
ที่ ศธ ๐๖๐๖.๔/ว สำนักงาน ก.ค.ศ.
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กท ม. ๑๐๓๐๐

กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ประกาศรายขื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษเพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการลดระยะเวลาการขอมีริทยฐานะ
หรือเลื่อนวิทยฐานะ สำหรับสายงานการสอนและลายงานบริหารลถานศึกษา

เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ ศึกษาธิการจังหวัด และผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๓ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔
๒. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๔ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เรื่อง รายขื่อสถานศึกษาในพื้นทีพ่ิเศษเพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการลดระยะเวลาการขอมีริทยฐานะ
หรือเลื่อนวิทยฐานะ สำหรับสายงานการสอนและสายงานบริหารสถานศึกษา

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
ของข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะสายงานการสอน และสายงาน
บริหารสถานศึกษา ได้กำหนดการลดระยะเวลาดำรงตำแหน่ง จาก ๔ปี เหลือ ๓ ปี ตามเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กำหนด
และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ได้แจ้งการลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผูข้อ
มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวทยฐานะสายงานการสอนและสายงานบริหารสถานศึกษา โดยกำหนดผู้มคีุณสมบัติ
ตามเงื่อนไขข้อ ๑.๒ ว่า “เป็นผูป้ฏิบัติงานในสถานศึกษาในพื้นทีพ่ิเศษขื่งมทีีต่ั้งอยูใ่นพื้นทีท่ี่มีความยากลำบาก
โดยเป็นพื้นที่ที่ เป็นเกาะ หรือบนภูเขาสูง หรือหุบเขา หรือเชิงเขา ทีไ่ม่สามารถเดินทางด้วยพาหนะใด ๆ
ได้สะดวกตลอดปี หรือพื้นทีท่ี่มีความเสียงต่อความมั่นคงของประเทศ หรือเหตอุื่น ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด
โดยต้องปฏิบัติหน้าทีใ่นพื้นที่พิเศษ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยชิานะ
ทั้งนี้ หากไต้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามเงื่อนไขข้อนีไ้ปแล้ว และได้อยูป่ฏิบัติหน้าที่
ในพื้นทีพ่ิเศษต่อเนื่องไปอีก ไมน่้อยกว่า ๓ ปี ก็สามารถใช้เงื่อนไขข้อนีข้อลดระยะเวลาในการขอเลอนวิทยชิานะ
ในวิทยฐานะถัดไปได้” ใหส้่วนราชการและหน่วยงานการศึกษาทราบและถือปฏิบัติ นั้น

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้ว มีมดิ เห็นชอบรายขื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ จำนวน ๓1๔๙0 แห่ง
เพื่อประโยชน์สำหรับข้าราชการครและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนและสายงานบริหารสถานศึกษา
ทีป่ฏิบัติหน้าทีใ่นสถานศึกษาในพื้นทีพ่ิเศษดังกล่าวได้ลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งจาก ๔ ปี เหลือ ๓ ปี
โดยสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ประกาศรายขื่อสถานศึกษาในพื้นทีพ่ิเศษเพื่อใช้เป็นเงื่อนไชในการลดระอะเวลๅ
การขอมวีิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สำหรับสายงานการสอนและสายงานบริหารสถานศึกษาแล้ว ตามสิ่งทีส่่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ภารกิจระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ ๒
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๒๘๒๘
โทรสาร ๐ ๒๖๘๐ ๑๐๒๙

ขอแสดงความนับถือ

(วองศาสหวาจารย์ปวะวิศ เอราวรรณ์)
เลขาธิการ ก.ก.ศ.

สิ่งทีส่่งมาตัวย

อ

เพ



สิ่งที่สงมาดวย

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาในพื้นทีพ่ิเศษเพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการลดระยะเวลาการขอมีวิทยฐานะ

หรือเลื่อนวิทยฐานะ สำ หรันสายงานการสอนและสายงานบริหารสถานศึกษา

ตามที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๓ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๔๖๔
สำหรับคุณสมบัติ เฉพาะสำหรับวิทยฐานะสายงานการสอน และสายงานบริหารสถานศึกษา ได้กำหนดการลดระยะเวลา

ดำรงตำแหน่ง จาก ๔ปี เหลือ ๓ ปี ตามเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กำหนด และการลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติ
เฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผูข้อมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา
และสายงานนิเทศการศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๔ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔
ในสายงานการสอน และสายงานบริหารสถานศึกษา กำหนดผู้มคีุณสมบัติตามเงื่อนไขข้อ ๑.๒ “เป็นผูป้ฏิบัติงาน

ในสถานศึกษาในพื้นทีพ่ิเศษซึ่งมีที่ตั้งอยูใ่นพื้นทีท่ี่มีความยากลำบาก โดยเป็นพื้นทีท่ี่เป็นเกาะ หรือบนภูเขาสูง
หรือหุบเขา หรือเชิงเขา ทีไ่ม่สามารถเดินทางด้วยพาหนะใด ๆ ไดส้ะดวกตลอดปี หรือพื้นทีท่ี่มีความเสี่ยงต่อ
ความมั่นคงของประเทศ หรือเหตอุื่น ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยต้องปฏิบัติหน้าทีใ่นพื้นทีพ่ิเศษไม่น้อยกว่า ๓ ปี

นับถึงวันที่ยื่นคำ ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ทั้งนี้ หากได้รับการแต่งตั้งใหม้ีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ตามเงื่อนไขข้อนีไ้ปแล้ว และได้อยูป่ฏิบัติหน้าทีใ่นพื้นทีพ่ิเศษต่อเนื่องไปอีก ไม่น้อยกว่า ๓ ปี ก็สามารถใช้เงื่อนไข
ข้อนีข้อลดระยะเวลาในการขอเลื่อนวิทยฐานะในวิทยฐานะถัดไปได้” นั้น

ก.ค.ศ. ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๔๖๕ จึงมมีติ เห็นชอบ
ให้ประกาศรายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษเพื่อใช้ เป็นเงื่อนไขในการลดระยะเวลาการขอมีวิทยฐานะ
หรือเลื่อนวิทยฐานะ สำหรับสายงานการสอนและสายงานบริหารสถานศึกษา จำนวน ๓1๔๙๐ แห่ง ตามบัญชี
รายชื่อแนบท้าย

ทั้งนี้ ตั้งแตบ่ัดนีเ้ป็นต้นไปจนกว่าจะมกีารเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ ^๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(รองศาสตราจารยป์ระวิต เอราวรร^
เลขาธิการ ก.ค.ศ.



รายชื่อสถานศึกษาในพื้นทีพ่ิเศษเพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการลดระยะเวลาการขอมึวิทยฐานะ
หรือเลื่อนวิทยฐานะ สำหรับสายงานการสอนและสายงานบริหารสถานศึกษา

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่ ชื่อสถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

1 โรงเรียนพ,}ะราชทานบานเกาะพ็พ เมืองกระบี่ กระบี่ สพป.กระบี่
2 โรงเรียนบานแหลมตง เมืองกระบี กระบี สพป.กระบี่

3 โรงเรียนบ้านเกาะปอ เกาะลันตา กระบี่ สพป.กระบี่
a โรงเรียนบ้านเกาะฮั่ง เหนือคลอง กระบี่ สพป.กระบี่

5 โรงเรียนบ้านโละใหญ่ เกาะลันตา กระบี่ สพป.กระบี่
6 โรงเรียนบ้านหลังสอด เกาะลันตา กระบี่ สพป.กระบี่
7 โรงเรียนบ้านทุ่งวทิยพ้ฒน์ เกาะลันตา กระบี่ สพป.กระบี่
8 โรงเรียนบ้านคลองโตนด เกาะลันตา กระบี่ สพป.กระบี่
9 โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี เกาะลันตา กระบี่ สพป.กระบี่
10 โรงเรียนวัดเกาะลันตา เกาะลันตา กระบี่ สพป.กระบี่
11 โรงเรียนบ้านลังกาลู เกาะลันตา กระบี่ สพป.กระบี่
12 โรงเรียนบ้านคลองนึน เกาะลันตา กระบี่ สพป.กระบี่
13 โรงเรียนบ้านคลองหน เกาะลันตา กระบี่ สพป.กระบี่
14 โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน เกาะลันตา กระบี่ สพป.กระบี่
15 โรงเรียนบ้านทุ่งหยิเพ็ง เกาะลันตา กระบี่ สพป.กระบี่
16 โรงเรียนบ้านพระแอะ เกาะลันตา กระบี่ สพป.กระบี่
17 โรงเรียนบ้านคลองเตาะ เหนือคลอง กระบี่ สพป.กระบี่
18 โรงเรียนบ้านเกาะศรบีอยา เหนือคลอง กระบี่ สพป.กระบี่
19 โรงเรียนบ้านเกาะจำ เหนือคลอง กระบี่ สทป.กระบี่
20 โรงเรียนบ้านดิงโหร เหนือคลอง กระบี่ ลพป.กระบี่
21 โรงเรียนบ้านเกาะนุ่ เหนือคลอง กระบี่ สพป.กระบี่
22 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1

23 โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น ศรสีวสัด กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1
24 โรงเรียนบ้านดงเสลา ศรสีวสัด กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1

25 โรงเรียนบ้านโป่งหวาย ศรสีวัสดิ้ กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1

26 โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน ศรสีวัสดี๋ กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1
27 โรงเรียนบ้านปากนาสวน ศรสีวัสด กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1

28 โรงเรียนบ้านองสิต ศรสีวัสด กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1
29 โรงเรียนอนุบาลศรสีวัสดื้ ศรสีวัสดี้ กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1
30 โรงเรียนบ้านทุ่งนา ศรสีวัสด็ กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1
31 โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง ศรสีวัสดิ้ กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1
32 โรงเรียนบ้านนาสวน ศรสีวัสดิ๋ กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1
33 โรงเรียนบ้านหินตั้ง ลังขละบุรี กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3
34 โรงเรียนบ้านกองม่องทะ ลังขละบุรี กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3
35 โรงเรียนบ้านชองกาเรีย สาชาพระเจดีย์ ลังขละบุรี กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3
36 โรงเรียนบ้านหวยกบ ลังขละบุรี กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3
37 โรงเรียนบ้านใหมพ่ัฒนา สังขละบุรี กาญจนบุรี ส^^าญรินบุรโขสะร^
38 โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม ลังขละบุรี กาญจนบุรี ?เพป.กาญจนบุรี-แน 3̂
39 โรงเรียนบ้านยางขาว ลังขละบุรี กาญจนบุรี ส^!กาญจนบุรี เขต 3
40 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง สังขละบุรี กาญจนบุรี /ส^^ญจ^^ขต^ y\
41 โรงเรียนบ้านชองกาเรีย ลังขล่ะบุรี กาญจนบุรี . ลพป.กาญจนบุรี เขต 3



2

น^

ที่ ชี่อสถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

42 โรงเรียนบ้านพ้วยมาลัย ลังขละบุรี กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3

43 โรงเรียนอนบุุาลสังขละบุรี ลังขละบุรี กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3

44 โรงเรียนบ้านองหลุ ศรสีวัสดี้ กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3

45 โรงเรียนบ้านนํ้าพุ ศรสีวสัด กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3

46 โรงเรียนบานถํ้าองจุ ศรสีวัสดึ๋ กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3

47 โรงเรียนบานนํ้ามุด ศรสีวัสดี้ กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3

48 โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าว ศรสีวสัด กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3

49
โรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมิองแร'อตี่อง) [นทูลกระหม่อมหญงอุบล
รัตนราขกัญญาสืรวีัฒนาพรรณวดี

ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3

50 โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3

51 โรงเรียนบ้านเหมอิงสองท่อ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3

52 โรงเรียนบ้านหัวยเสือ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3

53 โรงเรียนวัดป่าถํ้าภเูตย ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3

54 โรงเรียนบ้านเกรงีกระเวีย ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3

55 โรงเรียนบ้านไรป่่า ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3
56 โรงเรียนบ้านไร่ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3

57 โรงเรียนบ้านประจำไม้ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3

58 โรงเรียนบ้านท้วยเขย่ง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3

59 โรงเรียนบ้านปากลำปิลอ็ก ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3

60 โรงรียนบ้านท่ามะเดอ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3
61 โรงเรียนคุรสุภา ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3

