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หนา้  ๑ 
 

ล าดับ โรงเรียน สังกัด 

ภาคกลาง/ภาคตะวันออก/ภาคตะวันตก 
๑.  โรงเรียนวัดอมรินทราราม สพป.กทม. 
๒.  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.๑  
๓.  โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม. ๑ 
๔.  โรงเรียนวัดราชบพิธ สพม.๑  
๕.  โรงเรียนนวมินทราราชูทิศ  สตรีวิทยา  

พุทธมณฑล 
สพม.๑ 

๖.  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ส านักบริหารการศึกษาพิเศษ 
๗.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จ.เพชรบุร ี ส านักบริหารการศึกษาพิเศษ 
๘.  โรงเรียนบ้านพุหวาย สพป.เพชรบุรี เขต ๒ 
๙.  โรงเรียนชุมชนวัดทับมา สพป.ระยอง เขต ๑ 
๑๐.  โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย สพป.สมุทรปราการ เขต ๑ 
๑๑.  โรงเรียนวัดกลาง สพป.สมุทรปราการเขต ๑ 
๑๒.  โรงเรียนบ้านขุนสมุทร (จีน) สพป.สมุทรปราการเขต ๑ 
๑๓.  โรงเรียนวัดคู่สร้าง สพป.สมุทรปราการเขต ๑ 
๑๔.  โรงเรียนวัดครุนอก(สาอาจ-ดิษฐ เจริญวิทยาคาร) สพป.สมุทรปราการเขต ๑ 
๑๕.  โรงเรียนวัดแค สพป.สมุทรปราการเขต ๑ 
๑๖.  โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่ ๙๕ สพป.สมุทรสาคร 
๑๗.  โรงเรียนปทุมวิไล  จ.ปทุมธานี สพม.๔ 
๑๘.  โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์  จ.นนทบุรี 

 
สพป.นนทบุรี เขต ๒ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๑๙.  โรงเรียนพระทองค าวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา 
๒๐.  โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์           องค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา 
๒๑.  โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
๒๒.  โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
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หนา้  ๒ 
 

ล าดับ โรงเรียน สังกัด 
๒๓.  โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
๒๔.  โรงเรียนสีชมพูศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
๒๕.  โรงเรียนบ้านน้ าพ่น สพป.อุดรธานี เขต ๑ 
๒๖.  โรงเรียนบ้านโคกลาด สพป.อุดรธานี เขต ๑ 
๒๗.  โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด สพป.อุดรธานี เขต ๑ 
๒๘.  โรงเรียนบ้านเตาไห สพป.อุดรธานี เขต ๑ 
๒๙.  โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ   สพป.อุดรธานี เขต ๒ 
๓๐.  โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ สพป.อุดรธานี เขต ๒ 
๓๑.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ สพป.อุดรธานี เขต ๒ 
๓๒.  โรงเรียนบ้านนาดี(หนองหาน)  สพป.อุดรธานี เขต ๓ 
๓๓.  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ  สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ 
๓๔.  โรงเรียนบ้านข่าโคม สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ 
๓๕.  โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ 
๓๖.  โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ 
๓๗.  โรงเรียนปะอาว สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ 
๓๘.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ (วิจิตรราษฎร์

สามัคคี) 
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ 

๓๙.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒ 
๔๐.  โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม สพม.๒๐ 
๔๑.  โรงเรียนราชินูทิศ ๒ สพม.๒๐ 
๔๒.  โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สพม.๒๐ 
๔๓.  โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร สพม.๒๐ 
๔๔.  โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม.๒๐ 
๔๕.  โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม สพม.๒๐ 
๔๖.  โรงเรียนสร้างคอมวิทยา สพม.๒๐ 
๔๗.  โรงเรียนสามพาดวิทยาคาร สพม.๒๐ 
๔๘.  โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร สพม.๒๐ 
๔๙.  โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม สพม.๒๑ 
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หนา้  ๓ 
 

ล าดับ โรงเรียน สังกัด 
๕๐.  โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.๒๑ 
๕๑.  โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ สพม.๒๑ 
๕๒.  โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม สพม.๒๑ 
๕๓.  โรงเรียนท่าบ่อ สพม.๒๑ 
๕๔.  โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี   จ.สกลนคร สพม.๒๓ 
๕๕.  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา  สพป.อุดรธานี เขต ๑ 
๕๖.  บ้านนาโพธิ์ (ครุราษฎร์สามัคคี) สพป.อุบลราชธานีเขต ๑  

ภาคเหนือ 
๕๗.  โรงเรียนบ้านห้วยไซ สพป.ล าพูน เขต ๑ 
๕๘.  โรงเรียนบ้านหนองเกิด สพป.ล าพูน เขต ๑ 
๕๙.  โรงเรียนวัดสันคะยอม สพป.ล าพูน เขต ๑ 
๖๐.  โรงเรียนวัดป่าสัก  สพป.ล าพูน เขต ๑ 
๖๑.  โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ สพป.ล าพูน เขต ๑ 
๖๒.  โรงเรียนอรัญญาราม สพป.ล าพูน เขต ๑ 
๖๓.  โรงเรียนวัดขี้เหล็ก สพป.ล าพูน เขต ๑ 
๖๔.  โรงเรียนวัดสันทราย สพป.ล าพูน เขต ๑ 
๖๕.  โรงเรียนบ้านธิ สพป.ล าพูน เขต ๑ 
๖๖.  โรงเรียนบ้านปวงค า(ประชาอุทิศ) สพป.ล าพูน เขต ๒ 
๖๗.  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป.ล าพูน เขต ๒ 
๖๘.  โรงเรียนบ้านห้วยหละ สพป.ล าพูน เขต ๒ 
๖๙.  โรงเรียนบ้านแม่หว่าง สพป.ล าพูน เขต ๒ 
๗๐.  โรงเรียนบ้านป่าพลู สพป.ล าพูน เขต ๒ 
๗๑.  โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร สพป.ล าพูน เขต ๒ 
๗๒.  โรงเรียนบ้านเหล่ายาว สพป.ล าพูน เขต ๒ 
๗๓.  โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง สพป.ล าพูน เขต ๒ 
๗๔.  โรงเรียนบ้านดง สพป.ล าพูน เขต ๒ 
๗๕.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ าดิบ สพป.ล าพูน เขต ๒ 
๗๖.  โรงเรียนบ้านสันคะยอม สพป.เชียงใหม่ เขต ๒ 
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หนา้  ๔ 
 

