรีสมพร นากลาง หนองบัวล าภู สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 วิรพล บุญอาจ 0834901702

2895 1039760312 บ้านโคกนาเหล่า นาวัง หนองบัวล าภู สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 วิรพล บุญอาจ 0834901702

2896 1039760320 บ้านผาวัง นาวัง หนองบัวล าภู สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 วิรพล บุญอาจ 0834901702

2897 1015670031 วัดมะขาม ไชโย อา่งทอง สพป.อา่งทอง อเุทน คุ้มตีทอง 0840753434

2898 1015670032 บ้านชะไว ไชโย อา่งทอง สพป.อา่งทอง อเุทน คุ้มตีทอง 0840753434

2899 1015670038 วัดชัยสทิธาราม ไชโย อา่งทอง สพป.อา่งทอง อเุทน คุ้มตีทอง 0840753434

2900 1015670027 วัดมหานาม ไชโย อา่งทอง สพป.อา่งทอง อเุทน คุ้มตีทอง 0840753434

2901 1015670033 วัดบ้านป่า ไชโย อา่งทอง สพป.อา่งทอง อเุทน คุ้มตีทอง 0840753434

2902 1015670035 วัดวงษ์ภาศน์ ไชโย อา่งทอง สพป.อา่งทอง อเุทน คุ้มตีทอง 0840753434

2903 1015670049 ไทยรัฐวิทยา 6 ป่าโมก อา่งทอง สพป.อา่งทอง อเุทน คุ้มตีทอง 0840753434

2904 1015670051 วัดถนน ป่าโมก อา่งทอง สพป.อา่งทอง อเุทน คุ้มตีทอง 0840753434

2905 1015670047 ชุมชนวัดพายทอง ป่าโมก อา่งทอง สพป.อา่งทอง อเุทน คุ้มตีทอง 0840753434

2906 1015670083 วัดค าหยาด โพธิ์ทอง อา่งทอง สพป.อา่งทอง อเุทน คุ้มตีทอง 0840753434

2907 1015670084 วัดโคกพุทรา โพธิ์ทอง อา่งทอง สพป.อา่งทอง อเุทน คุ้มตีทอง 0840753434

2908 1015670088 วัดทางพระ โพธิ์ทอง อา่งทอง สพป.อา่งทอง อเุทน คุ้มตีทอง 0840753434

2909 1015670090 วัดท่าโขลง โพธิ์ทอง อา่งทอง สพป.อา่งทอง อเุทน คุ้มตีทอง 0840753434

2910 1015670059 วัดสามประชุม โพธิ์ทอง อา่งทอง สพป.อา่งทอง อเุทน คุ้มตีทอง 0840753434

2911 1015670068 วัดบุญเกดิ โพธิ์ทอง อา่งทอง สพป.อา่งทอง อเุทน คุ้มตีทอง 0840753434

2912 1015670082 วัดงิ วราย โพธิ์ทอง อา่งทอง สพป.อา่งทอง อเุทน คุ้มตีทอง 0840753434

2913 1015670077 วัดม่วงคัน โพธิ์ทอง อา่งทอง สพป.อา่งทอง อเุทน คุ้มตีทอง 0840753434

2914 1015670065 วัดโพธิ์เกรียบ โพธิ์ทอง อา่งทอง สพป.อา่งทอง อเุทน คุ้มตีทอง 0840753434

2915 1015670069 วัดน  าอาบ โพธิ์ทอง อา่งทอง สพป.อา่งทอง อเุทน คุ้มตีทอง 0840753434

2916 1015670022 วัดโพธวิงษ์ เมืองอา่งทอง อา่งทอง สพป.อา่งทอง อเุทน คุ้มตีทอง 0840753434

2917 1015670023 วัดโคศุภราช เมืองอา่งทอง อา่งทอง สพป.อา่งทอง อเุทน คุ้มตีทอง 0840753434

2918 1015670014 วัดตาลเจ็ดช่อ เมืองอา่งทอง อา่งทอง สพป.อา่งทอง อเุทน คุ้มตีทอง 0840753434

2919 1015670012 วัดลิ นทอง เมืองอา่งทอง อา่งทอง สพป.อา่งทอง อเุทน คุ้มตีทอง 0840753434

2920 1015670007 วัดโบสถ์ เมืองอา่งทอง อา่งทอง สพป.อา่งทอง อเุทน คุ้มตีทอง 0840753434

2921 1015670005 วัดเซงิหวาย เมืองอา่งทอง อา่งทอง สพป.อา่งทอง อเุทน คุ้มตีทอง 0840753434
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2922 1015670097 วัดวันอทุิศ วิเศษชัยชาญ อา่งทอง สพป.อา่งทอง อเุทน คุ้มตีทอง 0840753434

2923 1015670104 วัดยางมณี วิเศษชัยชาญ อา่งทอง สพป.อา่งทอง อเุทน คุ้มตีทอง 0840753434

2924 1015670117 วัดอบทม วิเศษชัยชาญ อา่งทอง สพป.อา่งทอง อเุทน คุ้มตีทอง 0840753434

2925 1015670102 วัดมะนาวหวาน วิเศษชัยชาญ อา่งทอง สพป.อา่งทอง อเุทน คุ้มตีทอง 0840753434

2926 1015670091 ชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ วิเศษชัยชาญ อา่งทอง สพป.อา่งทอง อเุทน คุ้มตีทอง 0840753434

2927 1015670119 บ้านห้วยคล้า วิเศษชัยชาญ อา่งทอง สพป.อา่งทอง อเุทน คุ้มตีทอง 0840753434

2928 1015670109 ชุมชนวัดน  าพุ (น  าพุพิทยาคาร) วิเศษชัยชาญ อา่งทอง สพป.อา่งทอง อเุทน คุ้มตีทอง 0840753434

2929 1015670115 วัดห้วยโรง วิเศษชัยชาญ อา่งทอง สพป.อา่งทอง อเุทน คุ้มตีทอง 0840753434

2930 1015670134 วัดท่าชุมนุม สามโก้ อา่งทอง สพป.อา่งทอง อเุทน คุ้มตีทอง 0840753434

2931 1015670132 บ้านหนองถ  า สามโก้ อา่งทอง สพป.อา่งทอง อเุทน คุ้มตีทอง 0840753434

2932 1015670130 วัดเกษทอง สามโก้ อา่งทอง สพป.อา่งทอง อเุทน คุ้มตีทอง 0840753434

2933 1015670142 วัดบ้านแก แสวงหา อา่งทอง สพป.อา่งทอง อเุทน คุ้มตีทอง 0840753434

2934 1015670158 วัดแกว้กระจ่าง แสวงหา อา่งทอง สพป.อา่งทอง อเุทน คุ้มตีทอง 0840753434

2935 1015670151 ประสทิธวิิทยา แสวงหา อา่งทอง สพป.อา่งทอง อเุทน คุ้มตีทอง 0840753434

2936 1037750099 บ้านโนนกงุ ชานุมาน อ านาจเจริญ สพป.อ านาจเจริญ อธปิกรณ์ สอนสา 0829935054

2937 1037750132 บ้านโคกพระวินัยดี ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ สพป.อ านาจเจริญ อธปิกรณ์ สอนสา 0829935054

2938 1037750146 ม่วงโป้หนองน  าขุ่น ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ สพป.อ านาจเจริญ อธปิกรณ์ สอนสา 0829935054

2939 1037750155 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) พนา อ านาจเจริญ สพป.อ านาจเจริญ อธปิกรณ์ สอนสา 0829935054

2940 1037750150 ชุมชนบ้านเสารีก พนา อ านาจเจริญ สพป.อ านาจเจริญ อธปิกรณ์ สอนสา 0829935054

2941 1037750167 บ้านหัวดอนขามสามัคคี พนา อ านาจเจริญ สพป.อ านาจเจริญ อธปิกรณ์ สอนสา 0829935054

2942 1037750013 บ้านไกค่ า เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ สพป.อ านาจเจริญ อธปิกรณ์ สอนสา 0829935054

2943 1037750053 บ้านภูเขาขาม เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ สพป.อ านาจเจริญ อธปิกรณ์ สอนสา 0829935054

2944 1037750052 บ้านกดุน  ากนิ เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ สพป.อ านาจเจริญ อธปิกรณ์ สอนสา 0829935054

2945 1037750027 นาผือโคกกอก เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ สพป.อ านาจเจริญ อธปิกรณ์ สอนสา 0829935054

2946 1037750042 บ้านนาหมอม้า เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ สพป.อ านาจเจริญ อธปิกรณ์ สอนสา 0829935054