62 โรงเรียนบ้านดีนโส ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3
63 โรงเรียนบ้านป่าไมส้ะพานลาว ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3
64 โรงเรียนวัดหินดาด ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3
65 โรงเรียนบ้านวังผาตาด ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3
66 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3
67 โรงเรียนบ้านทุ่งกัางย่าง ไทรโยค กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3
68 โรงเรียนบ้านถํ้าดาวดึงส์ ไทรโยค กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3
69 โรงเรียนบ้านแก่งจอ ไทรโยค กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3
70 โรงเรียนตำรวจตระเวนขายแดนบ้านบ้องตี้ส่าง ไทรโยค กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71 โรงเรียนบ้านบ้องตี้ ไทรโยค กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3
72 โรงเรียนบ้านหนองปลาชว ไทวิโยค กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3
73 โรงเรียนบ้านวังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3
74 โรงเรียนวัดใหมด่งสัก ไทรโยค กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3
75 โรงเรียนบ้านแก่งประลอม ไทรโยค กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3
76 โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3
77 โรงเรียนบ้านจันเดย์ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3
78 โรงเรียนบ้านเสาหงบ้ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3
79 โรงเรียนวัดปรังกาสื ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3
80 โรงเรียนบ้านหินแหลม ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3
81 โรงเรียนบ้านอสุ่อง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3
82 โรงเรียนบ้านกุยแหย่ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี ส f̂cfทญจพ^^ต 3
83 โรงเรียนบ้านหนองเจรีญ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สพป ำขด3%^84 โรงเรียนบ้านนามกุย ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 7 ^สพป.กาญจนบุรี เขต้^
85 โรงเรียนบ้านลิ่นดิน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี แ เ กใ \
86 โรงเรียนบ้านหินดาด ทองผาภูมิ กาญจนบุรี II ส่^’3 ]
87 โรงเรียนบ้านดงโคร่ง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี \\ ส ซี -3 /
88 โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว ไทรโยค กาญจนบุรี V ส าพ
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89 โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา ไทรโยค กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3

90 โรงเรียนไทรโยคใหญ่ ไทรโยค กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3

91 โรงเรียนบ้านสารวัตร ไทรโยค กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3

92 โรงเรียนบ้านหัวยกะทะทอง ไทรโยค กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3

93 โรงเรียนบ้านพอุงกะ ไทรโยค กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3

94 โรงเรียนพุทธวมิุติวิทยา ไทรโยค กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3

95 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ ไทรโยค กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3

96 โรงเรียนบ้านเขาสามขน ไทรโยค กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3

97 โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ โกสัมพนิคร กำแพงเพชร สพป.กำแพงเพชร เขต 1

98 โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา คลองสาน กำแพงเพชร สพป.กำแพงเพชร เขต 2

99 โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหมชุ่มนุมไทร คลองลาน กำแพงเพชร สพป.กำแพงเพชร เขต 2

100 โรงเรียนบ้านเขาวง สาขาดงสะครำนตาดฟ้า ภูผาม่าน ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 5

101 โรงเรียนวัดบางชัน ขลุง จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 2

102 โรงเรียนวัดเกาะจิก ขลุง จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 2

103 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง โป่งนํ้ารอน จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 2

104 โรงเรียนบ้านแหลม โป่งนํ้าร้อน จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 2

105 โรงเรียนบ้านปันหมัอ โป่งนํ้าร้อน จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 2

106 โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี โป่งนํ้าร้อน จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 2

107 โรงเรียนบ้านคลองบอน โป่งนํ้าร้อน จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 2

108 โรงเรียนบ้านท่าขาหย่าง ขลุง จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 2

109 โรงเรียนบ้านตาดรีนทอง ภเูขยว ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 2

110 โรงเรียนบ้านบางไมแ้กัวประชาสามัคคี ท่าแซะ ชุJJพร สพป.ชุมพร เขต 1

111 โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1

112 โรงเรียนบ้านเหมืองทอง ท่าแซะ ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1

113 โรงเรียนบ้านไชยราช ปะทิว ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1

114 โรงเรียนผาขวางวิทยา เมิองเขียงราย เขียงราย สพป.เขียงราย เขต 1

115 โรงเรียนบ้านกกบ้อยวิทยา เมืองเชียงราย เขียงราย สพป.เขียงราย เขต 1

116 โรงเรียนบ้านจะคีอ เมืองเชียงราย เขียงราย สพป.เชียงราย เขต 1
117 โรงเรียนบ้านผาลั้ง เมืองเขียงราย เชียงราย สพป.เขียงราย เขต 1

118 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู เมืองเขียงราย เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1

119 โรงเรียนบ้านปางขอน เมืองเชียงราย เขียงราย สพป.เขียงราย เขต 1
120 โรงเรียนแมม่อญวิทยา เมืองเชียงราย เขียงราย สพป.เขียงราย เขต 1

121 โรงเรียนบ้านห้วยแมเ่ลิ่ยม เมืองเชียงราย เขียงราย สพป.เขียงราย เขต 1
122 โรงเรียนบ้านโป่งนํ้าร้อน เมืองเชียงราย เขียงราย สพป.เขียงราย เขต 1
123 โรงเรียนบ้านรวมมิตร สาขาห้องเรียนบ้านจะต์อเบอ เมืองเชียงราย เชียงราย สพป.เขียงราย เขต1
124 โรงเรียนริมวัง 1 พาน เขียงราย สพป.เชียงราย เขต 2
125 โรงเรียนรีมวัง 2 พาน เชียงราย สพป.เขียงราย เขต 2
126 โรงเรียนบ้านแมต่าแมว แมส่รวย เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 2
127 โรงเรียนบ้านแมผ่ักแหละ แมส่รวย เชียงราย สพป.เขียงราย เขต 2
128 โรงเรียนบ้านปางหลวง แมส่รวย เชียงราย สพป.เขียงราย เขต 2
129 โรงเรียนบ้านปางหก แมส่รวย เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 2
130 โรงเรียนห้วยนํ้าชุ่นวิทยา แมส่รวย เขียงราย สพปุ?เขียงราย เขต 2
131 โรงเรียนบ้านแมต่าช้าง แมส่รวย เชียงราย พปแ ว้ายโเขต'2
132 โรงเรียนบ้านป่าเมยงแมพ่ริก แม่สรวย เชียงราย /[ ส)^.เชี^าย เ^ต 2
133 โรงเรียนบ้านวาวิ แมส่รวย เชียงราย ส ทป.เขียงราย เขต 2
134 โรเรียนบ้านมังกาล่า แมส่รวย เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 2
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135 โรงเรียนบ้านเลาลิ แมส่รวย เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 2

136 โรงเรียนบ้านปางทิว (คุภสิทธึ๋มหาคุณ) แมส่รวย เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 2

137 โรงเรียนบ้านแมโ่มงเย้า แมส่รวย เชียงราย สพป.เขียงราย เขต 2

138 โรงเรียนดอยเวืยงวิทยา แมส่รวย เชียงราย สพป.เขียงราย เขต 2

139 โรงเรียนโป่งกลางนํ้าประชาสรรค์ แมส่รวย เขียงราย สพป.เขียงราย เขต 2

140 โรเรียนบ้านชุนสรวย แมส่รวย เขียงราย สพป.เชียงราย เขต 2

141 โรงเรียนบ้านห้วยกลา แมส่รวย เขียงราย สพป.เขียงราย เขต 2

142 โรงเรียนป่านผาแดงหลวง แมส่รวย เชียงราย สพป.เขียงราย เขต 2

143 โรงเรียนเวียงผาวิทยา แมส่รวย เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 2

144 โรงเรียนป่านห้วยห้นลาดใน เวียงป่าเป้า เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 2

145 โรงเรียนปางมะกาดวิทยา เวียงป่าเป๋า เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 2

146 โรงเรียนบ้านเมืองนอย (นึมมานเหมินทาบุสรณ์) เวียงป่าเป๋า เชียงราย สพป.เขียงราย เขต 2

147 โรงเรียนป่านชุนลาว เวียงป่าเป๋า เขียงราย สพป.เขียงราย เขต 2

148 โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา เวียงป่าเป้า เขียงราย สพป.เชียงราย เขต 2

149 โรงเรียนป่านแมช่เุนหลวง เวียงป่าเป้า เชียงราย สพป.เขียงราย เขต 2

150 โรงเรียนแมต่ะละ เวียงป่าเป้า เชียงราย สพป.เขียงราย เขต 2

151 โรงเรียนป่านปางมะขามป๋อม เวียงป่าเป้า เขียงราย สพป.เขียงราย เขต 2

152 โรงเรียนป่านทุ่งยาว เวียงป่าเป้า เขียงราย สพป.เชียงราย เขต 2

153 โรงเรียนป่านปางอ้อย แมส่รวย เขียงราย สพป.เชียงราย เขต 2

154 โรงเรียนป่านหนองผำ แมส่รวย เขียงราย สพป.เชียงราย เขต 2
155 โรงเรียนป่านห้วยมะแกง แมส่รวย เขียงราย สพป.เขียงราย เขต 2

156 โรงเรียนป่านห้วยสะลิ'กวิทยา แมส่รวย เชียงราย สพป.เขียงราย เขต 2

157 โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง แมส่รวย เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 2
158 โรงเรียนบ้านทุ่งพรัาว (เพค็กีส้ิทคอ็ก) แมส่รวย เขียงราย สพป.เชียงราย เขต 2

159 โรงเรียนบ้านแลนเจริญ แมส่รวย เชียงราย สพป.เขียงราย เขต 2
160 โรงเรียนบ้านใหมแ่มย่างมิ้น แมส่รวย เชียงราย สพป.เขียงราย เขต 2
161 โรงเรียนบ้านป่าตึง เวียงป่าเป่า เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 2

162 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง เวียงป่าเป่า เชียงราย สพป.เขียงราย เขต 2
163 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง เวียงป่าเป่า เขียงราย สพป.เชียงราย เขต 2
164 โรงเรียนบ้านโป่งนก เวียงป่าเป่า เชียงราย ลพป.เชียงราย เขต 2
165 โรงเรียนบ้านห้วยหญัาไช แมส่รวย เขียงราย สพป.เชียงราย เขต 2
166 โรงเรียนบ้านห้วยไครี แมส่รวย เขียงราย สพป.เชียงราย เขต 2
167 โรงเรียนชุมชนดอยชัาง แมส่รวย เขียงราย สพป.เชียงราย เขต 2
168 โรงเรียนบ้านห้วยนํ้าเย็น แมส่รวย เชียงราย สพป.เขียงราย เขต 2
169 โรงเรียนบ้านรวมใจ แมจ่ัน เชียงราย สพป.เขียงราย เขต 3
170 โรงเรียนบ้านสันตสิุข แมจ่ัน เขียงราย สพป.เชียงราย เขต 3
171 โรงเรียนบ้านเทอดไทย แมฟ่้าหลวง เขียงราย สพป.เชียงราย เขต 3

172 โรงเรียนบ้านห้วยหก แมฟ่้าหลวง เชียงราย สพป.เขียงราย เขต 3
173 โรงเรียนบ้านห้วยหยวกป่าโช แมฟ่้าหลวง เขียงราย สพป.เขียงราย เขต 3
174 โรงเรียนบ้านห้วยอิ้น แมฟ่้าหลวง เขียงราย สพป.เขียงราย เขต 3
175 โรงเรียนบ้านจะตี แมฟ่้าหลวง เขียงราย ป:โซยื^าอ^
176 โรงเรียนบ้านแมห่มอ แมฟ่้าหลวง เขียงราย สพปJk เขต 3
177 โรงเรียนบ้านพญาไพร แมฟ่้าหลวง เชียงราย / Aสพป.เชียงราย เขต\
178 โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร แมฟ่้าหลวง เชียงราย แ / ป่-เใ^^จ้ซ้ \
179 โรงเรียนบ้านปางมะหัน แมฟ่้าหลวง เชียงราย II 1 ขน^า^
180 โรงเรียนสามัคคพี'ฒนา แมฟ่้าหลวง เชียงราย \\ ชุ 3 j/
181 โรงเรียนชุมชนศึกษา (บ้านแมส่ะแลป) แมฟ่้าหลวง เชียงราย \ เชี ร̂า P
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182 โรงเรียนบานหวยผึ้ง แมฟ่้าหลวง เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 3

183 โรเงรียนวชัิราษฎร์วิทยา แมฟ่้าหลวง เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 3

184 โรงเรียนดอยแสนใจ (ตขด.อนุสรณ์) แมฟ่้าหลวง เชียงราย สพป.เขียงราย เขต 3

185 โรงเรียนบ้านผาเดื่อ แมฟ่้าหลวง เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 3

186 โรงเรียนบานกลาง แมฟ่้าหลวง เชียงราย สพป.เขียงราย เขต 3

187 โรงเรียนบ้านใหมส่ันติ แมฟ่้าหลวง เชียงราย สพป.เขียงราย เขต 3

188 โรงเรียนบ้านสันดคีีรี แมฟ่้าหลวง เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 3

189 โรงเรียนบ้านแมเ่ตํอ แมฟ่้าหลวง เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 3

190 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ แมฟ่้าหลวง เชียงราย สพป.เขียงราย เขต 3

191 โรงเรียนราษฎร์พี’ฒนา แมฟ่้าหลวง เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 3

192 โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงน แมฟ่้าหลวง เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 3

193 โรงเรียนมนตรวีิทยา แมฟ่้าหลวง เขียงราย สพป.เขียงราย เขต 3

194 โรงเรียนบ้านผาจึ แมฟ่้าหลวง เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 3
195 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนครีสJJวงศ์ แมฟ่้าหลวง เชียงราย สพป.เขียงราย เขต 3

196 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์) แมฟ่้าหลวง เขียงราย สพป.เชียงราย เขต 3

197
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 (ช่างกลปทุม
วันอนุสรณ์)

