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ลําดับ ชื่อโรงเรียน ระดับ สังกัด อําเภอ จังหวัด

1 อนุบาลมุสลิมกระบี่ ประถมศึกษา สช. อาวลึก กระบี่

2 อิศรานุสรณ ประถมศึกษา สช. เมือง กระบี่

3 เจริญวิชช ประถมศึกษา สช. อาวลึก กระบี่

4 ประทีปธรรมมูลนิธิ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สช. อาวลึก กระบี่

5 บานหวยลึก ประถมศึกษา สพฐ. คลองทอม กระบี่

6 บานลําทับ ประถมศึกษา สพฐ. ลําทับ กระบี่

7 พนมเบญจา มัธยมศึกษา สพฐ. เขาพนม กระบี่

8 อาวลึกประชาสรรค มัธยมศึกษา สพฐ. อาวลึก กระบี่

9 อํามาตยพานิชนุกูล มัธยมศึกษา สพฐ. เมือง กระบี่

10 บานทุงวิทยพัฒน ประถมศึกษา สพฐ. เกาะลันตา กระบี่

11 ถาวรวิทยา ประถมศึกษา สช. เมือง กาญจนบุรี 

12 บานทามะกา ประถมศึกษา สพฐ. ทามะกา กาญจนบุรี 

13 บานตลาดเขต มิตรภาพที่ 105 ประถมศึกษา สพฐ. พนมทวน กาญจนบุรี 

14 วัดอินทาราม"โกวิทอินทราทร" ประถมศึกษา สพฐ. ทามวง กาญจนบุรี 

15 วัดศรีโลหะราษฎรบํารุง ประถมศึกษา สพฐ. ทามวง กาญจนบุรี 

16 วิสุทธรังษี มัธยมศึกษา สพฐ. ทามวง กาญจนบุรี 

17 บอพลอยรัชดาภิเษก มัธยมศึกษา สพฐ. บอพลอย กาญจนบุรี 

18 บานหนองกราง ประถมศึกษา สพฐ. บอพลอย กาญจนบุรี 

19 จรชนะศึกษา ประถมศึกษา สช. ยางตลาด กาฬสินธุ 

20 อนุบาลพรวิรุฬห ประถมศึกษา สช. ทาคันโท กาฬสินธุ 

21 เขาวงพิทยาคาร มัธยมศึกษา สพฐ. เขาวง กาฬสินธุ 

22 แกวเสด็จพิทยาคม มัธยมศึกษา สพฐ. สมเด็จ กาฬสินธุ 

23 กมลาไสย มัธยมศึกษา สพฐ. กมลาไสย กาฬสินธุ 

24 กาฬสินธุพิทยาสัย ประถมศึกษา สพฐ. เมือง กาฬสินธุ 

25 กุฉินารายณ มัธยมศึกษา สพฐ. กุฉินารายณ กาฬสินธุ 

26 บานนาคูพัฒนา (กรป.กลางอุปถัมภ) มัธยมศึกษา สพฐ. นาคู กาฬสินธุ 

27 รองคํา มัธยมศึกษา สพฐ. รองคํา กาฬสินธุ 

28 สหัสขันธศึกษา มัธยมศึกษา สพฐ. สหัสขันธ กาฬสินธุ 

29 หวยผึ้งพิทยา มัธยมศึกษา สพฐ. หวยผึ้ง กาฬสินธุ 

30 อนุกูลนารี มัธยมศึกษา สพฐ. เมือง กาฬสินธุ 

31 คํามวง มัธยมศึกษา สพฐ. คํามวง กาฬสินธุ 

32 บัวขาว มัธยมศึกษา อปท. กุฉินารายณ กาฬสินธุ 

รายชื่อโรงเรียนที่ผานการคัดเลือกเขารวมโครงการโรงเรียนคุณภาพดานวิทยาศาสตร 
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33 เพ็ชระศึกษา ประถมศึกษา สช. เมือง กําแพงเพชร

34 กําแพงเพชรพิทยาคม มัธยมศึกษา สพฐ. เมือง กําแพงเพชร

35 อนุบาลบึงสามัคคี (บานทุงสนุน) ประถมศึกษา สพฐ. บึงสามัคคี กําแพงเพชร

36 ปางศิลาทองศึกษา มัธยมศึกษา สพฐ. ปางศิลาทอง กําแพงเพชร

37 ชาณุวิทยา มัธยมศึกษา สพฐ. ชาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร

38 อนุบาลวรวิมล ประถมศึกษา สช. สีชมพู ขอนแกน 

39 มนตรีศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สช. น้ําพอง ขอนแกน 

40 เวียงวงกตวิทยาคม มัธยมศึกษา สพฐ. เวียงเกา ขอนแกน 

41 แวงนอยศึกษา มัธยมศึกษา สพฐ. แวงนอย ขอนแกน 

42 ไตรคามประชาพัฒนา ประถมศึกษา สพฐ. เปอยนอย ขอนแกน 

43 ชุมชนบานแวงใหญ ประถมศึกษา สพฐ. แวงใหญ ขอนแกน 

44 ชุมชนบานชนบท ประถมศึกษา สพฐ. ชนบท ขอนแกน 

45 น้ําพองศึกษา มัธยมศึกษา สพฐ. น้ําพอง ขอนแกน 

46 บานไผ มัธยมศึกษา สพฐ. บานไผ ขอนแกน 

47 บานขนวน ประถมศึกษา สพฐ. หนองนาคํา ขอนแกน 

48 บานทานางแนว ประถมศึกษา สพฐ. แวงนอย ขอนแกน 

49 บานทุงมน ประถมศึกษา สพฐ. บานไผ ขอนแกน 

50 บานหวยแร ประถมศึกษา สพฐ. เปอยนอย ขอนแกน 

51 มัญจาศึกษา มัธยมศึกษา สพฐ. มัญจาคีรี ขอนแกน 

52 ศรีกระนวนวิทยาคม มัธยมศึกษา สพฐ. กระนวน ขอนแกน 

53 หนองเรือวิทยา มัธยมศึกษา สพฐ. หนองเรือ ขอนแกน 

54 หนองขามวิทยาคาร ประถมศึกษา สพฐ. ชุมแพ ขอนแกน 

55 หนองนาคําวิทยาคม มัธยมศึกษา สพฐ. หนองนาคํา ขอนแกน 

56 อนุบาลขอนแกน ประถมศึกษา สพฐ. เมือง ขอนแกน 

57 บานนากานเหลือง ประถมศึกษา สพฐ. ภูเวียง ขอนแกน 

58 แกนนครวิทยาลัย มัธยมศึกษา สพฐ. เมือง ขอนแกน 

59 แวงใหญวิทยาคม มัธยมศึกษา สพฐ. แวงใหญ ขอนแกน 

60 ชนบทศึกษา มัธยมศึกษา สพฐ. ชนบท ขอนแกน 

61 เวียงนครวิทยาคม มัธยมศึกษา สพฐ. ภูเวียง ขอนแกน 

62 เมืองพลพิทยาคม มัธยมศึกษา อปท. พล ขอนแกน 

63 ซําสูงพิทยาคม มัธยมศึกษา อปท. ชําสูง ขอนแกน 

64 พระยืนวิทยาคาร มัธยมศึกษา อปท. พระยืน ขอนแกน 

65 มัธยมศึกษาพระราชทานนายาว มัธยมศึกษา สช. สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 

