
รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ตําบล อําเภอ จังหวัด จํานวนนักเรียนที่ผานการตรวจสอบ

1081010234 อํามาตยพานิชนุกูล ปากน้ํา เมืองกระบี่ กระบี่ 476

1081010235 เมืองกระบี่ กระบี่ใหญ เมืองกระบี่ กระบี่ 169

1081010236 หนองทะเลวิทยา หนองทะเล เมืองกระบี่ กระบี่ 39

1081010237 พนมเบญจา เขาพนม เขาพนม กระบี่ 176

1081010238 สินปุนคุณวิชญ สินปุน เขาพนม กระบี่ 53

1081010239 เขาดินประชานุกูล เขาดิน เขาพนม กระบี่ 12

1081010241 ลันตาราชประชาอุทิศ เกาะลันตาใหญ เกาะลันตา กระบี่ 39

1081010242 คลองยางประชานุสรณ คลองยาง เกาะลันตา กระบี่ 79

1081010243 คลองทอมราษฎรรังสรรค คลองทอมใต คลองทอม กระบี่ 221

1081010244 คลองพนสฤษดิ์พิทยา คลองพน คลองทอม กระบี่ 67

1081010245 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย  กระบี่ คลองทอมใต คลองทอม กระบี่ 185

1081010246 อาวลึกประชาสรรค อาวลึกใต อาวลึก กระบี่ 222

1081010247 คลองหินพิทยาคม คลองหิน อาวลึก กระบี่ 15

1081010248 ปลายพระยาวิทยาคม ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ 111

1081010249 ลําทับประชานุเคราะห ลําทับ ลําทับ กระบี่ 93

1081010250 เหนือคลองประชาบํารุง เหนือคลอง เหนือคลอง กระบี่ 207

1010720040 สตรีวิทยา บวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 441

1010720041 วัดบวรนิเวศ บวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 29

1010720042 วัดราชบพิธ พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 224

1010720044 มัธยมวัดมกุฏกษัตริย บางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 81

1010720045 วัดสังเวช วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 17

1010720046 วัดราชาธิวาส วชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 104

1010720047 มัธยมวัดเบญจมบพิตร ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 63

1010720050 ราชวินิต มัธยม สวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 288

1010720052 มัธยมวัดหนองจอก กระทุมราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 367

1010720054 บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสน)ี ๔ ลําตอยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 296

1010720055 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ มหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 364

1010720057 รัตนโกสินทรสมโภชบางเขน ทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 267

1010720060 เทพลีลา หัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 248

1010720061 สุขุมนวพันธอุปถัมภ คลองกุม เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 161

1010720062 วัดสระเกศ บานบาตร เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 29

รายชื่อโรงเรียนและจํานวนนักเรียนที่ผานการตรวจสอบความถูกตองขอมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ปการศึกษา 2563 จากระบบ SGS

เพื่อเตรียมสงตอเขาสูระบบ GPAX สํานักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. (https://gpax.obec.go.th/)
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1010720063 เทพศิรินทร วัดเทพศริินทร เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 528

1010720064 สายปญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ ปอมปราบ เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 205

1010720066 วชิรธรรมสาธิต บางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 361

1010720068 เศรษฐบุตรบําเพ็ญ มีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 411

1010720070 เทพศิรินทรรมเกลา คลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 550

1010720071 รัตนโกสินทรสมโภชลาดกระบัง คลองสองตนนุน เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 257

1010720073 เจาพระยาวิทยาคม บางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 47

1010720075 สามเสนวิทยาลัย สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 468

1010720076 ศึกษานารี วัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 526

1010720077 วัดอินทาราม บางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 158

1010720078 มัธยมวัดดาวคนอง บุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 46

1010720083 จันทรหุนบําเพ็ญ สามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 139

1010720084 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา หวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 378

1010720085 สุวรรณพลับพลาพิทยาคม บางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 91

1010720086 ทีปงกรวิทยาพัฒน(วัดนอยใน)ในพระราชูปถัมภฯ ตลิ่งชัน เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 98

1010720088 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร บางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 45

1010720089 มหรรณพาราม ฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 151

1010720090 ชิโนรสวิทยาลัย บานชางหลอ เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 277

1010720091 สตรีวัดระฆัง ศิริราช เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 252

1010720095 สวนอนันต บานชางหลอ เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 27

1010720096 พิทยาลงกรณพิทยาคม ทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 46

1010720097 รัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน แสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 525

1010720099 วัดนวลนรดิศ ปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 320

1010720100 วัดรางบัว บางหวา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 47

1010720106 แจงรอนวิทยา ราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 61

1010720108 วิมุตยารามพิทยากร บางออ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 32

1010720110 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 125

1010720112 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร นวลจันทร เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 333

1010720113 บดินทรเดชา (สิงห  สิงหเสน)ี  ๒ คลองกุม เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 679

1010720117 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ ทุงวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 160

1010720119 ศีลาจารพิพัฒน บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 47

1010720120 โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) วงศสวาง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 33

1010720121 ราชนันทาจารย สามเสนวิทยาลัย ๒ บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 179
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1010720123 สารวิทยา เสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 7

1010720124 ราชดําริ ดอกไม เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 249

1010720125 ปทุมคงคา พระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 187

1010720126 สายน้ําผึ้ง ในพระอุปถัมภฯ คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 374

1010720129 มัธยมวัดสิงห บางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 459

1010720130 บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ" บางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 279

1010720131 ดอนเมืองทหารอากาศบํารุง สีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 370

1010720135 สันติราษฎรวิทยาลัย ทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 292

1010720136 มักกะสันพิทยา มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 31

1010720142 ราชวินิตบางแคปานขํา บางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 208

1010720143 ราชวินิตบางเขน ทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 279

1010720151 นวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา ๒ สามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 382

1010720153 ทีปงกรวิทยาพัฒน (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภฯ ทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 240

1010720157 ศึกษานารีวิทยา บางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 375

1010720162 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ คลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 172

1071020448 เทพศิรินทรลาดหญา กาญจนบุรี ลาดหญา เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 103

1071020453 ไทรโยคนอยวิทยา ทาเสา ไทรโยค กาญจนบุรี 34

1071020460 นิวิฐราษฎรอุปถัมภ สนามแย ทามะกา กาญจนบุรี 33

1071020461 ทามะกาปุญสิริวิทยา เขาสามสิบหาบ ทามะกา กาญจนบุรี 20

1071020462 ทาเรือพิทยาคม ทาเรือ ทามะกา กาญจนบุรี 23

1071020465 หนองขาวโกวิทพิทยาคม หนองขาว ทามวง กาญจนบุรี 12

1071020466 พังตรุราษฎรรังสรรค พังตรุ ทามวง กาญจนบุรี 18

1071020467 หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎรบํารุง หนองตากยา ทามวง กาญจนบุรี 43

1071020469 ทองผาภูมิวิทยา ทาขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 99

1071020473 พนมทวนพิทยาคม "สวางเคลิ้มสุคนธสิทธิ"์ รางหวาย พนมทวน กาญจนบุรี 27

1071020475 เลาขวัญราษฎรบํารุง เลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบุรี 126

1071020476 ดานมะขามเต้ียวิทยาคม ดานมะขามเตี้ย ดานมะขามเต้ีย กาญจนบุรี 107

1071020477 ประชามงคล สมเด็จเจริญ หนองปรือ กาญจนบุรี 138

1071020478 หนองปรือพิทยาคม หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี 48

1071020479 หวยกระเจาพิทยาคม สระลงเรือ หวยกระเจา กาญจนบุรี 43

1046030581 กาฬสินธุพิทยาสรรพ กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ 511

1046030582 อนุกูลนารี กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ 511

1046030583 เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ 47
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1046030584 เหลานาแกวิทยานุสรณ เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ 14

1046030585 หนองสอพิทยาคม ลําปาว เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ 22

1046030586 แกงนาจารยพิทยาคม นาจารย เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ 5

1046030587 เมืองเหนือวิทยาคม เหนือ เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ 2

1046030589 นามนพิทยาคม หลักเหลี่ยม นามน กาฬสินธุ 42

1046030590 มอสวนขิงพิทยาสรรพ สงเปลือย นามน กาฬสินธุ 20

1046030591 กมลาไสย กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุ 287

1046030592 ฟาแดดสูงยางวิทยาคาร หนองแปน กมลาไสย กาฬสินธุ 28

1046030593 ดอนไทรงามพิทยาคม โพนงาม กมลาไสย กาฬสินธุ 30

1046030594 โคกศรีเมือง ดงลิง กมลาไสย กาฬสินธุ 7

1046030595 ธัญญาพัฒนวิทย ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธุ 9

1046030596 รองคํา รองคํา รองคํา กาฬสินธุ 314

1046030598 กุฉินารายณ บัวขาว กุฉินารายณ กาฬสินธุ 135

1046030600 สามขาสวางวิทย สามขา กุฉินารายณ กาฬสนิธุ 18

1046030601 โนนคาํวิทยา นาขาม กุฉินารายณ กาฬสนิธุ 19

1046030602 นาไครพิทยาสรรพ กุดหวา กุฉินารายณ กาฬสินธุ 48

1046030604 เขาวงพิทยาคาร คุมเกา เขาวง กาฬสนิธุ 129

1046030605 พุทโธภาวนาประชาสรรค สงเปลือย เขาวง กาฬสนิธุ 21

1046030606 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ คุมเกา เขาวง กาฬสินธุ 62

1046030607 ยางตลาดวิทยาคาร ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธุ 231

1046030608 โนนสูงพิทยาคม โนนสูง ยางตลาด กาฬสินธุ 22

1046030610 เขาพระนอนวิทยาคม เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุ 22

1046030611 วังมนวิทยาคาร หัวงัว ยางตลาด กาฬสินธุ 4

1046030615 หวยเม็กวิทยาคม หวยเม็ก หวยเม็ก กาฬสินธุ 175

1046030617 หัวหินวัฒนาลัย หัวหิน หวยเม็ก กาฬสินธุ 23

1046030618 วังลิ้นฟาวิทยาคม คาํเหมือดแกว หวยเม็ก กาฬสินธุ 18

1046030619 คําเจริญวิทยาคม คําใหญ หวยเม็ก กาฬสนิธุ 3

1046030620 สหัสขันธศึกษา โนนบุรี สหัสขันธ กาฬสินธุ 108

1046030621 นามะเขือพัฒนศึกษา นามะเขือ สหัสขันธ กาฬสินธุ 10

1046030622 โนนศลิาพิทยาคม โนนศลิา สหัสขันธ กาฬสินธุ 25

1046030623 คํามวง ทุงคลอง คาํมวง กาฬสินธุ 187

1046030625 ทาคันโทวิทยาคาร ทาคันโท ทาคันโท กาฬสินธุ 134

1046030626 ดงกลางพัฒนศึกษา ดงสมบูรณ ทาคันโท กาฬสินธุ 13
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1046030627 หนองกุงศรีวิทยาคาร หนองกุงศรี หนองกุงศรี กาฬสินธุ 185

1046030630 มัธยมภูฮังพัฒนวิทย ดงมูล หนองกุงศรี กาฬสินธุ 16

1046030631 หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ 16

1046030632 สมเด็จพิทยาคม สมเด็จ สมเดจ็ กาฬสินธุ 378

1046030633 มหาไชยพิทยาคม มหาไชย สมเด็จ กาฬสินธุ 32

1046030634 แกวเสด็จพิทยาคม หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุ 33

1046030635 ประชารัฐพัฒนศึกษา หมูมน สมเด็จ กาฬสินธุ 14

1046030636 บัวสามัคคีพิทยาสรรพ แซงบาดาล สมเด็จ กาฬสินธุ 12

1046030638 ผาเสวยรังสรรค ผาเสวย สมเด็จ กาฬสินธุ 20

1046030639 หวยผึ้งพิทยา นิคมหวยผึ้ง หวยผึ้ง กาฬสินธุ 71

1046030640 พระเทพญาณวิศิษฏอุดมวิทย นิคมหวยผ้ึง หวยผ้ึง กาฬสินธุ 7

1046030641 สามชัย สําราญ สามชัย กาฬสินธุ 72

1046030643 บอแกวพระเทพญาณวิศษิฏพัฒนา บอแกว นาค กาฬสินธุ 14

1046030644 ดอนจานวิทยาคม ดอนจาน ดอนจาน กาฬสินธุ 56

1046030645 จําปาหลวงวิทยาคม นาจําปา ดอนจาน กาฬสินธุ 38

1046030646 ฆองชัยวิทยาคม ฆองชัยพัฒนา ฆองชัย กาฬสินธุ 11

1046030647 เหลากลางวิทยาคม เหลากลาง ฆองชัย กาฬสินธุ 46

1046030648 ไตรรัตนวิทยาคม โนนศลิาเลิง ฆองชัย กาฬสินธุ 19

1062040432 ทุงโพธิ์ทะเลพิทยา นิคมทุงโพธิ์ทะเล เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร 87

1062040437 วังตะเคียนประชานุสรณ อางทอง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร 32

1062040443 สักงามวิทยา สักงาม คลองลาน กําแพงเพชร 49

1062040445 ขาณุวิทยา แสนตอ ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร 224

1062040448 สลกบาตรวิทยา สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร 84

1062040457 ราษฎรปรีชาวิทยาคม จันทิมา ลานกระบือ กําแพงเพชร 37

1062040461 โกสัมพีวิทยา โกสัมพี โกสัมพีนคร กําแพงเพชร 78

1040051089 ขอนแกนวิทยายน ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 800

1040051090 กัลยาณวัตร ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 592

1040051091 แกนนครวิทยาลัย ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 746

1040051092 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแกน ทาพระ เมืองขอนแกน ขอนแกน 38

1040051093 สาวะถีพิทยาสรรพ สาวะถี เมืองขอนแกน ขอนแกน 49

1040051094 โคกสีพิทยาสรรพ โคกสี เมืองขอนแกน ขอนแกน 63

1040051095 นครขอนแกน บานทุม เมืองขอนแกน ขอนแกน 228

1040051096 ขามแกนนคร ศลิา เมืองขอนแกน ขอนแกน 198
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1040051097 เทพศิรินทร  ขอนแกน เมืองเกา เมืองขอนแกน ขอนแกน 25

1040051098 ขอนแกนวิทยาลัย บานเปด เมืองขอนแกน ขอนแกน 2

1040051099 สีหราชเดโชชัย ศลิา เมืองขอนแกน ขอนแกน 4

1040051100 ขอนแกนพัฒนศึกษา สําราญ เมืองขอนแกน ขอนแกน 27

1040051101 ขอนแกนวิทยายน 2  (สมาน สุเมโธ) พระลับ เมืองขอนแกน ขอนแกน 74

1040051103 ขอนแกนวิทยายน3 บานคอ เมืองขอนแกน ขอนแกน 24

1040051104 แกนนครวิทยาลัย 2 บานเปด เมืองขอนแกน ขอนแกน 20

1040051107 ฝางวิทยายน บานฝาง บานฝาง ขอนแกน 71

1040051109 ปาหวายวิทยายน ปาหวายนั่ง บานฝาง ขอนแกน 4

1040051110 ประชารัฐวิทยาเสริม บานโตน พระยืน ขอนแกน 50

1040051112 หนองเรือวิทยา หนองเรือ หนองเรือ ขอนแกน 357

1040051113 จระเขวิทยายน จระเข หนองเรือ ขอนแกน 36

1040051114 มัธยมตลาดใหญวิทยา ยางคํา หนองเรือ ขอนแกน 13

1040051115 ชุมแพศึกษา ชุมแพ ชุมแพ ขอนแกน 460

1040051117 จตุรมิตรวิทยาคาร นาเพียง ชุมแพ ขอนแกน 118

1040051118 ขัวเรียงศกึษา ขัวเรียง ชุมแพ ขอนแกน 8

1040051120 ชุมแพพิทยาคม วังหินลาด ชุมแพ ขอนแกน 28

1040051121 หนองเสาเลาวิทยาคาร หนองเสาเลา ชุมแพ ขอนแกน 18

1040051122 ชุมแพวิทยายน ไชยสอ ชุมแพ ขอนแกน 13

1040051124 นาจานศึกษา นาจาน สีชมพู ขอนแกน 71

1040051125 ผาขามวิทยายน บริบูรณ สีชมพู ขอนแกน 15

1040051126 หนองตาไกศึกษา สีชมพู สีชมพู ขอนแกน 20

1040051127 ซาํยางวิทยายน ซํายาง สีชมพู ขอนแกน 10

1040051128 น้ําพองศึกษา วังชัย น้ําพอง ขอนแกน 319

1040051129 ดงมันพิทยาคม สะอาด น้ําพอง ขอนแกน 32

1040051130 บัวใหญพิทยาคม บัวใหญ น้ําพอง ขอนแกน 40

1040051131 น้ําพองพัฒนศกึษา รัชมังคลาภิเษก น้ําพอง น้ําพอง ขอนแกน 54

1040051132 พังทุยพัฒนศึกษา พังทุย น้ําพอง ขอนแกน 30

1040051134 มวงหวานพัฒนศึกษา มวงหวาน น้ําพอง ขอนแกน 11

1040051137 ลําน้ําพอง ทากระเสริม น้ําพอง ขอนแกน 17

1040051138 อุบลรัตนพิทยาคม เขื่อนอุบลรัตน อุบลรัตน ขอนแกน 131

1040051139 บึงไทรพิทยาคม บานดง อุบลรัตน ขอนแกน 13

1040051140 บัวแกวพิทยาคม ศรีสุขสําราญ อุบลรัตน ขอนแกน 22



รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ตําบล อําเภอ จังหวัด จํานวนนักเรียนที่ผานการตรวจสอบ

1040051142 ศรีกระนวนวิทยาคม หนองโก กระนวน ขอนแกน 415

1040051143 ยางคาํพิทยาคม หวยยาง กระนวน ขอนแกน 29

1040051145 ทุงใหญรัตนศึกษา บานฝาง กระนวน ขอนแกน 19

1040051146 บานไผ ในเมือง บานไผ ขอนแกน 447

1040051147 บานลานวิทยาคม หินตั้ง บานไผ ขอนแกน 64

1040051148 บานไผศึกษา หัวหนอง บานไผ ขอนแกน 11

1040051149 บานไผพิทยาคม หนองน้ําใส บานไผ ขอนแกน 77

1040051151 เปอยนอยศึกษา สระแกว เปอยนอย ขอนแกน 42

1040051152 กูทองพิทยาลัย ขามปอม เปอยนอย ขอนแกน 12

1040051153 พล ลอมคอม พล ขอนแกน 237

1040051155 โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ โสกนกเต็น พล ขอนแกน 11

1040051156 โนนขาวิทยา โนนขา พล ขอนแกน 15

1040051157 พลพัฒนศกึษา หนองแวงนางเบา พล ขอนแกน 12

1040051158 แวงใหญวิทยาคม แวงใหญ แวงใหญ ขอนแกน 67

1040051159 โนนสะอาดวิทยาคาร โนนสะอาด แวงใหญ ขอนแกน 30

1040051160 แวงนอยศึกษา แวงนอย แวงนอย ขอนแกน 80

1040051161 ทานางแนววิทยายน ทานางแนว แวงนอย ขอนแกน 57

1040051162 กานเหลืองวิทยาคม กานเหลือง แวงนอย ขอนแกน 30

1040051163 หนองสองหองวิทยา หนองสองหอง หนองสองหอง ขอนแกน 187

1040051164 ไตรคามวิทยา ดงเค็ง หนองสองหอง ขอนแกน 19

1040051165 เบญจมิตรวิทยา หันโจด หนองสองหอง ขอนแกน 26

1040051166 ศรีหนองกาววิทยา สําโรง หนองสองหอง ขอนแกน 29

1040051167 ภูเวยีงวิทยาคม ภูเวียง ภูเวียง ขอนแกน 310

1040051168 กุดขอนแกนวิทยาคม กุดขอนแกน ภูเวียง ขอนแกน 58

1040051169 เวียงวงกตวิทยาคม ในเมือง เวียงเกา ขอนแกน 88

1040051170 เวียงนครวิทยาคม หนองกุงธนสาร ภูเวยีง ขอนแกน 57

1040051171 มัญจาศึกษา กุดเคา มัญจาคีรี ขอนแกน 275

1040051172 คําแคนวิทยาคม คําแคน มัญจาคีรี ขอนแกน 31

1040051173 โคกนางามพิทยาสรรพ นางาม มัญจาคีรี ขอนแกน 25

1040051174 มัธยมโพนเพ็ก โพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแกน 13

1040051175 เหลาใหญนาขาวิทยาคม นาขา มัญจาคีรี ขอนแกน 9

1040051176 ทาศาลาประชานุสรณ ทาศาลา มัญจาคีรี ขอนแกน 11

1040051177 ชนบทศึกษา ชนบท ชนบท ขอนแกน 106
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1040051179 ประชารัฐพัฒนาการ โนนพะยอม ชนบท ขอนแกน 32

1040051180 เขาสวนกวางวิทยานุกูล คํามวง เขาสวนกวาง ขอนแกน 67

1040051182 ดงบังวิทยายน ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง ขอนแกน 2

1040051183 ภูผามาน ภผูามาน ภผูามาน ขอนแกน 65

1040051186 โคกโพธิ์ไชยศึกษา บานโคก โคกโพธิ์ไชย ขอนแกน 83

1040051188 หนองนาคําวิทยาคม บานโคก หนองนาคํา ขอนแกน 91

1040051189 บานแฮดศึกษา บานแฮด บานแฮด ขอนแกน 55

1040051190 หนองขามพิทยาคม โนนสมบูรณ บานแฮด ขอนแกน 5

1040051191 โนนศลิาวิทยาคม โนนศิลา โนนศิลา ขอนแกน 63

1040051192 สันติพัฒนกิจวิทยา หนองปลาหมอ โนนศลิา ขอนแกน 19

1022060238 มัธยมวัดเขาสุกิม เขาบายศรี ทาใหม จันทบุรี 18

1022060240 โปงน้ํารอนวิทยาคม ทับไทร โปงน้ํารอน จันทบุรี 90

1022060241 หนองตาคงพิทยาคาร หนองตาคง โปงน้ํารอน จันทบุรี 92

1022060242 เครือหวายวิทยาคม โปงน้ํารอน โปงน้ํารอน จันทบุรี 22

1022060245 แหลมสิงหวิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ ๔ อุปถัมภ" พลิ้ว แหลมสิงห จันทบุรี 109