แมฟ่้าหลวง เชียงราย สพป.เขียงราย เขต 3

198 โรงเรียนลังวาลย์วิท 8 แมฟ่้าหลวง เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 3

199 โรงเรียนบ้านผาอี้ แมส่าย เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 3
200 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 5 แมส่าย เขียงราย สพป.เชียงราย เขต 3
201 โรงเรียนบ้านปางสา แมจ่ัน เขียงราย สพป.เชียงราย เขต 3
202 โรงเรียนบ้านหวยไรส่ามัคคี แมฟ่้าหลวง เชียงราย สพป.เขียงราย เขต 3
203 โรงเรียนบ้านป่าไรห่ลวงวิทยา (ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 9) เชียงแสน เชียงราย สพป.เขียงราย เขต 3
204 โรงเรียนอนุบาลแมฟ่้าหลวง แมฟ่้าหลวง เขียงราย สพป.เชียงราย เขต3
205 โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา แมฟ่้าหลวง เขียงราย สพป.เชียงราย เขต 3
206 โรงเรียนตำรวจตะเวรชายแดนบำจุงที่ 87 แมฟ่้าหลวง เขียงราย สพป.เขียงราย เขต 3
207 โรงเรียนบ้านชุนห้วยใคร เท้ง เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 4
208 โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง เทิง เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 4
209 โรงเรียนเพียงหลวง 16 เท้ง เชียงราย สพป.เขียงราย เขต 4
210 โรงเรียนบ้านวักแผ่นดิน เท้ง เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 4

211 โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี เทํง เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 4
212 โรงเรียนเพยีงหลวง 16 ท้องเรียนบ้านพิทักษไทย เทิง เชียงราย สพป.เขียงราย เขต 4
213 โรงเรียนเพียงหลวง 16 ท้องเรียนบ้านร่มโพธทอง เทิง เชียงราย สพป.เขียงราย เขต 4
214 โรงเรียนเพียงหลวง 16 ท้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย เพิง เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 4
215 โรงเรียนเพียงหลวง 16 สาชาชุนต้า เพิง เขียงราย สพป.เชียงราย เขต 4

216 โรงเรียนเพียงหลวง 16 ท้องเรียนบ้านเล่าตาขาว เพิง เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 4

217 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา เวยิงแก่น เชียงราย สพป.เขียงราย เขต 4
218 โรงเรียนบรรพตวิทยา เวียงแก่น เชียงราย สพป.เขียงราย เขต 4
219 โรงเรียนบ้านหวยคุ เวียงแก่น เชียงราย สพป.เขียงราย เขต 4
220 โรงเรียนบ้านห้วยหาน เวียงแก่น เชียงราย

221 โรงเรียนบ้านใหมสุ่ขลันต พญาเม็งราย เขียงราย สพป

222 โรงเรียนบ้านพญาพภีักด็ ชุนตาล เชียงราย / สพป.เชียงราย เขตX v\
223 โรงเรียนบ้านทุ่งนานอย เชียงของ เชียงราย // / พ?-®' ใ224 โรงเรียนบ้านเวยิงหมอก เชียงของ เชียงราย นชุยงเร ‘̂ธขตฺ-'4 1
225 โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแลัง (ตชด.อนุสรณ์) เวียงแก่น เชียงราย \\ ชุ.พัชนุ^'^ 4^^
226 โรงเรียนบ้านท่าจ้าม เวียงแก่น เชียงราย V ร^^^
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227 โรงเรียนบ้านโล๊ะวังผา เวียงแก่น เชียงราย สพป.เขียงราย เขต 4

228 โรงเรียนบ้านทรายทอง เวียงแก่น เขียงราย สพป.เชียงราย เขต 4

229 โรงเรียนบ้านหนองเตา เวียงแก่น เชียงราย สพป.เขียงราย เขต 4

230 โรงเรียนปอวิทยา เวียงแก่น เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 4

231 โรงเรียนบานผาแล เวียงแก่น เชียงราย สพป.เขียงราย เขต 4

232 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ เวียงแก่น เชียงราย สพป.เขียงราย เขต 4

233 โรงเรียนบ้านเมอีงกาญจน์ เขียงของ เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 4

234 โรงเรียนบ้านป่าสักงาม ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ สพป.เขียงใหม่ เขต 1

235 โรงเรียนลังวาลย'วิทยา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ สพป.เขียงใหม่ เขต 1

236 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปภัมภ์ 1 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

237 โรงเรียนแมต่ะไครั แมอ่อน เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

238 โรงเรียนทาเหนึอวทียา แมอ่อน เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

239 โรงเรียนวัดดอนชัย แมอ่อน เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

240 โรงเรียนวัดห้วยทราย แมอ่อน เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

241 โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

242 โรงเรียนศรเีนหรํู เมืองเชียงใหม่ เขียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

243 โรงเรียนบ้านแมใคร แมแ่ตง เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2

244 โรงเรียนบ้านแมแ่มม แมแ่ตง เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2

245 โรงเรียนบ้านผาหมอน แมแ่ตง เขียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
246 โรงเรียนบ้านบวกจั่น แม่รีม เขียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
247 โรงเรียนบ้านห้วยนํ้าจาง สะเมิง เขียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2

248 โรงเรียนบ้านแมข่ะปุ่ สะเมิง เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2

249 โรงเรียนบ้านแมย่างห้า สาขาบ้านเด่นอ่อม สะเมิง เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
250 โรงเรียนบ้านนากู่ สะเมิง เชียงใหม่ สพป.เขียงใหม่ เขต 2

251 โรงเรียนบ้านปางขุม สะเมิง เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
252 โรงเรียนบ้านแมแ่ว สะเมิง เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
253 โรงเรียนบ้านกิ่วเสึอ สะเมิง เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
254 โรงเรียนบ้านแมล่านคำ สะเมิง เชียงให}] สพป.เขียงใหม่ เขต 2
255 โรงเรียนวัดแมเ่ลย สะเมิง เชียงใหม่ สพป.เขียงใหม่ เขต 2
256 โรงเรียนบ้านแมโ่ต' สาขาบ้านห้วยเต่า สะเมิง เชียงใหง] สพป.เชียงใหม่ เขต 2
257 โรงเรียนบ้านแมล่านคำ สาขาบ้านป่าคานอก สะเมิง เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
258 โรงเรียนบ้านแมป่ัง สาขาบ้านขุนปัง พราว เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
259 โรงเรียนบ้านช้างใน แมแ่ตง เขียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
260 โรงเรียนบ้านแมเ่ลา แมแ่ตง เชียงใหง] สพป.เชียงใหม่ เขต 2
261 โรงเรียนบ้านกองแหะ แงเรม เชียงให}] สพป.เชียงใหม่ เขต 2
262 โรงเรียนบ้านปางไส แมร่ีม เชียงใหง] สพป.เชียงใหม่ เขต 2
263 โรงเรียนขุมชนบ้านแมส่าบ สะเมิง เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
264 โรงเรียนขุมชนบ้านดง สะเมิง เขียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
265 โรงเรียนวัดบ้านปัอก สะเมิง เขียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
266 โรงเรียนบ้านป่าลาน สะเมิง เขียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
267 โรงเรียนบ้านขุนแจ' พราว เขียงใหง]

268 โรงเรียนบ้านแมป่าคี พรัาว เชียงใหม่ เพป.พิยงใZ
269 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด แมแ่ตง เชียงใหง] // สพ่ป.เชียงใหม่ เขต 2X
270 โรงเรียนบ้านแมแ่สะ แมแ่ตง เชียงใหม่ 1
271 โรงเรียนวัดปางมะกล้วย แมแ่ตง เขียงใหง] ส^^^
272 โรงเรียนป่าแป่วทียา แมแ่ตง เขียงใหม่ 1 y ส™ เ̂^^เ^
273 โรงเรียนบ้านกำยนอย แมแ่ตง เขียงใหม่ สมบ่ำhnfaม;ว; 2
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27a โรงเรียนวัดบ้านเหล่า แมแ่ตง เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2

275 โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด แมแ่ตง เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2

276 โรงเรียนบานโปงแยงใน แม่รีม เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2

277 โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ แมร่ีม เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2

278 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 แม่รีม เขียงใหม่ สพป.เขียงใหม่ เขต 2
279 โรงเรียนเจ้าแมห่ลวงอุปถัมภ์ 2 แม่รีม เชียงใหม่ สพป.เขียงใหม่ เขต 2

280 โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ แม่รีม เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2

281 โรงเรียนรัปปาปอร'ต (ตชด.บำรุงที่ 92) ละเมิง เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
282 โรงเรียนบ้านปอแกว สะเมิง เขียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2

283 โรงเรียนบ้านแมย่างหา สะเมิง เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2

284 โรงเรียนวัดปางเติม สะเมิง เชียงให)] สพป.เชียงใหม่ เขต 2
285 โรงเรียนวัดปางเติม สาขาบ้านชุนสาบ สะเมิง เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2

286 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า สะเมิง เชียงใหม่ ลพป.เขียงใหม่ เขต 2

287 โรงเรียนวัดยั้งเมิน สะเมิง เขียงใหม่ ลพป.เชียงใหม่ เขต 2

288 โรงเรียนทรายทองราษฎร'อุทิศ สะเมิง เชียงใหม่ ลพป.เชียงใหม่ เขต 2
289 โรงเรียนบ้านแมโ่ต" สะเมิง เชียงใหม่ สพป.เขียงใหม่ เขต 2

290 โรงเรียนแกบ้อยศึกษา เชียงดาว เชียงใหม่ ลพป.เขียงใหม่ เขต 3
291 โรงเรียนโครงการหลวงแกบ้อย เชียงดาว เชียงใหม่ ลพป.เชียงใหม่ เขต 3

292 โรงเรียนดอยสามหมิ่น เชียงดาว เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3
293 โรงเรียนบ้านนาหวาย เชียงดาว เขียงใหม่ ลพป.เชียงใหม่ เขต 3
294 โรงเรียนบ้านเมืองคอง เชียงดาว เขียงใหม่ ลพป.เขียงใหม่ เขต 3
295 โรงเรียนบ้านเมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3
296 โรงเรียนบ้านแมก่อนใน เชียงดาว เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3
297 โรงเรียนบ้านวังมะรีว เชียงดาว เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3
298 โรงเรียนบ้านสันป่าเกื๊ยะ เชียงดาว เชียงใหม่ ลพป.เชียงใหม่ เขต 3
299 โรงเรียนบ้านหนองเชียว เชียงดาว เขียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3
300 โรงเรียนบ้านหนองบัว เชียงดาว เขียงใหม่ ลพป.เชียงใหม่ เขต 3
301 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย เชียงดาว เชียงใหม่ ลพป.เชียงใหม่ เขต 3
302 โรงเรียนเบญจม 2 บ้านนํ้ารู เชียงดาว เชียงใหม่ ลพป.เชียงใหม่ เขต 3
303 โรงเรียนบ้านรีนหลวง เชียงดาว เชียงให)] ลพป.เชียงใหม่ เขต 3
304 โรงเรียนบ้านผาแดง โชยปราการ เขียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3
305 โรงเรียนบ้านเวยงผาพฒน่า ไชยปราการ เชียงใหม่ ลพป.เชียงใหม่ เขต 3
306 โรงเรียนสันตวินา ไชยปราการ เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3
307 โรงเรียนเจ้าแมห่ลวงอุปถัมภ์ 1 ฝาง เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3
308 โรงเรียนเทพศึรีนทร' 9 โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝาง เชียงใหม่ ลพป.เชียงใหม่ เขต 3
309 โรงเรียนบ้านขอบด้ง ฝาง เขียงใหม่ ลพป.เชียงให)] เขต 3
310 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก ฝาง เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3
311 โรงเรียนบ้านโป่งถีบ ฝาง เขียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3
312 โรงเรียนบ้านยาง ฝาง เชียงใหม่ สพป.เขียงใหม่ เขต 3
313 โรงเรียนบ้านหนองขวาง ฝาง เขียงใหม่ สพป.เขียงใหม่ เขต 3
314 โรงเรียนบ้านหลวง ฝาง เขียงใหม่ ส เ̂ซียข้ใ«4นพ 3
315 โรงเรียนบ้านหวยหมากเลียม ฝาง เขียงให)] สพป.เชียงใหม่ เขต ร^316 โรงเรียนบ้านหวยห้อม ฝาง เชียงใหม่ A /'สพป.เชียงใหม่ เข^ \
317 โรงเรียนวรุณเทพ ฝาง เชียงใหม่ แ ลพป.เขยงไหม่ ล,...: 3
318 โรงเรียนบ้านแมง่อนกลาง ฝาง เชียงใหม่ พ"ล่ำ ปุ; ล. .■$
319 โรงเรียนกมล สโุกศล (บ้านผาใต้) แมอ่าย เชียงใหม่ y ย,4 3 r320 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 แมอ่าย เขียงใหม่ ^ปฺ.‘เชี^
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321 โรงเรียนโชตคิุณะเกษมบ้านเมืองงาม แมอ่าย เชียงใหม่ สพป.เขียงใหม่ เชต 3