66 บานเขาหินซอน ประถมศึกษา สพฐ. พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 
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67 พุทธิรังสีพิบูล มัธยมศึกษา สพฐ. บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 

68 สุเหราสมอเซ ประถมศึกษา สพฐ. เมือง ฉะเชิงเทรา 

69 อนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ประถมศึกษา สพฐ. เมือง ฉะเชิงเทรา 

70 ตลาดบางบอ ประถมศึกษา สพฐ. แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 

71 วัดอาวชางไล ประถมศึกษา สพฐ. แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 

72 เมืองพัทยา 11 (มัธยมศึกษาสาธิตพัทยา) มัธยมศึกษา เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี 

73 เมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี 

74 เมืองพัทยา 9 ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี 

75 ประภัสสรวิทยา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สช. เมือง ชลบุรี 

76 โพธิสัมพันธพิทยาคาร มัธยมศึกษา สพฐ. บางละมุง ชลบุรี 

77 ชลบุรี "สุขบท" มัธยมศึกษา สพฐ. เมือง ชลบุรี 

78 บานสวน (จั่นอนุสรณ) มัธยมศึกษา สพฐ. เมือง ชลบุรี 

79 บานสวนอุดมวิทยา ประถมศึกษา สพฐ. เมือง ชลบุรี 

80 บานสัตหีบ ประถมศึกษา สพฐ. สัตหีบ ชลบุรี 

81 บานอําเภอ ประถมศึกษา สพฐ. สัตหีบ ชลบุรี 

82 วัดเขาโพธิ์ทอง ประถมศึกษา สพฐ. บางละมุง ชลบุรี 

83 วัดบุญสัมพันธ ประถมศึกษา สพฐ. บางละมุง ชลบุรี 

84 อนุบาลบานเตาถาน ประถมศึกษา สพฐ. สัตหีบ ชลบุรี 

85 อนุบาลบานบึง (อํานาจคณูปถัมภ) ประถมศึกษา สพฐ. บานบึง ชลบุรี 

86 ทุงศุขลาพิทยากรุงไทยอนุเคราะห มัธยมศึกษา สพฐ. ศรีราชา ชลบุรี 

87 พลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.6) มัธยมศึกษา อปท. สัตหีบ ชลบุรี 

88 เทศบาลอินทปญญา ประถมศึกษา อปท. เมือง ชลบุรี 

89 หัวถนนวิทยา มัธยมศึกษา อปท. พนัสนิคม ชลบุรี 

90 วัฒนะโชติ ประถมศึกษา สช. เมือง ชัยนาท

91 อักษรประสิทธิ์ ประถมศึกษา สช. มโนรมย ชัยนาท

92 คุรุประชาสรรค มัธยมศึกษา สพฐ. สรรคบุรี ชัยนาท

93 วัดสิงห มัธยมศึกษา สพฐ. วัดสิงห ชัยนาท

94 ศรีสโมสรวิทยา มัธยมศึกษา สพฐ. หนองมะโมง ชัยนาท

95 หวยกรดวิทยา มัธยมศึกษา สพฐ. สรรคบุรี ชัยนาท

96 หันคาพิทยาคม มัธยมศึกษา สพฐ. หันคา ชัยนาท

97 อนุบาลมโนรมย ประถมศึกษา สพฐ. มโนรมย ชัยนาท

98 อนุบาลหันคา (วัดทากฤษณาสุชัยประชาสรรค) ประถมศึกษา สพฐ. หันคา ชัยนาท

99 เนินขามรัฐประชานุเคราะห มัธยมศึกษา สพฐ. เนินขาม ชัยนาท

100 สาครพิทยาคม มัธยมศึกษา สพฐ. มโนรมย ชัยนาท
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101 เมืองชุมพรบานเขาถลม ประถมศึกษา สพฐ. เมือง ชุมพร

102 ไทยรัฐวิทยา 76 (บานพละ) ประถมศึกษา สพฐ. ปะทิว ชุมพร

103 บานปากคลอง ประถมศึกษา สพฐ. ปะทิว ชุมพร

104 วัดนอมถวาย ประถมศึกษา สพฐ. เมือง ชุมพร

105 อนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฏรบํารุง) ประถมศึกษา สพฐ. ปะทิว ชุมพร

106 อนุบาลชุมพร ประถมศึกษา สพฐ. เมือง ชุมพร

107 ดรุณราษฎรวิทยา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สช. แมสาย เชียงราย

108 อนุบาลเชียงของ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สพฐ. เชียงของ เชียงราย

109 บานสันติสุข ประถมศึกษา สพฐ. แมจัน เชียงราย

110 แมสายประสิทธิ์ศาสตร มัธยมศึกษา สพฐ. แมสาย เชียงราย

111 เทิงวิทยาคม มัธยมศึกษา สพฐ. เทิง เชียงราย

112 บานเหมืองแดง ประถมศึกษา สพฐ. แมสาย เชียงราย

113 หวยซอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มัธยมศึกษา สพฐ. เชียงของ เชียงราย

114 เชียงของวิทยาคม มัธยมศึกษา สพฐ. เชียงของ เชียงราย

115 อนุบาลหัวฝาย ประถมศึกษา สพฐ. เมือง เชียงราย

116 ขุนตาลวิทยาคม มัธยมศึกษา สพฐ. ขุนตาล เชียงราย

117 สามัคคีวิทยาคม มัธยมศึกษา สพฐ. เมือง เชียงราย

118 อนุบาลเวียงชัย ประถมศึกษา สพฐ. เวียงชัย เชียงราย

119 แมลาววิทยาคม มัธยมศึกษา สพฐ. แมลาว เชียงราย

120 แมจันวิทยาคม มัธยมศึกษา สพฐ. แมจัน เชียงราย

121 บานแมจัน (เชียงแสนประชานุสาสน) ประถมศึกษา สพฐ. แมจัน เชียงราย

122 เวียงปาเปาวิทยาคม มัธยมศึกษา สพฐ. เวียงปาเปา เชียงราย

123 พานพิทยาคม มัธยมศึกษา สพฐ. พาน เชียงราย

124 ดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ) ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สพฐ. แมฟาหลวง เชียงราย

125 เทศบาล 2 หนองบัว ประถมศึกษา อปท. เมือง เชียงราย

126 เทศบาล 1 ศรีเกิด ประถมศึกษา อปท. เมือง เชียงราย

127 เทศบาล 5 เดนหา มัธยมศึกษา อปท. เมือง เชียงราย

128 เทศบาล 6 นครเชียงราย มัธยมศึกษา อปท. เมือง เชียงราย

129 เทศบาล 3 ศรีทรายมูล ประถมศึกษา อปท. เมือง เชียงราย

130 องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย มัธยมศึกษา อปท. เมือง เชียงราย

131 วารีเชียงใหม ประถมศึกษา สช. เมือง เชียงใหม

132 พระหฤทัยเชียงใหม ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สช. เมือง เชียงใหม