1022060246 สอยดาววิทยา ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี 150

1022060247 ทุงขนานวิทยา ทุงขนาน สอยดาว จันทบุรี 62

1022060248 แกงหางแมวพิทยาคาร แกงหางแมว แกงหางแมว จันทบุรี 114

1024070326 เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี คลองเปรง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 41

1024070327 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 บางขวัญ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 4

1024070329 วัดเปยมนิโครธาราม หัวไทร บางคลา ฉะเชิงเทรา 18

1024070334 ไผดําพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ศาลาแดง บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 21

1024070336 การทํามาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ (อนุสรณวันเด็กแหงชาติ ป 2537) ดอนเกาะกา บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 6

1024070340 วิทยาราษฎรรังสรรค บานโพธิ์ บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 18

1024070346 สนามชัยเขต คูยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 159

1024070352 กอนแกวพิทยาคม กอนแกว คลองเข่ือน ฉะเชิงเทรา 10

1020080309 ชลราษฎรอํารุง บานสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี 589

1020080313 อางศลิาพิทยาคม อางศลิา เมืองชลบุรี ชลบุรี 95

1020080314 หนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ หนองรี เมืองชลบุรี ชลบุรี 14

1020080316 บานบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห" บานบึง บานบึง ชลบุรี 440

1020080317 บานบึง "มนูญวิทยาคาร" หนองอิรุณ บานบึง ชลบุรี 43

1020080318 คลองกิ่วยิ่งวิทยา คลองก่ิว บานบึง ชลบุรี 37

1020080319 วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี หนองชาก บานบึง ชลบุรี 137



รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ตําบล อําเภอ จังหวัด จํานวนนักเรียนที่ผานการตรวจสอบ

1020080321 บางละมุง นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี 372

1020080323 ผินแจมวิชาสอน หวยใหญ บางละมุง ชลบุรี 37

1020080324 พานทองสภาชนูปถัมภ พานทอง พานทอง ชลบุรี 98

1020080325 พานทอง หนองตําลึง พานทอง ชลบุรี 133

1020080329 อุทกวิทยาคม วัดโบสถ พนัสนิคม ชลบุรี 9

1020080330 ศรีราชา ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี 427

1020080331 ทุงศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห" ทุงสุขลา ศรีราชา ชลบุรี 150

1020080337 สิงหสมุทร สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี 609

1020080339 เกาะโพธิ์ถวยงามวิทยา ทาบุญมี เกาะจันทร ชลบุรี 106

1020080340 เกาะจันทรพิทยาคาร เกาะจันทร เกาะจันทร ชลบุรี 20

1020080341 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี บอวิน ศรีราชา ชลบุรี 360

1018090211 อุลิตไพบูลยชนูปถัมภ คุงสําเภา มโนรมย ชัยนาท 70

1018090213 วัดสิงห มะขามเฒา วัดสิงห ชัยนาท 93

1018090215 บุญนาคพิทยาคม บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 6

1018090216 ชยานุกิจพิทยาคม โพนางดําออก สรรพยา ชัยนาท 19

1018090219 หันคาราษฎรรังสฤษด์ิ สามงามทาโบสถ หันคา ชัยนาท 61

1036100757 ชัยภมูิภักดีชุมพล ในเมือง เมืองชัยภมูิ ชัยภูมิ 459

1036100758 สตรีชัยภมูิ ในเมือง เมืองชัยภมูิ ชัยภูมิ 481

1036100759 เมืองพญาแลวิทยา ในเมือง เมืองชัยภมูิ ชัยภูมิ 202

1036100760 กุดตุมวิทยา กุดตุม เมืองชัยภมูิ ชัยภูมิ 19

1036100761 บานคายวิทยา บานคาย เมืองชัยภมูิ ชัยภูมิ 72

1036100764 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ชัยภูมิ บานเลา เมืองชัยภมูิ ชัยภูมิ 78

1036100765 ภูพระวิทยาคม นาเสียว เมืองชัยภมูิ ชัยภูมิ 12

1036100767 ชีลองวิทยา ชีลอง เมืองชัยภมูิ ชัยภูมิ 3

1036100769 บานเขวาวิทยายน บานเขวา บานเขวา ชัยภูมิ 94

1036100772 คอนสวรรค คอนสวรรค คอนสวรรค ชัยภูมิ 140

1036100773 สามหมอวิทยา ศรีสําราญ คอนสวรรค ชัยภูมิ 38

1036100774 โนนสะอาดวิทยา โนนสะอาด คอนสวรรค ชัยภูมิ 22

1036100775 ปูดวงศึกษาลัย ชองสามหมอ คอนสวรรค ชัยภูมิ 14

1036100781 หนองบัวแดงวิทยา หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภมูิ 420

1036100782 นางแดดวังชมภวูทิยา รัชมังคลาภิเษก นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ 90

1036100783 คูเมืองวิทยา กุดชุมแสง หนองบัวแดง ชัยภูมิ 50

1036100784 จัตุรัสวิทยาคาร กุดน้ําใส จัตุรัส ชัยภูมิ 186



รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ตําบล อําเภอ จังหวัด จํานวนนักเรียนที่ผานการตรวจสอบ

1036100786 หนองบัวบานวิทยา หนองบัวบาน จัตุรัส ชัยภูมิ 25

1036100787 ละหานเจริญวิทยา ละหาน จัตุรัส ชัยภูมิ 29

1036100790 บางอําพันธวิทยาคม บานตาล บําเหน็จณรงค ชัยภูมิ 23

1036100791 เพชรพิทยาสรรค บานเพชร บําเหน็จณรงค ชัยภูมิ 29

1036100792 เริงรมยวิทยาคม โคกเริงรมย บําเหน็จณรงค ชัยภูมิ 10

1036100793 หนองบัวระเหววิทยาคาร หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว ชัยภมูิ 94

1036100794 หวยแยวิทยา หวยแย หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 22

1036100795 เทพสถิตวิทยา วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ 108

1036100796 นายางกลักพิทยาคม นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ 119

1036100799 ภูเขียว ผักปง ภูเขียว ชัยภูมิ 457

1036100802 หนองคอนไทยวิทยาคม หนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ 19

1036100803 พระธาตุหนองสามหมื่น บานแกง ภเูขียว ชัยภูมิ 23

1036100805 บานแทนวิทยา บานแทน บานแทน ชัยภมูิ 166

1036100809 นาหนองทุมวิทยา นาหนองทุม แกงครอ ชัยภูมิ 82

1036100810 ทามะไฟหวานวิทยาคม ทามะไฟหวาน แกงครอ ชัยภูมิ 41

1036100814 คอนสารวิทยาคม ทุงนาเลา คอนสาร ชัยภูมิ 202

1036100815 โนนคณูวิทยาคาร  รัชมังคลาภิเษก โนนคณู คอนสาร ชัยภมูิ 87

1036100817 ภักดีชุมพลวิทยา เจาทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 106

1036100818 เจียงทองพิทยาคม บานเจียง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 113

1086110284 ศรียาภัย ทาตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 528

1086110285 สอาดเผดิมวิทยา ทาตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 377

1086110286 ปากน้ําชุมพรวิทยา หาดทรายรี เมืองชุมพร ชุมพร 18

1086110287 ทุงคาพิทยาคาร ทุงคา เมืองชุมพร ชุมพร 12

1086110288 ศรียาภัย 2 นาชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร 13

1086110289 ทาแซะรัชดาภิเษก ทาแซะ ทาแซะ ชุมพร 173

1086110290 ทาขามวิทยา ทาขาม ทาแซะ ชุมพร 31

1086110291 หงษเจริญวิทยาคม หงษเจริญ ทาแซะ ชุมพร 14

1086110293 ปะทิววิทยา บางสน ปะทิว ชุมพร 52

1086110294 มาบอํามฤตวิทยา ดอนยาง ปะทิว ชุมพร 55

1086110297 สวนศรีวิทยา หลังสวน หลังสวน ชุมพร 355

1086110298 ปากน้ําหลังสวนวิทยา ปากน้ํา หลังสวน ชุมพร 24

1086110299 ชลธารวิทยา บานควน หลังสวน ชุมพร 6

1086110300 เมืองหลังสวน วังตะกอ หลังสวน ชุมพร 114
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1086110301 ละแมวิทยา ละแม ละแม ชุมพร 170

1086110302 พะโตะวิทยา พะโตะ พะโตะ ชุมพร 67

1086110303 สวีวิทยา นาโพธิ์ สวี ชุมพร 204

1086110304 นาสักวิทยา นาสัก สวี ชุมพร 17

1086110305 ดานสวีวิทยา ดานสวี สวี ชุมพร 19

1086110306 เขาทะลุพิทยาคม เขาทะลุ สวี ชุมพร 39

1086110307 ครนพิทยาคม ครน สวี ชุมพร 23

1086110308 ทุงตะโกวิทยา ทุงตะไคร ทุงตะโก ชุมพร 103

1057120694 สามัคคีวิทยาคม เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 576

1057120695 ดํารงราษฎรสงเคราะห เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 420

1057120696 เม็งรายมหาราชวิทยาคม นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย 132

1057120697 หวยสักวิทยาคม หวยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย 63

1057120698 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 45

1057120699 ดอนชัยวิทยาคม ปาออดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย 20

1057120700 วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 141

1057120701 สามัคคีวิทยาคม 2 รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 14

1057120703 เวียงชัยวิทยาคม เวยีงชัย เวยีงชัย เชียงราย 10

1057120704 ดอนศิลาผางามวิทยาคม ผางาม เวียงชัย เชียงราย 27

1057120705 เชียงของวิทยาคม เวียง เชียงของ เชียงราย 194

1057120706 บุญเรืองวิทยาคม บุญเรือง เชียงของ เชียงราย 30

1057120707 หวยซอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก หวยซอ เชียงของ เชียงราย 93

1057120708 เทิงวิทยาคม เวียง เทิง เชียงราย 335

1057120709 ปลองวิทยาคม ปลอง เทิง เชียงราย 73

1057120710 พานพิทยาคม เมืองพาน พาน เชียงราย 315

1057120711 พานพิเศษพิทยา สันติสุข พาน เชียงราย 47

1057120712 นครวิทยาคม สนัมะเค็ด พาน เชียงราย 34

1057120713 แมออวิทยาคม แมออ พาน เชียงราย 21

1057120714 ดอยงามวิทยาคม ดอยงาม พาน เชียงราย 12

1057120716 แมจันวิทยาคม ปาซาง แมจัน เชียงราย 278

1057120717 จันจวาวิทยาคม จันจวาใต แมจัน เชียงราย 27

1057120718 ศึกษาสงเคราะหแมจัน แมจัน แมจัน เชียงราย 76

1057120719 เชียงแสนวิทยาคม เวียง เชียงแสน เชียงราย 128

1057120720 บานแซววิทยาคม บานแซว เชียงแสน เชียงราย 45
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1057120721 แมสายประสิทธิ์ศาสตร แมสาย แมสาย เชียงราย 425

1057120722 วัดถ้ําปลาวิทยาคม โปงงาม แมสาย เชียงราย 8

1057120723 แมสรวยวิทยาคม แมสรวย แมสรวย เชียงราย 106

1057120724 วาวีวิทยาคม วาวี แมสรวย เชียงราย 69

1057120725 แมเจดียวิทยาคม แมเจดียใหม เวียงปาเปา เชียงราย 117

1057120726 เวียงปาเปาวิทยาคม เวียง เวียงปาเปา เชียงราย 150

1057120727 พญาเม็งราย เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย 80

1057120728 ไมยาวิทยาคม ไมยา พญาเม็งราย เชียงราย 18

1057120729 แมต๋ําตาดควันวิทยาคม ตาดควัน พญาเม็งราย เชียงราย 34

1057120730 เวียงแกนวิทยาคม หลายงาว เวียงแกน เชียงราย 155

1057120731 ขุนตาลวิทยาคม ปาตาล ขุนตาล เชียงราย 52

1057120732 ยางฮอมวิทยาคม ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย 20

1057120733 สันติครีีวิทยาคม แมสลองนอก แมฟาหลวง เชียงราย 110

1057120734 แมลาววิทยาคม ดงมะดะ แมลาว เชียงราย 99

1057120735 เวียงเชียงรุงวิทยาคม ทุงกอ เวียงเชียงรุง เชียงราย 54

1057120736 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย 41

1050130987 กาวิละวิทยาลัย ทาศาลา เมืองเชียงใหม เชียงใหม 152

1050130994 เชียงดาววิทยาคม เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม 203

1050130997 ดอยสะเก็ดวิทยาคม เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม 113

1050130998 แมแตง สันมหาพน แมแตง เชียงใหม 124

1050131000 สันปายางวิทยาคม สันปายาง แมแตง เชียงใหม 50

1050131002 นวมินทราชูทิศ พายัพ ดอนแกว แมริม เชียงใหม 236

1050131004 สะเมิงพิทยาคม สะเมิงใต สะเมิง เชียงใหม 102

1050131005 ฝางชนูปถัมภ สันทราย ฝาง เชียงใหม 309

1050131011 สันกําแพง ทรายมูล สันกําแพง เชียงใหม 283

1050131012 สันทรายวิทยาคม หนองหาร สันทราย เชียงใหม 180

1050131013 หางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ หางดง หางดง เชียงใหม 153

1050131015 ดอยเตาวิทยาคม ทาเดื่อ ดอยเตา เชียงใหม 156

1050131018 สารภพีิทยาคม ยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม 98

1050131021 บานกาดวิทยาคม ดอนเปา แมวาง เชียงใหม 75

1050131022 แมออนวิทยาลัย ออนกลาง แมออน เชียงใหม 50

1050131023 สองแคววิทยาคม ดอยหลอ ดอยหลอ เชียงใหม 85

1050131024 สันติสุข สันติสุข ดอยหลอ เชียงใหม 42
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1050131065 มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ บานจันทร กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม 54

1092140330 วิเชียรมาตุ โคกหลอ เมืองตรัง ตรัง 508

1092140331 สภาราชินี  จังหวัดตรัง ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง 473

1092140332 น้ําผุด น้ําผุด เมืองตรัง ตรัง 27

1092140333 วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง บางรัก เมืองตรัง ตรัง 141

1092140334 สภาราชินี 2 บางรัก เมืองตรัง ตรัง 190

1092140335 วิเชียรมาตุ 3 นาบินหลา เมืองตรัง ตรัง 38

1092140336 กันตังพิทยากร กันตัง กันตัง ตรัง 202

1092140337 กันตังรัษฎาศึกษา บอน้ํารอน กันตัง ตรัง 70

1092140338 ยานตาขาวรัฐชนูปถัมภ ยานตาขาว ยานตาขาว ตรัง 247

1092140339 ทุงหนองแหงประชาสรรค ในควน ยานตาขาว ตรัง 46

1092140340 วิเชียรมาตุ ๒ โพรงจระเข ยานตาขาว ตรัง 21

1092140341 ตรังรังสฤษฎ ทุงคาย ยานตาขาว ตรัง 23

1092140342 ปะเหลียนผดุงศิษย สุโสะ ปะเหลียน ตรัง 82

1092140343 คันธพิทยาคาร ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง 52

1092140344 ทุงยาวผดุงศษิย ทุงยาว ปะเหลียน ตรัง 69

1092140345 สิเกาประชาผดุงวิทย บอหิน สิเกา ตรัง 112

1092140346 หวยยอด หวยยอด หวยยอด ตรัง 313

1092140347 สามัคคีศึกษา นาวง หวยยอด ตรัง 51

1092140348 หวยนางราษฎรบํารุง หวยนาง หวยยอด ตรัง 32

1092140349 ลําภูราเรืองวิทย ลําภูรา หวยยอด ตรัง 13

1092140350 ในเตาพิทยาคม ในเตา หวยยอด ตรัง 11

1092140351 บางดีวิทยาคม บางดี หวยยอด ตรัง 78

1092140352 วังวิเศษ เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง 126

1092140353 รัษฎานุประดิษฐอนุสรณ วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง 107

1092140354 สวัสดิ์รัตนาภิมุข นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง 98

1092140355 นาโยงวิทยาคม โคกสะบา นาโยง ตรัง 24

1092140356 รัษฎา คลองปาง รัษฎา ตรัง 158

1092140357 หาดสําราญวิทยาคม หาดสําราญ หาดสําราญ ตรัง 75

1023150124 ตราดสรรเสริญวิทยาคม วังกระแจะ เมืองตราด ตราด 34

1023150126 เขานอยวิทยาคม หวยแรง เมืองตราด ตราด 15

1023150127 อาวใหญพิทยาคาร อาวใหญ เมืองตราด ตราด 9

1023150128 เนินทรายวิทยาคม เนินทราย เมืองตราด ตราด 3



รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ตําบล อําเภอ จังหวัด จํานวนนักเรียนที่ผานการตรวจสอบ

1023150132 ประณีตวิทยาคม ประณีต เขาสมิง ตราด 3

1023150136 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบ แหลมงอบ ตราด 30

1023150137 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูด เกาะกูด ตราด 12

1063160237 ตากพิทยาคม ระแหง เมืองตาก ตาก 422

1063160238 ผดุงปญญา ไมงาม เมืองตาก ตาก 234

1063160239 วังหินกิตติวิทยาคม วังหิน เมืองตาก ตาก 13

1063160240 ถนอมราษฎรบํารุง หัวเดียด เมืองตาก ตาก 27

1063160241 วังประจบวิทยาคม วังประจบ เมืองตาก ตาก 22

1063160244 บานตาก "ประชาวิทยาคาร" ตากออก บานตาก ตาก 94

1063160245 ทุงฟาวิทยาคม ทองฟา บานตาก ตาก 31

1063160246 สามเงาวิทยาคม สามเงา สามเงา ตาก 65

1063160247 ยกกระบัตรวิทยาคม ยกกระบัตร สามเงา ตาก 16

1063160248 แมระมาดวิทยาคม แมระมาด แมระมาด ตาก 99

1063160249 แมจะเราวิทยาคม แมจะเรา แมระมาด ตาก 65

1063160250 ทาสองยางวิทยาคม แมตาน ทาสองยาง ตาก 116

1063160252 แมปะวิทยาคม แมปะ แมสอด ตาก 61

1063160253 ดานแมละเมาวิทยาคม ดานแมละเมา แมสอด ตาก 46

1063160254 แมกุวิทยาคม แมกุ แมสอด ตาก 74

1063160255 พบพระวิทยาคม พบพระ พบพระ ตาก 210

1063160256 อุมผางวิทยาคม อุมผาง อุมผาง ตาก 195

1063160257 นาโบสถพิทยาคม นาโบสถ วังเจา ตาก 49

1063160258 วังเจาวิทยาคม เชียงทอง วังเจา ตาก 17

1026170151 เมืองนครนายก ทาชาง เมืองนครนายก นครนายก 11

1026170152 นครนายกวิทยาคม นครนายก เมืองนครนายก นครนายก 379

1026170153 นวมราชานุสรณ ทาชาง เมืองนครนายก นครนายก 58

1026170155 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย ศรีจุฬา เมืองนครนายก นครนายก 31

1026170156 ปากพลีวิทยาคาร ปากพลี ปากพลี นครนายก 57

1026170157 บานนา "นายกพิทยากร" บานนา บานนา นครนายก 257

1026170158 เขาเพ่ิมนารีผลวิทยา เขาเพ่ิม บานนา นครนายก 28

1026170159 เลขธรรมกิตติ์วิทยาคม บางออ บานนา นครนายก 16

1026170160 องครักษ องครักษ องครักษ นครนายก 161

1026170161 ภัทรพิทยาจารย พระอาจารย องครักษ นครนายก 43

1073180258 พระปฐมวิทยาลัย พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม 551



รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ตําบล อําเภอ จังหวัด จํานวนนักเรียนที่ผานการตรวจสอบ

1073180259 ราชินีบูรณะ พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม 497

1073180260 พระปฐมวิทยาลัย  2 หลวงพอเงินอนุสรณ ดอนยายหอม เมืองนครปฐม นครปฐม 52

1073180261 ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม 244

1073180262 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎประภาคมอุปถัมภ" สระกะเทียม เมืองนครปฐม นครปฐม 47

1073180266 กําแพงแสนวิทยา ทุงกระพังโหม กําแพงแสน นครปฐม 235

1073180267 มัธยมฐานบินกําแพงแสน กระตีบ กําแพงแสน นครปฐม 346

1073180268 ศาลาตึกวิทยา ทุงลูกนก กําแพงแสน นครปฐม 42

1073180269 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ งิ้วราย นครชัยศรี นครปฐม 22

1073180270 ภัทรญาณวิทยา วัดแค นครชัยศรี นครปฐม 107

1073180272 พลอยจาตุรจินดา ทาพระยา นครชัยศรี นครปฐม 17

1073180273 แหลมบัววิทยา แหลมบัว นครชัยศรี นครปฐม 13

1073180274 เพ่ิมวิทยา นครชัยศรี นครชัยศรี นครปฐม 23

1073180277 บานหลวงวิทยา บานหลวง ดอนตูม นครปฐม 26

1073180279 บางหลวงวิทยา บางหลวง บางเลน นครปฐม 22

1073180280 สถาพรวิทยา ลาํพญา บางเลน นครปฐม 27

1073180281 บัวปากทาวิทยา บัวปากทา บางเลน นครปฐม 32

1073180282 สามพรานวิทยา ยายชา สามพราน นครปฐม 132

1073180283 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ทาตลาด สามพราน นครปฐม 63