322 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไลออนส์มหาจักร 8 แมอ่าย เชียงใหม่ สพป.เขียงใหม่ เขต 3

323 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศึกษานารีอนุสรณ์ 3 แมอ่าย เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3

324 โรงเรียนบานท่ามะแกง แมอ่าย เชียงใหม่ สพป.เขียงใหม่ เขต 3

325 โรงเรียนบ้านปางต้นเดอ แมอ่าย เชียงใหม่ สพป.เขียงใหม่ เขต 3

326 โรงเรียนบ้านโป่งไอ แมอ่าย เขียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3

327 โรงเรียนบ้านสันป่าข่า แมอ่าย เขียงใหม่ สพป.เขียงใหม่ เขต 3

328 โรงเรียนบ้านสุขฤทัย แมอ่าย เขียงใหม่ สพป.เขียงใหม่ เขต 3

329 โรงเรียนบ้านหนองขีน้กยาง แมอ่าย เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3

330 โรงเรียนบ้านห้วยคอกหม แมอ่าย เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3

331 โรงเรียนประพันธ์-อารีย์ หงษ์สกุล แมอ่าย เขียงใหม่ สพป.เขียงใหม่ เขต 3

332 โรงเรียนศึกษานารอีนุสรณ์ 1บ้านแมเ่มืองบ้อย แมอ่าย เขียงใหม่ สพป.เขียงใหม่ เขต 3

333 โรงเรียนศึกษานารอีนุสรณ์ 2 แมอ่าย เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3

334 โรงเรียบ้านห้วยม่วง แมอ่าย เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3

335 โรงเรียนบ้านอ่างตำ แมอ่าย เขียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3
336 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย แมอ่าย เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3

337 โรงเรียนบ้านห้วยทุ่ แมอ่าย เชียงใหม่ สพป.เขียงใหม่ เขต 3

338 โรงเรียนบ้านนามน เวียงแหง เขียงใหม่ สพป.เขียงใหม่ เขต 3

339 โรงเรียนบ้านทุ่งชาวพวง เชียงดาว เขียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3

340 โรงเรียนบ้านปางเฟิอง เชียงดาว เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3

341 โรงเรียนบ้านปางมะเยา เขียงดาว เขียงให!! สพป.เขียงใหม่ เขต 3

342 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย เขียงดาว เขียงใหม่ สพป.เขียงใหม่ เขต 3

343 โรงเรียนวัดอรัญญวาสิ ไชยปราการ เขียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3

344 โรงเรียนวัดบ้านท่า ไชยปราการ เขียงใหม่ สพป.เขียงใหม่ เขต 3

345 โรงเรียนชุมชนวัดศรดีงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3

346 โรงเรียนบ้านถํ้าตับเตา ไชยปราการ เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3

347 โรงเรียนบ้านปงวิทยาสรรค์ ไชยปราการ เชียงใหม่ สพป.เขียงใหม่ เขต 3

348 โรงเรียนบ้านม่อนป่น ฝาง เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3

349 โรงเรียนบ้านสันม่วง ฝาง เขียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3

350 โรงเรียนบ้านแมข่่า ฝาง เชียงใหม่ สพป.เชียงให!! เขต 3
351 โรงเรียนบ้านลันต้นเปา ฝาง เขียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3

352 โรงเรียนชุมชนบ้านแมสู่นหลวง ฝาง เขียงใหม่ สพป.เขียงใหม่ เขต3

353 โรงเรียนบ้านเวยิงฝาง ฝาง เขียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3

354 โรงเรียนบ้านศรดีอนชัย ฝาง เขียงให!! สพป.เชียงใหม่ เขต 3

355 โรงเรียนวัคศรบีญเรือง ฝาง เขียงใหม่ สพป.เขียงใหม่ เขต 3

356 โรงเรียนบ้านสันทราย ฝาง เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3

357 โรงเรียนบ้านสันต้นคู่ ฝาง เขียงใหม่ สพป.เชียงให!! เขต 3
358 โรงเรียนวัดนันทาราม ฝาง เขียงใหม่ บ้!ชรให์!โเ^
359 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) แมอ่าย เขียงใหม่ สพบk้eชยีงให!โเขต^?
360 โรงเรียนบ้านสันป่าเหียว แมอ่าย เขียงใหม่ (เ y/^ทุ่^ชียงให^เขต \
361 โรงเรียนบ้านแมส่าว แมอ่าย เชียงใหม่ [ ส^ ำฯ.';- :■ 3

362 โรงเรียนชุมชนบ้านแมอ่่าง แมอ่าย เชียงใหม่ \ yสพป ห^
363 โรงเรียนบ้านดอนชัย แมอ่าย เชียงใหม่
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364 โรงเรียนบ้านลันปอธง แมอ่าย เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3

365 โรงเรยีนบ้านลันต้นหมี้อ แมอ่าย เชียงใหม่ สพป.เขียงใหม่ เขต 3

366 โรงเรียนบานโละ แมอ่าย เชียงใหม่ ลพป.เขียงใหม่ เขต 3

367 โรงเรียนบ้านกองลม เวียงแหง เชียงใหม่ ลพป.เชียงใหม่ เขต 3

368 โรงเรียนบ้านเวียงแหง เวียงแหง เขียงใหม่ ลพป.เชียงใหม่ เขต 3

369 โรงเรียนบ้านปางปอ เวียงแหง เขียงใหม่ ลพป.เชียงใหม่ เขต 3

370 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว เขียงดาว เขียงใหม่ ลพป.เชียงใหม่ เขต 3

371 โรงเรียนมิตรมวลชนเขียงใหม่ เชียงดาว เขียงใหม่ ลพป.เชียงใหม่ เขต 3

372 โรงเรียนบ้านแมป่่าม เขียงดาว เชียงใหม่ ลพป.เชียงใหม่ เขต 3

373 โรงเรียนบ้านออน เขียงดาว เขียงใหม่ ลพป.เชียงใหม่ เขต 3

374 โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตขด.อนุสรณ์ เขียงดาว เชียงใหม่ ลพป.เขียงใหม่ เขต 3

375 โรงเรียนบ้านวังมะรีว เชียงดาว เชียงใหม่ ลพป.เขียงใหม่ เขต 3

376 โรงเรียนบ้านแมน่ะ เชียงดาว เชียงใหม่ ลพป.เชียงใหม่ เขต 3

377 โรงเรียนวัดปางมะโอ เขียงดาว เขียงใหม่ ลพป.เชียงใหม่ เขต 3

378 โรงเรียนบ้านปงตำ ไชยปราการ เชียงใหม่ ลพป.เชียงใหม่ เขต 3

379 โรงเรียนบ้านห้วยบง ไขยปราการ เขียงใหม่ ลพป.เขียงใหม่ เขต 3

380 โรงเรียนบ้านป่างํ่ว ไชยปราการ เชียงใหม่ ลพป.เขียงใหม่ เขต 3

381 โรงเรียนบ้านแมท่ะลบ ไชยปราการ เขียงไหม่ ลพป.เขียงใหม่ เขต 3

382 โรงเรียนวัดป่าแดง ไชยปราการ เขียงใหม่ ลพป.เชียงใหม่ เขต 3

383 โรงเรียนบ้านอ่าย ไชยปราการ เชียงใหม่ ลพป.เชียงใหม่ เขต 3

384 โรงเรียนบ้านหัวฝาย ไชยปราการ เขียงใหม่ ลพป.เขียงใหม่ เขต 3

385 โรงเรียนบ้านแมช่ิ ไชยปราการ เชียงใหม่ ลพป.เชียงใหม่ เขต 3

386 โรงเรียนบ้านใหมห่นองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่ ลพป.เขียงใหม่ เขต 3

387 โรงเรียนบัานห้วยไผ่ ไชยปราการ เชียงใหม่ ลพป.เชียงใหม่ เขต 3

388 โรงเรียนบ้านต้นโชค ไขยปราการ เขียงใหม่ ลพป.เชียงใหม่ เขต 3

389 โรงเรียนบ้านสึนชยั ไชยปราการ เชียงให:! ลพป.เชียงให:! เขต 3
390 โรงเรียนบ้านป่าบง ฝาง เขียงใหม่ ลพป.เชียงใหม่ เขต 3
391 โรงเรียนบ้านโป่งนํ้ารอน ฝาง เขียงใหม่ ลพป.เชียงไห:! เขต 3
392 โรงเรียนบ้านหัวฝาย ฝาง เชียงใหม่ ลพป.เชียงใหม่ เขต 3
393 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ฝาง เชียงใหม่ ลพป.เชียงใหม่ เขต 3
394 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย ฝาง เชียงใหม่ ลพป.เขียงใหม่ เขต 3
395 โรงเรียนบ้านหัวนา ฝาง เขียงใหม่ ลพป.เขียงใหม่ เขต 3
396 โรงเรียนบ้านม่วงชุม ฝาง เขียงใหม่ ลพป.เขียงใหม่ เขต 3
397 โรงเรียนบ้านลาน ฝาง เชียงใหม่ ลพป.เขียงใหม่ เขต 3
398 โรงเรียนบ้านเด่นใหม่ ฝาง เขียงใหม่ ลพป.เชียงใหม่ เขต 3
399 โรงเรียนบ้านดงป่าลัน ฝาง เชียงใหม่ สพปะ!3!ลtีwi เขติรึ^
400 โรงเรียนบ้านเหมอิงแร่ ฝาง เขียงใหม่ ลพปงรยงไหม’เขต^\
401 โรงเรียนบ้านแมค่ะ ฝาง เขียงใหม่ II เชียงำฯ...•1.

402 โรงเรียนบ้านห้วยไครั ฝาง เขียงใหม่ jสพง:เชียง่ใหม่ เขต 3 1

403 โรงเรียนบ้านโป่งนก ฝาง เชียงใหม่ V \สพป.ย'' : ย-. . 3 (^3ำ
404 โรงเรียนบ้านปางปอย ฝาง เชียงใหม่ A7
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405 โรงเรียนบ้านลันป่าแดง ฝาง เขียงใหม่ สพป.เขียงให)] เขต 3

406 โรงเรียนบานหนองยาว ฝาง เขียงไห)] สพป.เชียงใหม่ เขต 3

407 โรงเรียนบ้านด้นสาน ฝาง เชียงใหม่ สพป.เชียงไห)] เขต 3

408 โรงเรียนบ้านปางสัก ฝาง เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3

409 โรงเรียนบานแมสู่นนอย ฝาง เขียงใหม่ สพป.เชียงไห)] เขต 3

410 โรงเรียนป่านแมใ่จ ฝาง เขียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3

411 โรงเรียนบ้านสันทรายคองนอย ฝาง เชียงใหม่ ลพป.เขียงใหม่ เขต 3

412 โรงเรียนป่านห้วยงกูลาง ฝาง เชียงไห)] สพป.เชียงใหม่ เขต 3

413
โรงเรียนเท้ยงหลวง 1 (ป่านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญ๊งอุบลรัต

นราขกัญญา สิรวีัฒนาพรรณวดิ
แมอ่าย เชียงให)] ลพป.เขียงใหม่ เขต 3

414 โรงเรียนวัดห้วยนาเย็น แมอ่าย เขียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3

415 โรงเรียนไทยทนบุ้านสันต้นคู่ แมอ่าย เขียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3

416 โรงเรียนป่านห้วยศาลา แมอ่าย เขียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3

417 โรงเรียนป่านป่ากอ แมอ่าย เขียงให)] สพป.เชียงใหม่ เขต 3

418 โรงเรียนบ้านป่าแดง แมอ่าย เขียงไห)] สพป.เชียงใหม่ เขต 3

419 โรงเรียนบ้านดง แมอ่าย เชียงให)] สพป.เชียงใหม่ เขต 3

420 โรงเรียนบ้านห้วยป่าชาง แมอ่าย เชียงใหม่ สพป.เขียงใหม่ เขต 3

421 โรงเรียนบ้านจอง เวียงแหง เชียงให)] สพป.เขียงใหม่ เขต 3

422 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ สพป.เขียงใหม่ เขต 3

423 โรงเรียนบ้านห้วยใคร เวียงแหง เขียงให)] สพป.เชียงใหม่ เขต 3

424 โรงเรียนบ้านม่วงปัอก เวียงแหง เขียงใหม่ สพป.เขียงใหม่ เขต 3

425 โรงเรียนบ้านแม่นมะ เขียงดาว เชียงใหม่ สพป.เขียงใหม่ เขต 3

426 โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง ไชยปราการ เขียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3

427 โรงเรียนบ้านห้วยบอน ฝาง เขียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3

428 โรงเรียนบ้านห้วยเอี่ยน ฝาง เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3

429 โรงเรียนบ้านหลวง แมอ่าย เชียงให)] ลพป.เชียงใหม่ เขต 3

430 โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เวียงแหง เชียงให)] สพป.เขียงใหม่ เขต 3

431 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง แมว่าง เชียงไห)] สพป.เขียงใหม่ เขต 4

432 โรงเรียนบ้านหนองเต่า แมว่าง เชียงใหม่ สพป.เขียงใหม่ เขต 4

433 โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านชุนวาง แมว่าง เชียงใหม่ สพป.เขียงใหม่ เขต 4