2947 1037750082 ปลาค้าวหนองน  าเทีย่ง เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ สพป.อ านาจเจริญ อธปิกรณ์ สอนสา 0829935054

2948 1037750059 พัฒนาสามัคคี เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ สพป.อ านาจเจริญ อธปิกรณ์ สอนสา 0829935054

2949 1037750066 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ สพป.อ านาจเจริญ อธปิกรณ์ สอนสา 0829935054

2950 1037750071 เหล่าพรวนป่ากงุโนนสวาง เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ สพป.อ านาจเจริญ อธปิกรณ์ สอนสา 0829935054

2951 1037750239 บ้านดงมะยางหนองนกหอ ลืออ านาจ อ านาจเจริญ สพป.อ านาจเจริญ อธปิกรณ์ สอนสา 0829935054

2952 1037750260 บ้านไร่ขี ลืออ านาจ อ านาจเจริญ สพป.อ านาจเจริญ อธปิกรณ์ สอนสา 0829935054

2953 1037750190 บ้านโคกกลางเหนือ เสนางคนิคม อ านาจเจริญ สพป.อ านาจเจริญ อธปิกรณ์ สอนสา 0829935054

2954 1037750177 บ้านโพนทอง เสนางคนิคม อ านาจเจริญ สพป.อ านาจเจริญ อธปิกรณ์ สอนสา 0829935054

2955 1037750173 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ เสนางคนิคม อ านาจเจริญ สพป.อ านาจเจริญ อธปิกรณ์ สอนสา 0829935054

2956 1037750185 บ้านหนองสามสหีนองดินด า เสนางคนิคม อ านาจเจริญ สพป.อ านาจเจริญ อธปิกรณ์ สอนสา 0829935054

2957 1037750194 เค็งใหญ่หนองงูเหลือม หัวตะพาน อ านาจเจริญ สพป.อ านาจเจริญ อธปิกรณ์ สอนสา 0829935054

2958 1037750223 บ้านสร้างถ่อ หัวตะพาน อ านาจเจริญ สพป.อ านาจเจริญ อธปิกรณ์ สอนสา 0829935054

2959 1037750230 บ้านหัวตะพาน หัวตะพาน อ านาจเจริญ สพป.อ านาจเจริญ อธปิกรณ์ สอนสา 0829935054

2960 1041680371 บ้านโคกกลาง เพ็ญ อดุรธานี สพป.อดุรธานี เขต 1 พัฒนะ ลันดา 0840754888

2961 1041680405 บ้านดอนข่าค าผักหนามประชาสามัคคี เพ็ญ อดุรธานี สพป.อดุรธานี เขต 1 พัฒนะ ลันดา 0840754888

2962 1041680375 ชุมชนบ้านธาตุ เพ็ญ อดุรธานี สพป.อดุรธานี เขต 1 พัฒนะ ลันดา 0840754888

2963 1041680415 บ้านเหล่าดอนเงิน เพ็ญ อดุรธานี สพป.อดุรธานี เขต 1 พัฒนะ ลันดา 0840754888

2964 1041680370 บ้านนาสอ่นโพนทัน เพ็ญ อดุรธานี สพป.อดุรธานี เขต 1 พัฒนะ ลันดา 0840754888
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2965 1041680066 มิตรภาพ 6 เมืองอดุรธานี อดุรธานี สพป.อดุรธานี เขต 1 พัฒนะ ลันดา 0840754888

2966 1041680074 บ้านนาค าหลวง เมืองอดุรธานี อดุรธานี สพป.อดุรธานี เขต 1 พัฒนะ ลันดา 0840754888

2967 1041680038 บ้านศรีเชียงใหม่ เมืองอดุรธานี อดุรธานี สพป.อดุรธานี เขต 1 พัฒนะ ลันดา 0840754888

2968 1041680099 บ้านชัยพรมิตรภาพที ่67 เมืองอดุรธานี อดุรธานี สพป.อดุรธานี เขต 1 พัฒนะ ลันดา 0840754888

2969 1041680013 บ้านเลื่อม เมืองอดุรธานี อดุรธานี สพป.อดุรธานี เขต 1 พัฒนะ ลันดา 0840754888

2970 1041680029 ชุมชนสามพร้าว เมืองอดุรธานี อดุรธานี สพป.อดุรธานี เขต 1 พัฒนะ ลันดา 0840754888

2971 1041680100 บ้านอีเ่ลี่ยน เมืองอดุรธานี อดุรธานี สพป.อดุรธานี เขต 1 พัฒนะ ลันดา 0840754888

2972 1041680017 บ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อปุถัมภ์) เมืองอดุรธานี อดุรธานี สพป.อดุรธานี เขต 1 พัฒนะ ลันดา 0840754888

2973 1041680094 บ้านหนองไผ่หนองหิน เมืองอดุรธานี อดุรธานี สพป.อดุรธานี เขต 1 พัฒนะ ลันดา 0840754888

2974 1041680658 บ้านแมดวิทยาคม สร้างคอม อดุรธานี สพป.อดุรธานี เขต 1 พัฒนะ ลันดา 0840754888

2975 1041680668 บ้านตลิ่งชัน-สร้างแกว้ สร้างคอม อดุรธานี สพป.อดุรธานี เขต 1 พัฒนะ ลันดา 0840754888

2976 1041680473 ชุมชนกดุหมากไฟ หนองวัวซอ อดุรธานี สพป.อดุรธานี เขต 1 พัฒนะ ลันดา 0840754888

2977 1041680502 บ้านน  าพ่น หนองวัวซอ อดุรธานี สพป.อดุรธานี เขต 1 พัฒนะ ลันดา 0840754888

2978 1041680483 บ้านหนองออ้ หนองวัวซอ อดุรธานี สพป.อดุรธานี เขต 1 พัฒนะ ลันดา 0840754888

2979 1041680838 โสตศึกษาจังหวัดอดุรธานี เมืองอดุรธานี อดุรธานี สพป.อดุรธานี เขต 1 พัฒนะ ลันดา 0840754888

2980 1041680119 บ้านท่าลี่ศรีสขุวิทยา กมุภวาปี อดุรธานี สพป.อดุรธานี เขต 2 พัฒนะ ลันดา 0840754888

2981 1041680146 บ้านนาดีสร้างบง กมุภวาปี อดุรธานี สพป.อดุรธานี เขต 2 พัฒนะ ลันดา 0840754888

2982 1041680180 บ้านวาปี กมุภวาปี อดุรธานี สพป.อดุรธานี เขต 2 พัฒนะ ลันดา 0840754888

2983 1041680167 บ้านหินฮาวโนนงาม กมุภวาปี อดุรธานี สพป.อดุรธานี เขต 2 พัฒนะ ลันดา 0840754888

2984 1041680643 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาด อดุรธานี สพป.อดุรธานี เขต 2 พัฒนะ ลันดา 0840754888

2985 1041680628 บ้านกดุขนวน โนนสะอาด อดุรธานี สพป.อดุรธานี เขต 2 พัฒนะ ลันดา 0840754888

2986 1041680686 บะยาวพัฒนาศึกษา วังสามหมอ อดุรธานี สพป.อดุรธานี เขต 2 พัฒนะ ลันดา 0840754888

2987 1041680674 บ้านค าโคกสงู วังสามหมอ อดุรธานี สพป.อดุรธานี เขต 2 พัฒนะ ลันดา 0840754888

2988 1041680260 บ้านปอพาน บ้านดุง อดุรธานี สพป.อดุรธานี เขต 3 พัฒนะ ลันดา 0840754888

2989 1041680735 บ้านวังชมภู ไชยวาน อดุรธานี สพป.อดุรธานี เขต 3 พัฒนะ ลันดา 0840754888

2990 1041680504 อนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน อดุรธานี สพป.อดุรธานี เขต 3 พัฒนะ ลันดา 0840754888

2991 1041680595 บ้านดงบัง กดุจับ อดุรธานี สพป.อดุรธานี เขต 4 พัฒนะ ลันดา 0840754888

2992 1041680612 บ้านสร้างกอ่ กดุจับ อดุรธานี สพป.อดุรธานี เขต 4 พัฒนะ ลันดา 0840754888

2993 1041680201 บ้านนาเมืองไทย น  าโสม อดุรธานี สพป.อดุรธานี เขต 4 พัฒนะ ลันดา 0840754888

2994 1041680358 บ้านผักบุ้ง บ้านผือ อดุรธานี สพป.อดุรธานี เขต 4 พัฒนะ ลันดา 0840754888

2995 1041680335 บ้านข้าวสาร บ้านผือ อดุรธานี สพป.อดุรธานี เขต 4 พัฒนะ ลันดา 0840754888