1073180284 วัดไรขิงวิทยา ไรขิง สามพราน นครปฐม 375

1073180285 ปรีดารามวิทยาคม คลองจินดา สามพราน นครปฐม 23

1073180286 รัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 265

1048190456 ปยะมหาราชาลัย ในเมือง เมืองนครพนม นครพนม 340

1048190457 คําเตยอุปถัมภ คําเตย เมืองนครพนม นครพนม 58

1048190458 นครพนมวิทยาคม ในเมือง เมืองนครพนม นครพนม 290

1048190459 ศรีโคตรบูรณ บานกลาง เมืองนครพนม นครพนม 77

1048190460 บานผึ้งวิทยาคม บานผึ้ง เมืองนครพนม นครพนม 60

1048190461 ศรีบัวบานวิทยาคม นาราชควาย เมืองนครพนม นครพนม 53

1048190462 วังกระแสวิทยาคม บานผึ้ง เมืองนครพนม นครพนม 20

1048190463 ปลาปากวิทยา ปลาปาก ปลาปาก นครพนม 87

1048190464 กุตาไกวิทยาคม กุตาไก ปลาปาก นครพนม 33

1048190465 มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม หนองฮี ปลาปาก นครพนม 54

1048190466 ธรรมโฆษิตวิทยา โคกสูง ปลาปาก นครพนม 6

1048190467 โคกสวางประชาสรรค โคกสวาง ปลาปาก นครพนม 9



รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ตําบล อําเภอ จังหวัด จํานวนนักเรียนที่ผานการตรวจสอบ

1048190468 มหาชัยวิทยาคม มหาชัย ปลาปาก นครพนม 18

1048190469 อุเทนพัฒนา โนนตาล ทาอุเทน นครพนม 171

1048190470 ไชยบุรีวิทยาคม ไชยบุรี ทาอุเทน นครพนม 40

1048190471 พะทายพิทยาคม พะทาย ทาอุเทน นครพนม 51

1048190472 รามราชพิทยาคม รามราช ทาอุเทน นครพนม 33

1048190473 ทาจําปาวิทยา ทาจําปา ทาอุเทน นครพนม 9

1048190474 เชียงยืนวิทยา เวินพระบาท ทาอุเทน นครพนม 6

1048190475 บานแพงพิทยาคม บานแพง บานแพง นครพนม 99

1048190477 ภูลังกาพิทยาคม โพนทอง บานแพง นครพนม 20

1048190478 ธาตุพนม ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม 259

1048190479 นาถอนพัฒนา นาถอน ธาตุพนม นครพนม 66

1048190480 อุมเหมาประชาสรรค อุมเหมา ธาตุพนม นครพนม 75

1048190481 โพนแพงพิทยาคม โพนแพง ธาตุพนม นครพนม 23

1048190482 กุดฉิมวิทยาคม กุดฉิม ธาตุพนม นครพนม 16

1048190483 เรณูนครวิทยานุกูล เรณู เรณูนคร นครพนม 286

1048190484 ดงดาวแจงพัฒนศึกษา นาขาม เรณูนคร นครพนม 28

1048190485 นาแกพิทยาคม นาแก นาแก นครพนม 81

1048190486 นาแกสามัคคีวิทยา บานแกง นาแก นครพนม 243

1048190487 พระซองสามัคคีวิทยา พระซอง นาแก นครพนม 53

1048190488 หนองบอวิทยานุกูล หนองบอ นาแก นครพนม 16

1048190489 ธรรมากรวิทยานุกูล พุมแก นาแก นครพนม 8

1048190490 สหราษฎรรังสฤษด์ิ ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม 166

1048190491 สามผงวิทยาคม สามผง ศรีสงคราม นครพนม 23

1048190492 สนธิราษฎรวิทยา บานเอ้ือง ศรีสงคราม นครพนม 40

1048190493 บานขาพิทยาคม บานขา ศรีสงคราม นครพนม 42

1048190494 นาคําราษฎรรังสรรค นาคํา ศรีสงคราม นครพนม 28

1048190495 นาเดื่อพิทยาคม นาเดื่อ ศรีสงคราม นครพนม 34

1048190496 นาหวาพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห" นาหวา นาหวา นครพนม 134

1048190497 นางัวราษฎรรังสรรค นางัว นาหวา นครพนม 23

1048190498 ดอนเสียวแดงพิทยาคม บานเสียว นาหวา นครพนม 37

1048190499 อุดมพัฒนศึกษา เหลาพัฒนา นาหวา นครพนม 34

1048190500 โพนสวรรคราษฎรพัฒนา โพนสวรรค โพนสวรรค นครพนม 165

1048190501 คอวิทยาคม บานคอ โพนสวรรค นครพนม 54



รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ตําบล อําเภอ จังหวัด จํานวนนักเรียนที่ผานการตรวจสอบ

1048190502 นาทมวิทยา นาทม นาทม นครพนม 51

1048190503 หนองซนพิทยาคม หนองซน นาทม นครพนม 30

1048190504 วังยางวิทยาคม วังยาง วังยาง นครพนม 26

1048190505 หนองโพธิ์พิทยาคม หนองโพธิ์ วังยาง นครพนม 14

1048190506 วัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห ดอนนางหงส ธาตุพนม นครพนม 45

1048190507 หนองแวงวิทยานุกูล หนองแวง บานแพง นครพนม 34

1030201357 บุญวัฒนา หัวทะเล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 662

1030201360 บุญเหลือวิทยานุสรณ โคกสูง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 238

1030201361 สุรธรรมพิทักษ โพธิ์กลาง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 377

1030201363 พุดซาพิทยาคม พุดซา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 15

1030201369 จระเขหินสังฆกิจวิทยา จระเขหิน ครบุรี นครราชสีมา 31

1030201376 เสงิสาง เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา 236

1030201378 เมืองคง เมืองคง คง นครราชสีมา 361

1030201380 เทพาลัย เทพาลัย คง นครราชสีมา 31

1030201382 บานเหลื่อมพิทยาสรรพ บานเหลื่อม บานเหลื่อม นครราชสีมา 108

1030201386 โชคชัยสามัคคี โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา 421

1030201390 หนองกราดวัฒนา หนองกราด ดานขุนทด นครราชสีมา 39

1030201393 หนองบัวละครวิทยา หนองบัวละคร ดานขุนทด นครราชสีมา 14

1030201398 โนนสูงศรีธานี โนนสูง โนนสงู นครราชสีมา 369

1030201399 ศรีสุขวิทยา ดอนชมพู โนนสงู นครราชสีมา 47

1030201400 ธารปราสาทเพชรวิทยา ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา 53

1030201406 เกล็ดลิ้นวิทยา ขุนทอง บัวใหญ นครราชสีมา 64

1030201409 หันหวยทรายพิทยาคม หันหวยทราย ประทาย นครราชสีมา 23

1030201410 ปกธงชัยประชานิรมิต เมืองปก ปกธงชัย นครราชสีมา 352

1030201411 สมเด็จพระธีรญาณมุนี ตะคุ ปกธงชัย นครราชสีมา 35

1030201414 พิมายวิทยา ในเมือง พิมาย นครราชสีมา 495

1030201415 พิมายดํารงวิทยาคม รังกาใหญ พิมาย นครราชสีมา 62

1030201416 นิคมพิมายศึกษา นิคมสรางตนเอง พิมาย นครราชสีมา 32

1030201417 หวยแถลงพิทยาคม หวยแถลง หวยแถลง นครราชสีมา 311

1030201418 เมืองพลับพลาพิทยาคม เมืองพลับพลา หวยแถลง นครราชสีมา 37

1030201420 ชุมพวงศกึษา ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา 185

1030201427 ขามทะเลสอวิทยา ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา 104

1030201432 หนองน้ําใสพิทยาคม หนองน้ําใส สีคิ้ว นครราชสีมา 62
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1030201435 ปากชอง หนองสาหราย ปากชอง นครราชสีมา 486

1030201436 มัธยมวชิราลงกรณวราราม หนองน้ําแดง ปากชอง นครราชสีมา 120

1030201442 หนองบุญมากประสงควิทยา หนองหัวแรต หนองบุนนาก นครราชสีมา 71

1030201444 แกงสนามนางพิทยาคม แกงสนามนาง แกงสนามนาง นครราชสีมา 9

1030201445 ภูวิทยา โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา 144

1030201455 บุญเหลือวิทยานุสรณ ๒ หนองหอย พระทองคํา นครราชสีมา 25

1030201457 ลําทะเมนไชยพิทยาคม ขุย ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 62

1080210776 ปากพูน ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 22

1080210777 เมืองนครศรีธรรมราช นาทราย เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 131

1080210778 โยธินบํารุง ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 185

1080210779 ตรีนิมิตรวิทยา บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 12

1080210780 ทานครญาณวโรภาสอุทิศ ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 44

1080210781 วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 141

1080210782 พรหมคีรีพิทยาคม ทอนหงส พรหมครีี นครศรีธรรมราช 151

1080210783 บานเกาะวิทยา อินคีรี พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 13

1080210784 สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กําโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช 99

1080210785 ขุนทะเลวิทยาคม ขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช 14

1080210786 ฉวางรัชดาภิเษก ไสหรา ฉวาง นครศรีธรรมราช 191

1080210789 ละอายพิทยานุสรณ ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช 21

1080210790 พิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช 33

1080210791 นางเอื้อยวิทยา ควนกลาง พิปูน นครศรีธรรมราช 10

1080210792 เชียรใหญ แมเจาอยูหัว เชียรใหญ นครศรีธรรมราช 109

1080210793 วิเชียรประชาสรรค เชียรใหญ เชียรใหญ นครศรีธรรมราช 14

1080210794 เชียรใหญสามัคควีิทยา เสือหึง เชียรใหญ นครศรีธรรมราช 4

1080210796 ชะอวด ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช 157

1080210797 ชะอวดวิทยาคาร ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช 156

1080210799 ขอนหาดประชาสรรค ขอนหาด ชะอวด นครศรีธรรมราช 9

1080210800 ชะอวดเครงธรรมวิทยา เคร็ง ชะอวด นครศรีธรรมราช 22

1080210801 ทาศาลาประสิทธิ์ศกึษา ทาศาลา ทาศาลา นครศรีธรรมราช 232

1080210802 โมคลานประชาสรรค โมคลาน ทาศาลา นครศรีธรรมราช 43

1080210803 สระแกวรัตนวิทย สระแกว ทาศาลา นครศรีธรรมราช 42

1080210805 สตรีทุงสง ปากแพรก ทุงสง นครศรีธรรมราช 352

1080210806 ทุงสงวิทยา ควนกรด ทุงสง นครศรีธรรมราช 79
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1080210807 ทุงสงสหประชาสรรค เขาขาว ทุงสง นครศรีธรรมราช 13

1080210808 กางปลาวิทยาคม ที่วัง ทุงสง นครศรีธรรมราช 80

1080210812 นาบอน แกวแสน นาบอน นครศรีธรรมราช 115

1080210813 ทุงใหญวิทยาคม ทายาง ทุงใหญ นครศรีธรรมราช 134

1080210814 กรุงหยันวิทยาคาร กรุงหยัน ทุงใหญ นครศรีธรรมราช 49

1080210815 ทุงใหญเฉลิมราชอนุสรณ รัชมังคลาภิเษก ทุงใหญ ทุงใหญ นครศรีธรรมราช 91

1080210816 เสม็ดจวนวิทยาคม กุแหระ ทุงใหญ นครศรีธรรมราช 56

1080210817 ทุงสังพิทยาคม ทุงสัง ทุงใหญ นครศรีธรรมราช 12

1080210819 สตรีปากพนัง ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 106

1080210820 โศภนคณาภรณ เกาะทวด ปากพนัง นครศรีธรรมราช 10

1080210821 อินทรธานีวิทยาคม ปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 1

1080210822 รอนพิบูลยเกียรติวสุนธราภิวัฒก รอนพิบูลย รอนพิบูลย นครศรีธรรมราช 125

1080210823 คีรีราษฎรพัฒนา หินตก รอนพิบูลย นครศรีธรรมราช 21

1080210824 ควนเกยสุทธิวิทยา ควนเกย รอนพิบูลย นครศรีธรรมราช 18

1080210825 เสาธงวิทยา เสาธง รอนพิบูลย นครศรีธรรมราช 41

1080210826 ตระพังพิทยาคม ควนพัง รอนพิบูลย นครศรีธรรมราช 15

1080210827 สิชลคุณาธารวิทยา ทุงปรัง สิชล นครศรีธรรมราช 157

1080210828 ฉลองรัฐราษฎรอุทิศ ฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช 41

1080210829 สิชลประชาสรรค ทุงใส สิชล นครศรีธรรมราช 82

1080210830 เทพราชพิทยาสรรค เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช 11

1080210831 ขนอมพิทยา ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช 94

1080210832 ทองเนียนคณาภิบาล ทองเนียน ขนอม นครศรีธรรมราช 12

1080210833 หัวไทรบํารุงราษฎร หัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมราช 146

1080210834 แหลมราษฎรบํารุง ควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราช 19

1080210836 ทรายขาววิทยา ทรายขาว หัวไทร นครศรีธรรมราช 33

1080210837 เขาพังไกร เขาพังไกร หัวไทร นครศรีธรรมราช 12

1080210839 วังหินวิทยาคม วังหิน บางขัน นครศรีธรรมราช 13

1080210840 ประสาธนราษฎรบํารุง คลองเส ถ้ําพรรณรา นครศรีธรรมราช 21

1080210841 มัธยมศึกษาจุฬาภรณ นาหมอบุญ จุฬาภรณ นครศรีธรรมราช 55

1080210842 เฉลิมราชประชาอุทิศ ชางซาย พระพรหม นครศรีธรรมราช 17

1080210844 พระพรหมพิทยานุสรณ นาพรุ พระพรหม นครศรีธรรมราช 19

1080210845 คงคาประชารักษ กะหรอ นบพิตํา นครศรีธรรมราช 39

1080210846 นบพิตําวิทยา นบพิตํา นบพิตํา นครศรีธรรมราช 32
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1080210847 ชางกลางประชานุกูล ชางกลาง ชางกลาง นครศรีธรรมราช 61

1080210848 ทางพูนวิทยาคาร ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช 19

1080210849 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร นครศรีธรรมราช สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช 122

1060220620 นครสวรรค ปากน้ําโพ เมืองนครสวรรค นครสวรรค 579

1060220621 สตรีนครสวรรค ปากน้ําโพ เมืองนครสวรรค นครสวรรค 479

1060220623 บานแกงชัชวลิตวิทยา บานแกง เมืองนครสวรรค นครสวรรค 33

1060220624 พระบางวิทยา หนองกระโดน เมืองนครสวรรค นครสวรรค 77

1060220625 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรคตก เมืองนครสวรรค นครสวรรค 283

1060220626 บึงบอระเพ็ดวิทยา พระนอน เมืองนครสวรรค นครสวรรค 16

1060220628 โกรกพระ บางมะฝอ โกรกพระ นครสวรรค 52

1060220629 ชุมแสงชนูทิศ พิกุล ชุมแสง นครสวรรค 263

1060220630 ทับกฤชพัฒนา ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค 35

1060220631 หนองบัว หนองบัว หนองบัว นครสวรรค 255

1060220632 วังบอวิทยา วังบอ หนองบัว นครสวรรค 25

1060220633 บรรพตพิสัยพิทยาคม ทางิ้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค 91

1060220634 หนองกรดพิทยาคม หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค 90

1060220635 รัฐราษฎรอนุสรณ บึงปลาทู บรรพตพิสัย นครสวรรค 15

1060220636 เกาเลี้ยววิทยา เกาเลี้ยว เกาเลี้ยว นครสวรรค 44

1060220637 หัวดงราชพรหมาภรณ หัวดง เกาเลี้ยว นครสวรรค 18

1060220638 ตาคลีประชาสรรค ตาคลี ตาคลี นครสวรรค 354

1060220639 จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ จันเสน ตาคลี นครสวรรค 18

1060220640 หนองโพพิทยา หนองโพ ตาคลี นครสวรรค 32

1060220641 ทหารอากาศอนุสรณ ตาคลี ตาคลี นครสวรรค 54

1060220642 ลาดทิพรสพิทยาคม ลาดทิพรส ตาคลี นครสวรรค 11

1060220643 ชองแคพิทยาคม ชองแค ตาคลี นครสวรรค 15

1060220644 ทาตะโกพิทยาคม ดอนคา ทาตะโก นครสวรรค 198

1060220645 พนมรอกวิทยา พนมรอก ทาตะโก นครสวรรค 49

1060220646 ไพศาลีพิทยา ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค 188

1060220647 ตะครอพิทยา ตะครอ ไพศาลี นครสวรรค 43

1060220648 วังขอยพิทยา วังขอย ไพศาลี นครสวรรค 30

1060220649 พยุหะพิทยาคม พยุหะ พยุหะคีรี นครสวรรค 82

1060220650 เขาทองพิทยาคม เขาทอง พยุหะคีรี นครสวรรค 32

1060220651 เขากะลาวิทยาคม เขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรค 5
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1060220652 ลาดยาววิทยาคม สระแกว ลาดยาว นครสวรรค 217

1060220653 วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม วังเมือง ลาดยาว นครสวรรค 18

1060220654 เทพศาลาประชาสรรค ศาลเจาไกตอ ลาดยาว นครสวรรค 121

1060220655 ตากฟาวิชาประสิทธิ์ ตากฟา ตากฟา นครสวรรค 90

1060220656 อุดมธัญญาประชานุเคราะห อุดมธัญญา ตากฟา นครสวรรค 27

1060220657 แมวงกพิทยาคม แมวงก แมวงก นครสวรรค 59

1060220658 หวยน้ําหอมวิทยาคาร ชุมตาบง กิ่งอําเภอชุมตาบง นครสวรรค 165

1012230148 ศรีบุณยานนท สวนใหญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 276

1012230149 สตรีนนทบุรี สวนใหญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 401

1012230151 เบญจมราชานุสรณ ทาทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 311

1012230152 นนทบุรีพิทยาคม ทาทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 70

1012230154 บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสน)ี นนทบุรี วัดชลอ บางกรวย นนทบุรี 80

1012230155 เทพศิรินทร นนทบุรี บางคูเวียง บางกรวย นนทบุรี 420

1012230157 ราชวินิต นนทบุรี บางใหญ บางใหญ นนทบุรี 121

1012230160 ไทรนอย ไทรนอย ไทรนอย นนทบุรี 229

1012230161 ราษฎรนิยม ราษฎรนิยม ไทรนอย นนทบุรี 50

1012230162 ปากเกร็ด ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 462

1096240348 นราธิวาส โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส 332

1096240349 นราสิกขาลัย บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส 175

1096240350 เฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร บางปอประชารักษ บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 40

1096240352 ตากใบ เจะเห ตากใบ นราธิวาส 64

1096240353 บาเจาะ บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส 39

1096240354 รมเกลา นราธิวาส ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส 131

1096240355 ตันหยงมัส ตนัหยงมัส ระแงะ นราธิวาส 80

1096240356 รือเสาะชนูปถัมภ รือเสาะออก รือเสาะ นราธิวาส 110

1096240357 เรียงราษฎรอุปถัมภ เรียง รือเสาะ นราธิวาส 58

1096240358 ศรีวารินทร ตะมะยูง ศรีสาคร นราธิวาส 54

1096240359 เวียงสุวรรณวิทยาคม แวง แวง นราธิวาส 135

1096240361 สุคริินวิทยา สุคริิน สุคริิน นราธิวาส 60

1096240362 สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส 213

1096240363 มัธยมสุไหงปาดี ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส 113

1096240364 ธัญธารวิทยา สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส 11

1096240365 สวนพระยาวิทยา ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส 166



รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ตําบล อําเภอ จังหวัด จํานวนนักเรียนที่ผานการตรวจสอบ

1096240366 บูกิตประชาอุปถัมภ บูกิต เจาะไอรอง นราธิวาส 28

1055250426 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน ดูใต เมืองนาน นาน 333

1055250427 สตรีศรีนาน ในเวียง เมืองนาน นาน 442

1055250428 บอสวกวิทยาคาร สวก เมืองนาน นาน 25

1055250429 นานประชาอุทิศ กองควาย เมืองนาน นาน 37

1055250430 แมจริม หนองแดง แมจริม นาน 38

1055250431 บานหลวง ปาคาหลวง บานหลวง นาน 43

1055250432 นานอย นานอย นานอย นาน 144

1055250433 ปว ปว ปว นาน 285

1055250434 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค ศิลาเพชร ปว นาน 14

1055250435 เมืองแงง แงง ปว นาน 6

1055250436 มัธยมปากลาง ปากลาง ปว นาน 61

1055250437 ทาวังผาพิทยาคม ทาวังผา ทาวังผา นาน 226

1055250438 สารธรรมวิทยาคาร ตาลชุม ทาวังผา นาน 15

1055250439 หนองบัวพิทยาคม ปาคา ทาวังผา นาน 10

1055250440 เมืองยมวิทยาคาร ยม ทาวังผา นาน 31

1055250441 สา กลางเวียง เวียงสา นาน 164

1055250443 สาธุกิจประชาสรรค  รัชมังคลาภิเษก น้ํามวบ เวียงสา นาน 9

1055250444 สารทิศพิทยาคม ยาบหัวนา เวียงสา นาน 19

1055250446 ทุงชาง ทุงชาง ทุงชาง นาน 45

1055250447 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา" เชียงกลาง เชียงกลาง นาน 112

1055250448 พระธาตุพิทยาคม พระธาตุ เชียงกลาง นาน 20

1055250449 นาหมื่นพิทยาคม บอแกว นาหมื่น นาน 59

1055250450 เมืองลีประชาสามัคคี ปงหลวง นาหม่ืน นาน 13

1055250451 สันติสุขพิทยาคม ดูพงษ สันติสุข นาน 86

1055250452 บอเกลือ บอเกลือใต บอเกลือ นาน 81

1055250453 ไตรเขตประชาสามัคค ีรัชมังคลาภิเษก นาไรหลวง สองแคว นาน 25

1055250454 นานนคร นาปง ภูเพียง นาน 26

1055250455 ศรีนครนาน เมืองจัง ภเูพียง นาน 15

1055250457 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ หวยโกน เฉลิมพระเกียรติ นาน 62

1055250462 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห ไชยสถาน เมืองนาน นาน 90