434 โรงเรียนพัฒนาต้นนํ้าทิ่ 5 ชุนวาง แมว่าง เชียงให)] ลพป.เชียงใหม่ เขต 4

435 โรงเรียนบ้านห้วยขัาวสิบ แมว่าง เขียงใหม่ ลพป.เชียงใหม่ เขต 4

436 โรงเรียนสโมสรไลออนส์รตันโกสินทร์ แมว่าง เชียงใหม่ ลพป.เชียงใหม่ เขต 4

437 โรงเรียนบ้านห้วยตอง แมว่าง เชียงใหม่ ลพป.เชียงใหม่ เขต 4

438 โรงเรียนแมว่ินสามัคคี สาขาชุนป่วย แมว่าง เชียงใหม่ ลพป.เชียงใหม่ เขต 4

439 โรงเรียนวัดประขาเกษม หางดง เชียงใหม่ ^ซ็พป.เชียงใหม่ เขต 4<^K
440 โรงเรียนแมโ่ถวิทยาคม ฮอด เชียงใหม่ &ท{่โเชียงใหม่ เขต5\
441 โรงเรียนบ้านแมอ่มลอง ยอด เชียงใหม่ / เ ลทi่fเชยงใAi เขต*'5 ; \\

442 โรงเรียนบ้านดอกแดง ฮอด เชียงให)] ส^ร^^ ต.:^^
443 โรงเรียนบ้านทุ่ง ฮอด เชียงให)] \ ส •.•.■ .เ& : ศม่ เขต 5 /
444 โรงเรียนบ้านบ่อสลี ฮอด เขียงใหม่

jr- \ ไ—โ\พป^พฺ เขต 5
'1

xgฐ^
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445 โรงเรียนบ้านวังกอง ออด เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 5

446 โรงเรียนบ้านแมล่ายเหนือ ออด เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 5

447 โรงเรียนบานพุย ออด เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 5

448 โรงเรียนบานเตียนอาง ออด เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 5

449 โรงเรียนบ้านดอยคำ ออด เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 5

450 โรงเรียนบ้านนาเกียน อมก’อย เชียงใหม่ สพป.เขียงใหม่ เขต 5

451 โรงเรียนบ้านห่างหลวง อมก่อย เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 5

452 โรงเรียนบ้านใบหนา อมก’อย เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 5

453 โรงเรียนบ้านลูตม อมก’อย เชียงใหม่ สพป.เขียงใหม่ เขต 5

454 โรงเรียนบ้านผปีานเหนือ อมก’อย เชียงใหม่ สพป.เชียงให!! เขต 5
455 โรงเรียนบ้านแมส่ะเต อมก’อย เชียงใหม่ สพป.เขียงใหม่ เขต 5

456 โรงเรียนบ้านแมโ่ขง อมก่อย เชียงใหม่ สพป.เขียงใหม่ เขต 5

457 โรงเรียนบ้านมเูชอ อมก่อย เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 5

458 โรงเรียนบ้านหัวยปุล่ิง อมก่อย เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 5

459 โรงเรียนบ้านหวยไมหก อมก่อย เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 5

460 โรงเรียนบ้านห้วยนํ้าขาว อมก่อย เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 5

461 โรงเรียนบ้านแมต่ื่น อมก่อย เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 5

462 โรงเรียนบ้านชุนแมต่ื่นนอย อมก่อย เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 5

463 โรงเรียนบ้านหวยหล่อดูก อมก่อย เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 5

464 โรงเรียนบ้านขีแบร อมก่อย เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 5

465 โรงเรียนชุมขนบ้านใหม่ อมก่อย เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 5

466 โรงเรียนทุ่งต้นงิ้ว อมก่อย เชียงใหม่ สพป.เขียงใหม่ เขต 5

467 โรงเรียนบ้านยางเบ้ยง อมก่อย เชียงใหม่ สพป.เขียงใหม่ เขต 5

468 โรงเรียนบ้านนาไคร้ อมก่อย เชียงให!! สพป.เชียงใหม่ เขต 5

469 โรงเรียนบ้านสบลาน อมก่อย เชียงใหม่ สพป.เขียงใหม่ เขต 5

470 โรงเรียนบ้านแมส่านหลวง อมก่อย เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 5

471 โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง อมก่อย เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 5

472 โรงเรียนบ้านชุนตื่น อมก่อย เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 5

473 โรงเรียนบ้านแมห่ลองบ้อย อมก่อย เชียงใหม่ สพป.เขียงใหม่ เขต 5

474 โรงเรียนบ้านผาชุเน อมก่อย เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 5

475 โรงเรียนบ้านยางแคว้ อมก่อย เขียงให!! สพป.เชียงใหม่ เขต 5

476 โรงเรียนบ้านตุงดิง อมก่อย เขียงให!! สพป.เขียงใหม่ เขต 5

477 โรงเรียนบ้านแมอ่างขาง อมก่อย เชียงให!! สพป.เชียงใหม่ เขต 5
478 โรงเรียนบ้านยางเปา อมก่อย เขียงให!! สพป.เชียงใหม่ เขต 5

479 โรงเรียนตรมีิตรรทิยา อมก่อย เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 5

480 โรงเรียนบ้านแมล่านหลวง สาขาดอยชาง อมก่อย เขียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 5

481 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ ดอยเต่า เขียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 5

482 โรงเรียนบ้านแมส่ะนาม ฮอด เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 5

483 โรงเรียนบ้านหลวง อมก่อย เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 5

484 โรงเรียนบ้านทุ่งจำ เริง อมก่อย เชียงใหม่ สทป.เชียงใหม่ เขต 5

485 โรงเรียนบ้านแมต่’อม อมก่อย เชียงใหม่ ส^เซธืึงโหมงิ้
486 โรงเรียนชุมขนบ้านอมกอย อมก่อย เชียงใหม่ สพปXชี ใพ!ฯflMQ
487 โรงเรียนชุมขนบ้านอมก์อย สาขาบ้านสบอมแอด อมก่อย เชียงใหม่ บ.เชียงใหม่ เขต 5
488 โรงเรียนบ้านตุงลอย อมก่อย เชียงใหม่ ''ส^ปพิงให^ 5^.;
489 โรงเรียนบ้านตีนตก ออด เชียงใหม่ สViteชยฺงใ;^
490 โรงเรียนบ้านกองลอย ฮอด เชียงใหม่ \ สพป.(^^
491 โรงเรียนบ้านชุน ออด เชียงใหม่
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492 โรงเรียนบ้านกื่วลม ออด เขียงให!! สพป.เชียงใหม่ เขต 5

493 โรงเรียนบ้านแมล่าย ออด เขียงใหม่ สพป.เชียงให!! เขต 5
494 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน ฮอด เขียงใหม่ สพป.เขียงใหม่ เขต 5

495 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง ออด เชียงใหม่ สพป.เขียงใหม่ เขต 5

496 โรงเรียนบ้านยางครก อมกอย เขียงใหม่ สพป.เขียงใหม่ เขต 5

497 โรงเรียนบ้านนาคอเรีอ ห้องเรียนบ้านดอยแอก ฮอด เชียงใหม่ สพป.เขียงใหม่ เขต 5

498 โรงเรียนบ้านชุนแมร่วม กัลยาณิวัฒนา เขียงใหม่ สพป.เขียงใหม่ เขต 6

499 โรงเรียนบ้านห้วยปู กัลยาณิวัฒนา เขียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 6

500 โรงเรียนบ้านแมต่ะละเหนือ กัลยาณิวัฒนา เขียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 6

501 โรงเรียนบ้านกองแขก สาขาบ้านแมห่ลุ แมแ่จ่ม เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 6

502 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา แมแ่จ่ม เชียงใหม่ สพป.เขียงใหม่ เขต 6

503 โรงเรียนบ้านสามสบ แมแ่จ่ม เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 6

504 โรงเรียนบ้านสองธาร แมแ่จ่ม เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 6

505 โรงเรียนบ้านทุ่งแก สาขาบ้านแมแ่อบ แมแ่จ่ม เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 6

506 โรงเรียนบ้านแมต่ม แมแ่จ่ม เชียงใหม่ ลพป.เชียงใหม่ เขต 6

507 โรงเรียนบ้านแปะสามัคคี แมแ่จ่ม เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 6

508 โรงเรียนบ้านแมแ่อใต้ แมแ่จ่ม เชียงใหม่ สพป.เขียงใหม่ เขต 6

509 โรงเรียนบ้านแมห่งานหลวง แมแ่จ่ม เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 6

510 โรงเรียนบ้านแมมุ่ แมแ่จ่ม เชียงใหม่ สพป.เขียงใหม่ เขต 6

511 โรงเรียนบ้านแมม่ะลอ แมแ่จ่ม เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 6

512 โรงเรียนบ้านแมว่าก แม่แร่ม เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 6

513 โรงเรียนบ้านสบแมร่วม แมแ่จ่ม เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 6

514 โรงเรียนบ้านห้วยผา แมแ่จ่ม เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 6

515 โรงเรียนบ้านแมช่า แมแ่จ่ม เชียงใหม่ สพป.เขียงให!! เขต 6
516 โรงเรียนบ้านแมห่อย แมแ่จ่ม เขียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 6

517 โรงเรียนบ้านแมเ่อาะ แมแ่จ่ม เขียงใหม่ สพป.เขียงใหม่ เขต 6

518 โรงเรียนบ้านชุนแมน่าย แมแ่จ่ม เขียงใหม่ สพป.เขียงใหม่ เขต 6

519 โรงเรียนบ้านผาละนิ แมแ่จ่ม เขียงใหม่ สพป.เขียงใหม่ เขต 6

520 โรงเรียนบ้านปางอุ’ง สาขาแมส่ะตอบ แมแ่จ่ม เขียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 6

521 โรงเรียนบ้านชุนแมห่ยอด แมแ่จ่ม เขียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 6

522 โรงเรียนบ้านปางเกั๊ยะ แมแ่จ่ม เชียงใหม่ สพป.เขียงใหม่ เขต 6

523 โรงเรียนบ้านนากลาง สาขาห้วยผักกด แมแ่จ่ม เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 6

524 โรงเรียนบ้านทุ่งแก แมแ่จ่ม เขียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 6

525 โรงเรียนบ้านนากลาง แมแ่จ่ม เขียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 6

526 โรงเรียนบ้านปางอุ’ง แมแ่จ่ม เขียงให!! สพป.เชียงใหม่ เขต 6

527 โรงเรียนบ้านทุย สาขาทุยใต้ แมแ่จ่ม เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 6
528 โรงเรียนบ้านบนนา จอมทอง เชียงใหม่ สพป.เขียงใหม่ เขต 6

529 โรงเรียนบ้านชุนแปะ จอมทอง เขียงใหม่ สพป.เขียงใหม่ เขต 6

530 โรงเรียนบ้านชุนแปะ สาขาแมจ่ร จอมทอง เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 6

531 โรงเรียนนิยมไพรผาหมอน อินทนนท์ จอมทอง เขียงให!! สพป.เชียงใหม่ เขต 6

532 โรงเรียนบ้านเมืองอาง จอมทอง เขียงใหม่ ส ซริงโหม เขตไ)^-'.
533 โรงเรียนบ้านห้วยล้มปอย จอมทอง เขียงใหม่ ^สพป.เชียงใหมโ่ข5r6-^
534 โรงเรียนบ้านชุนแตะ จอมทอง เชียงใหม่ II ?)^'.เชียงให!! ขด 6^
535 โรงเรียนบ้านชุนยะ จอมทอง เชียงใหม่ // /สพปุ.rlib:นาม่ เขต 6
536 โรงเรียนบ้านชุนกลาง สาขาแมย่ะน้อย จอมทอง เชียงใหม่ สพปโซยีสห่มฺ เขต'6; น.
537 โรงเรียนปากล้วยพัฒนา จอมทอง เชียงให!! \รพป.เ^^
538 โรงเรียนชุมขนบ้านพราวหนุ่ม แมแ่จ่ม เขียงใหม่
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539 โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคง แมแ่จ่ม เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 6

540 โรงเรียนบานทัพ แมแ่จ่ม เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 6

541 โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา แมแ่จ่ม เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 6

542 โรงเรียนบานแมน่าจร แมแ่จ่ม เขียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 6

543 โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง กัลยาณวีัฒนา เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 6

544 โรงเรียนสามัคคสีันม่วง กัลยาณวีัฒนา เขียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 6

545 โรงเรียนบ้านจันทร์ สาขาแจ่มนอย กัลยาณวีัฒนา เขียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 6

546 โรงเรียนบ้านแมแ่ดดน้อย สาขาบ้านดงสามหมื่น กัลยาณวีัฒนา เขียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 6

547 โรงเรียนบ้านแมต่ะละ กัลยาณวีัฒนา เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 6

548 โรงเรียนบ้านแมแ่ดดน้อย กัลยาณวีัฒนา เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 6

549 โรงเรียนบ้านชุนกลาง จอมทอง เขียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 6

550 โรงเรียนบ้านโม่งหลวง แมแ่จ่ม เขียงใหม่ สพป.เขียงใหม่ เขต 6

551 โรงเรียนบ้านอมเม็ง แมแ่จ่ม เขียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 6