2996 1041680361 บ้านค าด้วง บ้านผือ อดุรธานี สพป.อดุรธานี เขต 4 พัฒนะ ลันดา 0840754888

2997 1041680356 บ้านกาลึม บ้านผือ อดุรธานี สพป.อดุรธานี เขต 4 พัฒนะ ลันดา 0840754888

2998 1041680339 บ้านหนองแวง บ้านผือ อดุรธานี สพป.อดุรธานี เขต 4 พัฒนะ ลันดา 0840754888

2999 1053690087 บ้านน  าอา่ง(สนง.สลากกนิแบ่งสงเคราะห์ที ่163) ตรอน อตุรดิตถ์ สพป.อตุรดิตถ์ เขต 1 ชัยเนตร พรมชัย 0829934707

3000 1053690083 หมู่ห้าสามัคคี ตรอน อตุรดิตถ์ สพป.อตุรดิตถ์ เขต 1 ชัยเนตร พรมชัย 0829934707

3001 1053690301 วังโป่งด ารงวิทย์ ทองแสนขัน อตุรดิตถ์ สพป.อตุรดิตถ์ เขต 1 ชัยเนตร พรมชัย 0829934707

3002 1053690203 บ้านป่ากะพี พิชัย อตุรดิตถ์ สพป.อตุรดิตถ์ เขต 1 ชัยเนตร พรมชัย 0829934707

3003 1053690209 นาอนิวิทยาคม พิชัย อตุรดิตถ์ สพป.อตุรดิตถ์ เขต 1 ชัยเนตร พรมชัย 0829934707

3004 1053690178 บ้านดอนโพ พิชัย อตุรดิตถ์ สพป.อตุรดิตถ์ เขต 1 ชัยเนตร พรมชัย 0829934707

3005 1053690201 ชุมชนบ้านดง พิชัย อตุรดิตถ์ สพป.อตุรดิตถ์ เขต 1 ชัยเนตร พรมชัย 0829934707

3006 1053690061 บ้านเหล่าป่าสา เมืองอตุรดิตถ์ อตุรดิตถ์ สพป.อตุรดิตถ์ เขต 1 ชัยเนตร พรมชัย 0829934707

3007 1053690015 ป่าขนุนเจริญวิทยา เมืองอตุรดิตถ์ อตุรดิตถ์ สพป.อตุรดิตถ์ เขต 1 ชัยเนตร พรมชัย 0829934707
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3008 1053690002 บ้านวังถ  า เมืองอตุรดิตถ์ อตุรดิตถ์ สพป.อตุรดิตถ์ เขต 1 ชัยเนตร พรมชัย 0829934707

3009 1053690033 วัดอรัญญิการาม เมืองอตุรดิตถ์ อตุรดิตถ์ สพป.อตุรดิตถ์ เขต 1 ชัยเนตร พรมชัย 0829934707

3010 1053690052 น  าริดราษฎร์บ ารุง เมืองอตุรดิตถ์ อตุรดิตถ์ สพป.อตุรดิตถ์ เขต 1 ชัยเนตร พรมชัย 0829934707

3011 1053690045 ชุมชนด่านวิทยา เมืองอตุรดิตถ์ อตุรดิตถ์ สพป.อตุรดิตถ์ เขต 1 ชัยเนตร พรมชัย 0829934707

3012 1053690067 บ้านวังดิน เมืองอตุรดิตถ์ อตุรดิตถ์ สพป.อตุรดิตถ์ เขต 1 ชัยเนตร พรมชัย 0829934707

3013 1053690270 ชุมชนวัดบรมธาตุ ลับแล อตุรดิตถ์ สพป.อตุรดิตถ์ เขต 1 ชัยเนตร พรมชัย 0829934707

3014 1053690135 บ้านสเีสยีดบ ารุง ท่าปลา อตุรดิตถ์ สพป.อตุรดิตถ์ เขต 2 ชัยเนตร พรมชัย 0829934707

3015 1053690280 บ้านนาบัว บ้านโคก อตุรดิตถ์ สพป.อตุรดิตถ์ เขต 2 ชัยเนตร พรมชัย 0829934707

3016 1061700089 ชุมชนบ้านโคกหม้อ ทัพทัน อทุัยธานี สพป.อทุัยธานี เขต 1 รัฐธนินท์ จรรยาวัฒน์ 0840750266

3017 1061700111 บ้านสวนขวัญ ทัพทัน อทุัยธานี สพป.อทุัยธานี เขต 1 รัฐธนินท์ จรรยาวัฒน์ 0840750266

3018 1061700115 บ้านหนองขุย (นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห)์ ทัพทัน อทุัยธานี สพป.อทุัยธานี เขต 1 รัฐธนินท์ จรรยาวัฒน์ 0840750266

3019 1061700093 บ้านหนองเมน ทัพทัน อทุัยธานี สพป.อทุัยธานี เขต 1 รัฐธนินท์ จรรยาวัฒน์ 0840750266

3020 1061700101 วัดหนองสระ ทัพทัน อทุัยธานี สพป.อทุัยธานี เขต 1 รัฐธนินท์ จรรยาวัฒน์ 0840750266

3021 1061700029 บ้านเกาะเทโพ เมืองอทุัยธานี อทุัยธานี สพป.อทุัยธานี เขต 1 รัฐธนินท์ จรรยาวัฒน์ 0840750266

3022 1061700022 วัดหนองตางู เมืองอทุัยธานี อทุัยธานี สพป.อทุัยธานี เขต 1 รัฐธนินท์ จรรยาวัฒน์ 0840750266

3023 1061700002 ชุมชนวัดท่าซงุ (เลิศ-สนิอปุถัมภ์) เมืองอทุัยธานี อทุัยธานี สพป.อทุัยธานี เขต 1 รัฐธนินท์ จรรยาวัฒน์ 0840750266

3024 1061700014 อนุบาลวัดหนองเต่า เมืองอทุัยธานี อทุัยธานี สพป.อทุัยธานี เขต 1 รัฐธนินท์ จรรยาวัฒน์ 0840750266

3025 1061700017 บ้านหนองโพธิ์ เมืองอทุัยธานี อทุัยธานี สพป.อทุัยธานี เขต 1 รัฐธนินท์ จรรยาวัฒน์ 0840750266

3026 1061700204 บ้านหนองตะเคียน สว่างอารมณ์ อทุัยธานี สพป.อทุัยธานี เขต 1 รัฐธนินท์ จรรยาวัฒน์ 0840750266

3027 1061700206 บ้านวังเกษตร สว่างอารมณ์ อทุัยธานี สพป.อทุัยธานี เขต 1 รัฐธนินท์ จรรยาวัฒน์ 0840750266

3028 1061700189 บ้านหนองสมบูรณ์ สว่างอารมณ์ อทุัยธานี สพป.อทุัยธานี เขต 1 รัฐธนินท์ จรรยาวัฒน์ 0840750266

3029 1061700207 บ้านสระนารายณ์ สว่างอารมณ์ อทุัยธานี สพป.อทุัยธานี เขต 1 รัฐธนินท์ จรรยาวัฒน์ 0840750266

3030 1061700044 วัดท่าโพ หนองขาหย่าง อทุัยธานี สพป.อทุัยธานี เขต 1 รัฐธนินท์ จรรยาวัฒน์ 0840750266

3031 1061700048 บ้านหลุมเข้า มิตรภาพที ่117 หนองขาหย่าง อทุัยธานี สพป.อทุัยธานี เขต 1 รัฐธนินท์ จรรยาวัฒน์ 0840750266

3032 1061700139 บ้านใหม่คลององัวะ บ้านไร่ อทุัยธานี สพป.อทุัยธานี เขต 2 รัฐธนินท์ จรรยาวัฒน์ 0840750266

3033 1061700172 วัดทองหลาง บ้านไร่ อทุัยธานี สพป.อทุัยธานี เขต 2 รัฐธนินท์ จรรยาวัฒน์ 0840750266

3034 1061700129 บ้านหน้าฝายบึงตาโพ บ้านไร่ อทุัยธานี สพป.อทุัยธานี เขต 2 รัฐธนินท์ จรรยาวัฒน์ 0840750266

3035 1061700144 ชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที ่52 บ้านไร่ อทุัยธานี สพป.อทุัยธานี เขต 2 รัฐธนินท์ จรรยาวัฒน์ 0840750266

3036 1061700165 บ้านหนองจอก บ้านไร่ อทุัยธานี สพป.อทุัยธานี เขต 2 รัฐธนินท์ จรรยาวัฒน์ 0840750266