1038660507 บึงกาฬ บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 357

1038660508 นาสวรรคพิทยาคม นาสวรรค เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 57



รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ตําบล อําเภอ จังหวัด จํานวนนักเรียนที่ผานการตรวจสอบ

1038660509 หนองเข็งวิทยาคม โนนสวาง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 27

1038660510 โพธิ์ทองวิทยานุสรณ โนนสมบูรณ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 27

1038660511 พรเจริญวิทยา พรเจริญ พรเจริญ บึงกาฬ 218

1038660512 หนองหัวชางวิทยา หนองหัวชาง พรเจริญ บึงกาฬ 35

1038660513 ศรีสําราญวิทยาคม ศรีสําราญ พรเจริญ บึงกาฬ 20

1038660521 โซพิสัยพิทยาคม โซ โซพิสัย บึงกาฬ 194

1038660522 ศรีชมภูวิทยา ศรีชมภู โซพิสัย บึงกาฬ 74

1038660523 โนนคาํพิทยาคม คําแกว โซพิสัย บึงกาฬ 16

1038660524 โพนทองประชาสรรค หนองพันทา โซพิสัย บึงกาฬ 40

1038660530 เซกา เซกา เซกา บึงกาฬ 222

1038660531 หนองหิ้งพิทยา ทากกแดง เซกา บึงกาฬ 37

1038660532 โสกกามวิทยา โสกกาม เซกา บึงกาฬ 32

1038660533 เหลาคามพิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก น้ําจั้น เซกา บึงกาฬ 52

1038660534 ประชานิมิตพิทยานุกูล ทาสะอาด เซกา บึงกาฬ 27

1038660535 เจ็ดสีวิทยาคาร บานตอง เซกา บึงกาฬ 50

1038660536 ปากคาดพิทยาคม ปากคาด ปากคาด บึงกาฬ 208

1038660537 หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก หนองยอง ปากคาด บึงกาฬ 38

1038660538 สมสนุกพิทยาคม สมสนุก ปากคาด บึงกาฬ 24

1038660539 บึงโขงหลงวิทยาคม บึงโขงหลง บึงโขงหลง บึงกาฬ 98

1038660540 ทาดอกคําวิทยาคม ทาดอกคํา บึงโขงหลง บึงกาฬ 12

1038660541 ศรีวิไลวิทยา ศรีวิไล ศรีวิไล บึงกาฬ 283

1038660542 ภูทอกวิทยา นาแสง ศรีวิไล บึงกาฬ 28

1038660543 บุงคลานคร บุงคลา บุงคลา บึงกาฬ 85

1031260846 บุรีรัมยพิทยาคม ในเมือง เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย 601

1031260847 ภัทรบพิตร เสม็ด เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย 159

1031260848 บัวหลวงวิทยาคม บานบัว เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย 219

1031260849 พระครูพิทยาคม พระครู เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย 116

1031260850 สองหองพิทยาคม สองหอง เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย 49

1031260851 กนกศิลปพิทยาคม ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย 55

1031260852 สวายจีกพิทยาคม สวายจีก เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย 51

1031260853 หนองตาดพิทยาคม หนองตาด เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย 14

1031260854 กลันทาพิทยาคม กลันทา เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย 39

1031260856 ตูมใหญวิทยา ตูมใหญ คูเมือง บุรีรัมย 132



รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ตําบล อําเภอ จังหวัด จํานวนนักเรียนที่ผานการตรวจสอบ

1031260857 มัธยมพรสําราญ พรสําราญ คเูมือง บุรีรัมย 18

1031260859 กระสังพิทยาคม กระสัง กระสัง บุรีรัมย 433

1031260860 ลําดวนพิทยาคม ลําดวน กระสัง บุรีรัมย 54

1031260861 สูงเนินพิทยาคม สูงเนิน กระสัง บุรีรัมย 31

1031260862 ชุมแสงพิทยาคม ชุมแสง กระสัง บุรีรัมย 60

1031260863 นางรอง นางรอง นางรอง บุรีรัมย 487

1031260864 สิงหวิทยาคม บานสิงห นางรอง บุรีรัมย 84

1031260865 นางรองพิทยาคม นางรอง นางรอง บุรีรัมย 136

1031260866 ทุงแสงทองพิทยาคม ทุงแสงทอง นางรอง บุรีรัมย 22

1031260867 พิมพรัฐประชาสรรค หนองยายพิมพ นางรอง บุรีรัมย 67

1031260868 เหลืองพนาวิทยาคม กานเหลือง นางรอง บุรีรัมย 23

1031260869 ถนนหักพิทยาคม ถนนหัก นางรอง บุรีรัมย 53

1031260871 หนองกี่พิทยาคม ทุงกระตาดพัฒนา หนองกี่ บุรีรัมย 342

1031260872 เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม เมืองไผ หนองกี่ บุรีรัมย 31

1031260873 ละหานทรายรัชดาภิเษก ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย 352

1031260874 รวมจิตตวิทยา หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย 35

1031260875 ละหานทรายวิทยา โคกวาน ละหานทราย บุรีรัมย 35

1031260876 ตาจงพิทยาสรรค ตาจง ละหานทราย บุรีรัมย 13

1031260877 ประโคนชัยพิทยาคม ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย 478

1031260878 บานบุวิทยาสรรค จรเขมาก ประโคนชัย บุรีรัมย 41

1031260879 ไพศาลพิทยาคม ไพศาล ประโคนชัย บุรีรัมย 74

1031260880 เมืองตลุงพิทยาสรรพ ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย 256

1031260881 แสลงโทนพิทยาคม แสลงโทน ประโคนชัย บุรีรัมย 34

1031260882 บานกรวดวิทยาคาร ปราสาท บานกรวด บุรีรัมย 342

1031260883 โนนเจริญพิทยาคม โนนเจริญ บานกรวด บุรีรัมย 89

1031260884 พุทไธสง พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย 383

1031260885 ธารทองพิทยาคม ลําปลายมาศ ลําปลายมาศ บุรีรัมย 125

1031260886 ลําปลายมาศ ลําปลายมาศ ลําปลายมาศ บุรีรัมย 425

1031260887 ตลาดโพธิ์พิทยาคม ตลาดโพธิ์ ลําปลายมาศ บุรีรัมย 66

1031260888 จตุราษฎรพิทยาคม แสลงพัน ลําปลายมาศ บุรีรัมย 22

1031260889 เมืองแฝกพิทยาคม เมืองแฝก ลาํปลายมาศ บุรีรัมย 13

1031260890 ทะเมนชัยพิทยาคม ทะเมนชัย ลําปลายมาศ บุรีรัมย 13

1031260891 สตึก นิคม สตึก บุรีรัมย 306
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1031260892 เมืองแกพิทยาคม เมืองแก สตึก บุรีรัมย 105

1031260893 วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย  บุรีรัมย สตึก สตึก บุรีรัมย 145

1031260894 สะแกพิทยาคม สะแก สตึก บุรีรัมย 54

1031260895 รอนทองพิทยาคม รอนทอง สตึก บุรีรัมย 21

1031260896 สมเสม็ดวิทยา ชุมแสง สตึก บุรีรัมย 14

1031260897 ไทยเจริญวิทยา ไทยเจริญ ปะคํา บุรีรัมย 94

1031260898 ปะคําพิทยาคม หูทํานบ ปะคํา บุรีรัมย 39

1031260899 นาโพธิ์พิทยาคม ศรีสวาง นาโพธิ์ บุรีรัมย 131

1031260900 อุดมอักษรพิทยาคม บานดู นาโพธิ์ บุรีรัมย 42

1031260901 หนองหงสพิทยาคม สระแกว หนองหงส บุรีรัมย 155

1031260902 หวยหินพิทยาคม หวยหิน หนองหงส บุรีรัมย 63

1031260903 พลับพลาชัยพิทยาคม จันดุม พลับพลาชัย บุรีรัมย 138

1031260904 หวยราชพิทยาคม หวยราช หวยราช บุรีรัมย 148

1031260905 โนนสุวรรณพิทยาคม โกรกแกว โนนสุวรรณ บุรีรัมย 84

1031260906 สามัคคีพิทยาคม ทุงจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย 24

1031260907 ชํานิพิทยาคม เมืองยาง ชํานิ บุรีรัมย 24

1031260908 กูสวนแตงพิทยาคม หนองแวง บานใหมไชยพจน บุรีรัมย 143

1031260909 รมเกลา บุรีรัมย โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย 78

1031260910 รมยบุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก บานดาน บานดาน บุรีรัมย 94

1031260911 แคนดงพิทยาคม แคนดง แคนดง บุรีรัมย 72

1031260912 ดงพลองพิทยาคม ดงพลอง แคนดง บุรีรัมย 17

1031260913 พนมรุง ตาเปก เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย 42

1013270178 คณะราษฎรบํารุงปทุมธานี บานกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 359

1013270180 หอวัง  ปทุมธานี สวนพริกไทย เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 352

1013270181 ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 649

1013270182 ทีปงกรวิทยาพัฒน (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภฯ คลองหา คลองหลวง ปทุมธานี 265

1013270186 สายปญญารังสิต ประชาธิปตย ธัญบุรี ปทุมธานี 340

1013270187 หนองเสือวิทยาคม บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี 260

1013270188 บัวแกวเกษร ระแหง ลาดหลุมแกว ปทุมธานี 54

1013270189 วรราชาทินัดดามาตุวิทยา คลองพระอุดม ลาดหลุมแกว ปทุมธานี 190

1013270190 สุนทโรเมตตาประชาสรรค บอเงิน ลาดหลุมแกว ปทุมธานี 6

1013270191 วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี บอเงิน ลาดหลุมแกว ปทุมธานี 142

1013270192 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ลําลูกกา ลําลูกกา ปทุมธานี 324
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1013270195 มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี 76

1013270198 ชัยสิทธาวาส "พัฒน สายบํารุง" กระแชง สามโคก ปทุมธานี 21

1013270199 เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา ปทุมธานี คลองควาย สามโคก ปทุมธานี 224

1077280243 ยางชุมวิทยา หาดขาม กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ 23

1025290265 ปราจิณราษฎรอํารุง หนาเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 593

1025290267 ปราจิณราษฎรอํารุง๒"อดุลศาสนกิจศึกษา" บางเดชะ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 2

1025290269 ไทยรัฐวิทยา ๗ ดงข้ีเหล็ก เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 29

1025290272 กบินทรวิทยา กบินทร กบินทรบุรี ปราจีนบุรี 244

1025290273 ลาดตะเคยีนราษฎรบํารุง ลาดตะเคียน กบินทรบุรี ปราจีนบุรี 21

1025290274 กบินทรบุรี เมืองเกา กบินทรบุรี ปราจีนบุรี 32

1025290275 วังตะเคียนวิทยาคม วังตะเคยีน กบินทรบุรี ปราจีนบุรี 82

1025290276 วังดาลวิทยาคม วังดาล กบินทรบุรี ปราจีนบุรี 13

1025290279 มณีเสวตรอุปถัมภ สําพันตา นาดี ปราจีนบุรี 87

1025290280 รมเกลา ปราจีนบุรี บุพราหมณ นาดี ปราจีนบุรี 44

1025290282 ชิตใจชื่น บานสราง บานสราง ปราจีนบุรี 64

1025290284 กระทุมแพววิทยา กระทุมแพว บานสราง ปราจีนบุรี 4

1025290285 ประจันตราษฎรบํารุง ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี 153

1025290286 สุวรรณวิทยา คําโตนด ประจันตคาม ปราจีนบุรี 7

1025290287 วัดพรหมประสิทธิ์ หนองแกว ประจันตคาม ปราจีนบุรี 17

1025290288 ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 141

1025290289 กรอกสมบูรณวิทยาคม กรอกสมบูรณ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 11

1025290290 ศรีมโหสถ โคกปบ ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี 61

1094300329 เบญจมราชูทิศ จังหวัดปตตานี สะบารัง เมืองปตตานี ปตตานี 311

1094300330 เดชะปตตนยานุกูล สะบารัง เมืองปตตานี ปตตานี 332

1094300331 โพธิ์ครีีราชศึกษา โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปตตานี 98

1094300332 ราชมุนีรังสฤษฏ นาประดู โคกโพธิ์ ปตตานี 22

1094300333 ปทุมคงคาอนุสรณ ตุยง หนองจิก ปตตานี 10

1094300334 ยาบีบรรณวิทย ยาบี หนองจิก ปตตานี 24

1094300335 วุฒิชัยวิทยา ดอน ปะนาเระ ปตตานี 11

1094300336 ทาขามวิทยาคาร ทาขาม ปะนาเระ ปตตานี 59

1094300337 ศิริราษฎรสามัคคี ถนน มายอ ปตตานี 54

1094300338 ทุงยางแดงพิทยาคม ตะโละแมะนา ทุงยางแดง ปตตานี 62

1094300339 สายบุรี "แจงประชาคาร" ตะลุบัน สายบุรี ปตตานี 72



รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ตําบล อําเภอ จังหวัด จํานวนนักเรียนที่ผานการตรวจสอบ

1094300340 ไมแกนกิตตวิิทย ไทรทอง ไมแกน ปตตานี 54

1094300341 สุวรรณไพบูลย ยามู ยะหริ่ง ปตตานี 78

1094300342 ประตูโพธิ์วิทยา ปตูมุดี ยะรัง ปตตานี 35

1094300343 สะนอพิทยาคม สะนอ ยะรัง ปตตานี 26

1094300344 วังกะพอพิทยาคม กะรุบี กะพอ ปตตานี 25

1094300345 แมลานวิทยา แมลาน แมลาน ปตตานี 16

1014310399 อยุธยาวิทยาลัย ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 713

1014310400 จอมสุรางคอุปถัมภ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 484

1014310402 ปากกรานพิทยา ปากกราน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 16

1014310403 ทาเรือ "นิตยานุกูล" ทาเรือ ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา 174

1014310404 ทาหลวงวิทยานุกูล ทาหลวง ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา 17

1014310405 นครหลวง "อุดมรัชตวิทยา" นครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 88

1014310406 ทาชางวิทยาคม ทาชาง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 45

1014310407 บางไทรวิทยา บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา 76

1014310409 บางปะอิน "ราชานุเคราะห ๑" บานเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 255

1014310410 บางปะอิน บานเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 48

1014310413 ผักไห "สุทธาประมุข" อมฤต ผักไห พระนครศรีอยุธยา 82

1014310414 ลาดชะโดสามัคคี จักราช ผักไห พระนครศรีอยุธยา 26

1014310415 วัดโพธิ์ผักไห(เวชพันธุอนุสรณ) ผักไห ผักไห พระนครศรีอยุธยา 49

1014310417 ลาดบัวหลวงไพโรจนวิทยา พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 76

1014310419 วังนอย (พนมยงควิทยา) ชะแมบ วังนอย พระนครศรีอยุธยา 82

1014310421 สาคลีวิทยา สามตุม เสนา พระนครศรีอยุธยา 22

1014310425 หนองน้ําสมวิทยาคม หนองน้ําสม อุทัย พระนครศรีอยุธยา 26

1014310426 มหาราช "ประชานิมิต" มหาราช มหาราช พระนครศรีอยุธยา 14

1056320291 พะเยาพิทยาคม เวยีง เมืองพะเยา พะเยา 545

1056320292 ฟากกวานวิทยาคม บานตุน เมืองพะเยา พะเยา 87

1056320293 พะเยาประสาธนวิทย ทาจําป เมืองพะเยา พะเยา 19

1056320294 จุนวิทยาคม หวยขาวก่ํา จุน พะเยา 136

1056320295 พญาลอวิทยาคม ทุงรวงทอง จุน พะเยา 41

1056320296 ราชประชานุเคราะห ๒๔ จังหวัดพะเยา ทุงรวงทอง จุน พะเยา 101

1056320297 เชียงคําวิทยาคม หยวน เชียงคํา พะเยา 428

1056320298 ฝายกวางวิทยาคม ฝายกวาง เชียงคาํ พะเยา 80

1056320299 เชียงมวนวิทยาคม บานมาง เชียงมวน พะเยา 92



รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ตําบล อําเภอ จังหวัด จํานวนนักเรียนที่ผานการตรวจสอบ

1056320300 ดอกคําใตวิทยาคม ดอนศรีชุม ดอกคําใต พะเยา 104

1056320301 ถ้ําปนวิทยาคม บานถ้ํา ดอกคําใต พะเยา 50

1056320302 งําเมืองวิทยาคม หวยลาน ดอกคําใต พะเยา 51

1056320303 ปงรัชดาภิเษก นาปรัง ปง พะเยา 75

1056320305 ขุนควรวิทยาคม ขุนควร ปง พะเยา 38

1056320306 แมใจวิทยาคม ศรีถอย แมใจ พะเยา 152

1056320307 ภูซางวิทยาคม สบบง ภูซาง พะเยา 125

1056320308 ดงเจนวิทยาคม ดงเจน ภกูามยาว พะเยา 76

1056320309 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร พะเยา หวยแกว ภูกามยาว พะเยา 40

1082330175 สตรีพังงา ทายชาง เมืองพังงา พังงา 55

1082330177 กะปงพิทยาคม เหมาะ กะปง พังงา 38

1082330178 ทุงโพธิ์วิทยา โคกกลอย ตะกั่วทุง พังงา 57

1082330179 ตะกั่วทุงงานทวีวิทยาคม กะไหล ตะกั่วทุง พังงา 9

1082330180 คลองเคยีนรัฐราษฎรรังสรรค คลองเคยีน ตะกั่วทุง พังงา 14

1082330182 ตะกั่วปาคีรีเขต บางไทร ตะกั่วปา พังงา 24

1082330183 คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม คุระ คุระบุรี พังงา 102

1082330184 ทับปุดวิทยา บอแสน ทับปุด พังงา 115

1082330185 ทายเหมืองวิทยา นาเตย ทายเหมือง พังงา 88

1082330186 ทุงมะพราววิทยา ทุงมะพราว ทายเหมือง พังงา 19

1093340260 พัทลุง คูหาสวรรค เมืองพัทลุง พัทลุง 510

1093340261 สตรีพัทลุง คูหาสวรรค เมืองพัทลุง พัทลุง 434

1093340262 พัทลุงพิทยาคม ควนมะพราว เมืองพัทลุง พัทลุง 158

1093340263 พรหมพินิตชัยบุรี ชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง 2

1093340265 วชิรธรรมสถิต ตํานาน เมืองพัทลุง พัทลุง 19

1093340267 กงหราพิชากร คลองทรายขาว กงหรา พัทลุง 78

1093340268 ชะรัดชนูปถัมภ สมหวัง กงหรา พัทลุง 11

1093340269 เขาชัยสน เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง 98

1093340270 หานโพธิ์พิทยาคม หานโพธิ์ เขาชัยสน พัทลุง 24

1093340271 ตะโหมด แมขรี ตะโหมด พัทลุง 191

1093340272 ประชาบํารุง ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง 32

1093340273 ควนขนุน โตนดดวน ควนขนุน พัทลุง 93

1093340274 พนางตงุ พนางตุง ควนขนุน พัทลุง 24

1093340275 อุดมวิทยายน ปนแต ควนขนุน พัทลุง 25
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1093340276 นาขยาดวิทยาคาร นาขยาด ควนขนุน พัทลุง 10

1093340277 ดอนศาลานําวิทยา มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง 8

1093340278 ปญญาวุธ แพรกหา ควนขนุน พัทลุง 22

1093340279 หารเทารังสีประชาสรรค หารเทา ปากพะยูน พัทลุง 135

1093340280 ปากพะยูนพิทยาคาร ดอนประดู ปากพะยูน พัทลุง 69

1093340281 ควนพระสาครินทร ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง 15

1093340283 ศรีบรรพตพิทยาคม เขายา ศรีบรรพต พัทลุง 27

1093340284 ตะแพนพิทยา ตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง 8

1093340285 ปาบอนพิทยาคม วังใหม ปาบอน พัทลุง 21

1093340286 บางแกวพิทยาคม โคกสัก บางแกว พัทลุง 53

1093340287 ปาพะยอมพิทยาคม บานพราว ปาพะยอม พัทลุง 96

1093340288 นิคมควนขนุนวิทยา ลานขอย ปาพะยอม พัทลุง 32

1066350373 พิจิตรพิทยาคม ในเมือง เมืองพิจิตร พิจิตร 396

1066350374 หัวดงรัฐชนูปถัมภ ฆะมัง เมืองพิจิตร พิจิตร 36

1066350376 เมธีพิทยา ทาฬอ เมืองพิจิตร พิจิตร 15

1066350379 วังทรายพูนวิทยา หนองพระ วังทรายพูน พิจิตร 36

1066350381 ดงเสือเหลืองพิทยาคม ดงเสือเหลือง โพธิ์ประทับชาง พิจิตร 57

1066350383 วังสาํโรงวังหวา วังสําโรง ตะพานหิน พิจิตร 36

1066350386 วังตะกูราษฎรอุทิศ วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร 30

1066350388 พิบูลธรรมเวทวิทยา บางคลาน โพทะเล พิจิตร 12

1066350390 หวยยาวพิทยาคม ทาขมิ้น โพทะเล พิจิตร 11

1066350393 เนินปอรังนกชนูทิศ เนินปอ สามงาม พิจิตร 33

1066350394 หนองโสนพิทยาคม หนองโสน สามงาม พิจิตร 91

1066350395 เขาทรายทับคลอพิทยา เขาทราย ทับคลอ พิจิตร 111

1066350396 วันทีสถิตยพิทยาคม ทายทุง ทับคลอ พิจิตร 11

1066350397 สากเหล็กวิทยา สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร 146

1066350399 โพธิ์ไทรงามวิทยาคม โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง พิจิตร 26

1066350400 แหลมรังวิทยาคม แหลมรัง บึงนาราง พิจิตร 15

1066350401 ดงเจริญพิทยาคม หวยพุก ดงเจริญ พิจิตร 17

1066350402 วังงิ้ววิทยาคม วังงิ้วใต ดงเจริญ พิจิตร 11

1066350404 วังโมกขพิทยาคม วังโมกข วชิรบารมี พิจิตร 69

1065360459 พิษณุโลกพิทยาคม ทาทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 422