133 ดาราวิทยาลัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สช. เมือง เชียงใหม

134 ยุวฑูตศึกษาพัฒนา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สช. สารภี เชียงใหม
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135 พุทธิโศภน ประถมศึกษา สพฐ. เมือง เชียงใหม

136 บานหนองโคง ประถมศึกษา สพฐ. สันกําแพง เชียงใหม

137 เวียงแหงวิทยาคม มัธยมศึกษา สพฐ. เวียงแหง เชียงใหม

138 หอพระ มัธยมศึกษา สพฐ. เมือง เชียงใหม

139 บานแมขา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สพฐ. ฝาง เชียงใหม

140 สารภีพิทยาคม มัธยมศึกษา สพฐ. สารภี เชียงใหม

141 ศึกษานารีอนุสรณ 1 บานแมเมืองนอย ประถมศึกษา สพฐ. แมอาย เชียงใหม

142 เทศบาลวัดศรีปงเมือง ประถมศึกษา อปท. เมือง เชียงใหม

143 ปยบุตรศึกษากร ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สช. เมือง ตรัง

144 พรศิริกุล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สช. เมือง ตรัง

145 ตรังรังสฤษฎ มัธยมศึกษา สพฐ. ยานตาขาว ตรัง

146 หวยนางราษฎรบํารุง มัธยมศึกษา สพฐ. หวยยอด ตรัง

147 วัดหนองสมาน ประถมศึกษา สพฐ. หาดสําราญ ตรัง

148 บางดีวิทยาคม มัธยมศึกษา สพฐ. หวยยอด ตรัง

149 บานควนพญา ประถมศึกษา สพฐ. หวยยอด ตรัง

150 สวัสดิ์รัตนาภิมุข มัธยมศึกษา สพฐ. นาโยง ตรัง

151 รัษฎา มัธยมศึกษา สพฐ. รัษฎา ตรัง

152 บานไชยภักดี ประถมศึกษา สพฐ. วังวิเศษ ตรัง

153 ปะเหลียนผดุงศิษย มัธยมศึกษา สพฐ. ปะเหลียน ตรัง

154 บานทุงยาว ประถมศึกษา สพฐ. ปะเหลียน ตรัง

155 เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร) ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา อปท. เมือง ตรัง

156 อนุบาลวัดคลองใหญ ประถมศึกษา สพฐ. คลองใหญ ตราด

157 บานคลองพราว ประถมศึกษา สพฐ. เกาะชาง ตราด

158 ชุมชนแหลมงอบ (นิเทศกอุปถัมภ) ประถมศึกษา สพฐ. แหลมงอบ ตราด

159 วัดสลักเพชร ประถมศึกษา สพฐ. เกาะชาง ตราด

160 บานเนินตะบก ประถมศึกษา สพฐ. เขาสมิง ตราด

161 อุมผางวิทยาคม มัธยมศึกษา สพฐ. อุมผาง ตาก

162 ทาสองยางวิทยาคม มัธยมศึกษา สพฐ. ทาสองยาง ตาก

163 สรรพวิทยาคม มัธยมศึกษา สพฐ. แมสอด ตาก

164 เทศบาลวัดชุมพลคีรี ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา อปท. แมสอด ตาก

165 ภัทรพิทยาจารย มัธยมศึกษา สพฐ. องครักษ นครนายก

166 นครนายกวิทยาคม มัธยมศึกษา สพฐ. เมือง นครนายก

167 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม มัธยมศึกษา สพฐ. พุทธมณฑล นครปฐม 

168 กําแพงแสนวิทยา มัธยมศึกษา สพฐ. กําแพงแสน นครปฐม 
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169 คงทองวิทยา มัธยมศึกษา สพฐ. ดอนตูม นครปฐม 

170 บางหลวงวิทยา มัธยมศึกษา สพฐ. บางเลน นครปฐม 

171 บานกระทุมลม ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สพฐ. สามพราน นครปฐม 

172 ประถมศึกษาฐานบินกําแพงแสน ประถมศึกษา สพฐ. กําแพงแสน นครปฐม 

173 พระตําหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ประถมศึกษา สพฐ. พุทธมณฑล นครปฐม 

174 รัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา มัธยมศึกษา สพฐ. พุทธมณฑล นครปฐม 

175 วัดเวฬุวนาราม ประถมศึกษา สพฐ. บางเลน นครปฐม 

176 วัดไรขิงวิทยา มัธยมศึกษา สพฐ. สามพราน นครปฐม 

177 วัดดอนหวาย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สพฐ. สามพราน นครปฐม 

178 วัดปลักไมลาย ประถมศึกษา สพฐ. กําแพงแสน นครปฐม 

179 อนุบาลกําแพงแสน ประถมศึกษา สพฐ. กําแพงแสน นครปฐม 

180 บานสระน้ําสม ประถมศึกษา สพฐ. กําแพงแสน นครปฐม 

181 วัดบางหลวง ประถมศึกษา สพฐ. บางเลน นครปฐม 

182 อนุบาลประยูรศรี ประถมศึกษา สช. เมือง นครพนม 

183 เรณูนครวิทยานุกูล มัธยมศึกษา สพฐ. เรณูนคร นครพนม 

184 นาแกสามัคคีวิทยา มัธยมศึกษา สพฐ. นาแก นครพนม 

185 ปยะมหาราชาลัย มัธยมศึกษา สพฐ. เมือง นครพนม 

186 มหาชัยวิทยาคม มัธยมศึกษา สพฐ. ปลาปาก นครพนม 

187 วังกระแสวิทยาคม มัธยมศึกษา สพฐ. เมือง นครพนม 

188 บานหัวบึงทุงเขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห 3 ประถมศึกษา สพฐ. ธาตุพนม นครพนม 

189 เทศบาล1 (หนองแสง) ประถมศึกษา อปท. เมือง นครพนม 

190 พงษศิริวิทยา ประถมศึกษา สช. ดานขุนทด นครราชสีมา

191 อนุบาลประภารัตน ประถมศึกษา สช. พิมาย นครราชสีมา

192 เรืองศรีวิทยา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สช. ปากชอง นครราชสีมา

193 อนุบาลแสนสนุก ประถมศึกษา สช. โชคชัย นครราชสีมา

194 ปกธงชัยประชานิรมิต มัธยมศึกษา สพฐ. ปกธงชัย นครราชสีมา

195 สุรธรรมพิทักษ มัธยมศึกษา สพฐ. เมือง นครราชสีมา

196 พิมายวิทยา มัธยมศึกษา สพฐ. พิมาย นครราชสีมา

197 แกงสนามนางพิทยาคม มัธยมศึกษา สพฐ. แกงสนามหลวง นครราชสีมา

198 ดานขุนทด ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สพฐ. ดานขุนทด นครราชสีมา

199  บานพุทรา ประถมศึกษา สพฐ. พิมาย นครราชสีมา

200 บานนา ประถมศึกษา สพฐ. โนนไทย นครราชสีมา

201 ชุมพวงศึกษา มัธยมศึกษา สพฐ. ชุมพวง นครราชสีมา

202 รัฐราษฎรรังสรรค ประถมศึกษา สพฐ. ขามทะเลสอ นครราชสีมา
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203 เทียมนครวิทยา ประถมศึกษา สพฐ. หนองบุญมาก นครราชสีมา