3037 1061700166 บ้านหนองบ่มกล้วย บ้านไร่ อทุัยธานี สพป.อทุัยธานี เขต 2 รัฐธนินท์ จรรยาวัฒน์ 0840750266

3038 1061700147 บ้านหูช้าง บ้านไร่ อทุัยธานี สพป.อทุัยธานี เขต 2 รัฐธนินท์ จรรยาวัฒน์ 0840750266

3039 1061700214 บ้านทุง่สามแท่ง ลานสกั อทุัยธานี สพป.อทุัยธานี เขต 2 รัฐธนินท์ จรรยาวัฒน์ 0840750266

3040 1061700229 บ้านเขาวง ลานสกั อทุัยธานี สพป.อทุัยธานี เขต 2 รัฐธนินท์ จรรยาวัฒน์ 0840750266

3041 1061700237 บ้านบุ่งอา้ยเจี ยม ลานสกั อทุัยธานี สพป.อทุัยธานี เขต 2 รัฐธนินท์ จรรยาวัฒน์ 0840750266

3042 1061700073 ชุมชนบ้านทุง่นา หนองฉาง อทุัยธานี สพป.อทุัยธานี เขต 2 รัฐธนินท์ จรรยาวัฒน์ 0840750266

3043 1061700059 วัดทุง่หลวง หนองฉาง อทุัยธานี สพป.อทุัยธานี เขต 2 รัฐธนินท์ จรรยาวัฒน์ 0840750266

3044 1061700065 ชุมชนบ้านหนองงาแซง หนองฉาง อทุัยธานี สพป.อทุัยธานี เขต 2 รัฐธนินท์ จรรยาวัฒน์ 0840750266

3045 1061700064 บ้านเนินสาธารณ์ หนองฉาง อทุัยธานี สพป.อทุัยธานี เขต 2 รัฐธนินท์ จรรยาวัฒน์ 0840750266

3046 1061700256 บ้านสมอทอง ห้วยคต อทุัยธานี สพป.อทุัยธานี เขต 2 รัฐธนินท์ จรรยาวัฒน์ 0840750266

3047 1034710175 บ้านกลางใหญ่ เข่ืองใน อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 1 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3048 1034710170 บ้านดงยาง เข่ืองใน อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 1 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3049 1034710184 บ้านกดุกะเสยีน เข่ืองใน อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 1 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3050 1034710194 ชุมชนกลางแกง้สม้ป่อย เข่ืองใน อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 1 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926
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3051 1034710201 บ้านแดงหม้อ เข่ืองใน อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 1 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3052 1034710188 บ้านท่าไห(ไหทอง) เข่ืองใน อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 1 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3053 1034710206 บ้านธาตุน้อย(สงิห์ประชาวิทยาคาร) เข่ืองใน อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 1 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3054 1034710207 บ้านนาค าใหญ่(ราษฎร์บริบาล) เข่ืองใน อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 1 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3055 1034710212 บ้านแกง้ซาว เข่ืองใน อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 1 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3056 1034710173 บ้านกอก เข่ืองใน อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 1 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3057 1034710180 บ้านทุง่ใหญ่ เข่ืองใน อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 1 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3058 1034710215 บ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร) เข่ืองใน อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 1 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3059 1034710228 ชุมชนสร้างถ่อสามัคคี เข่ืองใน อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 1 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3060 1034710195 สหธาตุสามัคคี(บ าเพ็ญพิทยาคาร) เข่ืองใน อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 1 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3061 1034710226 บ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บ ารุงวิทยาคาร) เข่ืองใน อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 1 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3062 1034710963 บ้านยาง ดอนมดแดง อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 1 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3063 1034710967 บ้านยางกะเดา ดอนมดแดง อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 1 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3064 1034710960 บ้านท่าลาด ดอนมดแดง อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 1 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3065 1034710708 บ้านดุมใหญ่ดงยาง ม่วงสามสบิ อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 1 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3066 1034710699 บ้านค าเกิง่หนองจิก ม่วงสามสบิ อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 1 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3067 1034710734 บ้านโพนแพง ม่วงสามสบิ อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 1 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3068 1034710686 บ้านเหล่าข้าวดอนกอ่ ม่วงสามสบิ อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 1 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3069 1034710712 ชุมชนบ้านหนองขุ่น ม่วงสามสบิ อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 1 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3070 1034710696 บ้านนาดีทุง่เจริญ ม่วงสามสบิ อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 1 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3071 1034710689 บ้านสร้างมิ่ง ม่วงสามสบิ อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 1 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3072 1034710741 บ้านโพนเมืองมะทัน ม่วงสามสบิ อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 1 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3073 1034710726 บ้านหนองฮาง ม่วงสามสบิ อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 1 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3074 1034710705 บ้านหนองหลัก ม่วงสามสบิ อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 1 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3075 1034710033 บ้านกระโสบ(เพียรประสทิธิ์วิทยา) เมืองอบุลราชธานี อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 1 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3076 1034710037 บ้านผาแกว้ เมืองอบุลราชธานี อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 1 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3077 1034710051 ประชาสามัคคี เมืองอบุลราชธานี อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 1 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3078 1034710048 บ้านหนองแต้ เมืองอบุลราชธานี อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 1 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3079 1034710009 บ้านท่าบ่อ เมืองอบุลราชธานี อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 1 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3080 1034710005 บ้านปากห้วยวังนอง เมืองอบุลราชธานี อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 1 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3081 1034710042 บ้านปะอาว เมืองอบุลราชธานี อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 1 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3082 1034710059 บ้านปลาดุก เมืองอบุลราชธานี อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 1 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3083 1034710038 บ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร)์ เมืองอบุลราชธานี อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 1 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3084 1034710053 ชุมชนบ้านหัวเรือ เมืองอบุลราชธานี อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 1 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3085 1034711012 บ้านจิก เหล่าเสอืโกก้ อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 1 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3086 1034711016 บ้านขามน้อย เหล่าเสอืโกก้ อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 1 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3087 1034711030 บ้านแต้ใหม่ เหล่าเสอืโกก้ อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 1 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3088 1034711006 บ้านเหล่าเสอืโกก้ เหล่าเสอืโกก้ อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 1 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3089 1034711105 อบุลปัญญานุกลู เมืองอบุลราชธานี อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 1 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3090 1034710068 บ้านโคกกอ่งวังนอง กดุข้าวปุ้น อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 2 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3091 1034710127 บ้านแกง้เหนือ เขมราฐ อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 2 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3092 1034710123 ชุมชนบ้านขามป้อม เขมราฐ อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 2 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3093 1034710130 บ้านนาแวง เขมราฐ อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 2 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926
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3094 1034710108 บ้านหนองผือ เขมราฐ อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 2 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3095 1034710109 บ้านนาหว้าเหนือ เขมราฐ อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 2 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3096 1034710121 บ้านอเีติ่ง เขมราฐ อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 2 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3097 1034710354 บ้านกดุยาลวน ตระการพืชผล อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 2 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3098 1034710352 บ้านเกษม ตระการพืชผล อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 2 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3099 1034710368 บ้านขามเปี้ย ตระการพืชผล อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 2 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3100 1034710375 บ้านคอนสาย ตระการพืชผล อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 2 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3101 1034710361 บ้านฮี ตระการพืชผล อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 2 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3102 1034710418 บ้านตระการ ตระการพืชผล อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 2 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3103 1034710391 บ้านตากแดด ตระการพืชผล อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 2 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3104 1034710381 บ้านถ  าแข้ ตระการพืชผล อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 2 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3105 1034710411 บ้านท่าหลวง ตระการพืชผล อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 2 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3106 1034710346 บ้านนาพิน ตระการพืชผล อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 2 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3107 1034710415 ชุมชนบ้านสะพือ ตระการพืชผล อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 2 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3108 1034710425 บ้านหนองเต่า ตระการพืชผล อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 2 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3109 1034710395 บ้านห้วยฝ้าย ตระการพืชผล อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 2 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3110 1034710399 บ้านไหล่ทุง่ ตระการพืชผล อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 2 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3111 1034710651 บ้านดอนเย็นใต้ โพธิ์ไทร อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 2 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3112 1034710677 บ้านสองคอน โพธิ์ไทร อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 2 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3113 1034710135 บ้านด่าน โขงเจียม อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 3 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3114 1034710435 บ้านค าหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคค)ี ตาลสมุ อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 3 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3115 1034710445 ชุมชนบ้านเชียงแกว้ ตาลสมุ อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 3 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3116 1034710438 บ้านหนองกงุ ตาลสมุ อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 3 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3117 1034710577 บ้านโชคอ านวย พิบูลมังสาหาร อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 3 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3118 1034710632 บ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห)์ พิบูลมังสาหาร อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 3 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3119 1034710629 บ้านนาจาน พิบูลมังสาหาร อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 3 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3120 1034710607 บ้านโนนยานาง พิบูลมังสาหาร อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 3 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3121 1034710856 บ้านแกง้กอก ศรีเมืองใหม่ อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 3 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3122 1034710825 ชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา ศรีเมืองใหม่ อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 3 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3123 1034710843 บ้านตุงลุงเหนือ ศรีเมืองใหม่ อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 3 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3124 1034710835 บ้านภูหล่น ศรีเมืองใหม่ อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 3 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3125 1034710853 บ้านเออืดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 3 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3126 1034710940 นิคมสร้างตนเอง 2 สริินธร อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 3 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3127 1034710946 บ้านพลาญชัย สริินธร อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 3 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3128 1034710950 บ้านค ากอ้ม สริินธร อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 3 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3129 1034710980 ชุมชนบ้านนาเยีย นาเยีย อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 4 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3130 1034710981 บ้านนาเรือง นาเยีย อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 4 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3131 1034710766 บ้านค าขวาง วารินช าราบ อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 4 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3132 1034710773 บ้านโนนจิก วารินช าราบ อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 4 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3133 1034710763 บ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์) วารินช าราบ อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 4 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3134 1034710781 บ้านโนนโหนน(ออ่นอปุการ) วารินช าราบ อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 4 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3135 1034710800 บ้านบุ่งหวาย วารินช าราบ อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 4 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3136 1034710796 บ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร) วารินช าราบ อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 4 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926
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3137 1034711059 บ้านบุ่งมะแลง สว่างวีระวงศ์ อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 4 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3138 1034711072 บ้านส าโรงคุรุราษฎร์วิทยาคาร สว่างวีระวงศ์ อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 4 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3139 1034710893 บ้านขามป้อม ส าโรง อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 4 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3140 1034710882 บ้านบอน ส าโรง อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 4 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3141 1034710316 บ้านแกง้ เดชอดุม อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 5 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3142 1034710266 บ้านท่าโพธิ์ศรี เดชอดุม อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 5 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3143 1034710242 บ้านนาสว่ง เดชอดุม อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 5 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3144 1034710322 บ้านโนนสมบูรณ์ เดชอดุม อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 5 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3145 1034710250 บ้านป่าโมง เดชอดุม อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 5 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3146 1034710311 นิคมสร้างตนเองล าโดมใหญ่ เดชอดุม อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 5 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3147 1034710996 นาเกษมเจริญวิทยา ทุง่ศรีอดุม อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 5 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3148 1034710989 บ้านนาห่อม ทุง่ศรีอดุม อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 5 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3149 1034711000 บ้านหนองอม้ ทุง่ศรีอดุม อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 5 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3150 1034710474 บ้านโคกเทียม นาจะหลวย อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 5 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3151 1034710475 บ้านตบหู นาจะหลวย อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 5 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3152 1034711076 บ้านซ าสะกวยน้อย น  าขุ่น อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 5 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3153 1034710490 บ้านเกา่ขาม น  ายืน อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 5 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3154 1034710517 บ้านโซง น  ายืน อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 5 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3155 1034710512 บ้านยางใหญ่ น  ายืน อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 5 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3156 1034710556 บ้านโนนสว่าง บุณฑริก อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 5 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3157 1034710530 บ้านหาดทรายคูณ บุณฑริก อบุลราชธานี สพป.อบุลราชธานี เขต 5 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3158 1010720078 มัธยมวัดดาวคนอง ธนบุรี กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภัทรพงษ์ มาศภูมิ 0840753238