ล าดับ โรงเรียน สังกัด 
๗๗.  โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป.เชียงใหม่ เขต ๒ 
๗๘.  โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง สพป.เชียงใหม่ เขต ๒ 
๗๙.  โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป.เชียงใหม่ เขต ๒ 
๘๐.  โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป.เชียงใหม่ เขต ๒ 
๘๑.  โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ 
๘๒.  โรงเรียนบ้านสันป่าเกียะ สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ 
๘๓.  โรงเรียนบ้านอ่าย  สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ 
๘๔.  โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ 
๘๕.  โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) สพป.เชียงใหม่ เขต ๔ 
๘๖.  โรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล) สพป.เชียงใหม่ เขต ๔ 
๘๗.  โรงเรียนวัดกองทราย สพป.เชียงใหม่ เขต ๔ 
๘๘.  โรงเรียนวัดศรีล้อม สพป.เชียงใหม่ เขต ๔ 
๘๙.  โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ส านักการศึกษา เทศบาลนครล าปาง 
๙๐.  โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ สพป.เชียงราย เขต ๔ 
๙๑.  โรงเรียนบ้านวังขวัญ สพป.พิษณุโลก เขต ๒ 
๙๒.  โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา สพม.๓๕ 
๙๓.  โรงเรียนแม่ตืนวิทยา สพม.๓๕ 
๙๔.  โรงเรียนน้ าดิบวิทยา สพม.๓๕ 
๙๕.  โรงเรียนป่าตาลบ้านธิ สพม.๓๕ 

ภาคใต้ 
๙๖.  โรงเรียนวัดบ่อแดง(จอกประชานุกูล) สพป.สงขลา เขต ๑ 
๙๗.  โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา สพป.สงขลา เขต ๓ 
๙๘.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 80 (วังปริงเพ็ชรไพศาล) สพป.สงขลาเขต ๓ 
๙๙.  โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง สพป.สงขลาเขต ๓ 

๑๐๐.  โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป.กระบี่ 
๑๐๑.  โรงเรียนบ้านทุ่งสูง สพป.กระบี่ 
๑๐๒.  โรงเรียนบ้านร่าหมาด สพป.กระบี่ 
๑๐๓.  โรงเรียนบ้านเขาฝาก สพป.กระบี่ 
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ล าดับ โรงเรียน สังกัด 
๑๐๔.  โรงเรียนบ้านปากหยา สพป.กระบี่ 

๑๐๕.  โรงเรียนบ้านแหลมสัก สพป.กระบี่ 
๑๐๖.  โรงเรียนบ้านเกาะเสือ สพป.พัทลุง เขต ๒ 
๑๐๗.  โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์  สพป.พัทลุง เขต ๒ 
๑๐๘.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ สพป.พัทลุง เขต ๒ 
๑๐๙.  โรงเรียนบ้านโคกทราย สพป.พัทลุง เขต ๒ 
๑๑๐.  โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน สพป.พัทลุง เขต ๒ 
๑๑๑.  โรงเรียนบ้านควนนกหว้า สพป.พัทลุง เขต ๒ 
๑๑๒.  โรงเรียนวัดควนเคียม สพป.พัทลุง เขต ๒ 
๑๑๓.  โรงเรียนบ้านหนองสองพ่ีน้อง สพป.ตรัง ๒ 
๑๑๔.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๐ สพป.นราธิวาสเขต ๑ 
๑๑๕.  โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ สพป.นราธิวาสเขต ๒ 
๑๑๖.  โรงเรียนบ้านเกาะพลวย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ 
๑๑๗.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๒ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓ 
๑๑๘.  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส ส านักบริหารการศึกษาพิเศษ 
๑๑๙.  โรงเรียนบ้านทุ่งโชน สพป.นครศรีธรรมราชเขต ๓ 
๑๒๐.  โรงเรียนประชาบ ารุง สพม.๑๒ 
๑๒๑.  โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ สพม.๑๓ 
๑๒๒.  โรงเรียนคันธพิทยาคาร สพม.๑๓ 
๑๒๓.  โรงเรียนห้วยยอด สพม.๑๓ 
๑๒๔.  โรงเรียนกะทู้วิทยา สพม.๑๔ 
๑๒๕.  โรงเรียนตากใบ สพม.๑๕ 
๑๒๖.  โรงเรียนสะนอพิทยาคม สพม.๑๕ 
๑๒๗.  โรงเรียนนราสิขาลัย สพม.๑๕ 
๑๒๘.  โรงเรียนเรียงราษฎร์อุปถัมภ์ สพม.๑๕ 
๑๒๙.  โรงเรียนตันหยงมัส สพม.๑๕ 
๑๓๐.  โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล สพม.๑๕ 
๑๓๑.  โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม สพม.๑๕ 
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ล าดับ โรงเรียน สังกัด 
๑๓๒.  โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา สพม.๑๖ 
๑๓๓.  โรงเรียนระโนด สพม.๑๖ 
๑๓๔.  โรงเรียนอนุบาลเรวดีพัทลุง ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน 
 