1065360460 เฉลิมขวัญสตรี ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 544
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1065360461 จานกรอง ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 244

1065360462 เตรียมอุดมศึกษา  ภาคเหนือ หัวรอ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 406

1065360463 วังน้ําคูศึกษา วังน้ําคู เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 16

1065360464 ทาทองพิทยาคม ทาทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 35

1065360465 ดอนทองวิทยา ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 18

1065360466 บานกรางวิทยาคม บานกราง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 48

1065360467 พุทธชินราชพิทยา ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 187

1065360468 วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก มะขามสูง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 150

1065360470 นครไทย นครไทย นครไทย พิษณุโลก 172

1065360471 นาบัววิทยา นาบัว นครไทย พิษณุโลก 36

1065360472 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก นครชุม นครไทย พิษณุโลก 34

1065360473 นครบางยางพิทยาคม บานแยง นครไทย พิษณุโลก 50

1065360474 บอโพธิ์วิทยา บอโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก 26

1065360475 ยางโกลนวิทยา ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก 42

1065360479 ชาติตระการวิทยา ปาแดง ชาติตระการ พิษณุโลก 173

1065360480 สวนเมี่ยงวิทยา สวนเมี่ยง ชาติตระการ พิษณุโลก 44

1065360481 บางระกําวิทยศกึษา บางระกํา บางระกํา พิษณุโลก 94

1065360482 ชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษอุปถัมภ" ชุมแสงสงคราม บางระกํา พิษณุโลก 36

1065360483 ประชาสงเคราะหวิทยา หนองกุลา บางระกํา พิษณุโลก 140

1065360484 เนินกุมวิทยา เนินกุม บางกระทุม พิษณุโลก 13

1065360485 บางกระทุมพิทยาคม บางกระทุม บางกระทุม พิษณุโลก 119

1065360486 พรหมพิรามวิทยา พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 167

1065360487 วังมะดานพิทยาคม วงฆอง พรหมพิราม พิษณุโลก 28

1065360488 ดงประคําพิทยาคม ดงประคํา พรหมพิราม พิษณุโลก 24

1065360489 วัดโบสถศึกษา วัดโบสถ วัดโบสถ พิษณุโลก 105

1065360490 คันโชงพิทยาคม คันโชง วัดโบสถ พิษณุโลก 24

1065360491 วังทองพิทยาคม ชัยนาม วังทอง พิษณุโลก 149

1065360492 สฤษดิ์เสนาพิทยาคม วังนกแอน วังทอง พิษณุโลก 12

1065360493 หนองพระพิทยา หนองพระ วังทอง พิษณุโลก 53

1065360494 ทรัพยไพรวัลยวิทยาคม แกงโสภา วังทอง พิษณุโลก 30

1065360495 บานกลางพิทยาคม บานกลาง วังทอง พิษณุโลก 92

1065360496 เนินสะอาดวิทยาคม ทาหมื่นราม วังทอง พิษณุโลก 66

1065360497 น้ํารินพิทยาคม บานกลาง วังทอง พิษณุโลก 36
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1065360498 วังพิกุลวิทยศึกษา วังพิกุล วังทอง พิษณุโลก 21

1065360499 เนินมะปรางศึกษาวิทยา บานนอยซุมขี้เหล็ก เนินมะปราง พิษณุโลก 150

1065360500 วังโพรงพิทยาคม วังโพรง เนินมะปราง พิษณุโลก 43

1065360501 ไทรยอยพิทยาคม ไทรยอย เนินมะปราง พิษณุโลก 34

1076370256 ชะอําคุณหญิงเนื่องบุรี ชะอํา ชะอํา เพชรบุรี 119

1076370258 หวยทรายประชาสรรค หวยทรายเหนือ ชะอํา เพชรบุรี 33

1076370260 ราชประชานุเคราะห ๔๗  จังหวัดเพชรบุรี สามพระยา ชะอํา เพชรบุรี 2

1076370268 บางตะบูนวิทยา บางตะบูนออก บานแหลม เพชรบุรี 4

1067380579 เพชรพิทยาคม ในเมือง เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ 380

1067380580 วิทยานุกูลนารี ในเมือง เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ 392

1067380582 สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ ทาพล เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ 55

1067380583 เนินพิทยาคม บานโคก เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ 34

1067380584 เพชรบูรณวิทยา น้ํารอน เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ 32

1067380585 พัชรพิทยาคม นาปา เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ 11

1067380588 ชนแดนวิทยาคม ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ 95

1067380589 ดงขุยวิทยาคม ดงขุย ชนแดน เพชรบูรณ 99

1067380590 หลมสักวิทยาคม หลมสัก หลมสัก เพชรบูรณ 461

1067380591 ติ้ววิทยาคม บานติ้ว หลมสัก เพชรบูรณ 53

1067380592 ผาเมืองวิทยาคม หนองไขว หลมสกั เพชรบูรณ 37

1067380593 เมืองกลางวิทยาคม บานกลาง หลมสัก เพชรบูรณ 43

1067380594 ศรีจันทรวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ทาอิบุญ หลมสัก เพชรบูรณ 19

1067380595 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ น้ําชุน หลมสัก เพชรบูรณ 52

1067380596 ผาแดงวิทยาคม ปากชอง หลมสัก เพชรบูรณ 17

1067380597 หลมเกาพิทยาคม หลมเกา หลมเกา เพชรบูรณ 328

1067380598 เมืองราดวิทยาคม นาซํา หลมเกา เพชรบูรณ 78

1067380599 นิยมศิลปอนุสรณ ทาโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ 281

1067380600 พุขามครุฑมณีอุทิศ พุขาม วิเชียรบุรี เพชรบูรณ 35

1067380601 น้ํารอนวิทยาคม น้ํารอน วิเชียรบุรี เพชรบูรณ 34

1067380602 ซบัสมบูรณวิทยาคม ซับสมบูรณ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ 15

1067380603 โคกปรงวิทยาคม โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ 22

1067380604 วังใหญวิทยาคม วังใหญ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ 20

1067380605 ศรีเทพประชาสรรค สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ 134

1067380606 เมืองศรีเทพ ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ 65
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1067380607 นาสนุนวิทยาคม นาสนุน ศรีเทพ เพชรบูรณ 31

1067380609 เพชรละครวิทยา เพชรละคร หนองไผ เพชรบูรณ 90

1067380610 นาเฉลียงพิทยาคม นาเฉลียง หนองไผ เพชรบูรณ 48

1067380611 ทาดวงพิทยาคม ทาดวง หนองไผ เพชรบูรณ 13

1067380612 บึงสามพันวิทยาคม ซับสมอทอด บึงสามพัน เพชรบูรณ 187

1067380613 วังพิกุลพิทยาคม วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ 94

1067380614 ซบับอนวิทยาคม กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ 41

1067380615 ศรีมงคลวิทยาคม ศรีมงคล บึงสามพัน เพชรบูรณ 16

1067380616 น้ําหนาววิทยาคม น้ําหนาว น้ําหนาว เพชรบูรณ 34

1067380617 วังโปงพิทยาคม ทายดง วังโปง เพชรบูรณ 45

1067380618 วังโปงศกึษา วังโปง วังโปง เพชรบูรณ 87

1067380619 แคมปสนวิทยาคม แคมปสน เขาคอ เพชรบูรณ 63

1067380620 รมเกลาเขาคอ เพชรบูรณ เขาคอ เขาคอ เพชรบูรณ 29

1054390301 นารีรัตนจังหวัดแพร ในเวียง เมืองแพร แพร 450

1054390302 พิริยาลัยจังหวัดแพร ในเวียง เมืองแพร แพร 483

1054390303 เมืองแพร ปาแดง เมืองแพร แพร 31

1054390304 ถิ่นโอภาสวิทยา บานถิ่น เมืองแพร แพร 41

1054390305 ทาขามวิทยาคม ทาขาม เมืองแพร แพร 31

1054390306 หวยมาวิทยาคม หวยมา เมืองแพร แพร 22

1054390308 รองกวางอนุสรณ รองเข็ม รองกวาง แพร 131

1054390310 ลองวิทยา หวยออ ลอง แพร 186

1054390311 สูงเมนชนูปถัมภ ดอนมูล สูงเมน แพร 106

1054390312 บานกาศประชานุเคราะห บานกาศ สูงเมน แพร 11

1054390313 วิไลเกียรติอุปถัมภ เดนชัย เดนชัย แพร 80

1054390314 สองพิทยาคม บานหนุน สอง แพร 81

1054390315 เวียงเทพวิทยา หวยหมาย สอง แพร 13

1054390316 วังชิ้นวิทยา วังชิ้น วังชิ้น แพร 131

1054390317 สรอยเสรีวิทยา สรอย วังชิ้น แพร 48

1054390318 มวงไขพิทยาคม หนองมวงไข หนองมวงไข แพร 64

1083400058 ภูเก็ตวิทยาลัย ตลาดใหญ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 444

1083400062 เมืองถลาง เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต 152

1044410581 ผดุงนารี ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 457

1044410582 มหาวิชานุกูล แวงนาง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 16
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1044410584 มหาชัยพิทยาคาร ทาสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 33

1044410586 แกดําวิทยาคาร แกดํา แกดํา มหาสารคาม 32

1044410587 มิตรภาพ มิตรภาพ แกดํา มหาสารคาม 47

1044410588 โกสุมวิทยาสรรค หัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 285

1044410589 เขวาไรศึกษา เขวาไร โกสุมพิสัย มหาสารคาม 134

1044410590 เขื่อนพิทยาสรรค ยางทาแจง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 26

1044410591 โพนงามพิทยานุกูล โพนงาม โกสมุพิสัย มหาสารคาม 12

1044410592 วังยาวศกึษาวิทย วังยาว โกสุมพิสัย มหาสารคาม 21

1044410595 กันทรวิชัย โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม 52

1044410596 เขวาใหญพิทยาสรรค เขวาใหญ กันทรวิชัย มหาสารคาม 9

1044410601 เชียงยืนพิทยาคม เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม 241

1044410602 กูทองพิทยาคม กูทอง เชียงยืน มหาสารคาม 12

1044410604 บรบือ บรบือ บรบือ มหาสารคาม 234

1044410605 บรบือวิทยาคาร หนองสิม บรบือ มหาสารคาม 251

1044410606 เหลายาววิทยาคาร กําพี้ บรบือ มหาสารคาม 29

1044410607 โนนแดงวิทยาคม โนนแดง บรบือ มหาสารคาม 28

1044410609 ยางวิทยาคม ยาง บรบือ มหาสารคาม 20

1044410610 โนนราษีวิทยา โนนราษี บรบือ มหาสารคาม 15

1044410611 หนองมวงวิทยาคาร หนองมวง บรบือ มหาสารคาม 19

1044410612 นาเชือกพิทยาสรรค นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม 272

1044410613 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ปอพาน นาเชือก มหาสารคาม 25

1044410615 พยัคฆภมูิวิทยาคาร ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 396

1044410618 วาปปทุม หนองแสง วาปปทุม มหาสารคาม 453

1044410621 ดงใหญวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ดงใหญ วาปปทุม มหาสารคาม 52

1044410623 ประชาพัฒนา ประชาพัฒนา วาปปทุม มหาสารคาม 23

1044410626 นาดูนประชาสรรพ นาดูน นาดูน มหาสารคาม 171

1044410627 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ ดงบัง นาดูน มหาสารคาม 36

1044410629 นาภูพิทยาคม นาภู ยางสีสุราช มหาสารคาม 52

1044410630 มัธยมยางสีสุราช บานกู ยางสีสุราช มหาสารคาม 78

1044410631 กุดรังประชาสรรค กุดรัง กุดรัง มหาสารคาม 13

1044410632 นาโพธิ์พิทยาสรรพ นาโพธิ์ กุดรัง มหาสารคาม 50

1044410634 ชื่นชมพิทยาคาร ชื่นชม ชื่นชม มหาสารคาม 83

1049730247 มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 350
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1049730248 นาโสกวิทยาคาร นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 25

1049730249 ผึ่งแดดวิทยาคาร ผึ่งแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 77

1049730250 นวมินทราชูทิศ อีสาน มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 78

1049730251 คําปาหลายสรรพวิทย คําปาหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 29

1049730252 ดงเย็นวิทยาคม ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 46

1049730253 นาวาราชกิจพิทยานุสรณ บานโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 29

1049730254 มุกดาวิทยานุกูล บางทรายใหญ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 133

1049730255 วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร บางทรายใหญ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 168

1049730256 ดงมอนวิทยาคม ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 32

1049730257 เมืองมุกวิทยาคม คําอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 13

1049730259 คําสรอยพิทยาสรรค นากอก นิคมคําสรอย มุกดาหาร 115

1049730260 อุดมวิทย นาอุดม นิคมคําสรอย มุกดาหาร 24

1049730261 รมเกลาพิทยาสรรค รมเกลา นิคมคําสรอย มุกดาหาร 26

1049730262 แวงใหญพิทยาสรรค หนองแวง นิคมคําสรอย มุกดาหาร 7

1049730263 โชคชัยวิทยา โชคชัย นิคมคําสรอย มุกดาหาร 18

1049730264 ดอนตาลวิทยา ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร 129

1049730265 โพธิ์ไทรวิทยา โพธิ์ไทร ดอนตาล มุกดาหาร 26

1049730266 ผาเทิบวิทยา บานแกง ดอนตาล มุกดาหาร 42

1049730267 ดงหลวงวิทยา ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร 89

1049730268 กกตูมประชาสรรค รัชมังคลาภิเษก กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร 21

1049730269 คําชะอีวิทยาคาร น้ําเที่ยง คาํชะอี มุกดาหาร 106

1049730270 คําบกวิทยาคาร คําบก คําชะอี มุกดาหาร 32

1049730271 ชัยปญญาวิทยานุสรณ บานคอ คําชะอี มุกดาหาร 44

1049730272 คําชะอีพิทยาคม คําชะอี คําชะอี มุกดาหาร 31

1049730273 เหลาประชาอุทิศ เหลาสรางถอ คาํชะอี มุกดาหาร 13

1049730274 หวานใหญวิทยา หวานใหญ หวานใหญ มุกดาหาร 42

1049730275 หนองสูงสามัคคีวิทยา หนองสูงเหนือ หนองสูง มุกดาหาร 112

1049730276 พลังราษฎรพิทยาสรรพ บานเปา หนองสูง มุกดาหาร 15

1049730277 หนองแวงวิทยาคม หนองสูงใต หนองสูง มุกดาหาร 23

1058420350 ปายวิทยาคาร เวียงใต ปาย แมฮองสอน 169

1058420355 สบเมยวิทยาคม แมคะตวน สบเมย แมฮองสอน 107

1035430394 ยโสธรพิทยาคม ในเมือง เมืองยโสธร ยโสธร 471

1035430395 สอนแกววองไววิทยา เดิด เมืองยโสธร ยโสธร 41



รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ตําบล อําเภอ จังหวัด จํานวนนักเรียนที่ผานการตรวจสอบ

1035430396 ยโสธรพิทยาสรรค ตาดทอง เมืองยโสธร ยโสธร 25

1035430397 สิงหสามัคควีิทยา หนองเรือ เมืองยโสธร ยโสธร 21

1035430398 ศิลาทองพิทยาสรรค หนองหิน เมืองยโสธร ยโสธร 28

1035430399 ทรายมูลวิทยา ทรายมูล ทรายมูล ยโสธร 125

1035430400 ดงมะไฟพิทยาคม ดงมะไฟ ทรายมูล ยโสธร 30

1035430401 กุดชุมวิทยาคม กุดชุม กุดชุม ยโสธร 258

1035430402 กําแมดขันติธรรมวิทยาคม กําแมด กุดชุม ยโสธร 30

1035430403 โพนงามพิทยาคาร โพนงาม กุดชุม ยโสธร 34

1035430405 เมืองกลางประชานุกูล กุดชุม กุดชุม ยโสธร 15

1035430408 กูจานวิทยาคม กูจาน คําเขื่อนแกว ยโสธร 17

1035430409 โพนทันเจริญวิทย โพนทัน คําเขื่อนแกว ยโสธร 13

1035430411 ปาติ้ววิทยา โพธิ์ไทร ปาติ้ว ยโสธร 65

1035430412 ศรีฐานกระจายศึกษา ศรีฐาน ปาติ้ว ยโสธร 12

1035430413 มหาชนะชัยวิทยาคม ฟาหยาด มหาชนะชัย ยโสธร 120

1035430414 ตระกูลประเทืองวิทยาคม โนนทราย มหาชนะชัย ยโสธร 57

1035430415 คอวังวิทยาคม คอวัง คอวัง ยโสธร 126

1035430416 เลงินกทา สามแยก เลิงนกทา ยโสธร 365

1035430417 หองแซงวิทยาคม หองแซง เลิงนกทา ยโสธร 43

1035430418 บุงคาวิทยาคม บุงคา เลิงนกทา ยโสธร 33

1035430419 ศรีแกวประชาสรรค ศรีแกว เลิงนกทา ยโสธร 20

1035430420 นาโปรงประชาสรรค กุดเชียงหมี เลิงนกทา ยโสธร 9

1035430421 คําเตยวิทยา คําเตย ไทยเจริญ ยโสธร 61

1035430422 น้ําคําวิทยาคม น้ําคํา ไทยเจริญ ยโสธร 20

1095440214 คณะราษฎรบํารุง จังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา 316

1095440215 สตรียะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา 134

1095440217 คณะราษฎรบํารุง  ๒ ยุโป เมืองยะลา ยะลา 17

1095440218 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ยะลา บุดี เมืองยะลา ยะลา 121

1095440219 เบตง "วีระราษฎรประสาน" เบตง เบตง ยะลา 210

1095440220 จันทรประภัสสรอนุสรณ ยะรม เบตง ยะลา 14

1095440221 บันนังสตาวิทยา บันนังสตา บันนังสตา ยะลา 56

1095440222 นิคมพัฒนวิทย ตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา 5

1095440223 ธารโตวัฑฒนวิทย ธารโต ธารโต ยะลา 47

1095440224 ยะหาศิรยานุกูล ยะหา ยะหา ยะลา 53



รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ตําบล อําเภอ จังหวัด จํานวนนักเรียนที่ผานการตรวจสอบ

1095440225 รามันหศริิวิทย กายูบอเกาะ รามัน ยะลา 50

1095440226 กาบังพิทยาคม กาบัง กาบัง ยะลา 44

1045450806 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รอยเอ็ด หนองแวง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด 66

1045450807 ขัติยะวงษา เหนือเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด 54

1045450808 สตรีศึกษา 2 สะอาดสมบูรณ เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด 13

1045450809 จันทรุเบกษาอนุสรณ เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 266

1045450810 หนองผึ้งวิทยาคาร หนองแวง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 49

1045450812 กูกาสิงหประชาสรรค กูกาสิงห เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 20

1045450813 เหลาหลวงประชานุสรณ เหลาหลวง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 37

1045450814 ปทุมรัตตพิทยาคม บัวแดง ปทุมรัตต รอยเอ็ด 248

1045450815 โพนสูงประชาสรรค โพนสูง ปทุมรัตต รอยเอ็ด 15

1045450816 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก หัวชาง จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด 302

1045450817 โคกลามพิทยาคม โคกลาม จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด 66

1045450818 ดูนอยประชาสรรค อีงอง จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด 21

1045450819 ธวัชบุรีวิทยาคม นิเวศน ธวัชบุรี รอยเอ็ด 52

1045450820 ธงธานี ธงธานี ธวัชบุรี รอยเอ็ด 50

1045450821 เมืองนอยวิทยาคม เมืองนอย ธวัชบุรี รอยเอ็ด 11

1045450822 ศรีธวัชวิทยาลัย นิเวศน ธวัชบุรี รอยเอ็ด 33

1045450825 พนมไพรวิทยาคาร พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด 312

1045450826 น้ําใสวรวิทย กุดน้ําใส พนมไพร รอยเอ็ด 15

1045450828 โพนทองพัฒนาวิทยา สระนกแกว โพนทอง รอยเอ็ด 372

1045450829 โพนทองวิทยายน แวง โพนทอง รอยเอ็ด 67

1045450830 มวงมิตรวิทยาคม โคกกกมวง โพนทอง รอยเอ็ด 46

1045450831 โนนชัยศรีวิทยา โนนชัยศรี โพนทอง รอยเอ็ด 31

1045450832 คํานาดีพิทยาคม คาํนาดี โพนทอง รอยเอ็ด 23

1045450833 โพธิ์ศรีสวางวิทยา โพธิ์ศรีสวาง โพนทอง รอยเอ็ด 10

1045450834 โพธิ์ชัยชนูปถัมภ ขามเบี้ย โพธิ์ชัย รอยเอ็ด 96

1045450835 เชียงใหมประชานุสรณ เชียงใหม โพธิ์ชัย รอยเอ็ด 78

1045450836 หนองพอกวิทยาลัย รอบเมือง หนองพอก รอยเอ็ด 182

1045450837 ผาน้ําทิพยวิทยา ผาน้ํายอย หนองพอก รอยเอ็ด 29

1045450838 โพธิ์แกวประชาสรรค กกโพธิ์ หนองพอก รอยเอ็ด 21

1045450839 เสลภูมิพิทยาคม ขวัญเมือง เสลภูมิ รอยเอ็ด 337

1045450840 ขวาววิทยาคาร ขวาว เสลภมูิ รอยเอ็ด 18



รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ตําบล อําเภอ จังหวัด จํานวนนักเรียนที่ผานการตรวจสอบ

1045450841 เสลภูมิ ขวัญเมือง เสลภูมิ รอยเอ็ด 70

1045450842 โพธิ์ทองวิทยาคาร โพธิ์ทอง เสลภูมิ รอยเอ็ด 56

1045450843 ทามวงวิทยาคม ทามวง เสลภมูิ รอยเอ็ด 17

1045450844 วังหลวงวิทยาคม วังหลวง เสลภูมิ รอยเอ็ด 23

1045450845 สุวรรณภมูิพิทยไพศาล สระคู สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด 411

1045450846 หัวโทนวิทยา หัวโทน สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด 16