3159 1010720073 เจ้าพระยาวิทยาคม ยานนาวา กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 ยงยุทธ สนิธนาพร 0840751903

3160 1010720056 พุทธจักรวิทยา บางรัก กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 สขุุม พฤกษธมัมโกวิท 0891050778

3161 1014310404 ท่าหลวงวิทยานุกลู ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา สพม.เขต 3 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

3162 1014310414 ลาดชะโดสามัคคี ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา สพม.เขต 3 ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี 0865632176

3163 1019600319 ซบัน้อยเหนือวิทยาคม มวกเหล็ก สระบุรี สพม.เขต 4 เมธ ีสขุสายทอง 0820054589

3164 1016490396 ดงตาลวิทยา เมืองลพบุรี ลพบุรี สพม.เขต 5 ประสงค์ สวัสดิ์ศรี 0820054311

3165 1017610144 ศรีศักดิ์สวุรรณวิทยา บางระจัน สงิห์บุรี สพม.เขต 5 วีรวัฒน์ นิลเพชร 0859807175

3166 1011570169 มัธยมวัดใหม่สมุทรกจิวิทยาคม พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ สพม.เขต 6 พจน์ศักดิ์ ล้อวัฒนะเวช 0820054279

3167 1025290287 วัดพรหมประสทิธิ์ ประจันตคาม ปราจีนบุรี สพม.เขต 7 คมสนั สขุสวัสดิ์เสรีกลุ 0859801155

3168 1027740302 ซบัม่วงวิทยา ตาพระยา สระแกว้ สพม.เขต 7 ภาณุวัฒน์ ซาลาม 0829936623

3169 1027740304 วังหลังวิทยาคม วังน  าเย็น สระแกว้ สพม.เขต 7 ภาณุวัฒน์ ซาลาม 0829936623

3170 1071020465 หนองขาวโกวิทพิทยาคม ท่าม่วง กาญจนบุรี สพม.เขต 8 ภาณุมาส โพธิ์ทอง 0829935981

3171 1071020467 หนองตากยาตั งวิริยะราษฎร์บ ารุง ท่าม่วง กาญจนบุรี สพม.เขต 8 ภาณุมาส โพธิ์ทอง 0829935981

3172 1071020460 นิวิฐราษฎร์อปุถัมภ์ ท่ามะกา กาญจนบุรี สพม.เขต 8 ภาณุมาส โพธิ์ทอง 0829935981

3173 1070480371 กรับใหญ่ว่องกศุลกจิพิทยาคม บ้านโป่ง ราชบุรี สพม.เขต 8 วสนัต์ สายเสมา 0829934577

3174 1072630456 บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 เดิมบางนางบวช สพุรรณบุรี สพม.เขต 9 กติติพงศ์ รัตนภา 0891006713

3175 1072630450 ตลิ่งชันวิทยา เมืองสพุรรณบุรี สพุรรณบุรี สพม.เขต 9 กติติพงศ์ รัตนภา 0891006713

3176 1072630477 สระยายโสมวิทยา อูท่อง สพุรรณบุรี สพม.เขต 9 กติติพงศ์ รัตนภา 0891006713

3177 1073180277 บ้านหลวงวิทยา ดอนตูม นครปฐม สพม.เขต 9 ประยุทธ ์ชีวัน 0834901689

3178 1073180271 อบุลรัตนราชกญัญาราชวิทยาลัย นครปฐม นครชัยศรี นครปฐม สพม.เขต 9 ประยุทธ ์ชีวัน 0834901689

3179 1073180280 สถาพรวิทยา บางเลน นครปฐม สพม.เขต 9 ประยุทธ ์ชีวัน 0834901689
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3180 1073180260 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ เมืองนครปฐม นครปฐม สพม.เขต 9 ประยุทธ ์ชีวัน 0834901689

3181 1074590117 กศุลวิทยา กระทุม่แบน สมุทรสาคร สพม.เขต 10 ธนาศักดิ์ นะวาระ 0829936319

3182 1074590120 หลักสองสง่เสริมวิทยา บ้านแพ้ว สมุทรสาคร สพม.เขต 10 ธนาศักดิ์ นะวาระ 0829936319

3183 1074590121 วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อปุถัมภ์ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร สพม.เขต 10 ธนาศักดิ์ นะวาระ 0829936319

3184 1076370269 แกง่กระจานวิทยา แกง่กระจาน เพชรบุรี สพม.เขต 10 นพวรรณ น่วมเงิน 0829934627

3185 1076370270 ป่าเด็งวิทยา แกง่กระจาน เพชรบุรี สพม.เขต 10 นพวรรณ น่วมเงิน 0829934627