204 บุญเหลือวิทยานุสรณ มัธยมศึกษา สพฐ. เมือง นครราชสีมา

205 จักราชวิทยา มัธยมศึกษา สพฐ. จักราช นครราชสีมา

206 โชคชัยพรหมบุตรบริหาร ประถมศึกษา สพฐ. โชคชัย นครราชสีมา

207 สุขานารี ประถมศึกษา สพฐ. เมือง นครราชสีมา

208 บานหนองยาง ประถมศึกษา สพฐ. เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา

209 ภูวิทยา มัธยมศึกษา สพฐ. โนนแดง นครราชสีมา

210 บานหนองจานใต ประถมศึกษา สพฐ. ลําทะเมนชัย นครราชสีมา

211 วัดสระแกว ประถมศึกษา สพฐ. เมือง นครราชสีมา

212 สีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" มัธยมศึกษา อปท. สีคิ้ว นครราชสีมา

213 เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา นครราชสีมา มัธยมศึกษา อปท. เมือง นครราชสีมา

214 กัลยาณีศรีธรรมราช มัธยมศึกษา สพฐ. เมือง นครศรีธรรมราช

215 เบญจมราชูทิศ มัธยมศึกษา สพฐ. เมือง นครศรีธรรมราช

216 สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก มัธยมศึกษา อปท. เมือง นครศรีธรรมราช

217 เทศบาลวัดมเหยงคณ ประถมศึกษา อปท. เมือง นครศรีธรรมราช

218 เทศบาลวัดนาคนารี ประถมศึกษา อปท. ปากพนัง นครศรีธรรมราช

219 เขาทองพิทยาคม มัธยมศึกษา สพฐ. พยุหะคีรี นครสวรรค

220 ไพศาลีพิทยา มัธยมศึกษา สพฐ. ไพศาลี นครสวรรค

221 ชุมแสงชนูทิศ มัธยมศึกษา สพฐ. ชุมแสง นครสวรรค

222 ตากฟาวิชาประสิทธิ์ มัธยมศึกษา สพฐ. ตากฟา นครสวรรค

223 นครสวรรค มัธยมศึกษา สพฐ. เมือง นครสวรรค

224 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม มัธยมศึกษา สพฐ. เมือง นครสวรรค

225 บานพนมรอก ประถมศึกษา สพฐ. ทาตะโก นครสวรรค

226 บานวังน้ําขาว ประถมศึกษา สพฐ. แมวงก นครสวรรค

227 บานศาลเจาไกตอ ประถมศึกษา สพฐ. ลาดยาว นครสวรรค

228 รัฐราษฎรอนุสรณ มัธยมศึกษา สพฐ. บรรพตพิสัย นครสวรรค

229 วัดสันติธรรม ประถมศึกษา สพฐ. เมือง นครสวรรค

230 หนองโพพิทยา มัธยมศึกษา สพฐ. ตาคลี นครสวรรค

231 อนุบาลทาตะโก ประถมศึกษา สพฐ. ทาตะโก นครสวรรค

232 อนุบาลนครสวรรค ประถมศึกษา สพฐ. เมือง นครสวรรค

233 ดารุสสาลาม มัธยมศึกษา สช. ระแงะ นราธิวาส 

234 พิมานวิทยนราธิวาส ประถมศึกษา สช. เมือง นราธิวาส 

235 นิคมพัฒนา5 ประถมศึกษา สพฐ. สุคิริน นราธิวาส 

236 บานโตะเวาะ ประถมศึกษา สพฐ. สุไหงโกลก นราธิวาส 
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237 นานนคร มัธยมศึกษา สพฐ. ภูเพียง นาน 

238 บานดอน (ศรีเสริมกสิกร) ประถมศึกษา สพฐ. เมือง นาน 

239  ริม-ปาคาประชานุเคราะห ประถมศึกษา สพฐ. ทาวังผา นาน 

240 สตรีศรีนาน มัธยมศึกษา สพฐ. เมือง นาน 

241 สา มัธยมศึกษา สพฐ. เวียงสา นาน 

242 นานอย มัธยมศึกษา สพฐ. นานอย นาน 

243 เจ็ดสีวิทยาคาร มัธยมศึกษา สพฐ. เซกา บึงกาฬ

244 เซกา มัธยมศึกษา สพฐ. เซกา บึงกาฬ

245 บึงโขงหลงวิทยาคม มัธยมศึกษา สพฐ. บึงโขงหลง บึงกาฬ

246 อนุบาลศรีวิไล ประถมศึกษา สพฐ. ศรีวิไล บึงกาฬ

247 กระสังพิทยาคม มัธยมศึกษา สพฐ. กระสัง บุรีรัมย 

248 ชุมชนบานโนนเจริญ ประถมศึกษา สพฐ. บานกรวด บุรีรัมย 

249 วัดบานปราสาท ประถมศึกษา สพฐ. บานดาน บุรีรัมย 

250 หนองกี่พิทยาคม มัธยมศึกษา สพฐ. หนองกี่ บุรีรัมย 

251 หวยราชพิทยาคม มัธยมศึกษา สพฐ. หวยราช บุรีรัมย 

252 อนุบาลกระสัง ประถมศึกษา สพฐ. กระสัง บุรีรัมย 

253 อนุบาลนางรอง (สังขกฤษณอนุสรณ) ประถมศึกษา สพฐ. นางรอง บุรีรัมย 

254 อนุบาลบานกรวด ประถมศึกษา สพฐ. บานกรวด บุรีรัมย 

255 อนุบาลบานดาน ประถมศึกษา สพฐ. บานดาน บุรีรัมย 

256 กูสวนแตงพิทยาคม ประถมศึกษา สพฐ. บานใหมไชยพจน บุรีรัมย 

257 อนุบาลประโคนชัย(อํานวยกิจราษฎรวิทยาคาร) ประถมศึกษา สพฐ. ประโคนชัย บุรีรัมย 

258 เฟองฟาวิทยา ประถมศึกษา สช. ลําลูกกา ปทุมธานี 

259 บีคอนเฮาสแยมสอาดรังสิต ประถมศึกษา สช. ลําลูกกา ปทุมธานี 

260 วิภารัตน ประถมศึกษา สช. สามโคก ปทุมธานี 

261 วัดนาบุญ ประถมศึกษา สพฐ. ธัญบุรี ปทุมธานี 

262 นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย มัธยมศึกษา สพฐ. ลําลูกกา ปทุมธานี 

263 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต มัธยมศึกษา สพฐ. คลองหลวง ปทุมธานี 

264 หนองเสือวิทยาคม มัธยมศึกษา สพฐ. หนองเสือ ปทุมธานี 

265 ธัญญสิทธิศิลป ประถมศึกษา สพฐ. ธัญบุรี ปทุมธานี 

266 คณะราษฎรบํารุงปทุมธานี มัธยมศึกษา สพฐ. เมือง ปทุมธานี 

267 สามรอยยอดวิทยาคม มัธยมศึกษา สพฐ. สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธ 