552 โรงเรียนบ้านโม่งหลวง สาขาบ้านแมอ่มลานใน แมแ่จ่ม เชียงใหม่ สพป.เขียงใหม่ เขต 6

553 โรงเรียนบ้านต่อเรือ แมแ่จ่ม เขียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 6

554 โรงเรียนบ้านแมป่าน แมแ่จ่ม เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 6

555 โรงเรียนบ้านเน้นวทยา แมแ่จ่ม เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 6

556 โรงเรียนบ้านผานัง แมแ่จ่ม เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 6

557 โรงเรียนบ้านเราะวิทยา แมแ่จ่ม เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 6

558 โรงเรียนบ้านแมแ่อเหนือ สาขาแมแ่จ๊ะ แมแ่จ่ม เชียงใหม่ สพป.เขียงใหม่ เขต 6

559 โรงเรียนบ้านสบวาก แมแ่จ่ม เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 6

560 โรงเรียนบ้านแมแ่ฮเหนือ แมแ่จ่ม เขียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 6

561 โรงเรียนบ้านนาอ่อง แมแ่จ่ม เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 6

562 โรงเรียนบ้านห้วยยา กัลยาณวีัฒนา เขียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 6

563 โรงเรียนบ้านจันทร์ กัลยาณวีัฒนา เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 6

564 โรงเรียนบ้านกองแขก แมแ่จ่ม เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 6

565 โรงเรียนบ้านแมศ่ก แมแ่จ่ม เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 6

566 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว แมแ่จ่ม เชียงใหม่ สพป.เขียงใหม่ เขต 6

567 โรงเรียนบ้านปางหินฝน แมแ่จ่ม เขียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 6

568 โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านทุย แม่แจ่ม เชียงใหม่ สพป.เขียงใหม่ เขต 6

569 โรงเรียน ออป.13 แมแ่จ่ม เขียงใหม่ สพป.เขียงใหม่ เขต 6

570 โรงเรียนหาดทรายทอง ปะเหลียน ตรัง สพป.ตรัง เขต 1

571 โรงเรียนบ้านแหลม ปะเหลียน ตรัง สพป.ตรัง เขต 1

572 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ กันตัง ตรัง สพป.ตรัง เขต 2

573 โรงเรียนบ้านบาตปุ่เต๊ะ กันตัง ตรัง สพป.ตรัง เขต 2

574 โรงเรียนบ้านเกาะลิบง กันดัง ตรัง สพป.ตรัง เขต 2

575 โรงเรียนบ้านบาดปููเต๊ะ สาขาบ้านหลังเขา กันดัง ตรัง สพป.ตรัง เขต 2

576 โรงเรียนบ้านเกาะหมาก (สถิตย์สทุธวิงษ์) เกาะกูด ตราด สพป.ตราด

577 โรงเรียนบ้านคลองเจ้า เกาะกูด ตราด สพป.ตราด

578 โรงเรียนบ้านอ่าวพร้าว เกาะกูด ตราด สพป.ตราด

579 โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด เกาะกูด ตราด

580 โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง เกาะช้าง ตราด สพบ,้ตร'ิเด-

581 โรงเรียนบ้านคลองพร้าว เกาะช้าง ตราด
H /^สพ -ตราด

582 โรงเรียนบ้านบางเบ้า เกาะช้าง ตราด ป...

583 โรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป เกาะช้าง ตราด

584 โรงเรียนวัดสลักเพชร เกาะช้าง ตราด

585 โรงเรียนบ้านห้วยเหลึอง เมอ็งตาก ตาก
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586 โรงเรียน•ชุนท้ายตากพัฒนาศึกษา บ้านตาก ตาก สพป.ตาก เขต 1

587 โรงเรียนบ้านสันป่าป่วย สามเงา ตาก สพป.ตาก เขต 1

588 โรงเรียนบ้านโสมง สามเงา ตาก สพป.ตาก เขต 1

589 โรงเรียนบ้านลูมวาบ สามเงา ตาก สพป.ตาก เขต 1

590 โรงเรียนบ้านลูมวาบ สาขาบ้านลูมอวบ สามเงา ตาก สพป.ตาก เขต 1

591 โรงเรียนท้นลาดนาไอวิทยาคม สามเงา ตาก สพป.ตาก เขต 1

592 โรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม วังเจ้า ตาก สพป.ตาก เขต 1

593 โรงเรียนบ้านศรคีีรรีักษ์ วังเจ้า ตาก สพป.ตาก เขต 1

594 โรงเรียนบ้านหวยพลู บ้านตาก ตาก สพป.ตาก เขต 1

595 โรงเรียนบ้านมูเซอ เมืองตาก ตาก สพป.ตาก เขต 1

596 โรงเรียนบ้านแมก่าษา แม่สอด ตาก สพป.ตาก เขต 2

597 โรงเรียนบ้านนํ้าดิบ แม่สอด ตาก สพป.ตาก เขต 2

598 โรงเรียนบ้านชุ)เตอ แม่สอด ตาก สพป.ตาก เขต 2

599 โรงเรียนบ้านเจดียโ์คะ แม่สอด ตาก สพป.ตาก เขต 2

600 โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด แม่สอด ตาก สพป.ตาก เขต 2

601 โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้านห้วยจะกีอ แม่สอด ตาก สพป.ตาก เขต 2

602 โรงเรียนบ้านธงชัย แม่สอด ตาก สพป.ตาก เขต 2

603 โรงเรียนบ้าน\jแป แม่สอด ตาก สพป.ตาก เขต 2

604 โรงเรียนญาณวศิึษฎ' แม่สอด ตาก สพป.ตาก เขต 2

605 โรงเรียนบ้านถํ้าผาโดั แม่สอด ตาก สพป.ตาก เขต 2

606 โรงเรียนบ้านปางสัาน แม่สอด ตาก สพป.ตาก เขต 2

607 โรงเรียนบ้านห้วยนกแล ห้องเรียนสาขาบ้านนํ้าดิบบอนหวาน แมร่ะมาด ตาก สพป.ตาก เขต 2

608 โรงเรียนบ้านพะละ แมร่ะมาด ตาก สพป.ตาก เขต 2

609 โรงเรียนบ้าน•ชุนห้วยนกแล แมร่ะมาด ตาก สพป.ตาก เขต 2

610 โรงเรียนบ้านขะเนจี้อ แมร่ะมาด ตาก สพป.ตาก เขต 2

611 โรงเรียนกลาโหมราชเสนา แมร่ะมาด ตาก สพป.ตาก เขต 2

612 โรงเรียนบ้านสามหมิ่น แมร่ะมาด ตาก สพป.ตาก เขต 2

613 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง แมร่ะมาด ตาก สพป.ตาก เขต 2

614 โรงเรียนบ้านนํ้าหอม แมร่ะมาด ตาก สพป.ตาก เขต 2

615 โรงเรียนบ้าน'ชุนห้วยแมท่้อ แมร่ะมาด ตาก สพป.ตาก เขต 2

616 โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสมกุลฑลจีนดา แมร่ะมาด ตาก สพป.ตาก เขต 2

617 โรงเรียนบ้านสามหมิ่น ห้องเรียนสาขากเตอร'โกล แมร่ะมาด ตาก สพป.ตาก เขต 2

618 โรงเรียนบ้านสามหมิ่น ห้องเรียนสาขาบ้านห้วยขนุน แมร่ะมาด ตาก สพป.ตาก เขต 2

619 โรงเรียนบ้านแมโ่พ ท่าสองยาง ตาก สพป.ตาก เขต 2

620 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก สพป.ตาก เขต 2

621 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง พ้องเรียนสาขาบ้านทชีอแม ท่าสองยาง ตาก สพป.ตาก เขต 2

622 โรงเรียนบ้านแมว่ะหลวง ท่าสองยาง ตาก สพป.ตาก เขต 2

623 โรงเรียนบ้านแมว่ะหลวง สาขาบ้านแมโ่ปคี ท่าสองยาง ตาก สพป.ตาก เขต 2

624 โรงเรียนบ้านแมต่ื่น ท่าสองยาง ตาก สพป.ตาก เขต^K
625 โรงเรียนบ้านแมอ่มกิ ท่าสองยาง ตาก // /ร"สพป.ตากไขดิ^
626 โรงเรียนบ้านแมอ่มกิ พ้องเรียนสาขาบ้านชุนแมเ่หว่ย ท่าสองยาง ตาก [
627 โรงเรียนบ้านแมอ่มกิ พ้องเรียนสาขาบ้านแมส่ะเปา ท่าสองยาง ตาก

628 โรงเรียนบ้านแมอ่มกิ ห้องเรียนสาขาบ้านแมต่ะชุ) ท่าสองยาง ตาก V ไ^ ® 2 fy
629 โรงเรียนบ้านแมอ่มกิ พ้องเรียนสาขาบ้านปอเคลอะเด ท่าสองยาง ตาก Vร.^)ร^^^
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630 โรงเรียนบ้านแมอ่มกิ ห้องเรียนสาขาบ้านแมล่าคี ท่าสองยาง ตาก สพป.ตาก เขต 2

631 โรงเรียนบ้านแมอ่มกิ ห้องเรียนสาขาบ้านอมกอทะ ท่าสองยาง ตาก สพป.ตาก เขต 2

632 โรงเรียนบ้านแมอ่มกิ ห้องเรียนสาขาบ้านเกร๊ะคี ท่าสองยาง ตาก สพป.ตาก เขต 2

633 โรงเรียนบ้านแมอ่มกิ ห้องเรียนสาขาบ้านขอแขระกลา ท่าสองยาง ตาก สพป.ตาก เขต 2

634 โรงเรียนบ้านแมอ่มกิ ห้องเรียนสาขาบ้านเคาะท้โคะ ท่าสองยาง ตาก สพป.ตาก เขต 2

635 โรงเรียนบ้านแมอ่มกิ ห้องเรียนสาขาบ้านปางทอง ท่าสองยาง ตาก สพป.ตาก เขต 2

636 โรงเรียนบ้านแมอ่มกิ ห้องเรียนสาขาบ้านอวโจ ท่าสองยาง ตาก สพป.ตาก เขต 2

637 โรงเรียนบ้านแมอ่มกิ ห้องเรียนสาขาบ้านวะหย่าโจ ท่าสองยาง ตาก สพป.ตาก เขต 2

638 โรงเรียนบ้านแมอ่มกิ ห้องเรียนสาขาบ้านแมเ่ป่งทะ ท่าสองยาง ตาก สพป.ตาก เขต 2

639 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก สาขาบ้านจ่อคี ท่าสองยาง ตาก สพป.ตาก เขต 2

640 โรงเรียนบ้านแมส่ละเหนือ ท่าสองยาง ตาก สพป.ตาก เขต 2

641 โรงเรียนบ้านแมอ่อกผารู ท่าสองยาง ตาก สพป.ตาก เขต 2

642 โรงเรียนบ้านแมส่ละ ท่าสองยาง ตาก สพป.ตาก เขต 2

643 โรงเรียนบ้านหนองบัว ท่าสองยาง ตาก สพป.ตาก เขต 2

644 โรงเรยีนบ้านแมส่ลิดหลวงวิทยา ท่าสองยาง ตาก สพป.ตาก เขต 2

645 โรงเรียนบ้านแมส่ลิดหลวงวิทยา สาขาเกรีะดี ท่าสองยาง ตาก สพป.ตาก เขต 2

646 โรงเรียนบ้านแมส่ลิดหลวงวิทยา สาขาเขียงแก้ว ท่าสองยาง ตาก สพป.ตาก เขต 2

647 โรงเรียนบ้านแมส่ลิดหลวงวิทยา สาขาธรรมศาสตร์ร่วมใจ ท่าสองยาง ตาก สพป.ตาก เขต 2

648 โรงเรียนบ้านแมส่ลิดหลวงวิทยา สาขาบ้านแมโ่ขะ ท่าสองยาง ตาก สพป.ตาก เขต 2

649 โรงเรียนบ้านแมส่ลิดหลวงวิทยา สาขาบ้านแมน่ิลดี ท่าสองยาง ตาก สพป.ตาก เขต 2

650 โรงเรียนบ้านแมส่ลิดหลวงวิทยา สาขาบ้านแมส่ลิดดี ท่าสองยาง ตาก สพป.ตาก เขต 2

651 โรงเรียนบ้านแมส่ลิดหลวงวิทยา สาขาสลิดนอย ท่าสองยาง ตาก สพป.ตาก เขต 2

652 โรงเรียบ้านแมร่ะเมิง ท่าสองยาง ตาก สพป.ตาก เขต 2

653 โรงเรียนบ้านแมร่ะเมิง สาขาบ้านตะพเดอ ท่าสองยาง ตาก ลพป.ตาก เขต 2

654 โรงเรียนบ้านแมพ่ลู ท่าสองยาง ตาก ลพป.ตาก เขต 2

655 โรงเรียนบ้านแมพ่ลู ห้องเรียนสาขาบ้านมอท้ทะ ท่าสองยาง ตาก สพป.ตาก เขต 2

656 โรงเรียนบ้านแมพ่ลู ห้องเรียนสาขาบ้านแมส่องบ้อย ท่าสองยาง ตาก สพป.ตาก เขต 2

657 โรงเรียนบ้านแม่จวาง ท่าสองยาง ตาก สพป.ตาก เขต 2

658 โรงเรียนชุมขนบ้านอุ้มผาง อุ้มผาง ตาก สพป.ตาก เขต 2

659 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง สาขายะโม่คี อุ้มผาง ตาก สพป.ตาก เขต 2