3186 1076370254 โยธนิบูรณะ เพชรบุรี เขาย้อย เพชรบุรี สพม.เขต 10 นพวรรณ น่วมเงิน 0829934627

3187 1076370257 โตนดหลวงวิทยา ชะอ า เพชรบุรี สพม.เขต 10 นพวรรณ น่วมเงิน 0829934627

3188 1076370258 ห้วยทรายประชาสรรค์ ชะอ า เพชรบุรี สพม.เขต 10 นพวรรณ น่วมเงิน 0829934627

3189 1076370263 หนองจอกวิทยา ท่ายาง เพชรบุรี สพม.เขต 10 นพวรรณ น่วมเงิน 0829934627

3190 1076370249 บางจานวิทยา เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี สพม.เขต 10 นพวรรณ น่วมเงิน 0829934627

3191 1076370252 ดอนยางวิทยา เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี สพม.เขต 10 นพวรรณ น่วมเงิน 0829934627

3192 1076370255 หนองหญ้าปล้องวิทยา หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี สพม.เขต 10 นพวรรณ น่วมเงิน 0829934627

3193 1075580103 เทพสวุรรณชาญวิทยา อมัพวา สมุทรสงคราม สพม.เขต 10 มนัส ผองสงูเนิน 0834901690

3194 1077280243 ยางชุมวิทยา กยุบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สพม.เขต 10 วินัย ศิลปศร 0866020273

3195 1077280244 ทับสะแกวิทยา ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ สพม.เขต 10 วินัย ศิลปศร 0866020273

3196 1077280245 ห้วยยางวิทยา ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ สพม.เขต 10 วินัย ศิลปศร 0866020273

3197 1077280247 ธงชัยวิทยา บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ สพม.เขต 10 วินัย ศิลปศร 0866020273

3198 1077280248 ชัยเกษมวิทยา บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ สพม.เขต 10 วินัย ศิลปศร 0866020273

3199 1077280250 บางสะพานน้อยวิทยาคม บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ สพม.เขต 10 วินัย ศิลปศร 0866020273

3200 1077280251 เมืองปราณบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สพม.เขต 10 วินัย ศิลปศร 0866020273

3201 1077280252 ปากน  าปราณวิทยา ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สพม.เขต 10 วินัย ศิลปศร 0866020273

3202 1077280240 อา่วน้อยวิทยานิคม เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ สพม.เขต 10 วินัย ศิลปศร 0866020273

3203 1077280256 หัวหินวิทยาคม หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ สพม.เขต 10 วินัย ศิลปศร 0866020273

3204 1077280257 หนองพลับวิทยา หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ สพม.เขต 10 วินัย ศิลปศร 0866020273

3205 1086110286 ปากน  าชุมพรวิทยา เมืองชุมพร ชุมพร สพม.เขต 11 รุตจิโรจน์ สขุาทิพย์ 0840750280

3206 1086110287 ทุง่คาพิทยาคาร เมืองชุมพร ชุมพร สพม.เขต 11 รุตจิโรจน์ สขุาทิพย์ 0840750280

3207 1084640548 ท่าอแุทพิทยา กาญจนดิษฐ์ สรุาษฎร์ธานี สพม.เขต 11 วรพงศ์ พวงทิพย์ 0891696841

3208 1084640580 น  ารอบวิทยา พุนพิน สรุาษฎร์ธานี สพม.เขต 11 วรพงศ์ พวงทิพย์ 0891696841

3209 1084640582 บางเดือนสถิตย์พิทยาคม พุนพิน สรุาษฎร์ธานี สพม.เขต 11 วรพงศ์ พวงทิพย์ 0891696841

3210 1093340268 ชะรัดชนูปถัมภ์ กงหรา พัทลุง สพม.เขต 12 พิทักษ์ อนิทสภุา 0859804627

3211 1093340274 พนางตุง ควนขนุน พัทลุง สพม.เขต 12 พิทักษ์ อนิทสภุา 0859804627

3212 1093340288 นิคมควนขนุนวิทยา ป่าพะยอม พัทลุง สพม.เขต 12 พิทักษ์ อนิทสภุา 0859804627

3213 1080210832 ท้องเนียนคณาภิบาล ขนอม นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 สภัุทรชัย หนูคง 0887682789

3214 1080210839 วังหินวิทยาคม บางขัน นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 สภัุทรชัย หนูคง 0887682789

3215 1080210824 ควนเกยสทุธวิิทยา ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 สภัุทรชัย หนูคง 0887682789

3216 1092140349 ล าภูราเรืองวิทย์ ห้วยยอด ตรัง สพม.เขต 13 สิทธิโชคดิ์ พฒันากิตติพทิยา 0917707506

3217 1083400063 เชิงทะเลวิทยาคม 'จุต-ิกอ้ง อนุสรณ์' ถลาง ภูเกต็ สพม.เขต 14 ธติินัยณัฐร์ ฤกษ์สรรทัด 0834900498

3218 1082330186 ทุง่มะพร้าววิทยา ท้ายเหมือง พังงา สพม.เขต 14 บัญชา โอวาท 0820055358

3219 1085460096 ละอุน่วิทยาคาร ละอุน่ ระนอง สพม.เขต 14 วิโรจน์ ชอบท ากจิ 0891950388

3220 1095440223 ธารโตวัฑฒนวิทย์ ธารโต ยะลา สพม.เขต 15 เจนณรงค์ สงฆ์มี 0840754890

3221 1096240355 ตันหยงมัส ระแงะ นราธวิาส สพม.เขต 15 พงษภัทร สมัภวะผล 0820054149

3222 1094300336 ท่าข้ามวิทยาคาร ปะนาเระ ปัตตานี สพม.เขต 15 วิเวท ไชยชนะ 0865004442
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3223 1090550505 สามบ่อวิทยา ระโนด สงขลา สพม.เขต 16 วิโรฒ สริิภูวดล 0948799492

3224 1022060238 มัธยมวัดเขาสกุมิ ท่าใหม่ จันทบุรี สพม.เขต 17 วีรชน เกษมสขุ 0865630051

3225 1021470231 ห้วยยางศึกษา แกลง ระยอง สพม.เขต 18 กติติ มั่นยืน 0834900464

3226 1021470236 ช าฆ้อพิทยาคม เขาชะเมา ระยอง สพม.เขต 18 กติติ มั่นยืน 0834900464

3227 1042520462 เขาแกว้วิทยาสรรพ์ เชียงคาน เลย สพม.เขต 19 ทวีศักดิ์ สขุทองสา 0891031471

3228 1042520488 ผาสามยอดวิทยาคม เอราวัณ เลย สพม.เขต 19 ทวีศักดิ์ สขุทองสา 0891031471

3229 1039760328 บ้านขามพิทยาคม เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู สพม.เขต 19 วิรพล บุญอาจ 0834901702

3230 1039760340 กงุแกว้วิทยาคาร ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู สพม.เขต 19 วิรพล บุญอาจ 0834901702

3231 1041680893 สามพาดพิทยาคาร ประจักษ์ศิลปาคม อดุรธานี สพม.เขต 20 พัฒนะ ลันดา 0840754888

3232 1041680825 นิคมสงเคราะห์วิทยา เมืองอดุรธานี อดุรธานี สพม.เขต 20 พัฒนะ ลันดา 0840754888

3233 1041680843 หนองยางชุมพิทยาคม หนองวัวซอ อดุรธานี สพม.เขต 20 พัฒนะ ลันดา 0840754888

3234 1043660506 เดื่อวิทยาคาร ท่าบ่อ หนองคาย สพม.เขต 21 มงคล ศรีกงพาน 0891030689

3235 1043660500 ค่ายบกหวานวิทยา เมืองหนองคาย หนองคาย สพม.เขต 21 มงคล ศรีกงพาน 0891030689

3236 1043660545 ฝางพิทยาคม สระใคร หนองคาย สพม.เขต 21 มงคล ศรีกงพาน 0891030689

3237 1038660531 หนองหิ งพิทยา เซกา บึงกาฬ สพม.เขต 21 มนูญ มูลศรีแกว้ 0840753266

3238 1038660533 เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เซกา บึงกาฬ สพม.เขต 21 มนูญ มูลศรีแกว้ 0840753266

3239 1038660540 ท่าดอกค าวิทยาคม บึงโขงหลง บึงกาฬ สพม.เขต 21 มนูญ มูลศรีแกว้ 0840753266

3240 1038660513 ศรีส าราญวิทยาคม พรเจริญ บึงกาฬ สพม.เขต 21 มนูญ มูลศรีแกว้ 0840753266