268 บางสะพาน ประถมศึกษา สพฐ. บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ 

269 บานไชยราช ประถมศึกษา สพฐ. บางสะพานนอย ประจวบคีรีขันธ 

270 บานชางเผือก ประถมศึกษา สพฐ. บางสะพานนอย ประจวบคีรีขันธ 



9/16

ลําดับ ชื่อโรงเรียน ระดับ สังกัด อําเภอ จังหวัด

271 บานทุงกะโตน ประถมศึกษา สพฐ. บางสะพานนอย ประจวบคีรีขันธ 

272 อนุบาลบางสะพานนอย ประถมศึกษา สพฐ. บางสะพานนอย ประจวบคีรีขันธ 

273 เทศบาลบานบอฝาย ประถมศึกษา อปท. หัวหิน ประจวบคีรีขันธ 

274 กบินทรวิทยา มัธยมศึกษา สพฐ. กบินทรบุรี ปราจีนบุรี

275 ชิตใจชื่น มัธยมศึกษา สพฐ. บานสราง ปราจีนบุรี

276 ประจันตราษฎรบํารุง มัธยมศึกษา สพฐ. ประจันตคราม ปราจีนบุรี

277 วัดระเบาะไผ ประถมศึกษา สพฐ. ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี

278 วัดราษฎรเจริญศรัทธาธรรม ประถมศึกษา สพฐ. ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี

279 ศรีมโหสถ มัธยมศึกษา สพฐ. ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี

280 บํารุงมุสลีมีน มัธยมศึกษา สช. สายบุรี ปตตานี 

281 มูลนิธิอาซิซสถาน มัธยมศึกษา สช. โคกโพธิ์ ปตตานี 

282 เดชะปตตนยานุกูล มัธยมศึกษา สพฐ. เมือง ปตตานี 

283 บานลานชาง ประถมศึกษา สพฐ. สายบุรี ปตตานี 

284 ยะหริ่ง ประถมศึกษา สพฐ. ยะหริ่ง ปตตานี 

285 รอตเสวกวิทยา ประถมศึกษา สช. ภาชี พระนครศรีอยุธยา 

286 จิระศาสตรวิทยา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สช. เมือง พระนครศรีอยุธยา 

287 เอกอโยธยา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สช. บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 

288 บวรวิทยา 2 ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สช. เมือง พระนครศรีอยุธยา 

289 ชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ) ประถมศึกษา สพฐ. นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 

290 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา ประถมศึกษา สพฐ. เมือง พระนครศรีอยุธยา 

291 วัดโตนดเตี้ย ประถมศึกษา สพฐ. อุทัย พระนครศรีอยุธยา 

292 ปาณัทคุณา ประถมศึกษา สช. เชียงคํา พะเยา 

293 อนุบาลดรุณวิทยา ประถมศึกษา สช. เมือง พะเยา 

294 ภูซางวิทยาคม มัธยมศึกษา สพฐ. ภูซาง พะเยา 

295 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร พะเยา มัธยมศึกษา สพฐ. ภูกานยาว พะเยา 

296 เชียงมวนวิทยาคม มัธยมศึกษา สพฐ. เชียงมวน พะเยา 

297 ขุนควรวิทยาคม มัธยมศึกษา สพฐ. ปง พะเยา 

298 บานใหมปางคา (ภูลังกานุสรณ) ประถมศึกษา สพฐ. ปง พะเยา 

299 พญาลอวิทยาคม มัธยมศึกษา สพฐ. จุน พะเยา 

300 พะเยาพิทยาคม มัธยมศึกษา สพฐ. เมือง พะเยา 

301 อนุบาลปง ประถมศึกษา สพฐ. ปง พะเยา 

302 บานปากเหมือง ประถมศึกษา สพฐ. ปาพะยอม พัทลุง 

303 อนุบาลบางแกว ประถมศึกษา สพฐ. บางแกว พัทลุง 

304 บานควนพนางตุง (สินประชา) ประถมศึกษา สพฐ. ควนขนุน พัทลุง 
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305 ตะโหมด มัธยมศึกษา สพฐ. ตะโหมด พัทลุง 

306 อนุบาลควนขนุน ประถมศึกษา สพฐ. ควนขนุน พัทลุง 

307 วัดรมเมือง ประถมศึกษา สพฐ. ศรีนครินทร พัทลุง 

308 หารเทารังสีประชาสรรค มัธยมศึกษา สพฐ.  ปากพะยูน พัทลุง 

309 อนุบาลเทศบาลตําบลแมขรี ประถมศึกษา อปท. ตะโหมด พัทลุง 

310 เทศบาลเขาชัยสน ประถมศึกษา อปท. เขาชัยสน พัทลุง 

311 บานหนองหิน ประถมศึกษา สพฐ. ชาติตระการ พิษณุโลก 

312 อนุบาลพิษณุโลก ประถมศึกษา สพฐ. เมือง พิษณุโลก 

313 บานแหลม ประถมศึกษา สพฐ. บานแหลม เพชรบุรี

314 เซนตโยเซฟศรีเพชรบูรณ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สช. เมือง เพชรบูรณ  

315 ดงขุยวิทยาคม มัธยมศึกษา สพฐ. ชนแดน เพชรบูรณ  

316 เมืองราดวิทยาคม มัธยมศึกษา สพฐ. หลมเกา เพชรบูรณ  

317 น้ําหนาววิทยาคม มัธยมศึกษา สพฐ. น้ําหนาว เพชรบูรณ  

318 บานหวยสะแก ประถมศึกษา สพฐ. เมือง เพชรบูรณ  

319 บานสะเดียง ประถมศึกษา สพฐ. เมือง เพชรบูรณ  

320 หนองไผ มัธยมศึกษา สพฐ. หนองไผ เพชรบูรณ  

321 หลมสักวิทยาคม มัธยมศึกษา สพฐ. หลมสัก เพชรบูรณ  

322 เทศบาล 3 (ชาญวิทยา) มัธยมศึกษา อปท. เมือง เพชรบูรณ  

323 มารดาอุปถัมภ ประถมศึกษา สช. เมือง แพร

324 ลองวิทยา มัธยมศึกษา สพฐ. ลอง แพร

325 วัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎรนุกูล) ประถมศึกษา สพฐ. เมือง แพร

326 ดาราสมุทรภูเก็ต ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สช. เมือง ภูเก็ต

327 ขจรเกียรติพัฒนา ประถมศึกษา สช. เมือง ภูเก็ต

328 เมืองถลาง มัธยมศึกษา สพฐ. ถลาง ภูเก็ต

329 ชุมชนบานดงบัง ประถมศึกษา สพฐ. นาดูน มหาสารคาม 

330 อนุบาลวาปปทุม ประถมศึกษา สพฐ. วาปปทุม มหาสารคาม 

331 พยัคฆภูมิวิทยาคาร มัธยมศึกษา สพฐ. พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 