660 โรงเรียนสามัคควีิทยา อุ้มผาง ตาก สพป.ตาก เขต 2

661 โรงเรียนสามัคควีิทยา สาขาอุ้มผางดี อุ้มผาง ตาก สพป.ตาก เขต 2

662 โรงเรียนบ้านแมล่ะมุ้งวิทยา อุ้มผาง ตาก สพป.ตาก เขต 2

663 โรงเรียนบ้านหนองหลวง อุ้มผาง ตาก สพป.ตาก เขต 2

664 โรงเรียนบ้านเชอทะ อุ้มผาง ตาก สพป.ตาก เขต 2

665 โรงเรียนชุนห้วยบ้านรุ่ง อุ้มผาง ตาก สพป.ตาก เขต 2

666 โรงเรียนบ้านกล้อทอ อุ้มผาง ตาก ะร้พโโตาก เขต
667 โรงเรียนบ้านบุเซะโปล้ อุ้มผาง ตาก พปโตาก เขด'ช้ร
668 โรงเรียนบ้านนุเชะโปล้ สาขาชอแมะโกร อุ้มผาง ตาก / ส^.ตากแขต \
669 โรงเรียนบ้านนุเชะโปล้ สาขาท้โพจิ อุ้มผาง ตาก 1 j . ป.ตซ็ท เขต 2 \
670 โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ สาขานโุพ อุ้มผาง ตาก 1 1

z )
671 โรงเรียนท่านผหูญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) อุ้มผาง ตาก 1 'พ^
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672 โรงเรบีนบ้านแมก่ลองเก่า อุ้มผาง ตาก สพป.ตาก เขต 2

673 โรงเรียนบ้านปรอผาโต้ อุ้มผาง ตาก สพป.ตาก เขต 2

674 โรงเรียนบ้านโบก้ะพง อุ้มผาง ตาก สพป.ตาก เขต 2

675 โรงเรี่ยนบ้านแมก่ลองนอย อุ้มผาง ตาก สพป.ตาก เขต 2

676 โรงเรียนบ้านแมก่ลองใหม่ อุ้มผาง ตาก สพป.ตาก เขต 2

677 โรงเรียนบ้านกล้อทอ ห้องเรียนสาขาทจีอชี อุ้มผาง ตาก สพป.ตาก เขต 2

678 โรงเรียนบ้านหม่นฤาชัย พบพระ ตาก สพป.ตาก เขต 2

679 โรงเรียนห้วยนํ้านกัวทยา พบพระ ตาก สพป.ตาก เขต 2

680 โรงเรียนอรุณเมธา พบพระ ตาก สพป.ตาก เขต 2

681 โรงเรียนบ้านช่องแคบ พบพระ ตาก สพป.ตาก เขต 2

682 โรงเรียนบ้านชุนห้วยช่องแคบ พบพระ ตาก สพป.ตาก เขต 2

683 โรงเรียนบ้านทีกะเบ้อ พบพระ ตาก สพป.ตาก เขต 2

684 โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี พบพระ ตาก สพป.ตาก เขต 2

685 โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี สาขาบ้านสามยอดดอย พบพระ ตาก สพป.ตาก เขต 2

686 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 พบพระ ตาก สพป.ตาก เขต 2

687 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 พบพระ ตาก สพป.ตาก เขต 2

688 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 พบพระ ตาก สพป.ตาก เขต 2

689 โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ พบพระ ตาก สพป.ตาก เขต 2

690 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 พบพระ ตาก สพป.ตาก เขต 2

691 โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ พบพระ ตาก สพป.ตาก เขต 2

692 โรงเรียนบ้านมอเกอ พบพระ ตาก สพป.ตาก เขต 2

693 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแมอ่อกลู พบพระ ตาก สพป.ตาก เขต 2

694 โรงเรียนบ้านยะพอ พบพระ ตาก สพป.ตาก เขต 2

695 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 พบพระ ตาก สพป.ตาก เขต 2

696 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 พบพระ ตาก สพป.ตาก เขต 2

697 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 พบพระ ตาก สพป.ตาก เขต 2

698 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 พบพระ ตาก สพป.ตาก เขต 2

699 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดี พบพระ ตาก สพป.ตาก เขต 2

700 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 พบพระ ตาก สพป.ตาก เขต 2

701 โรงเรียนชุมชนบ้านแมต่้าน (ราษฎรบำรุง) ท่าสองยาง ตาก สพป.ตาก เขต 2

702 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ พบพระ ตาก สพป.ตาก เขต 2

703 โรงเรียนบ้านแมจ่ะเราสองแคว แมร่ะมาด ตาก สพป.ตาก เขต 2

704 โรงเรียนบ้านห้วยบง แมร่ะมาด ตาก สพป.ตาก เขต 2

705 โรงเรียนชุมชนบ้านแมจ่ะเราบ้านทุ่ง แมร่ะมาด ตาก สพป.ตาก เขต 2

706 โรงเรียนบ้านแมร่ะมาดราษฎร์บำรุง แมร่ะมาด ตาก สพป.ตาก เขต 2

707 โรงเรียนบ้านห้วยนกแล แมร่ะมาด ตาก สพป.ตาก เขต 2

708 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง แมร่ะมาด ตาก สพป.ตาก เขต 2

709 โรงเรียนบ้านแมต่าว แม่สอด ตาก รึพั่ป^กไข^^
710 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง แม่สอด ตาก / สพโโพ!-!ขต 2

711 โรงเรียนบ้านแมโ่กนเกน แม่สอด ตาก [/ ฟ้พป่ เก เ!เต

712 โรงเรียนบ้านห้วยไมัแป่น แม่สอด ตาก II 1 V ทหป.ตา’’. ฟ§ุ2? \
713 โรงเรียนบ้านแมก่ื้ดสามท่า แม่สอด ตาก 11 1 สพป เ^ 1
714 โรงเรียนชุมชนบ้านแมก่นุ้อย แม่สอด ตาก V. \ พ^^? 2.ที่^^'

ปร่ ปปป, ำป ป1/
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715 โรงเรียนบ้านแมก่เูหนือ แม่สอด ตาก สพป.ตาก เขต 2

716 โรงเรียนชุมชนบ้านแมต่าวกลางมิตรภาพที่ 26 แม่สอด ตาก สพป.ตาก เขต 2

717 โรงเรียนบ้านแมต่าวแพะ แม่สอด ตาก สพป.ตาก เขต 2

718 โรงเรียนบ้านแมต่าวใต้ แม่สอด ตาก สพป.ตาก เขต 2

719 โรงเรียนบ้านแมป่ะ แม่สอด ตาก สพป.ตาก เขต 2

720 โรงเรียนบ้านแมป่ะใต้ แม่สอด ตาก สพป.ตาก เขต 2

721 โรงเรียนบ้านจกปก แมร่ะมาด ตาก สพป.ตาก เขต 2

722 โรงเรียนบ้านทุ่งถํ้า ท่าสองยาง ตาก สพป.ตาก เขต 2

723 โรงเรียนบ้านลู่ห่ ท่าสองยาง ตาก สพป.ตาก เขต 2

72a โรงเรียนบ้านห้วยนกกก ท่าสองยาง ตาก สพป.ตาก เขต 2

725 โรงเรียนบ้านแมอ่สุุวิทยา ท่าสองยาง ตาก สพป.ตาก เขต 2

726 โรงเรียนบ้านหมื่นญชัย พบพระ ตาก สพป.ตาก เขต 2

727 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามปอม แมร่ะมาเ ตาก สพป.ตาก เขต 2

728 โรงเรียนบ้านป่าใร' แมร่ะมาด ตาก สพป.ตาก เขต 2

729 โรงเรียนบ้านแมร่ะมาดบ้อย แมร่ะมาด ตาก สพป.ตาก เขต 2

730 โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ แมร่ะมาด ตาก สพป.ตาก เขต 2

731 โรงเรียนบ้านป่าไรเ่หนือ แมร่ะมาด ตาก สพป.ตาก เขต 2

732 โรงเรียนบ้านวังผา แมร่ะมาด ตาก สพป.ตาก เขต 2

733 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ) แม่สอด ตาก สพป.ตาก เขต 2

734 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน แม่สอด ตาก สพป.ตาก เขต 2

735 โรงเรียนบ้านท่าอาจ แม่สอด ตาก สพป.ตาก เขต 2

736 โรงเรียนบ้านแมต่าวใหม่ แม่สอด ตาก สพป.ตาก เขต 2

737 โรงเรียนบ้านหัวฝาย แม่สอด ตาก สพป.ตาก เขต 2

738 โรงเรียนบ้านด้างภบาล แม่สอด ตาก ลพป.ตาก เขต 2

739 โรงเรียนบ้านพะเด้ะ แม่สอด ตาก สพป.ตาก เขต 2

740 โรงเรียนบ้านแมล่ะเมา แม่สอด ตาก สพป.ตาก เขต 2

741 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ แม่สอด ตาก สพป.ตาก เขต 2

742 โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ แม่สอด ตาก สพป.ตาก เขต 2

743 โรงเรียนบ้านแมก่ีด้หลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 แม่สอด ตาก สพป.ตาก เขต 2

744 โรงเรียนบ้านแมก่หูลวง แม่สอด ตาก สพป.ตาก เขต 2

745 โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก แม่สอด ตาก ลพป.ตาก เขต 2

746 โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน แม่สอด ตาก สพป.ตาก เขต 2
747 โรงเรียนบ้านแมป่ะเหนือ แม่สอด ตาก สพป.ตาก เขต 2

748 โรงเรียนบ้านชุนห้วยแมต่้าน ท่าสองยาง ตาก สพป.ตาก เขต 2

749 โรงเรียนป่าไร’เอุท้ศ 4 พบพระ ตาก สพป.ตาก เขต 2
750 โรงเรียนบ้านขับเต่า วังนํ้าเขียว นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 3
751 โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน ปากช่อง นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 4
752 โรงเรียนบ้านเขาแกัว ปากช่อง นครราชสีมา ส£0$น้ครราชสีมา เขต ร̂.^
753 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย ปากช่อง นครราชสีมา สพป ครราชสมา'โพs4
754 โรงเรียนบ้านยอดห้วยแกว แมว่งศ์ นครสวรรค์ ป.ใ^สวร^ค์ เข^2
755 โรงเรียนบ้านยอดห้วยแกัว สาขาปางขาวสาร แมว่งศ์ นครสวรรค์ / ส 1̂

รุค่รสฺว่รร^^^
756 โรงเรียนวัดกำแพง เมืองนราธิวาส นราธิวาส [1 1 สพบ?เ ว̂า^^^
757 โรงเรียนบ้านยาบี เมืองนราธิวาส นราธิวาส สน๖.นราธิวาส เขต 1
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758 .รงเรียนบ้านไรพ่ญา เมืองนราธิวาส นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

759 รงเรียนบ้านกาแนะ เมืองนราธิวาส นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

760 รงเรียนบ้านกแูบสาลอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

761 รงเรียนบ้านโคกศึลา เมืองนราธิวาส นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

762 .รงเรียนบ้านบางมะนาว เมืองนราธิวาส นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

763 .รงเรียนบ้านค่าย เมืองนราธิวาส นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

764 .รงเรียนบ้าน\(ลากาบีะ เมืองนราธิวาส นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

765 รงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 เมืองนราธิวาส นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

766 .รงเรียนบ้านหัวเขา เมืองนราธิวาส นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

767 .รงเรียนไทยรัฐวิทยา!0 (บ้านใหม่) เมืองนราธิวาส นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

768 โรงเรียนบ้านโคกสยา เมืองนราธิวาส นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

769 โรงเรียนบ้านเปล เมืองนราธิวาส นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

770 โรงเรียนวัดพนาสณฑ์ เมืองนราธิวาส นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

771 โรงเรียนบ้านโคกพะยอม เมืองนราธิวาส นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

772 โรงเรียนบ้านบือราเป้ะ เมืองนราธิวาส นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

773 โรงเรียนบ้านลูแตทวูอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

774 โรงเรียนบ้านทอน เมืองนราธิวาส นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

775 โรงเรียนบ้านทรายขาว เมืองนราธิวาส นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

776 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส เมืองนราธิวาส นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

777 โรงเรียนเมอิงนราธิวาส เมืองนราธิวาส นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

778 โรงเรียนบ้านทุ่งโตะตัง เมืองนราธิวาส นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

779 โรงเรียนบ้านจิองา เมืองนราธิวาส นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

780 โรงเรียนบ้านตะโละแน็ง เมืองนราธิวาส นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต1

781 โรงเรียนบ้านยารอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

782 โรงเรียนบ้านโคกตเีต เมืองนราธิวาส นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

783 โรงเรียนบ้านโคกลุมุ เมืองนราธิวาส นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