1045450847 สุวรรณภมูิวิทยาลัย สระคู สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด 255

1045450848 ชางเผือกวิทยาคม ชางเผือก สุวรรณภมูิ รอยเอ็ด 38

1045450849 ทุงหลวงพลับพลาไชย ทุงหลวง สุวรรณภมูิ รอยเอ็ด 17

1045450850 หินกองวิทยาคาร หินกอง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด 10

1045450851 เมืองสรวงวิทยา หนองผือ เมืองสรวง รอยเอ็ด 107

1045450852 สูงยางวิทยาประชาสรรค คูเมือง เมืองสรวง รอยเอ็ด 18

1045450853 ทรายทองวิทยา โพนทราย โพนทราย รอยเอ็ด 97

1045450854 สามขาทาหาดยาววิทยา ทาหาดยาว โพนทราย รอยเอ็ด 33

1045450855 อาจสามารถวิทยา อาจสามารถ อาจสามารถ รอยเอ็ด 116

1045450856 หนองหมื่นถานวิทยา หนองหมื่นถาน อาจสามารถ รอยเอ็ด 35

1045450858 โพนเมืองประชารัฐ "ดร.กอ  สวัสดิ์พาณิชย อนุสรณ" โพนเมือง อาจสามารถ รอยเอ็ด 18

1045450859 เมยวดีพิทยาคม เมยวดี เมยวดี รอยเอ็ด 106

1045450860 ศรีสมเด็จพิมพพัฒนาวิทยา ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด 130

1045450861 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร รอยเอ็ด โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด 50

1045450863 จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค จังหาร จังหาร รอยเอ็ด 29

1045450864 เชียงขวัญพิทยาคม เชียงขวัญ เชียงขวัญ รอยเอ็ด 32

1045450865 พลับพลาวิทยาคม พลับพลา เชียงขวัญ รอยเอ็ด 7

1045450866 หนองฮีเจริญวิทย หนองฮี หนองฮี รอยเอ็ด 62

1045450867 ดูกอึ่งประชาสามัคคี ดูกอึ่ง หนองฮี รอยเอ็ด 9

1045450868 เทอดไทยวิทยาคม เทอดไทย ทุงเขาหลวง รอยเอ็ด 9

1085460100 สุขสําราญราษฎรรังสรรค กําพวน สุขสําราญ ระนอง 21

1021470220 เพรักษมาตาวิทยา เพ เมืองระยอง ระยอง 91

1021470221 มาบตาพุดพันพิทยาคาร เนินพระ เมืองระยอง ระยอง 281

1021470222 วัดปาประดู ทาประดู เมืองระยอง ระยอง 291

1021470223 ระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม หวยโปง เมืองระยอง ระยอง 34

1021470224 ระยองวิทยาคมปากน้ํา ปากน้ํา เมืองระยอง ระยอง 90

1021470225 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ระยอง นาตาขวัญ เมืองระยอง ระยอง 113



รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ตําบล อําเภอ จังหวัด จํานวนนักเรียนที่ผานการตรวจสอบ

1021470227 บานฉางกาญจนกุลวิทยา บานฉาง บานฉาง ระยอง 231

1021470229 ชํานาญสามัคคีวิทยา คลองปูน แกลง ระยอง 196

1021470230 สุนทรภูพิทยา กร่ํา แกลง ระยอง 76

1021470231 หวยยางศกึษา หวยยาง แกลง ระยอง 45

1021470232 มกุฎเมืองราชวิทยาลัย บานนา แกลง ระยอง 112

1021470233 วังจันทรวิทยา ชุมแสง วังจันทร ระยอง 189

1021470235 ปลวกแดงพิทยาคม ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง 181

1021470236 ชําฆอพิทยาคม ชําฆอ เขาชะเมา ระยอง 27

1021470237 เขาชะเมาวิทยา หวยทับมอญ เขาชะเมา ระยอง 49

1070480361 รัฐราษฎรอุปถัมภ อางทอง เมืองราชบุรี ราชบุรี 60

1070480362 คุรุราษฎรรังสฤษฏ จอมบึง จอมบึง ราชบุรี 214

1070480364 สวนผึ้งวิทยา สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 104

1070480365 สายธรรมจันทร ทานัด ดําเนินสะดวก ราชบุรี 232

1070480367 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี ดอนคลัง ดําเนินสะดวก ราชบุรี 14

1070480368 เนกขัมวิทยา แพงพวย ดําเนินสะดวก ราชบุรี 20

1070480369 รัตนราษฎรบํารุง บานโปง บานโปง ราชบุรี 393

1070480371 กรับใหญวองกุศลกิจพิทยาคม กรับใหญ บานโปง ราชบุรี 109

1070480372 มัธยมวัดดอนตมู บานโปง บานโปง ราชบุรี 84

1070480373 บางแพปฐมพิทยา บางแพ บางแพ ราชบุรี 116

1070480374 โพหัก "วงศสมบูรณราษฎรอุปถัมภ" โพหัก บางแพ ราชบุรี 19

1070480377 ชองพรานวิทยา เตาปูน โพธาราม ราชบุรี 65

1070480378 ทามะขามวิทยา ดอนทราย โพธาราม ราชบุรี 30

1070480381 บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย อางหิน ปากทอ ราชบุรี 70

1070480382 โสภณศิริราษฎร วัดเพลง วัดเพลง ราชบุรี 55

1070480383 บานคาวิทยา บานคา บานคา ราชบุรี 75

1016490393 พิบูลวิทยาลัย ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี 983

1016490394 โคกกะเทียมวิทยาลัย เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี 42

1016490395 โคกตูมวิทยา โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี 41

1016490396 ดงตาลวิทยา งิ้วราย เมืองลพบุรี ลพบุรี 55

1016490397 พระนารายณ ทาศาลา เมืองลพบุรี ลพบุรี 274

1016490398 บานขอยวิทยา บานขอย เมืองลพบุรี ลพบุรี 3

1016490400 พัฒนานิคม พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี 230

1016490401 โคกสลุงวิทยา โคกสลุง พัฒนานิคม ลพบุรี 33



รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ตําบล อําเภอ จังหวัด จํานวนนักเรียนที่ผานการตรวจสอบ

1016490403 โคกสําโรงวิทยา คลองเกตุ โคกสําโรง ลพบุรี 215

1016490406 ชัยบาดาลพิทยาคม มวงคอม ชัยบาดาล ลพบุรี 86

1016490407 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ลพบุรี ในพระราชูปถัมภฯ ศลิาทิพย ชัยบาดาล ลพบุรี 25

1016490408 ทาวุงวิทยาคาร ทาวุง ทาวุง ลพบุรี 51

1016490409 บานเบิกวิทยาคม บานเบิก ทาวุง ลพบุรี 16

1016490410 บานหม่ีวิทยา สนามแจง บานหมี่ ลพบุรี 170

1016490411 ปยะบุตร โพนทอง บานหมี่ ลพบุรี 32

1016490412 บานชีวิทยา บานชี บานหมี่ ลพบุรี 14

1016490414 ทาหลวงวิทยาคม ซับจําปา ทาหลวง ลพบุรี 44

1016490415 สระโบสถวิทยาคาร สระโบสถ สระโบสถ ลพบุรี 63

1016490416 โคกเจริญวิทยา โคกเจริญ โคกเจริญ ลพบุรี 67

1016490417 ยางรากวิทยา ยางราก โคกเจริญ ลพบุรี 21

1016490418 ลําสนธิวิทยา หนองรี ลําสนธิ ลพบุรี 72

1016490419 หนองมวงวิทยา หนองมวง หนองมวง ลพบุรี 82

1052500516 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร บอแฮว เมืองลําปาง ลําปาง 128

1052500517 กิ่วลมวิทยา นิคมพัฒนา เมืองลําปาง ลําปาง 10

1052500518 เสด็จวนชยางคกูลวิทยา บานเสด็จ เมืองลําปาง ลําปาง 45

1052500519 โปงหลวงวิทยา  รัชมังคลาภิเษก บานเอื้อม เมืองลําปาง ลําปาง 23

1052500520 เมืองมายวิทยา บานแลง เมืองลําปาง ลําปาง 11

1052500522 แมเมาะวิทยา แมเมาะ แมเมาะ ลําปาง 81

1052500523 สบจางวิทยา นาสัก แมเมาะ ลําปาง 12

1052500524 เกาะคาวิทยาคม เกาะคา เกาะคา ลําปาง 23

1052500525 ไหลหินวิทยา ไหลหิน เกาะคา ลําปาง 9

1052500527 ประชารัฐธรรมคุณ หลวงเหนือ งาว ลําปาง 147

1052500528 ประชาราชวิทยา บานรอง งาว ลําปาง 36

1052500530 วังเหนือวิทยา วังเหนือ วังเหนือ ลําปาง 188

1052500533 แมพริกวิทยา พระบาทวังตวง แมพริก ลําปาง 46

1052500534 แมทะวิทยา แมทะ แมทะ ลําปาง 15

1052500535 แมทะประชาสามัคคี ดอนไฟ แมทะ ลําปาง 14

1052500536 แมทะพัฒนศึกษา บานบอม แมทะ ลําปาง 36

1052500537 สบปราบพิทยาคม สบปราบ สบปราบ ลําปาง 115

1052500539 แมสันวิทยา แมสัน หางฉัตร ลําปาง 17

1052500540 เวียงตาลพิทยาคม เวียงตาล หางฉัตร ลําปาง 11



รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ตําบล อําเภอ จังหวัด จํานวนนักเรียนที่ผานการตรวจสอบ

1052500541 เมืองปานวิทยา เมืองปาน เมืองปาน ลําปาง 32

1052500542 ทุงกวาววิทยาคม ทุงกวาว เมืองปาน ลําปาง 22

1052500543 เมืองปานพัฒนวิทย หัวเมือง เมืองปาน ลําปาง 24

1052500544 ทุงอุดมวิทยา บานขอ เมืองปาน ลําปาง 23

1051510306 วชิรปาซาง นครเจดีย ปาซาง ลําพูน 38

1051510307 น้ําดิบวิทยาคม น้ําดิบ ปาซาง ลําพูน 5

1051510309 ปาตาลบานธิพิทยา บานธิ บานธิ ลําพูน 37

1042520457 เลยอนุกูลวิทยา นาอาน เมืองเลย เลย 97

1042520459 น้ําสวยพิทยาสรรพ น้ําสวย เมืองเลย เลย 10

1042520461 เชียงคาน เชียงคาน เชียงคาน เลย 221

1042520462 เขาแกววิทยาสรรพ เขาแกว เชียงคาน เลย 39

1042520463 ธาตุพิทยาคม ธาตุ เชียงคาน เลย 29

1042520465 วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ธาตุ เชียงคาน เลย 143

1042520468 คอนสาวิทยา เชียงกลม ปากชม เลย 10

1042520469 ศรีสองรักษวิทยา ดานซาย ดานซาย เลย 135

1042520471 พระแกวอาสาวิทยา ปากหมัน ดานซาย เลย 22

1042520472 นาแหววิทยา นาแหว นาแหว เลย 47

1042520473 ภูเรือวิทยา หนองบัว ภูเรือ เลย 123

1042520477 วังทรายขาววิทยา ทรายขาว วังสะพุง เลย 16

1042520479 เซไลวิทยาคม ศรีสงคราม วังสะพุง เลย 13

1042520480 ผานอยวิทยาคม ผานอย วังสะพุง เลย 8

1042520481 เลยสวางวิทยาคม โคกขม้ิน วังสะพุง เลย 20

1042520483 ภูกระดึงวิทยาคม ผานกเคา ภกูระดึง เลย 156

1042520484 ภูหลวงวิทยา ภูหอ ภหูลวง เลย 86

1042520486 เอราวัณวิทยาคม เอราวัณ เอราวัณ เลย 52

1042520487 ผาอินทรแปลงวิทยา ผาอินทรแปลง เอราวัณ เลย 71

1042520488 ผาสามยอดวิทยาคม ผาสามยอด เอราวัณ เลย 49

1042520489 หนองหินวิทยาคม หนองหิน หนองหิน เลย 144

1033530885 ศรีสะเกษวิทยาลัย หนองครก เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 686

1033530887 คูซอดประชาสรรค คซูอด เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 19

1033530888 ไกรภกัดีวิทยาคม โพธิ์ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 49

1033530889 ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 หวยคลา(พรหมดิเรกอนุสรณ) หมากเขียบ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 25

1033530890 สิริเกศนอมเกลา หญาปลอง เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 21



รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ตําบล อําเภอ จังหวัด จํานวนนักเรียนที่ผานการตรวจสอบ

1033530891 มัธยมโพนคอ โพนคอ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 14

1033530892 น้ําคําวิทยา น้ําคํา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 13

1033530895 ยางชุมนอยพิทยาคม ยางชุมนอย ยางชุมนอย ศรีสะเกษ 113

1033530896 ลิ้นฟาพิทยาคม ลิ้นฟา ยางชุมนอย ศรีสะเกษ 24

1033530897 กันทรารมณ ดูน กันทรารมย ศรีสะเกษ 338

1033530898 ละทายวิทยา ละทาย กันทรารมย ศรีสะเกษ 46

1033530899 บัวนอยวิทยา บัวนอย กันทรารมย ศรีสะเกษ 10

1033530903 ประสานมิตรวิทยา อีปาด กันทรารมย ศรีสะเกษ 20

1033530905 กันทรลักษวิทยา น้ําออม กันทรลักษ ศรีสะเกษ 583

1033530907 บึงมะลูวิทยา บึงมะลู กันทรลักษ ศรีสะเกษ 130

1033530910 กระแชงวิทยา กระแชง กันทรลักษ ศรีสะเกษ 49

1033530911 กันทรลักษวิทยาคม สงัเม็ก กันทรลักษ ศรีสะเกษ 62

1033530913 ภูมิซรอลวิทยา เสาธงชัย กันทรลักษ ศรีสะเกษ 62

1033530914 ขุขันธ หวยเหนือ ขุขันธ ศรีสะเกษ 571

1033530916 ลมศกัดิ์วิทยาคม ลมศักดิ์ ขุขันธ ศรีสะเกษ 12

1033530917 ศรีตระกูลวิทยา ศรีตระกูล ขุขันธ ศรีสะเกษ 85

1033530918 สวงษวิทยาคม หัวเสอื ขุขันธ ศรีสะเกษ 28

1033530919 สะเดาใหญประชาสรรค สะเดาใหญ ขุขันธ ศรีสะเกษ 27

1033530923 ปรางคกู พิมาย ปรางคกู ศรีสะเกษ 228

1033530924 พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กู ปรางคกู ศรีสะเกษ 42

1033530925 โนนกระสังวิทยาคม สมอ ปรางคกู ศรีสะเกษ 18

1033530926 ตูมพิทยานุสรณ ตูม ปรางคกู ศรีสะเกษ 65

1033530927 หนองคูวิทยา ดู ปรางคกู ศรีสะเกษ 36

1033530928 สวายพิทยาคม สวาย ปรางคกู ศรีสะเกษ 13

1033530934 มัธยมบักดองวิทยา บักดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ 19

1033530938 สมปอยพิทยาคม สมปอย ราษีไศล ศรีสะเกษ 77

1033530940 ไผงามพิทยาคม ไผ ราษีไศล ศรีสะเกษ 21

1033530944 เบญจประชาสรรค หนองหมี ราษีไศล ศรีสะเกษ 4

1033530945 กําแพง สําโรง อุทุมพรพิสยั ศรีสะเกษ 315

1033530947 ทุงไชยพิทยา  รัชมังคลาภิเษก ทุงไชย อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 28

1033530948 ทุงสิมวิทยาคม โคกจาน อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 34

1033530949 จตุรภมูิพิทยาคาร แต อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 15

1033530950 โคกหลามวิทยา โคกหลาม อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 10



รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ตําบล อําเภอ จังหวัด จํานวนนักเรียนที่ผานการตรวจสอบ

1033530951 บึงบูรพ บึงบูรพ บึงบูรพ ศรีสะเกษ 49

1033530952 หวยทับทันวิทยาคม หวยทับทัน หวยทับทัน ศรีสะเกษ 211

1033530953 ผักไหมวิทยานุกูล ผักไหม หวยทับทัน ศรีสะเกษ 52

1033530954 โนนคอวิทยาคม โนนคอ โนนคูณ ศรีสะเกษ 101

1033530957 ศรีรัตนวิทยา สะพุง ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 189

1033530959 เขื่อนชางวิทยาคาร เขิน น้ําเกลี้ยง ศรีสะเกษ 108

1033530960 น้ําเกลี้ยงวิทยา น้ําเกลี้ยง น้ําเกลี้ยง ศรีสะเกษ 78

1033530961 บัวเจริญวิทยา ตองปด น้ําเกลี้ยง ศรีสะเกษ 16

1033530962 นครศรีลําดวนวิทยา วังหิน วังหิน ศรีสะเกษ 69

1033530965 ละลมวิทยา ละลม ภสิูงห ศรีสะเกษ 77

1033530966 ภูสิงหประชาเสริมวิทย หวยตึ๊กชู ภูสิงห ศรีสะเกษ 65

1033530967 วรคุณอุปถัมภ หนองใหญ เมืองจันทร ศรีสะเกษ 49

1033530969 เบญจลักษพิทยา เสียว เบญจลักษ ศรีสะเกษ 143

1033530971 โนนเพ็กวิทยาคม หนองคา พยุห ศรีสะเกษ 29

1033530972 พยุหวิทยา พยุห พยุห ศรีสะเกษ 52

1033530975 คลีกลิ้งพัฒนาทร คลีกลิ้ง ศิลาลาด ศรีสะเกษ 14

1047540627 ดงมะไฟวิทยา ขมิ้น เมืองสกลนคร สกลนคร 54

1047540632 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ จังหวัดสกลนคร พังขวาง เมืองสกลนคร สกลนคร 43

1047540634 โพธิแสนวิทยา อุมจาน กุสุมาลย สกลนคร 72

1047540635 กุดบากพัฒนาศึกษา กุดบาก กุดบาก สกลนคร 195

1047540637 พรรณาวุฒาจารย พรรณา พรรณานิคม สกลนคร 143

1047540638 บานบัวราษฎรบํารุง สวาง พรรณานิคม สกลนคร 24

1047540639 เทพสวัสดิ์วิทยา ไร พรรณานิคม สกลนคร 31

1047540640 ภูริทัตตวิทยา นาใน พรรณานิคม สกลนคร 51

1047540641 บะฮีวิทยาคม บะฮี พรรณานิคม สกลนคร 31

1047540642 ชางมิ่งพิทยานุกูล ชางมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร 20

1047540644 พังโคนวิทยาคม ไฮหยอง พังโคน สกลนคร 197

1047540645 ลําปลาหางวิทยา ตนผึ้ง พังโคน สกลนคร 11

1047540646 มัธยมวาริชภมูิ ปลาโหล วาริชภมูิ สกลนคร 161

1047540647 ธรรมบวรวิทยา คําบอ วาริชภูมิ สกลนคร 84

1047540648 วาริชวิทยา วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร 21

1047540649 นิคมน้ําอูนเจริญวิทยา หนองปลิง นิคมน้ําอูน สกลนคร 46

1047540651 กุดเรือคําพิทยาคาร กุดเรือคํา วานรนิวาส สกลนคร 73



รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ตําบล อําเภอ จังหวัด จํานวนนักเรียนที่ผานการตรวจสอบ

1047540654 หนองแวงวิทยา หนองแวงใต วานรนิวาส สกลนคร 21

1047540656 คําตากลาราชประชาสงเคราะห คําตากลา คําตากลา สกลนคร 173

1047540658 บานมวงพิทยาคม มวง บานมวง สกลนคร 225

1047540659 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม หนองกวั่ง บานมวง สกลนคร 18

1047540661 อากาศอํานวยศึกษา อากาศ อากาศอํานวย สกลนคร 240

1047540662 โพนงามศึกษา โพนงาม อากาศอํานวย สกลนคร 124

1047540663 ทาสงครามวิทยา ทากอน อากาศอํานวย สกลนคร 10

1047540665 แวงพิทยาคม แวง สวางแดนดิน สกลนคร 65

1047540666 หนองหลวงศกึษา หนองหลวง สวางแดนดิน สกลนคร 51

1047540667 โคกสีวิทยาสรรค โคกสี สวางแดนดิน สกลนคร 61

1047540668 บงเหนือวิทยาคม บงเหนือ สวางแดนดิน สกลนคร 21

1047540670 สองดาววิทยาคม สองดาว สองดาว สกลนคร 72

1047540671 เตางอยพัฒนศึกษา เตางอย เตางอย สกลนคร 107

1047540673 ดานมวงคําพิทยาคม ดานมวงคาํ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 24

1047540674 เจริญศลิปศึกษา "โพธิ์คาํอนุสรณ" เจริญศลิป เจริญศิลป สกลนคร 63

1047540677 ทานผูหญิงจันทิมาพึ่งบารมี สรางคอ ภพูาน สกลนคร 87

1090550503 ตะเครียะวิทยาคม ตะเครียะ ระโนด สงขลา 6

1090550505 สามบอวิทยา วัดสน ระโนด สงขลา 10

1090550506 คลองแดนวิทยา คลองแดน ระโนด สงขลา 5

1090550507 กระแสสินธุวิทยา เชิงแส กระแสสินธุ สงขลา 29

1090550508 รัตภูมิวิทยา กําแพงเพชร รัตภมูิ สงขลา 3

1090550515 หาดใหญรัฐประชาสรรค ควนลัง หาดใหญ สงขลา 366

1090550520 หาดใหญเจริญราษฎรพิทยา ฉลุง หาดใหญ สงขลา 15

1090550522 ธรรมโฆสิต นาหมอม นาหมอม สงขลา 30

1090550524 ปากจาวิทยา ควนโส ควนเนียง สงขลา 19

1090550527 ชะแลนิมิตวิทยา ชะแล สิงหนคร สงขลา 9

1091560173 สาครพิทยาคาร สาคร ทาแพ สตูล 30

1091560176 ทุงหวาวรวิทย ปาแกบอหิน ทุงหวา สตูล 74

1091560178 ปาลมพัฒนวิทย ปาลมพัฒนา มะนัง สตูล 60

1011570157 หลวงพอปานคลองดานอนุสรณ คลองดาน บางบอ สมุทรปราการ 102

1011570159 บางพลีราษฎรบํารุง บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ 367