332 นาเชือกพิทยาสรรค มัธยมศึกษา สพฐ. นาเชือก มหาสารคาม 

333 เขื่อนพิทยาสรรค มัธยมศึกษา สพฐ. โกสุมพิสัย มหาสารคาม 

334 บรบือ มัธยมศึกษา สพฐ. บรบือ มหาสารคาม 

335 อนุบาลนครจัมปาศรี ประถมศึกษา สพฐ. นาดูน มหาสารคาม 

336 อนุบาลมหาสารคาม ประถมศึกษา สพฐ. เมือง มหาสารคาม 

337 บานดงมอน ประถมศึกษา สพฐ. เมือง มุกดาหาร 

338 บานสามขามิตรภาพที่ 3 ประถมศึกษา สพฐ. เมือง มุกดาหาร 
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339 อนุบาลมุกดาหาร ประถมศึกษา สพฐ. เมือง มุกดาหาร 

340 ชุมชนดอนตาล ประถมศึกษา สพฐ. ดอนตาล มุกดาหาร 

341 บํารุงพงศอุปถัมภ ประถมศึกษา สพฐ. นิคมคําสรอย มุกดาหาร 

342 เทศบาลเมืองแมฮองสอน ประถมศึกษา อปท. เมือง แมฮองสอน

343 สตรีศาสนูปถัมภ มัธยมศึกษา สช. ยะหา ยะลา 

344 อิสลามบาเจาะวิทยา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สช. บันนังสตา ยะลา 

345 รัชตะวิทยา ประถมศึกษา สช เมือง ยะลา 

346 คัมภีรวิทยา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สช. บันนังสตา ยะลา 

347 บานปาหวัง ประถมศึกษา สพฐ. บันนังสตา ยะลา 

348 บานเยาะ ประถมศึกษา สพฐ. ธารโต ยะลา 

349 บานลาแล ประถมศึกษา สพฐ. กาบัง ยะลา 

350 บานหลักเขต ประถมศึกษา สพฐ. ยะหา ยะลา 

351 วัดถนนกะเพรา ประถมศึกษา สพฐ. แกลง ระยอง

352 บานชําฆอ มัธยมศึกษา สพฐ. เขาชะเมา ระยอง

353 มกุฎเมืองราชวิทยาลัย มัธยมศึกษา สพฐ. แกลง ระยอง

354 บานมาบยางพร ประถมศึกษา สพฐ. ปลวกแดง ระยอง

355 แกลง"วิทยสถาวร" มัธยมศึกษา สพฐ. แกลง ระยอง

356 มาบตาพุดพันพิทยาคาร มัธยมศึกษา สพฐ. เมือง ระยอง

357 บานไรจันดี ประถมศึกษา สพฐ. เมือง ระยอง

358 เซนตโยเซฟระยอง มัธยมศึกษา สช. เมือง ระยอง

359 วัดปาประดู มัธยมศึกษา สพฐ. เมือง ระยอง

360 วังจันทรวิทยา มัธยมศึกษา สพฐ. วังจันทร ระยอง

361 ชําฆอพิทยาคม มัธยมศึกษา สพฐ. เขาชะเมา ระยอง

362 อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ประถมศึกษา อปท. เมือง ระยอง

363 เทศบาลเมืองบานฉาง 2 ประถมศึกษา อปท. บานฉาง ระยอง

364 เทศบาลวัดโขดทิมทาราม ประถมศึกษา อปท. เมือง ระยอง

365 อุดมวิทยา ประถมศึกษา สช. บานโปง ราชบุรี

366 ประสาทรัฐประชากิจ มัธยมศึกษา สพฐ. ดําเนินสะดวก ราชบุรี

367 กรับใหญวองกุศลกิจพิทยาคม มัธยมศึกษา สพฐ. บานโปง ราชบุรี

368 เทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) ประถมศึกษา อปท. โพธิ์ธาราม ราชบุรี

369 เทศบาล 3 ประชายินดี ประถมศึกษา อปท. บานโปง ราชบุรี

370 ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม ประถมศึกษา สพฐ. หนองมวง ลพบุรี

371 สระโบสถวิทยาคาร มัธยมศึกษา สพฐ. สระโบสถ ลพบุรี

372 ชัยบาดาลวิทยา มัธยมศึกษา สพฐ. ชัยบาดาล ลพบุรี
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373 บานหมี่วิทยา มัธยมศึกษา สพฐ. บานหมี่ ลพบุรี

374 อนุบาลเสริมงาม ประถมศึกษา สพฐ. เสริมงาม ลําปาง

375 เถินวิทยา มัธยมศึกษา สพฐ. เถิน ลําปาง

376 ทุงกวาววิทยาคม มัธยมศึกษา สพฐ. เมืองปาน ลําปาง

377 ลําปางกัลยาณี มัธยมศึกษา สพฐ. เมือง ลําปาง

378 อนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ประถมศึกษา สพฐ. งาว ลําปาง

379 อนุบาลหางฉัตร ประถมศึกษา สพฐ. หางฉัตร ลําปาง

380 เทศบาล 4 (บานเชียงราย) ประถมศึกษา อปท. เมือง ลําปาง

381 อนุบาลวังดิน ประถมศึกษา สพฐ. ลี้ ลําพูน 

382 บานมวงสามป ประถมศึกษา สพฐ. ลี้ ลําพูน 

383 อุโมงควิทยาคม มัธยมศึกษา สพฐ. เมือง ลําพูน 

384 เชียงคาน มัธยมศึกษา สพฐ. เชียงคาน เลย

385 ชุมชนบานทาสะอาด ประถมศึกษา สพฐ. นาดวง เลย

386 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย มัธยมศึกษา สพฐ. เชียงคาน เลย

387 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ศรีสะเกษ มัธยมศึกษา สพฐ. เมือง ศรีสะเกษ 

388 บานผือ ประถมศึกษา สพฐ. โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 

389 อนุบาลอุทุมพรพิสัย ประถมศึกษา สพฐ. อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 

390 กันทรลักษวิทยา มัธยมศึกษา สพฐ. กันทรลักษณ ศรีสะเกษ 

391 สตรีสิริเกศ มัธยมศึกษา สพฐ. เมือง ศรีสะเกษ 

392 บานดินดําเหลาเสนใต ประถมศึกษา สพฐ. โนนคูณ ศรีสะเกษ 

393 บานสดํา ประถมศึกษา สพฐ. ขุนหาญ ศรีสะเกษ 

394 บานสิริขุนหาญ ประถมศึกษา อปท. ขุนหาญ ศรีสะเกษ 

395 ศิลาลาดวิทยา มัธยมศึกษา อปท. ศิลาลาด ศรีสะเกษ 

396 บานปราสาท ประถมศึกษา อปท. หวยทับทัน ศรีสะเกษ 

397 ราษีไศล มัธยมศึกษา อปท. ราษีไศล ศรีสะเกษ 

398 ไพรธรรมคุณวิทย มัธยมศึกษา อปท. ขุนหาญ ศรีสะเกษ 

399 เทศบาล 1 (วัดเจียงอ)ี ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา อปท. เมือง ศรีสะเกษ 