3241 1049730270 ค าบกวิทยาคาร ค าชะอี มุกดาหาร สพม.เขต 22 ประกาศิต สงิห์ม่วง 0834909947

3242 1049730271 ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ ค าชะอี มุกดาหาร สพม.เขต 22 ประกาศิต สงิห์ม่วง 0834909947

3243 1049730273 เหล่าประชาอทุิศ ค าชะอี มุกดาหาร สพม.เขต 22 ประกาศิต สงิห์ม่วง 0834909947

3244 1049730260 อดุมวิทย์ นิคมค าสร้อย มุกดาหาร สพม.เขต 22 ประกาศิต สงิห์ม่วง 0834909947

3245 1049730262 แวงใหญ่พิทยาสรรค์ นิคมค าสร้อย มุกดาหาร สพม.เขต 22 ประกาศิต สงิห์ม่วง 0834909947

3246 1049730251 ค าป่าหลายสรรพวิทย์ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร สพม.เขต 22 ประกาศิต สงิห์ม่วง 0834909947

3247 1049730252 ดงเย็นวิทยาคม เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร สพม.เขต 22 ประกาศิต สงิห์ม่วง 0834909947

3248 1049730256 ดงมอนวิทยาคม เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร สพม.เขต 22 ประกาศิต สงิห์ม่วง 0834909947

3249 1049730276 พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ หนองสงู มุกดาหาร สพม.เขต 22 ประกาศิต สงิห์ม่วง 0834909947

3250 1048190481 โพนแพงพิทยาคม ธาตุพนม นครพนม สพม.เขต 22 ไพศาล เจริญวิภาส 0840753144

3251 1048190482 กดุฉิมวิทยาคม ธาตุพนม นครพนม สพม.เขต 22 ไพศาล เจริญวิภาส 0840753144

3252 1048190479 นาถ่อนพัฒนา ธาตุพนม นครพนม สพม.เขต 22 ไพศาล เจริญวิภาส 0840753144

3253 1048190498 ดอนเสยีวแดงพิทยาคม นาหว้า นครพนม สพม.เขต 22 ไพศาล เจริญวิภาส 0840753144

3254 1048190467 โคกสว่างประชาสรรค์ ปลาปาก นครพนม สพม.เขต 22 ไพศาล เจริญวิภาส 0840753144

3255 1048190468 มหาชัยวิทยาคม ปลาปาก นครพนม สพม.เขต 22 ไพศาล เจริญวิภาส 0840753144

3256 1048190457 ค าเตยอปุถัมภ์ เมืองนครพนม นครพนม สพม.เขต 22 ไพศาล เจริญวิภาส 0840753144

3257 1048190460 บ้านผึ งวิทยาคม เมืองนครพนม นครพนม สพม.เขต 22 ไพศาล เจริญวิภาส 0840753144

3258 1048190461 ศรีบัวบานวิทยาคม เมืองนครพนม นครพนม สพม.เขต 22 ไพศาล เจริญวิภาส 0840753144

3259 1048190484 ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา เรณูนคร นครพนม สพม.เขต 22 ไพศาล เจริญวิภาส 0840753144

3260 1047540627 ดงมะไฟวิทยา เมืองสกลนคร สกลนคร สพม.เขต 23 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041

3261 1047540630 ท่าแร่ศึกษา เมืองสกลนคร สกลนคร สพม.เขต 23 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041

3262 1047540648 วาริชวิทยา วาริชภูมิ สกลนคร สพม.เขต 23 วิษิษฏ์ ดวงกลุษา 0829932041

3263 1046030602 นาไคร้พิทยาสรรพ์ กฉุินารายณ์ กาฬสนิธุ์ สพม.เขต 24 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403

3264 1046030634 แกว้เสด็จพิทยาคม สมเด็จ กาฬสนิธุ์ สพม.เขต 24 เขมจิรา จักรบุตร 0865002403

3265 1040051120 ชุมแพพิทยาคม ชุมแพ ขอนแกน่ สพม.เขต 25 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267
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3266 1040051121 หนองเสาเล้าวิทยาคาร ชุมแพ ขอนแกน่ สพม.เขต 25 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

3267 1040051132 พังทุยพัฒนศึกษา น  าพอง ขอนแกน่ สพม.เขต 25 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

3268 1040051137 ล าน  าพอง น  าพอง ขอนแกน่ สพม.เขต 25 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

3269 1040051148 บ้านไผ่ศึกษา บ้านไผ่ ขอนแกน่ สพม.เขต 25 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

3270 1040051101 ขอนแกน่วิทยายน 2 (สมาน สเุมโธ) เมืองขอนแกน่ ขอนแกน่ สพม.เขต 25 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

3271 1040051162 กา้นเหลืองวิทยาคม แวงน้อย ขอนแกน่ สพม.เขต 25 พิศาล สง่าวงษ์ 0840750267

3272 1044410590 เข่ือนพิทยาสรรค์ โกสมุพิสยั มหาสารคาม สพม.เขต 26 ภูรีพัฒธ ์ทรงศรีสวัสดิ์ 0863709627

3273 1044410584 มหาชัยพิทยาคาร เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม สพม.เขต 26 ภูรีพัฒธ ์ทรงศรีสวัสดิ์ 0863709627

3274 1045450810 หนองผึ งวิทยาคาร เกษตรวิสยั ร้อยเอด็ สพม.เขต 27 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

3275 1045450813 เหล่าหลวงประชานุสรณ์ เกษตรวิสยั ร้อยเอด็ สพม.เขต 27 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

3276 1045450820 ธงธานี ธวัชบุรี ร้อยเอด็ สพม.เขต 27 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

3277 1045450831 โนนชัยศรีวิทยา โพนทอง ร้อยเอด็ สพม.เขต 27 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

3278 1045450833 โพธิ์ศรีสว่างวิทยา โพนทอง ร้อยเอด็ สพม.เขต 27 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

3279 1045450852 สงูยางวิทยาประชาสรรค์ เมืองสรวง ร้อยเอด็ สพม.เขต 27 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

3280 1045450843 ท่าม่วงวิทยาคม เสลภูมิ ร้อยเอด็ สพม.เขต 27 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

3281 1045450858 โพนเมืองประชารัฐ 'ดร.กอ่ สวัสดิ์พาณิชย์ อนุสรณ์' อาจสามารถ ร้อยเอด็ สพม.เขต 27 นิพนธ ์โพธิ์เปี้ยศรี 0891396410

3282 1035430409 โพนทันเจริญวิทย์ ค าเข่ือนแกว้ ยโสธร สพม.เขต 28 พชร ไกรศรีวรรธนะ 0917707530

3283 1035430398 ศิลาทองพิทยาสรรค์ เมืองยโสธร ยโสธร สพม.เขต 28 พชร ไกรศรีวรรธนะ 0917707530

3284 1033530903 ประสานมิตรวิทยา กนัทรารมย์ ศรีสะเกษ สพม.เขต 28 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

3285 1033530919 สะเดาใหญ่ประชาสรรค์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ สพม.เขต 28 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

3286 1033530934 มัธยมบักดองวิทยา ขุนหาญ ศรีสะเกษ สพม.เขต 28 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

3287 1033530961 บัวเจริญวิทยา น  าเกลี ยง ศรีสะเกษ สพม.เขต 28 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

3288 1033530971 โนนเพ็กวิทยาคม พยุห์ ศรีสะเกษ สพม.เขต 28 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

3289 1033530887 คูซอดประชาสรรค์ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ สพม.เขต 28 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

3290 1033530891 มัธยมโพนค้อ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ สพม.เขต 28 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

3291 1033530889 ศรีสะเกษวิทยาลัย 2  ห้วยคล้า เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ สพม.เขต 28 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

3292 1033530896 ลิ นฟ้าพิทยาคม ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ สพม.เขต 28 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

3293 1033530940 ไผ่งามพิทยาคม ราษีไศล ศรีสะเกษ สพม.เขต 28 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

3294 1033530975 คลีกลิ งพัฒนาทร ศิลาลาด ศรีสะเกษ สพม.เขต 28 สรรพสทิธิ์ มุ่งดี 0829936244

3295 1034711112 ชีทวนวิทยาสามัคคี เข่ืองใน อบุลราชธานี สพม.เขต 29 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3296 1034711115 เสยีมทองพิทยาคม เข่ืองใน อบุลราชธานี สพม.เขต 29 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3297 1034711116 เกา่ขามวิทยา เข่ืองใน อบุลราชธานี สพม.เขต 29 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3298 1034711099 หนองบ่อสามัคคีวิทยา เมืองอบุลราชธานี อบุลราชธานี สพม.เขต 29 วสษิฐ์ พันธุ์แกว้ 0840751926