1011570160 พูลเจริญวิทยาคม บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ 340

1075580104 วัดแกวเจริญอํานวยวิทย วัดประดู อัมพวา สมุทรสงคราม 4



รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ตําบล อําเภอ จังหวัด จํานวนนักเรียนที่ผานการตรวจสอบ

1074590117 กุศลวิทยา บางยาง กระทุมแบน สมุทรสาคร 9

1074590121 วัดหลักสี่พิพัฒนราษฎรอุปถัมภ ยกกระบัตร บานแพว สมุทรสาคร 24

1027740294 สระแกว สระแกว เมืองสระแกว สระแกว 377

1027740296 ทาเกษมพิทยา ทาเกษม เมืองสระแกว สระแกว 73

1027740298 คลองหาดพิทยาคม คลองหาด คลองหาด สระแกว 102

1027740300 ตาพระยา ตาพระยา ตาพระยา สระแกว 127

1027740301 ทัพราชวิทยา ทัพราช ตาพระยา สระแกว 72

1027740302 ซบัมวงวิทยา โคคลาน ตาพระยา สระแกว 33

1027740303 วังน้ําเย็นวิทยาคม วังน้ําเย็น วังน้ําเย็น สระแกว 257

1027740304 วังหลังวิทยาคม ทุงมหาเจริญ วังน้ําเย็น สระแกว 72

1027740307 รมเกลาวัฒนานคร สระแกว รัชมังคลาภิเษก หนองตะเคียนบอน วัฒนานคร สระแกว 50

1027740309 คลองน้ําใสวิทยาคาร ผานศึก อรัญประเทศ สระแกว 53

1027740312 ทัพพระยาพิทยา โคกสูง โคกสูง สระแกว 156

1027740313 วังสมบูรณวิทยาคม วังสมบูรณ วังสมบูรณ สระแกว 117

1027740314 วังไพรวิทยาคม วังใหม วังสมบูรณ สระแกว 22

1019600300 สระบุรีวิทยาคม ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี 509

1019600301 สวนกุหลาบวิทยาลัย  สระบุรี ปากขาวสาร เมืองสระบุรี สระบุรี 216

1019600303 แกงคอย แกงคอย แกงคอย สระบุรี 341

1019600304 สองคอนวิทยาคม สองคอน แกงคอย สระบุรี 42

1019600305 บานทามะปรางวิทยา ทามะปราง แกงคอย สระบุรี 54

1019600306 หนองแค "สรกิจพิทยา" หนองแค หนองแค สระบุรี 303

1019600308 หินกองวิทยาคม หวยทราย หนองแค สระบุรี 42

1019600309 ประเทียบวิทยาทาน หนองสรวง วิหารแดง สระบุรี 212

1019600310 หนองแซงวิทยา หนองควายโซ หนองแซง สระบุรี 57

1019600311 บานหมอ "พัฒนานุกูล" บานหมอ บานหมอ สระบุรี 105

1019600312 ดอนพุดวิทยา ดอนพุด ดอนพุด สระบุรี 45

1019600313 หนองโดนวิทยา หนองโดน หนองโดน สระบุรี 15

1019600314 สุธีวิทยา พระพุทธบาท พระพุทธบาท สระบุรี 122

1019600315 พระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา" พุกราง พระพุทธบาท สระบุรี 33

1019600316 เสาไห "วิมลวิทยานุกูล" เสาไห เสาไห สระบุรี 318

1019600317 โคกกระทอนกิตติวุฒิวิทยา งิ้วงาม เสาไห สระบุรี 34

1019600318 มวกเหล็กวิทยา มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุรี 150

1019600319 ซบันอยเหนือวิทยาคม ลําพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี 52



รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ตําบล อําเภอ จังหวัด จํานวนนักเรียนที่ผานการตรวจสอบ

1019600320 วังมวงวิทยาคม วังมวง วังมวง สระบุรี 86

1019600321 เทพศิรินทร พุแค พุแค เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 210

1017610140 หัวไผวิทยาคม หัวไผ เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี 4

1017610141 สิงหบุรี บางมัญ เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี 432

1017610142 สิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ" จักรสีห เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี 38

1017610143 บางระจันวิทยา สิงห บางระจัน สิงหบุรี 103

1017610144 ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา เชิงกลัด บางระจัน สิงหบุรี 36

1017610145 คายบางระจันวิทยาคม บางระจัน คายบางระจัน สิงหบุรี 23

1017610146 พรหมบุรีรัชดาภิเษก บานหมอ พรหมบุรี สิงหบุรี 18

1017610147 บานแปงวิทยา บานแปง พรหมบุรี สิงหบุรี 5

1017610148 ทาชางวิทยาคาร ถอนสมอ ทาชาง สิงหบุรี 42

1017610149 อินทรบุรี อินทรบุรี อินทรบุรี สิงหบุรี 165

1017610150 ทองเอนวิทยา ทองเอน อินทรบุรี สิงหบุรี 11

1017610151 ศรีวินิตวิทยาคม อินทรบุรี อินทรบุรี สิงหบุรี 15

1064620360 อุดมดรุณี ธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย 302

1064620361 บานสวนวิทยาคม บานสวน เมืองสุโขทัย สุโขทัย 28

1064620362 ยางซายพิทยาคม ยางซาย เมืองสุโขทัย สุโขทัย 9

1064620363 ลิไทพิทยาคม เมืองเกา เมืองสุโขทัย สุโขทัย 40

1064620364 บานดานลานหอยวิทยา บานดาน บานดานลานหอย สุโขทัย 111

1064620365 ตลิ่งชันวิทยานุสรณ ตลิ่งชัน บานดานลานหอย สุโขทัย 9

1064620366 คีรีมาศพิทยาคม โตนด ครีีมาศ สุโขทัย 113

1064620367 บานใหมเจริญผลพิทยาคม ศรีคีรีมาศ คีรีมาศ สุโขทัย 42

1064620368 กงไกรลาศวิทยา ไกรกลาง กงไกรลาศ สุโขทัย 108

1064620369 หนองตูมวิทยา หนองตูม กงไกรลาศ สุโขทัย 21

1064620370 ไกรในวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทัย 51

1064620371 เมืองเชลียง หาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 162

1064620372 ทาชัยวิทยา ทาชัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 40

1064620373 บานแกงวิทยา บานแกง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 33

1064620374 เมืองดงวิทยา บานตึก ศรีสัชนาลัย สโุขทัย 47

1064620375 ศรีสําโรงชนูปถัมภ คลองตาล ศรีสําโรง สุโขทัย 198

1064620376 บานไรพิทยาคม บานไร ศรีสําโรง สโุขทัย 50

1064620377 วังทองวิทยา วังทอง ศรีสําโรง สุโขทัย 6

1064620378 ขุนไกรพิทยาคม นาขุนไกร ศรีสําโรง สุโขทัย 18



รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ตําบล อําเภอ จังหวัด จํานวนนักเรียนที่ผานการตรวจสอบ

1064620379 สวรรคอนันตวิทยา ยานยาว สวรรคโลก สุโขทัย 354

1064620380 หนองปลาหมอวิทยาคม คลองกระจง สวรรคโลก สุโขทัย 16

1064620381 หนองกลับวิทยาคม หนองกลับ สวรรคโลก สุโขทัย 20

1064620382 สวรรคอนันตวิทยา ๒ คลองยาง สวรรคโลก สุโขทัย 9

1064620383 ศรีนคร ศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย 84

1064620384 ทุงเสลี่ยมชนูปถัมภ ทุงเสลี่ยม ทุงเสลี่ยม สุโขทัย 225

1064620385 ชัยมงคลพิทยา เขาแกวศรีสมบูรณ ทุงเสลี่ยม สุโขทัย 45

1072630447 กรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี รั้วใหญ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 423

1072630448 สงวนหญิง ทาพ่ีเลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 381

1072630450 ตลิ่งชันวิทยา ตลิ่งชัน เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 39

1072630451 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ไผขวาง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 317

1072630453 ธรรมโชติศึกษาลัย เขาพระ เดิมบางนางบวช สพุรรณบุรี 268

1072630454 บอกรุวิทยา บอกรุ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 21

1072630455 ทุงคลีโคกชางวิทยา โคกชาง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 12

1072630456 บรรหารแจมใสวิทยา๗ นางบวช เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 10

1072630457 บรรหารแจมใสวิทยา 3 ดานชาง ดานชาง สุพรรณบุรี 280

1072630458 ดานชางวิทยา นิคมกระเสียว ดานชาง สุพรรณบุรี 80

1072630459 บางปลามา "สูงสุมารผดุงวิทย" โคกคราม บางปลามา สุพรรณบุรี 233

1072630460 หรรษาสุจิตตวิทยา 2 มะขามลม บางปลามา สุพรรณบุรี 14

1072630461 บางแมหมายรัฐราษฎรรังสฤษด์ิ โคกคราม บางปลามา สุพรรณบุรี 16

1072630463 สรวงสุทธาวิทยา ปลายนา ศรีประจันต สุพรรณบุรี 35

1072630464 วังหวาราษฎรสามัคคี วังหวา ศรีประจันต สุพรรณบุรี 17

1072630465 บรรหารแจมใสวิทยา 1 ดอนเจดีย ดอนเจดีย สุพรรณบุรี 257

1072630466 สระกระโจมโสภณพิทยา สระกระโจม ดอนเจดีย สุพรรณบุรี 60

1072630467 สองพ่ีนองวิทยา บางตาเถร สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี 70

1072630468 บางลี่วิทยา สองพ่ีนอง สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี 146

1072630469 บอสุพรรณวิทยา บอสุพรรณ สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี 30

1072630470 บรรหารแจมใสวิทยา 5 บางตาเถร สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี 64

1072630472 สามชุกรัตนโภคาราม สามชุก สามชุก สุพรรณบุรี 212

1072630474 บรรหารแจมใสวิทยา 6 หนองสะเดา สามชุก สุพรรณบุรี 60

1072630475 อูทอง อูทอง อูทอง สุพรรณบุรี 357

1072630476 อูทองศึกษาลัย อูทอง อูทอง สุพรรณบุรี 101

1072630477 สระยายโสมวิทยา สระยายโสม อูทอง สุพรรณบุรี 67



รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ตําบล อําเภอ จังหวัด จํานวนนักเรียนที่ผานการตรวจสอบ

1072630478 ดอนคาวิทยา ดอนคา อูทอง สุพรรณบุรี 76

1072630479 หนองหญาไซวิทยา หนองหญาไซ หนองหญาไซ สุพรรณบุรี 134

1084640538 สุราษฎรธานี ตลาด เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 422

1084640539 สุราษฎรพิทยา ตลาด เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 484

1084640540 เมืองสุราษฎรธานี มะขามเต้ีย เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 372

1084640541 สุราษฎรพิทยา 2 วัดประดู เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 61

1084640542 มัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎรธานี ขุนทะเล เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 73

1084640543 สุราษฎรธานี ๒ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 253

1084640546 กาญจนดิษฐ กะแดะ กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี 57

1084640547 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎรธานี ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี 98

1084640548 ทาอุแทพิทยา ทาอุแท กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี 40

1084640549 ทาเฟองวิทยา กรูด กาญจนดิษฐ สรุาษฎรธานี 16

1084640551 ปากแพรกวิทยาคม ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎรธานี 32

1084640552 เกาะสมุย ลิปะนอย เกาะสมุย สุราษฎรธานี 128

1084640553 ทีปราษฎรพิทยา แมน้ํา เกาะสมุย สุราษฎรธานี 193

1084640554 เกาะพะงันศึกษา บานใต เกาะพะงัน สุราษฎรธานี 63

1084640555 ไชยาวิทยา ตลาดไชยา ไชยา สุราษฎรธานี 145

1084640556 เขาพนมแบกศึกษา ปาเว ไชยา สุราษฎรธานี 8

1084640557 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎรธานี เลม็ด ไชยา สุราษฎรธานี 147

1084640558 ทาชนะ ทาชนะ ทาชนะ สรุาษฎรธานี 145

1084640560 คีรีรัฐวิทยาคม บานยาง คีรีรัฐนิคม สุราษฎรธานี 51

1084640561 มัธยมบานทําเนียบ บานทําเนียบ คีรีรัฐนิคม สุราษฎรธานี 35

1084640562 บานตาขุนวิทยา เขาวง บานตาขุน สุราษฎรธานี 133

1084640563 รัชชประภาวิทยาคม เขาพัง บานตาขุน สุราษฎรธานี 13

1084640564 พนมศึกษา พนม พนม สุราษฎรธานี 90

1084640565 ทาฉางวิทยาคาร เขาถาน ทาฉาง สุราษฎรธานี 24

1084640566 เสวียดวิทยา  รัชมังคลาภิเษก เสวียด ทาฉาง สุราษฎรธานี 13

1084640567 บานนาสาร นาสาร บานนาสาร สุราษฎรธานี 178

1084640568 พรุพีพิทยาคม พรุพี บานนาสาร สุราษฎรธานี 64

1084640569 ควนสุบรรณวิทยา ควนสุบรรณ บานนาสาร สุราษฎรธานี 23

1084640570 ทาชีวิทยาคม น้ําพุ บานนาสาร สุราษฎรธานี 12

1084640571 บานนาวิทยาคม บานนา บานนาเดิม สุราษฎรธานี 47

1084640572 เคยีนซาพิทยาคม เคียนซา เคียนซา สุราษฎรธานี 146



รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ตําบล อําเภอ จังหวัด จํานวนนักเรียนที่ผานการตรวจสอบ

1084640573 พวงพรมครวิทยา พวงพรมคร เคยีนซา สุราษฎรธานี 14

1084640574 บานเสด็จพิทยาคม บานเสด็จ เคียนซา สุราษฎรธานี 35

1084640575 เวียงสระ เวียงสระ เวียงสระ สุราษฎรธานี 275

1084640576 คลองฉนวนวิทยา คลองฉนวน เวียงสระ สุราษฎรธานี 19

1084640577 พระแสงวิทยา อิปน พระแสง สุราษฎรธานี 213

1084640578 บางสวรรควิทยาคม บางสวรรค พระแสง สุราษฎรธานี 140

1084640579 พุนพินพิทยาคม ทาขาม พุนพิน สุราษฎรธานี 234

1084640580 น้ํารอบวิทยา น้ํารอบ พุนพิน สุราษฎรธานี 14

1084640581 ทาสะทอนวิทยา ทาสะทอน พุนพิน สุราษฎรธานี 21

1084640582 บางเดือนสถิตยพิทยาคม บางเดือน พุนพิน สุราษฎรธานี 25

1084640583 ชัยบุรีพิทยา สองแพรก ชัยบุรี สุราษฎรธานี 121

1084640584 ตะกุกใตศกึษา ตะกุกใต วิภาวดี สุราษฎรธานี 23

1084640585 มัธยมวิภาวดี ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎรธานี 58

1032650758 สิรินธร ในเมือง เมืองสุรินทร สุรินทร 521

1032650759 สวายวิทยาคาร สวาย เมืองสุรินทร สุรินทร 87

1032650760 เทนมียมิตรประชา เทนมีย เมืองสุรินทร สุรินทร 34

1032650761 นาดีวิทยา นาดี เมืองสุรินทร สุรินทร 52

1032650762 ศรีไผทสมันต นาบัว เมืองสุรินทร สุรินทร 15

1032650763 รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ราม เมืองสุรินทร สุรินทร 121

1032650764 สุรินทรภักดี แกใหญ เมืองสุรินทร สุรินทร 16

1032650765 พญารามวิทยา เพ้ียราม เมืองสุรินทร สุรินทร 28

1032650766 สุรินทรราชมงคล นอกเมือง เมืองสุรินทร สุรินทร 29

1032650767 โชคเพชรพิทยา คอโค เมืองสุรินทร สุรินทร 24

1032650768 สุรินทรพิทยาคม สลักได เมืองสุรินทร สรุินทร 15

1032650769 วีรวัฒนโยธิน นอกเมือง เมืองสุรินทร สุรินทร 211

1032650770 มหิธรวิทยา นอกเมือง เมืองสุรินทร สุรินทร 6

1032650771 นาบัววิทยา นาบัว เมืองสุรินทร สรุินทร 13

1032650772 ศรีรามประชาสรรค ราม เมืองสรุินทร สุรินทร 17

1032650773 ตั้งใจวิทยาคม ตั้งใจ เมืองสุรินทร สุรินทร 28

1032650774 ทาสวางวิทยา ทาสวาง เมืองสุรินทร สุรินทร 18

1032650775 แสงทรัพยประชาวิทยาคาร ตาอ็อง เมืองสุรินทร สุรินทร 7

1032650776 ชุมพลวิทยาสรรค ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร 193

1032650777 เมืองบัววิทยา เมืองบัว ชุมพลบุรี สรุินทร 74



รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ตําบล อําเภอ จังหวัด จํานวนนักเรียนที่ผานการตรวจสอบ

1032650778 ลําพลับพลาวิทยาคาร ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร 13

1032650779 ทาตูมประชาเสริมวิทย ทาตูม ทาตูม สรุินทร 262

1032650781 เมืองแกพิทยาสรรค เมืองแก ทาตูม สุรินทร 13

1032650782 พรมเทพพิทยาคม พรมเทพ ทาตูม สุรินทร 17

1032650783 ชางบุญวิทยา กระโพ ทาตูม สุรินทร 22

1032650784 ทุงกุลาพิทยาคม ทุงกุลา ทาตูม สุรินทร 9

1032650785 โนนแทนพิทยาคม โพนครก ทาตูม สุรินทร 8

1032650786 ศรีปทุมพิทยาคม หนองบัว ทาตูม สุรินทร 27

1032650787 จอมพระประชาสรรค จอมพระ จอมพระ สุรินทร 252

1032650788 เมืองลีงวิทยา เมืองลีง จอมพระ สุรินทร 42

1032650789 บุแกรงวิทยาคม บุแกรง จอมพระ สุรินทร 29

1032650790 หนองสนิทวิทยา หนองสนิท จอมพระ สุรินทร 29

1032650791 ประสาทวิทยาคาร กังแอน ปราสาท สุรินทร 359

1032650792 โคกยางวิทยา โคกยาง ปราสาท สุรินทร 43

1032650793 ตานีวิทยา ตานี ปราสาท สุรินทร 57

1032650794 ไทรแกววิทยา กันตวจระมวล ปราสาท สรุินทร 36

1032650795 ทุงมนวิทยาคาร สมุด ปราสาท สุรินทร 35

1032650796 เชื้อเพลิงวิทยา เชื้อเพลิง ปราสาท สุรินทร 29

1032650797 ตาเบาวิทยา ตาเบา ปราสาท สุรินทร 8

1032650799 กาบเชิงวิทยา กาบเชิง กาบเชิง สุรินทร 101

1032650800 แนงมุดวิทยา แนงมุด กาบเชิง สุรินทร 85

1032650801 โคกตะเคียนวิทยา โคกตะเคยีน กาบเชิง สุรินทร 50

1032650802 ปราสาทเบงวิทยา กาบเชิง กาบเชิง สุรินทร 25

1032650803 รัตนบุรี รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร 316

1032650804 ดอนแรดวิทยา ดอนแรด รัตนบุรี สุรินทร 29

1032650806 ธาตุศรีนคร ธาตุ รัตนบุรี สุรินทร 32

1032650807 แกศึกษาพัฒนา แก รัตนบุรี สุรินทร 27

1032650808 ทับโพธิ์พัฒนวิทย ทับใหญ รัตนบุรี สุรินทร 28

1032650809 สนมวิทยาคาร สนม สนม สุรินทร 124

1032650810 หนองอียอวิทยา หนองอียอ สนม สุรินทร 19

1032650811 หนองขุนศรีวิทยา แคน สนม สุรินทร 29

1032650812 ศีขรภูมิพิสัย ระแงง ศีขรภูมิ สุรินทร 315

1032650813 แตลศริิวิทยา แตล ศีขรภูมิ สุรินทร 52



รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ตําบล อําเภอ จังหวัด จํานวนนักเรียนที่ผานการตรวจสอบ

1032650814 หวยจริงวิทยา คาละแมะ ศีขรภูมิ สุรินทร 53

1032650815 กุดไผทประชาสรรค กุดหวาย ศขีรภมูิ สุรินทร 25

1032650816 จารยวิทยาคาร หนองเหล็ก ศีขรภูมิ สุรินทร 30

1032650817 มัธยมจารพัตวิทยา จารพัต ศีขรภูมิ สุรินทร 13

1032650818 หนองแวงวิทยาคม ผักไหม ศขีรภมูิ สุรินทร 74

1032650819 ขวาวใหญวิทยา ขวาวใหญ ศีขรภูมิ สุรินทร 15

1032650820 วังขาพัฒนา ชางป ศีขรภูมิ สุรินทร 19

1032650821 ยางวิทยาคาร ยาง ศีขรภมูิ สุรินทร 35

1032650822 สังขะ สังขะ สังขะ สุรินทร 361

1032650823 กระเทียมวิทยา กระเทียม สังขะ สุรินทร 146

1032650824 ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก ตาคง สังขะ สุรินทร 19

1032650825 ขนาดมอญพิทยาคม ตาตุม สังขะ สุรินทร 109

1032650826 มัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมภ เทพรักษา สังขะ สุรินทร 24