400 ตระกาศประชาสามัคคี มัธยมศึกษา อปท. กันทรลักษณ ศรีสะเกษ 

401 บานสุวรรณคีรี ประถมศึกษา สพฐ. วานรนิวาส สกลนคร 

402 บานกุดเรือคํา ประถมศึกษา สพฐ. วานรนิวาส สกลนคร 

403 ขาวสงาเจริญวิทย ประถมศึกษา สพฐ. บานมวง สกลนคร 

404 บานหนองฮาง ประถมศึกษา สพฐ. วานรนิวาส สกลนคร 

405 บานโคกกองสหมิตรวิทยาคาร ประถมศึกษา สพฐ. เมือง สกลนคร 

406 บานกุดจาน ประถมศึกษา สพฐ. คําตากลา สกลนคร 
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407 บานหวยน้ําเที่ยง ประถมศึกษา สพฐ. วานรนิวาส สกลนคร 

408 เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มัธยมศึกษา สพฐ. สวางแดนดิน สกลนคร 

409 บานวานรนิวาส (ราษฎรบํารุง) ประถมศึกษา สพฐ. วานรนิวาส สกลนคร 

410 อนุบาลสวางแดนดิน ประถมศึกษา สพฐ. สวางแดนดิน สกลนคร 

411 หนองหลวงวิทยานุกูล ประถมศึกษา สพฐ. สวางแดนดิน สกลนคร 

412 บานผักคําภู ประถมศึกษา สพฐ. พรรณานิคม สกลนคร 

413 พังโคนวิทยาคม มัธยมศึกษา สพฐ. พังโคน สกลนคร 

414 ธาตุทองอํานวยวิทย มัธยมศึกษา อปท. วานรนิวาส สกลนคร 

415 มัธยมศึกษาศึกษาเทศบาล 3 ยุติธรรมวิทยา มัธยมศึกษา อปท. เมือง สกลนคร 

416 ตายุตตอลีบาต มัธยมศึกษา สช. เทพา สงขลา

417 เจริญรัตนศึกษาวัฒนา ประถมศึกษา สช. รัตภูมิ สงขลา

418 ธิดานุเคราะห ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สช. หาดใหญ สงขลา

419 สังคมอิสลามวิทยา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สช.. สะเดา สงขลา

420 เสนพงศ ประถมศึกษา สช.. สะเดา สงขลา

421 ชุมชนวัดควนมีด ประถมศึกษา สพฐ. จะนะ สงขลา

422 บานกําแพงเพชร ประถมศึกษา สพฐ. รัตภูมิ สงขลา

423 วัดเนินพิชัย ประถมศึกษา สพฐ. บางกล่ํา สงขลา

424 หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา มัธยมศึกษา สพฐ. หาดใหญ สงขลา

425 เทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ) ประถมศึกษา อปท. หาดใหญ สงขลา

426 เทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มัธยมศึกษา อปท. หาดใหญ สงขลา

427 พิมานพิทยาสรรค มัธยมศึกษา สพฐ. เมือง สตูล 

428 เทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ประถมศึกษา อปท. เมือง สตูล 

429 ทรงวิทยาเทพารักษ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สช. บางพลี สมุทรปราการ 

430 เฉลิมไฉไลวิทยา ประถมศึกษา สช.. เมือง สมุทรปราการ 

431 สันติดรุณ ประถมศึกษา สช.. พระประแดง สมุทรปราการ 

432 บางพลีพัฒนศึกษาลัย ประถมศึกษา สช.. บางพลี สมุทรปราการ 

433 อํานวยวิทย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สช.. พระประแดง สมุทรปราการ 

434 วัดปาเกด ประถมศึกษา สพฐ. พระประแดง สมุทรปราการ 

435 บานทองคุง ประถมศึกษา สพฐ. บางบอ สมุทรปราการ 

436 วัดเสาธงกลาง มัธยมศึกษา สพฐ. บางเสาธง สมุทรปราการ 

437 นาคดีอนุสรณ ประถมศึกษา สพฐ. เมือง สมุทรปราการ 

438 อนุบาลชุมชนบางบอ (ศุภพิพัฒนรังสรรค) ประถมศึกษา สพฐ. บางบอ สมุทรปราการ 

439 ปอมนาคราชสวาทยานนท มัธยมศึกษา สพฐ. พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 

440 วัดบางโปรง ประถมศึกษา สพฐ. เมือง สมุทรปราการ 
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441 เทพศิรินทรสมุทรปราการ มัธยมศึกษา สพฐ. เมือง สมุทรปราการ 

442 ถาวรานุกูล มัธยมศึกษา สพฐ. เมือง สมุทรสงคราม

443 วังน้ําเย็นวิทยาคม มัธยมศึกษา สพฐ. วังน้ําเย็น สระแกว

444 ชุมชนบานตาหลังใน ประถมศึกษา สพฐ. วังน้ําเย็น สระแกว

445 รมเกลาวัฒนานคร สระแกว รัชมังคลาภิเษก มัธยมศึกษา สพฐ. วัฒนานคร สระแกว

446 ทัพพระยาพิทยา มัธยมศึกษา สพฐ. โคกสูง สระแกว

447 แสงวิทยา ประถมศึกษา สช. แกงคอย สระบุรี

448 พีระวิทยา ประถมศึกษา สช. มวกเหล็ก สระบุรี

449 เสาไห"วิมลวิทยานุกูล" มัธยมศึกษา สพฐ. เสาไห สระบุรี

450 ประเทียบวิทยาทาน มัธยมศึกษา สพฐ. วิหารแดง สระบุรี

451 หนองแค (สรกิจพิทยา) มัธยมศึกษา สพฐ. หนองแค สระบุรี

452 มวกเหล็กวิทยา มัธยมศึกษา สพฐ. มวกเหล็ก สระบุรี

453 เทศบาล 10 (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุร)ี ประถมศึกษา อปท. เมือง สระบุรี

454 อินทรบุรี มัธยมศึกษา สพฐ. อินทรบุรี สิงหบุรี 

455 วัดโบสถ (อ.อินทรบุร)ี ประถมศึกษา สพฐ. อินทรบุรี สิงหบุรี 

456 สิงหบุรี มัธยมศึกษา สพฐ. เมือง สิงหบุรี 

457 กวางตง ประถมศึกษา สช. เมือง สุโขทัย 

458 ศรีนคร มัธยมศึกษา สพฐ. ศรีนคร สุโขทัย 

459 บานแกงวิทยา มัธยมศึกษา สพฐ. ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 

460 สวรรคอนันตวิทยา มัธยมศึกษา สพฐ. สวรรคโลก สุโขทัย 

461 บานไรพิทยาคม มัธยมศึกษา สพฐ. ศรีสําโรง สุโขทัย 

462 บานลานกระบือ มัธยมศึกษา สพฐ. บานดานลานหอย สุโขทัย 

463 บานคลองตาล (กระจางจินดา) ประถมศึกษา สพฐ.. ศรีสําโรง สุโขทัย 

464 อนุบาลสมเด็จพระวันรัต ประถมศึกษา สพฐ. สามชุก สุพรรณบุรี

465 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี มัธยมศึกษา สพฐ. เมือง สุพรรณบุรี