3299 1037750275 ลือวิทยาคม ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ สพม.เขต 29 อธปิกรณ์ สอนสา 0829935054

3300 1037750266 นาวังวิทยา เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ สพม.เขต 29 อธปิกรณ์ สอนสา 0829935054

3301 1037750267 นาจิกพิทยาคม เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ สพม.เขต 29 อธปิกรณ์ สอนสา 0829935054

3302 1037750268 นายมวิทยาคาร เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ สพม.เขต 29 อธปิกรณ์ สอนสา 0829935054

3303 1037750269 สร้างนกทาวิทยาคม เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ สพม.เขต 29 อธปิกรณ์ สอนสา 0829935054

3304 1037750282 จิกดู่วิทยา หัวตะพาน อ านาจเจริญ สพม.เขต 29 อธปิกรณ์ สอนสา 0829935054

3305 1036100760 กดุตุ้มวิทยา เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ สพม.เขต 30 ณรงค์ ประจิตร์ 0820050921

3306 1036100765 ภูพระวิทยาคม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ สพม.เขต 30 ณรงค์ ประจิตร์ 0820050921

3307 1030201446 มิตรภาพวิทยา โนนแดง นครราชสมีา สพม.เขต 31 จิรยศ วรรณชัย 0829935986

3308 1030201415 พิมายด ารงวิทยาคม พิมาย นครราชสมีา สพม.เขต 31 จิรยศ วรรณชัย 0829935986
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3309 1031260867 พิมพ์รัฐประชาสรรค์ นางรอง บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 พรชัย สวุรรณปักษ์ 0891265537

3310 1031260906 สามัคคีพิทยาคม โนนสวุรรณ บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 พรชัย สวุรรณปักษ์ 0891265537

3311 1032650777 เมืองบัววิทยา ชุมพลบุรี สรุินทร์ สพม.เขต 33 พิสษิฐ์ เด่นประเสริฐ 0917707524

3312 1032650781 เมืองแกพิทยาสรรค์ ท่าตูม สรุินทร์ สพม.เขต 33 พิสษิฐ์ เด่นประเสริฐ 0917707524

3313 1032650786 ศรีปทุมพิทยาคม ท่าตูม สรุินทร์ สพม.เขต 33 พิสษิฐ์ เด่นประเสริฐ 0917707524

3314 1032650792 โคกยางวิทยา ปราสาท สรุินทร์ สพม.เขต 33 พิสษิฐ์ เด่นประเสริฐ 0917707524

3315 1032650794 ไทรแกว้วิทยา ปราสาท สรุินทร์ สพม.เขต 33 พิสษิฐ์ เด่นประเสริฐ 0917707524

3316 1032650795 ทุง่มนวิทยาคาร ปราสาท สรุินทร์ สพม.เขต 33 พิสษิฐ์ เด่นประเสริฐ 0917707524

3317 1032650804 ดอนแรดวิทยา รัตนบุรี สรุินทร์ สพม.เขต 33 พิสษิฐ์ เด่นประเสริฐ 0917707524

3318 1032650807 แกศึกษาพัฒนา รัตนบุรี สรุินทร์ สพม.เขต 33 พิสษิฐ์ เด่นประเสริฐ 0917707524

3319 1032650826 มัธยมทับทิมสยาม 04 สงัขะ สรุินทร์ สพม.เขต 33 พิสษิฐ์ เด่นประเสริฐ 0917707524

3320 1032650832 ศรีสขุวิทยา ส าโรงทาบ สรุินทร์ สพม.เขต 33 พิสษิฐ์ เด่นประเสริฐ 0917707524

3321 1050130999 แม่หอพระวิทยาคม แม่แตง เชียงใหม่ สพม.เขต 34 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

3322 1050131065 มัธยมกลัยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกยีรติ แม่แจ่ม เชียงใหม่ สพม.เขต 34 ธรีะพล โพธิ์หน่ี 0840750264

3323 1058420357 ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ปางมะผ้า แม่ฮอ่งสอน สพม.เขต 34 อลงกช ธนะขว้าง 0829934557

3324 1051510306 วชิรป่าซาง ป่าซาง ล าพูน สพม.เขต 35 สวัสดิ์ ยาวิราช 0829934556

3325 1051510295 อโุมงค์วิทยาคม เมืองล าพูน ล าพูน สพม.เขต 35 สวัสดิ์ ยาวิราช 0829934556

3326 1052500543 เมืองปานพัฒนวิทย์ เมืองปาน ล าปาง สพม.เขต 35 อเุทน เสยีงไพเราะ 0859804641

3327 1052500544 ทุง่อดุมวิทยา เมืองปาน ล าปาง สพม.เขต 35 อเุทน เสยีงไพเราะ 0859804641

3328 1052500540 เวียงตาลพิทยาคม ห้างฉัตร ล าปาง สพม.เขต 35 อเุทน เสยีงไพเราะ 0859804641

3329 1057120725 แม่เจดีย์วิทยาคม เวียงป่าเป้า เชียงราย สพม.เขต 36 ถิรเดช ใจวัง 0840754886

3330 1055250444 ยาบหัวนาวิทยา เวียงสา น่าน สพม.เขต 37 ธรีพงศ์ พุทธรักษ์ 0829934559

3331 1054390306 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่ แพร่ สพม.เขต 37 ส ารวย คุ้มมี 0830995974

3332 1063160253 ด่านแม่ละเมาวิทยาคม แม่สอด ตาก สพม.เขต 38 ธรีคัตต์ ทองค า 0840751916

3333 1064620370 ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ สโุขทัย สพม.เขต 38 อษัฎางค์ นัยธนิช 0820054171

3334 1064620377 วังทองวิทยา ศรีส าโรง สโุขทัย สพม.เขต 38 อษัฎางค์ นัยธนิช 0820054171

3335 1065360501 ไทรย้อยพิทยาคม เนินมะปราง พิษณุโลก สพม.เขต 39 จิรายุ ค าเขียว 0866000697

3336 1065360464 ท่าทองพิทยาคม เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก สพม.เขต 39 จิรายุ ค าเขียว 0866000697

3337 1065360466 บ้านกร่างวิทยาคม เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก สพม.เขต 39 จิรายุ ค าเขียว 0866000697

3338 1065360493 หนองพระพิทยา วังทอง พิษณุโลก สพม.เขต 39 จิรายุ ค าเขียว 0866000697

3339 1053690328 บ้านโคนพิทยา พิชัย อตุรดิตถ์ สพม.เขต 39 ชัยเนตร พรมชัย 0829934707

3340 1053690318 ทุง่กะโล่วิทยา เมืองอตุรดิตถ์ อตุรดิตถ์ สพม.เขต 39 ชัยเนตร พรมชัย 0829934707

3341 1053690319 แสนตอวิทยา เมืองอตุรดิตถ์ อตุรดิตถ์ สพม.เขต 39 ชัยเนตร พรมชัย 0829934707

3342 1053690332 ด่านแม่ค ามันพิทยาคม ลับแล อตุรดิตถ์ สพม.เขต 39 ชัยเนตร พรมชัย 0829934707

3343 1067380603 โคกปรงวิทยาคม วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ สพม.เขต 40 แพน ส าราญพันธุ์ 0865631624

3344 1067380591 ติ ววิทยาคม หล่มสกั เพชรบูรณ์ สพม.เขต 40 แพน ส าราญพันธุ์ 0865631624

3345 1067380593 เมืองกลางวิทยาคม หล่มสกั เพชรบูรณ์ สพม.เขต 40 แพน ส าราญพันธุ์ 0865631624

3346 1067380594 ศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก หล่มสกั เพชรบูรณ์ สพม.เขต 40 แพน ส าราญพันธุ์ 0865631624

3347 1062040447 ปางมะค่าวิทยาคม ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร สพม.เขต 41 โยธนิ แกว้วันดี 0909070805

3348 1066350376 เมธพีิทยา เมืองพิจิตร พิจิตร สพม.เขต 41 วิศเวช คร้ามมี 0840754887

3349 1061700273 การุ้งวิทยาคม บ้านไร่ อทุัยธานี สพม.เขต 42 รัฐธนินท์ จรรยาวัฒน์ 0840750266

3350 1060220635 รัฐราษฎร์อนุสรณ์ บรรพตพิสยั นครสวรรค์ สพม.เขต 42 วิทยา หมวกแกว้ 0916964765

3351 1060220632 วังบ่อวิทยา หนองบัว นครสวรรค์ สพม.เขต 42 วิทยา หมวกแกว้ 0916964765
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