1032650827 พระแกววิทยา พระแกว สังขะ สุรินทร 32

1032650828 เทพอุดมวิทยา ดม สังขะ สุรินทร 44

1032650829 สุรพินทพิทยา ลําดวน ลําดวน สุรินทร 151

1032650830 พนาสนวิทยา อูโลก ลําดวน สุรินทร 69

1032650831 สําโรงทาบวิทยาคม สําโรงทาบ สําโรงทาบ สุรินทร 182

1032650832 ศรีสุขวิทยา ศรีสุข สําโรงทาบ สุรินทร 23

1032650833 บัวเชดวิทยา บัวเชด บัวเชด สุรินทร 238

1032650834 มัธยมศรีสําเภาลูน สําเภาลูน บัวเชด สุรินทร 25

1032650835 พนมดงรักวิทยา จีกแดก พนมดงรัก สุรินทร 70

1032650836 ศรีณรงคพิทยาลัย ศรีสุข ศรีณรงค สุรินทร 82

1032650837 สินรินทรวิทยา เขวาสินรินทร เขวาสินรินทร สุรินทร 99

1032650838 แรวิทยา บานแร เขวาสินรินทร สุรินทร 7

1032650839 บึงนครประชาสรรค บึง เขวาสินรินทร สุรินทร 11

1032650840 นารายณคาํผงวิทยา คาํผง โนนนารายณ สุรินทร 83

1032650841 โนนเทพ หนองเทพ โนนนารายณ สุรินทร 28

1032650842 ประดูแกวประชาสรรค ระเวียง โนนนารายณ สุรินทร 23

1043660494 ปทุมเทพวิทยาคาร โพธิ์ชัย เมืองหนองคาย หนองคาย 466

1043660495 หินโงมพิทยาคม หินโงม เมืองหนองคาย หนองคาย 25

1043660496 กวนวันวิทยา กวนวัน เมืองหนองคาย หนองคาย 7

1043660497 เวียงคาํวิทยาคาร เวียงคุก เมืองหนองคาย หนองคาย 14



รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ตําบล อําเภอ จังหวัด จํานวนนักเรียนที่ผานการตรวจสอบ

1043660498 หนองคายวิทยาคาร หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย หนองคาย 129

1043660499 พระธาตุบังพวนวิทยา พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย หนองคาย 26

1043660501 ทาบอ ทาบอ ทาบอ หนองคาย 311

1043660502 โคกคอนวิทยาคม โคกคอน ทาบอ หนองคาย 46

1043660503 ถอนวิทยา บานถอน ทาบอ หนองคาย 20

1043660504 ทาบอพิทยาคม กองนาง ทาบอ หนองคาย 23

1043660505 หนองนางพิทยาคม หนองนาง ทาบอ หนองคาย 16

1043660506 เดื่อวิทยาคาร บานเดื่อ ทาบอ หนองคาย 18

1043660514 ชุมพลโพนพิสัย จุมพล โพนพิสัย หนองคาย 393

1043660515 เซมิพิทยาคม เซิม โพนพิสัย หนองคาย 85

1043660516 ปากสวยพิทยาคม วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย 62

1043660517 นาหนังพัฒนศึกษา นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย 34

1043660518 รมธรรมานุสรณ เหลาตางคํา โพนพิสัย หนองคาย 34

1043660519 กุดบงพิทยาคาร กุดบง โพนพิสัย หนองคาย 104

1043660525 พานพราว พานพราว ศรีเชียงใหม หนองคาย 59

1043660526 พระพุทธบาทวิทยาคม พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม หนองคาย 24

1043660527 วรลาโภนุสรณ หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม หนองคาย 34

1043660528 สังคมวิทยา แกงไก สังคม หนองคาย 111

1043660529 วังมวงพิทยาคม บานมวง สังคม หนองคาย 33

1043660544 น้ําสวยวิทยา สระใคร สระใคร หนองคาย 56

1043660545 ฝางพิทยาคม บานฝาง สระใคร หนองคาย 16

1043660546 วังหลวงพิทยาสรรพ วังหลวง เฝาไร หนองคาย 94

1043660547 นาดีพิทยาคม นาดี เฝาไร หนองคาย 41

1043660548 ประชาบดีพิทยาคม โพนแพง รัตนวาป หนองคาย 49

1043660549 พระบาทนาสิงหพิทยาคม พระบาทนาสิงห รัตนวาป หนองคาย 36

1043660550 โพธิ์ตากพิทยาคม โพธิ์ตาก โพธิ์ตาก หนองคาย 56

1039760327 หนองบัวพิทยาคาร ลําภู เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู 490

1039760328 บานขามพิทยาคม บานขาม เมืองหนองบัวลาํภู หนองบัวลําภู 33

1039760329 หนองสวรรควทิยาคาร หนองสวรรค เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู 33

1039760330 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร หนองบัวลําภู โพธิ์ชัย เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู 17

1039760331 คําแสนวิทยาสรรค นากลาง นากลาง หนองบัวลําภู 307

1039760332 กุดดินจี่พิทยาคม กุดดินจี่ นากลาง หนองบัวลําภู 90

1039760333 ฝงแดงวิทยาสรรค ฝงแดง นากลาง หนองบัวลําภู 67
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1039760334 โนนสังวิทยาคาร โนนสัง โนนสัง หนองบัวลําภู 131

1039760335 โนนเมืองวิทยาคาร โนนเมือง โนนสัง หนองบัวลําภู 39

1039760336 กุดดูพิทยาคม กุดดู โนนสัง หนองบัวลําภู 73

1039760337 หนองเรือพิทยาคม หนองเรือ โนนสัง หนองบัวลําภู 21

1039760338 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร เมืองใหม ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู 345

1039760339 ยางหลอวิทยาคาร ยางหลอ ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู 52

1039760340 กุงแกววิทยาคาร หนองกุงแกว ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู 19

1039760341 นากอกวิทยาคาร นากอก ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู 21

1039760342 กุดสะเทียนวิทยาคาร กุดสะเทียน ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู 25

1039760343 สุวรรณคูหาพิทยาสรรค สุวรรณคหูา สวุรรณคูหา หนองบัวลําภู 150

1039760345 ภูซางใหญวิทยาคม บุญทัน สุวรรณคูหา หนองบัวลําภู 23

1039760346 นาวังศกึษาวิช นาเหลา นาวัง หนองบัวลําภู 159

1039760347 นาแกวิทยา นาแก นาวัง หนองบัวลําภู 46

1015670160 อางทองปทมโรจนวิทยาคม บานอิฐ เมืองอางทอง อางทอง 398

1015670161 สตรีอางทอง ศาลาแดง เมืองอางทอง อางทอง 470

1015670162 โยธินบูรณะ อางทอง จําปาหลอ เมืองอางทอง อางทอง 13

1015670163 ราชสถิตยวิทยา ราชสถิตย ไชโย อางทอง 18

1015670164 ปาโมกขวิทยาภูมิ ปาโมก ปาโมก อางทอง 54

1015670166 โพธิ์ทอง "จินดามณ"ี อางแกว โพธิ์ทอง อางทอง 126

1015670167 โพธิ์ทองพิทยาคม โคกพุทรา โพธิ์ทอง อางทอง 12

1015670168 แสวงหาวิทยาคม แสวงหา แสวงหา อางทอง 73

1015670169 ริ้วหวาวิทยาคม บานพราน แสวงหา อางทอง 31

1015670170 วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ไผจําศิล วิเศษชัยชาญ อางทอง 130

1015670172 ไผวงวิทยา ไผวง วิเศษชัยชาญ อางทอง 7

1015670173 สามโกวิทยาคม สามโก สามโก อางทอง 66

1037750262 อํานาจเจริญ บุง เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ 523

1037750263 คึมใหญวิทยา คึมใหญ เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ 57

1037750265 น้ําปลีกศึกษา น้ําปลีก เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ 48

1037750269 สรางนกทาวิทยาคม สรางนกทา เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ 44

1037750270 อํานาจเจริญพิทยาคม บุง เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ 57

1037750272 ชานุมานวิทยาคม ชานุมาน ชานุมาน อํานาจเจริญ 210

1037750273 คําเขื่อนแกววิทยาคม คําเขื่อนแกว ชานุมาน อํานาจเจริญ 19

1037750275 ลือวิทยาคม ลือ ปทุมราชวงศา อํานาจเจริญ 38



รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ตําบล อําเภอ จังหวัด จํานวนนักเรียนที่ผานการตรวจสอบ

1037750276 พนาศึกษา พระเหลา พนา อํานาจเจริญ 179

1037750277 ศรีคูณวิทยบัลลังก จานลาน พนา อํานาจเจริญ 79

1037750278 เสนางคนิคม เสนางคนิคม เสนางคนิคม อํานาจเจริญ 122

1037750279 นาเวียงจุลดิศวทิยา นาเวียง เสนางคนิคม อํานาจเจริญ 21

1037750281 ศรีเจริญศึกษา หัวตะพาน หัวตะพาน อํานาจเจริญ 14

1037750282 จิกดูวิทยา จิกดู หัวตะพาน อํานาจเจริญ 14

1037750283 ลืออํานาจวิทยาคม อํานาจ ลืออํานาจ อํานาจเจริญ 60

1037750284 มัธยมแมด แมด ลืออํานาจ อํานาจเจริญ 10

1041680822 อุดรพิทยานุกูล หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 844

1041680823 สตรีราชินูทิศ หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 647

1041680824 ประจักษศลิปาคาร หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี 375

1041680825 นิคมสงเคราะหวิทยา นิคมสงเคราะห เมืองอุดรธานี อุดรธานี 16

1041680826 อุดรธรรมานุสรณ บานตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี 29

1041680827 โนนสูงพิทยาคาร โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 64

1041680828 อุดรพิชัยรักษพิทยา หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 337

1041680829 อุดรธานีพิทยาคม กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 38

1041680830 มัธยมสิริวัณวรี ๑  อุดรธานี เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 36

1041680831 สามพราววิทยา สามพราว เมืองอุดรธานี อุดรธานี 44

1041680832 ธาตุโพนทองวิทยาคม หนองนาคํา เมืองอุดรธานี อุดรธานี 2

1041680833 อุดรพัฒนาการ บานจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี 211

1041680834 อุดรพิทยานุกูล 2 เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 5

1041680835 อุดรพัฒนศึกษา นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี 11

1041680836 เชียงพังพัฒนวิช นากวาง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 14

1041680839 กุดจับประชาสรรค เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี 143

1041680840 ภูพานวิทยา ขอนยูง กุดจับ อุดรธานี 6

1041680842 หนองวัวซอพิทยาคม โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี 119

1041680843 หนองยางชุมพิทยาคม หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี 16

1041680844 แสงอรามพิทยาคม กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี 16

1041680845 กุมภวาป กุมภวาป กุมภวาป อุดรธานี 341

1041680846 หวยเก้ิงพิทยาคาร หวยเกิ้ง กุมภวาป อุดรธานี 67

1041680847 สีออศิลปศาสตร ทาลี่ กุมภวาป อุดรธานี 37

1041680850 หนองแดงวิทโยดม สีออ กุมภวาป อุดรธานี 20

1041680851 เสอเพลอพิทยาคม เสอเพลอ กุมภวาป อุดรธานี 51



รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ตําบล อําเภอ จังหวัด จํานวนนักเรียนที่ผานการตรวจสอบ

1041680852 กุมภวาปพิทยาสรรค พันดอน กุมภวาป อุดรธานี 4

1041680853 โนนสะอาดพิทยาสรรค โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี 86

1041680854 ทมนางามวิทยาคม ทมนางาม โนนสะอาด อุดรธานี 15

1041680855 หนองหานวิทยา หนองหาน หนองหาน อุดรธานี 382

1041680856 บานเชียงวิทยา บานเชียง หนองหาน อุดรธานี 38

1041680858 ทุงฝนวิทยาคาร ทุงฝน ทุงฝน อุดรธานี 62

1041680859 ทุงฝนพัฒนศกึษา ทุงใหญ ทุงฝน อุดรธานี 39

1041680860 ไชยวานวิทยา ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี 49

1041680861 โพนสูงพัฒนศกึษา โพนสูง ไชยวาน อุดรธานี 29

1041680862 ศรีธาตุพิทยาคม ศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี 236

1041680863 ตาดทองพิทยาคม ตาดทอง ศรีธาตุ อุดรธานี 11

1041680865 วังสามหมอวิทยาคาร วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี 162

1041680866 นานกชุมวิทยาคม บะยาว วังสามหมอ อุดรธานี 30

1041680867 คํายางพิทยา ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี 15

1041680868 บานดุงวิทยา ศรีสุทโธ บานดุง อุดรธานี 341

1041680869 ดงเย็นพิทยาคาร ดงเย็น บานดุง อุดรธานี 37

1041680870 นาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นาไหม บานดุง อุดรธานี 19

1041680871 โนนสะอาดชุมแสงวิทยา บานชัย บานดุง อุดรธานี 31

1041680872 ทรัพยอุดมวิทยา บานจันทน บานดุง อุดรธานี 27

1041680874 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี บานผือ บานผือ อุดรธานี 292

1041680875 จําปาโมงวิทยาคาร จําปาโมง บานผือ อุดรธานี 18

1041680876 หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห หนองหัวคู บานผือ อุดรธานี 58

1041680877 ภูพระบาทวิทยา เมืองพาน บานผือ อุดรธานี 8

1041680878 น้ําโสมพิทยาคม นางัว น้ําโสม อุดรธานี 248

1041680880 สามัคคีพิทยาคาร สามัคคี น้ําโสม อุดรธานี 28

1041680881 เพ็ญพิทยาคม เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี 219

1041680882 สุมเสาพิทยาคาร สุมเสา เพ็ญ อุดรธานี 79

1041680883 จอมศรีพิทยาคาร จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี 39

1041680884 เชียงหวางพิทยาคาร เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี 9

1041680885 สรางคอมวิทยา สรางคอม สรางคอม อุดรธานี 118

1041680886 ยิ่งยวดพิทยานุกูล บานยวด สรางคอม อุดรธานี 4

1041680887 หนองแสงวิทยศกึษา ทับกุง หนองแสง อุดรธานี 57

1041680888 ยูงทองพิทยาคม นายูง นายูง อุดรธานี 81
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1041680889 พิบูลยรักษพิทยา บานแดง พิบูลยรักษ อุดรธานี 60

1041680891 กูแกววิทยา บานจีต กูแกว อุดรธานี 70

1041680892 ประจักษศลิปาคม นามวง ประจักษศิลปาคม อุดรธานี 48

1041680893 สามพาดพิทยาคาร หวยสามพาด ประจักษศลิปาคม อุดรธานี 26

1053690315 อุตรดิตถ ทาอิฐ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 414

1053690316 อุตรดิตถดรุณี ทาอิฐ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 495

1053690317 เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา อุตรดิตถ ผาจุก เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 121

1053690318 ทุงกะโลวิทยา ปาเซา เมืองอุตรดิตถ อุตรดติถ 32

1053690319 แสนตอวิทยา แสนตอ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 13

1053690321 น้ําริดวิทยา น้ําริด เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 32

1053690322 ตรอนตรีสินธุ บานแกง ตรอน อุตรดิตถ 63

1053690323 ทาปลาประชาอุทิศ ทาปลา ทาปลา อุตรดิตถ 100

1053690324 น้ําปาดชนูปถัมภ แสนตอ น้ําปาด อุตรดิตถ 139

1053690325 ฟากทาวิทยา ฟากทา ฟากทา อุตรดิตถ 77

1053690326 บานโคกวิทยาคม บานโคก บานโคก อุตรดิตถ 105

1053690327 พิชัย ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ 220

1053690328 บานโคนพิทยา บานโคน พิชัย อุตรดิตถ 20

1053690329 ดาราพิทยาคม บานดารา พิชัย อุตรดิตถ 11

1053690330 ลับแลศรีวิทยา ไผลอม ลับแล อุตรดิตถ 13

1053690331 ลับแลพิทยาคม ฝายหลวง ลับแล อุตรดิตถ 33

1053690332 ดานแมคํามันพิทยาคม ดานแมคํามัน ลับแล อุตรดิตถ 25

1053690333 ทองแสนขันวิทยา บอทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ 65

1061700260 อุทัยวิทยาคม สะแกกรัง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 208

1061700261 หนองเตาวิทยา หนองเตา เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 8

1061700262 พุทธมงคลวิทยา อุทัยใหม เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 25

1061700263 ทัพทันอนุสรณ ทัพทัน ทัพทัน อุทัยธานี 103

1061700264 ตลุกดูวิทยาคม ตลุกดู ทัพทัน อุทัยธานี 61

1061700265 สวางอารมณวิทยาคม สวางอารมณ สวางอารมณ อุทัยธานี 61

1061700266 บอยางวิทยา บอยาง สวางอารมณ อุทัยธานี 32

1061700267 หนองฉางวิทยา หนองฉาง หนองฉาง อุทัยธานี 386

1061700268 บานทุงนาวิทยา หนองฉาง หนองฉาง อุทัยธานี 27

1061700269 ทุงโพวิทยา เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี 13

1061700270 หนองขาหยางวิทยา หนองขาหยาง หนองขาหยาง อุทัยธานี 27
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1061700271 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย  อุทัยธานี ดอนกลอย หนองขาหยาง อุทัยธานี 23

1061700272 บานไรวิทยา บานบึง บานไร อุทัยธานี 216

1061700273 การุงวิทยาคม เมืองการุง บานไร อุทัยธานี 41

1061700274 ทองหลางวิทยาคม คอกควาย บานไร อุทัยธานี 25

1061700275 หนองจอกประชานุสรณ หนองจอก บานไร อุทัยธานี 23

1061700276 วังหินวิทยาคม วังหิน บานไร อุทัยธานี 20

1061700277 ลานสักวิทยา ปาออ ลานสัก อุทัยธานี 91

1061700278 รองตาทีวิทยา ลานสัก ลานสัก อุทัยธานี 45

1061700279 หวยคตพิทยาคม สุขฤทัย หวยคต อุทัยธานี 42

1061700280 สมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ ทองหลาง หวยคต อุทัยธานี 9

1034711096 นารีนุกูล ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 605

1034711097 ปทุมพิทยาคม ปทุม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 114

1034711098 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ขามใหญ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 160

1034711099 หนองบอสามัคคีวิทยา หนองบอ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 40

1034711100 หนองขอนวิทยา หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 41

1034711102 นารีนุกูล ๒ หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 23

1034711103 อุบลราชธานีศรีวนาลัย กระโสบ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 79

1034711104 ราชประชานุเคราะห 32 จังหวัดอุบลราชธานี กระโสบ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 77

1034711106 ศรีเมืองวิทยาคาร นาคํา ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี 282

1034711107 เอือดใหญพิทยา เอือดใหญ ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี 76

1034711108 หนามแทงพิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก หนามแทง ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี 54

1034711109 โขงเจียมวิทยาคม โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี 97

1034711111 สหธาตุศึกษา สหธาตุ เข่ืองใน อุบลราชธานี 19

1034711112 ชีทวนวิทยาสามัคคี ชีทวน เข่ืองใน อุบลราชธานี 29

1034711114 บานไทยวิทยาคม บานไทย เข่ืองใน อุบลราชธานี 18

1034711115 เสยีมทองพิทยาคม หัวดอน เข่ืองใน อุบลราชธานี 13

1034711116 เกาขามวิทยา ศรีสุข เข่ืองใน อุบลราชธานี 18

1034711117 เขมราฐพิทยาคม เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี 214

1034711119 เดชอุดม เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี 545

1034711120 นาสวงวิทยา นาสวง เดชอุดม อุบลราชธานี 78

1034711122 นากระแซงศึกษา นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี 55

1034711123 ทาโพธิ์ศรีพิทยา ทาโพธิ์ศรี เดชอุดม อุบลราชธานี 145

1034711125 นาจะหลวย นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี 213
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1034711126 ดงสวางวิทยา โนนสวรรค นาจะหลวย อุบลราชธานี 45

1034711127 น้ํายืนวิทยา สีวิเชียร น้ํายืน อุบลราชธานี 207

1034711128 โดมประดิษฐวิทยา โดมประดิษฐ น้ํายืน อุบลราชธานี 47

1034711129 บุณฑริกวิทยาคาร โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี 306

1034711132 มัธยมตระการพืชผล ขุหลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 395

1034711133 สะพือวิทยาคาร สะพือ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 43

1034711134 โนนกุงวิทยาคม โนนกุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 69

1034711135 เกษมสีมาวิทยาคาร เกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี 49

1034711137 กุดขาวปุนวิทยา ขาวปุน กุดขาวปุน อุบลราชธานี 120

1034711139 ขุมคําวิทยาคาร แกงเค็ง กุดขาวปุน อุบลราชธานี 47

1034711141 ศรีน้ําคําศึกษา เตย มวงสามสิบ อุบลราชธานี 20

1034711142 ไผใหญศกึษา ไผใหญ มวงสามสิบ อุบลราชธานี 39

1034711143 ดงยางวิทยาคม ดุมใหญ มวงสามสิบ อุบลราชธานี 13

1034711145 หวยขะยุงวิทยา หวยขะยูง วารินชําราบ อุบลราชธานี 33

1034711146 วารินชําราบ คําน้ําแซบ วารินชําราบ อุบลราชธานี 129

1034711147 วิจิตราพิทยา แสนสุข วารินชําราบ อุบลราชธานี 84

1034711150 อางศลิา อางศิลา พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 108

1034711153 ตาลสุมพัฒนา ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี 70

1034711154 เชียงแกวพิทยาคม จิกเทิง ตาลสุม อุบลราชธานี 31

1034711155 โพธิ์ไทรพิทยาคาร โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 171

1034711157 สําโรงวิทยาคาร โนนกลาง สําโรง อุบลราชธานี 133

1034711158 โคกสวางคุมวิทยานุสรณ โคกสวาง สําโรง อุบลราชธานี 55

1034711159 ดอนมดแดงวิทยาคม เหลาแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 89

1034711160 หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี หนองบก เหลาเสือโกก อุบลราชธานี 83

1034711161 สิรินธรวิทยานุสรณ นิคมสรางตนเองลําโดมนอย สิรินธร อุบลราชธานี 87

1034711163 ทุงศรีอุดม โคกชําแระ ทุงศรีอุดม อุบลราชธานี 104

1034711164 นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก นาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี 118

1034711165 พังเคนพิทยา พังเคน นาตาล อุบลราชธานี 84

1034711166 พะลานวิทยาคม พะลาน นาตาล อุบลราชธานี 14

1034711167 สวางวีระวงศ สวาง สวางวีระวงศ อุบลราชธานี 30