466 บรรหารแจมใสวิทยา 3 มัธยมศึกษา สพฐ. ดานชาง สุพรรณบุรี

467 บานทาเสด็จ ประถมศึกษา สพฐ. เมือง สุพรรณบุรี

468 สุพรรณภูมิ ประถมศึกษา สพฐ. เมือง สุพรรณบุรี

469 อนุบาลดานชาง ประถมศึกษา สพฐ. ดานชาง สุพรรณบุรี

470 อนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดทาชาง) ประถมศึกษา สพฐ. เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี

471 วัดดานชาง ประถมศึกษา สพฐ. ดานชาง สุพรรณบุรี

472 ธรรมโชติศึกษาลัย มัธยมศึกษา สพฐ. เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี

473 อนุบาลพระบรมราชานุสรณดอนเจดีย ประถมศึกษา สพฐ. ดอนเจดีย สุพรรณบุรี

474 วัดกกเต็น ประถมศึกษา สพฐ. ดานชาง สุพรรณบุรี
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475 วัดปลายนา ประถมศึกษา สพฐ. ศรีประจันต สุพรรณบุรี

476 บรรหารแจมใสวิทยา 1 มัธยมศึกษา สพฐ. ดอนเจดีย สุพรรณบุรี

477 ศรีประจันต "เมธีประมุข" มัธยมศึกษา สพฐ. ศรีประจันต สุพรรณบุรี

478 สามชุกรัตนโภคาราม มัธยมศึกษา สพฐ. สามชุก สุพรรณบุรี

479 สงวนหญิง มัธยมศึกษา สพฐ. เมือง สุพรรณบุรี

480 พลับพลาไชย ประถมศึกษา สพฐ. อูทอง สุพรรณบุรี

481 ดอนคาวิทยา มัธยมศึกษา สพฐ. อูทอง สุพรรณบุรี

482 สรวงสุทธาวิทยา มัธยมศึกษา สพฐ. ศรีประจันต สุพรรณบุรี

483 ชุมพลวิทยาสรรค มัธยมศึกษา สพฐ. ชุมพลบุรี สุรินทร

484 จอมพระประชาสรรค มัธยมศึกษา สพฐ. จอมพระ สุรินทร

485 ยางวิทยาคาร มัธยมศึกษา สพฐ. ศรีขรภูมิ สุรินทร

486 บานแนงมุด ประถมศึกษา สพฐ. กาบเชิง สุรินทร

487 เทพอุดมวิทยา มัธยมศึกษา สพฐ. สังขะ สุรินทร

488 สุรพินทพิทยา มัธยมศึกษา สพฐ. ลําดวน สุรินทร

489 แตลศิริวิทยา มัธยมศึกษา สพฐ.. ศรีขรภูมิ สุรินทร

490 บัวเชดวิทยา มัธยมศึกษา สพฐ.. บัวเชด สุรินทร

491 ศีขรภูมิพิสัย มัธยมศึกษา สพฐ.. ศรีขรภูมิ สุรินทร

492 บานหนองคันนา ประถมศึกษา สพฐ. พนมดงรัก สุรินทร

493 บานเลิศอรุณ ประถมศึกษา สพฐ. สังขะ สุรินทร

494 อนุบาลสุรินทร ประถมศึกษา สพฐ. เมือง สุรินทร

495 อนุบาลอรวรรณ ประถมศึกษา สช. รัตนวาป หนองคาย 

496 โพธิเสนวิทยา ประถมศึกษา สช. ทาบอ หนองคาย 

497 พระพุทธบาทวิทยาคม มัธยมศึกษา สพฐ.. ศรีเชียงใหม หนองคาย 

498 โกมลวิทยาคาร ประถมศึกษา สพฐ.. ทาบอ หนองคาย 

499 พระธาตุบังพวนวิทยา มัธยมศึกษา สพฐ.. เมือง หนองคาย 

500 ทาบอ มัธยมศึกษา สพฐ.. ทาบอ หนองคาย 

501 พระบาทนาสิงหพิทยาคม มัธยมศึกษา สพฐ.. รัตนวาป หนองคาย 

502 วังหลวงพิทยาสรรพ มัธยมศึกษา สพฐ.. เฝาไร หนองคาย 

503 อนุบาลดอนไผ ประถมศึกษา สพฐ.. โพธิ์ตาก หนองคาย 

504 บานแบง ประถมศึกษา สพฐ.. เฝาไร หนองคาย 

505 วรลาโภนุสรณ มัธยมศึกษา สพฐ.. ศรีเชียงใหม หนองคาย 

506 เทศบาล 3 ยุวบูรณบํารุง ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา อปท. เมือง หนองคาย 

507 เทศบาล 1 สวางวิทยา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา อปท. เมือง หนองคาย 

508 ปาโมกขวิทยาภูมิ มัธยมศึกษา สพฐ. ปาโมก อางทอง 
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ลําดับ ชื่อโรงเรียน ระดับ สังกัด อําเภอ จังหวัด

509 เทศบาล2 วัดโลหสุทธาวาส ประถมศึกษา สพฐ. เมือง อางทอง 

510 อางทองปทมโรจนวิทยาคม มัธยมศึกษา สพฐ. เมือง อางทอง 

511 สตรีอางทอง มัธยมศึกษา สพฐ. เมือง อางทอง 

512 เจริญวิทยา ประถมศึกษา สช. เมือง อํานาจเจริญ

513 อาเวมารีอาอํานาจเจริญ ประถมศึกษา สช. เมือง อํานาจเจริญ

514 เมืองอํานาจเจริญ ประถมศึกษา สพฐ. เมือง อํานาจเจริญ

515 ปทุมราชวงศา มัธยมศึกษา สพฐ. ปทุมราชวงศา อํานาจเจริญ

516 อนุบาลหัวตะพาน (รัตนวาร)ี ประถมศึกษา สพฐ. หัวตะพาน อํานาจเจริญ

517 น้ําพราสามัคคี ประถมศึกษา สพฐ. ทาปลา อุตรดิตถ

518 บานวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) ประถมศึกษา สพฐ. ตรอน อุตรดิตถ

519 บานในเมือง ประถมศึกษา สพฐ. พิชัย อุตรดิตถ

520 บานเดนเหล็ก ประถมศึกษา สพฐ. น้ําปาด อุตรดิตถ

521 ทองประสาทเวทย ประถมศึกษา สช. หนองฉาง อุทัยธานี 

522 อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา มัธยมศึกษา สช. หนองฉาง อุทัยธานี 

523 อนุบาลเมืองอุทัยธานี ประถมศึกษา สพฐ. เมือง อุทัยธานี 

524 หนองฉางวิทยา มัธยมศึกษา สพฐ. หนองฉาง อุทัยธานี 

525 อุทัยวิทยาคม มัธยมศึกษา สพฐ. เมือง อุทัยธานี 

526 วังหินวิทยาคม มัธยมศึกษา สพฐ. บานไร อุทัยธานี 

527 บานไรวิทยา มัธยมศึกษา สพฐ. บานไร อุทัยธานี 

528 หวยคตพิทยาคม มัธยมศึกษา สพฐ. หวยคต อุทัยธานี 
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