784 โรงเรียนบ้านแคนา เมืองนราธิวาส นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

785 โรงเรียนบ้านโต๊ะนอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

786 โรงเรียนบ้านจดแดง เมืองนราธิวาส นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

787 โรงเรียนบ้านโคกแมแน เมืองนราธิวาส นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

788 โรงเรียนบ้านจะแลเกาะ เมืองนราธิวาส นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

789 โรงเรียนบ้านมะบังกาหยี เมืองนราธิวาส นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

790 โรงเรียนบ้านสุไหงบาลา เมืองนราธิวาส นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

791 โรงเรียนวัดโคกโก เมืองนราธิวาส นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

792 โรงเรียนบ้านรามา เมืองนราธิวาส นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

793 โรงเรียนบ้านทำเนียบ เมืองนราธิวาส นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

794 โรงเรียนบ้านปลักปลา เมืองนราธิวาส นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

795 โรงเรียนวัดลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

796 โรงเรียนบ้านยะลตูง (ประชุมวิทยาสาร) บาเจาะ นราธิวาส สพใ!นราธิวาส เขต 1

797 โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี บาเจาะ นราธิวาส ซ็พป.นราธิวาส เขต

798 โรงเรียนบ้านยีอลอ บาเจาะ นราธิวาส ราธึวาส เขตไ\
799 โรงเรียนบ้านแปัะบุญ บาเจาะ นราธิวาส / ร่าธว^เขส^
800 โรงเรียนบ้านบีอเจ๊าะ บาเจาะ นราธิวาส 1 สํทูป.นรุๆธวิาล. เขต 1

801 โรงเรียนนํ้าตกปาโจ (วันครู 2501) บาเจาะ นราธิวาส ’ เ y สพ^^า^
802 โรงเรียนบ้านปะลกุานากอ บาเจาะ นราธิวาส
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803 โรงเรียนบ้านถูก บาเจาะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

804 โรงเรียนบ้านบ้อเระ บาเจาะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

805 โรงเรียนบ้านบเุกะสูดอ บาเจาะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

806 โรงเรียนบานคลอแระ บาเจาะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

807 โรงเรียนบานตันหยง บาเจาะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

808 โรงเรียนบ้านถแูดยีอลอ บาเจาะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

809 โรงเรียนบ้านกะลูแป บาเจาะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

810 โรงเรียนบ้านอโึยะ บาเจาะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

811 โรงเรียนบ้านอาตะบ้อเระ บาเจาะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

812 โรงเรียนบ้านบิอแนปีแย บาเจาะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

813 โรงเรียนบ้านปะลกุาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

814 โรงเรียนวัดเซิงเขา (แดงอุทิศ) บาเจาะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

815 โรงเรียนบ้านมะยูง บาเจาะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

816 โรงเรียนบ้านบาดู มิตรภาพที่ 66 บาเจาะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

817 โรงเรียนบ้านปะลกุาแปเราะ บาเจาะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

818 โรงเรียนบ้านตะโละบาลอ บาเจาะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

819 โรงเรียนบ้านสโุหงบาดู บาเจาะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

820 โรงเรียนราชประขานุเคราะห์ 9 บาเจาะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

821 โรงเรียนบ้านปชููตฆอ บาเจาะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

822 โรงเรียนราชประขานุเคราะห์ 10 บาเจาะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

823 โรงเรียนบ้านต้นตาล ยิ่งอ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

824 โรงเรียนบ้านแยะ ยิ่งอ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

825 โรงเรียนบ้านนากอ (มะดากะอุทิศ) ยิ่งอ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

826 โรงเรียนบ้านลโุบะปาเระ ยิ่งอ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

827 โรงเรียนบ้านจอเบาะ ยิ่งอ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

828 โรงเรียนบ้านตะโละมิญอ ยิ่งอ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

829 โรงเรียนบ้านบเุกะบากง ยิ่งอ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

830 โรงเรียนบ้านบลูกาสนอ ยิ่งอ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

831 โรงเรียนบ้านกูยิ ยิ่งอ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

832 โรงเรียนบ้านยีงอ ยิ่งอ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

833 โรงเรียนบ้านกเล็ง ยิ่งอ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

834 โรงเรียนบ้านบุเกะกอตอ ยิ่งอ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

835 โรงเรียนบ้านกานุ๊ ยิ่งอ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

836 โรงเรียนบ้านกาเด็ง ยิ่งอ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

837 โรงเรียนบ้านศาลาลูกไก่ ยิ่งอ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

838 โรงเรียนบ้านทุ่งคา ยิ่งอ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

839 โรงเรียนบ้านปูตะ ยิ่งอ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

840 โรงเรียนบ้านกแว (ประชาอุทิศ) ยิ่งอ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

841 โรงเรียนบ้านลูโบะบายะ ยิ่งอ นราธิวาส สพป เขต 1

842 โรงเรียนบ้านปาลอบาต๊ะ ยิ่งอ นราธิวาส ซ็พป.นราธิวาส เขต

843 โรงเรียนบ้านกำปงปึแซ ยิ่งอ นราธิวาส พ นราธิวาส'โขต'ร^
844 โรงเรียนบ้านลโุบะดาโต๊ะ ยีงอ นราธิวาส / / ร!ราธ^ส เพ^
845 โรงเรียนบ้านกาแร ยิ่งอ นราธิวาส 1 ร^นุ?ๆ^ล่ ]
846 โรงเรียนบ้านบาโงปะแต รีอเสาะ นราธิวาส สพ^นราธิวาส เขตุ 1
847 โรงเรียนบ้านสายนํ้าทิพย์ รีอเสาะ นราธิวาส ^^^\สชุปฺ:นราธิวาส นขต 1
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848 รงเรียนบานสวนพลู รอเสาะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

849 รงเรียนบ้านธรรมเจริญ รีอเสาะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1
850 รงเรียนบ้านบลูกาธีเล รอีเสาะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

851 รงเรียนประชาพัฒนา รีอเสาะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

852 รงเรียนบ้านพนาทักษิณ รอเสาะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1,

853 โรงเรียนบ้านบาตง รียเสาะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1
854 โรงเรียนวัดราษฎรสโมสร (ไพโรจน์วิทยา) รีอเสาะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

855 โรงเรียนบ้านนาดา รือเสาะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

856 โรงเรียนบ้านรอีเสาะ รือเสาะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

857 โรงเรียนบ้านยาแลเบ้าะ รีอเสาะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

858 โรงเรียนบ้านบากง รีอเสาะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1
859 โรงเรียนบ้านนาโอน รีอเสาะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1
860 โรงเรียนบ้านบูกั๊ตยอแร รอเสาะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต1

861 โรงเรียนบ้านบลูกา รีอเสาะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1
862 โรงเรียนบ้านยะบะ (อุปการวิทยา) รือเสาะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1
863 โรงเรียนบ้านกาโดะ รอเสาะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1
864 โรงเรียนบ้านลาเมาะ รีอเสาะ นราธิวาส ลพป.นราธิวาส เขต 1
865 โรงเรียนบ้านลาเมาะอเล รือเสาะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1
866 โรงเรียนบ้านสะแนะ รึอเสาะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

867 โรงเรียนบ้านสเุบ้ะ รือเสาะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1
868 โรงเรียนบ้านขีอเลาะ รือเสาะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1
869 โรงเรียนบ้านลูโบะ โละ รีอเสาะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1
870 โรงเรียนบ้านอินอ รีอเสาะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1
871 โรงเรียนบ้านกูยิ รือเสาะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1
872 โรงเรียนบ้านบรจิ๊ะ รอีเสาะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1
873 โรงเรียนบ้านบือแรง รีอเสาะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1
874 โรงเรียนชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ รีอเสาะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1
875 โรงเรียนบ้านมะนังปันยัง รีอเสาะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1
876 โรงเรียนบ้านบาโงปุโ่ละ รีอเสาะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1
877 โรงเรียนบ้านละหาน รอเสาะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1
878 โรงเรียนบ้านดีอแย รีอเสาะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1
879 โรงเรียนบ้านสาวอ รีอเสาะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1
880 โรงเรียนบ้านจ๊อแร รอเสาะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1
881 โรงเรียนบ้านมีอและห์ รีอเสาะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1
882 โรงเรียนบ้านตายา รีอเสาะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1
883 โรงเรียนบ้านยอลาแป รีอเสาะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1
884 โรงเรียนบ้านดอนยหะยี รีอเสาะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1
885 โรงเรียนบ้านบอเล็งใต้ รีอเสาะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1
886 โรงเรียนประชาวิทยรังสรรค์ ศรสีาคร นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1
887 โรงเรียนบ้านปาไผ่ ศรสีาคร นราธิวาส พขนีราธวิา?เชี
888 โรงเรียนบ้านคีรรีาษฎร์รังสฤษดึ๋ ศรสีาคร นราธิวาส สvpjฯรราธววั ต 1
889 โรงเรียนบ้านลาเวง ศรสีาคร นราธิวาส / สพ^นรา^าส เ^ต1^ x

890 โรงเรียนบ้านตามุง ศรสีาคร นราธิวาส
r

1 1891 โรงเรียนสว่างวัฒนา ศรสีาคร นราธิวาส \ ลพ’^ ร^ [ 1
892 โรงเรียนบ้านดาอง ศรสีาคร นราธิวาส oxK ส 1
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893 .วิงเรียนบานสาคร ศรสีาคร นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

894 โรงเรียนบัานกลูบี ศรสีาคร นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

895 โรงเรียนชุม'ธนบ้านชากอ ศรสีาคร นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

896 โรงเรียนบ้านตะมะยูง ศรสีาคร นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

897 โรงเรียนสามัคควีิทยา ศรสีาคร นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

898 โรงเรียนบ้านตอหลัง ศรสีาคร นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

899 โรงเรียนบ้านบึอแนนากอ ศรสีาคร นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

900 โรงเรียนบ้านลูโบะ้บาดู ศรสีาคร นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

901 โรงเรียนบ้านไอร์แยง ศรสีาคร นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

902 โรงเรียนบ้านปาหมัน ศรสีาคร นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

903 โรงเรียนบ้านคอลอกาเว ศรสีาคร นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1

904 โรงเรียนบ้านปูยู ตากใบ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2

905 โรงเรียนบ้านศรพีงัน ตากใบ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2
906 โรงเรียนบ้านตะเหลื่ยง ตากใบ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2

907 โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน ตากใบ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2

908 โรงเรียนบ้านปะลกุา ตากใบ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2
909 โรงเรียนบ้านสะหริ่ง ตากใบ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2

910 โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 ตากใบ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2

911 โรงเรียนบ้านปลักปลา ตากใบ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2

912 โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห (เสาร์ศึกษาคาร) ตากใบ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2
913 โรงเรียนบ้านตาบา ตากใบ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2
914 โรงเรียนบ้านท้วคลอง ตากใบ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2

915 โรงเรียนบ้านแฆแบ๊ะ ตากใบ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2
916 โรงเรียนบ้านปะดะคอ ตากใบ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2
917 โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม ตากใบ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2
918 โรงเรียนบ้านโคกงู ตากใบ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2
919 โรงเรียนบ้านบางชุนทอง ตากใบ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2
920 โรงเรียนราชประชาบเุคราะห์ 44 วัดชทัท้นตสนาน ตากใบ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2
921 โรงเรียนวัดโคกมะม่วง ตากใบ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2
922 โรงเรียนวัดพระพุทธ ตากใบ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2
923 โรงเรียนวัดสิทธสิารประดิษฐ์ ตากใบ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2

924 โรงเรียนบ้านกบุ ตากใบ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2
925 โรงเรียนบ้านสะปอม ตากใบ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2
926 โรงเรียนบ้านโคกยามู ตากใบ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2
927

928

โรงเรียนบ้านไพรวัน

โรงเรียนวัดเกาะสวาด

ตากใบ

ตากใบ

นราธิวาส

นราธิวาส

สพป.นราธิวาส เขต 2

สพป.นราธิวาส เขต 2
929 โรงเรียนวัดทรายขาว ตากใบ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2
930 โรงเรียนบ้านตอหลัง ตากใบ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2
931 โรงเรียนวัดโคกมะเฟอิง ตากใบ นราธิวาส ลพป^^ ทสิทขิ^

932 โรงเรียนบ้านปลูาเจ๊ะมูดอ ตากใบ นราธิวาส สพป.นราฐววส-เขธน2
933

934

โรงเรียนบ้านคลองตัน

โรงเรียนบ้านศาลาใหม่

ตากใบ

ตากใบ

นราธิวาส

นราธิวาส

สพ น̂ราธิวาส เขต 2

II A

935 โรงเรียนบ้านสามแยก แว้ง นราธิวาส II เสพบ'*IBสี^^ 7

936 โรงเรียนบ้านบาโง แว้ง นราธิวาส J

937 โรงเรียนบ้านไมฝัาด แว้ง นราธิวาส
\ชุ^ (ค่^^

น
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938 รงเริยนบ้านศาลารมูา แว้ง นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2

939 รงเรียนบ้านตอออ แว้ง นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2

940 ;รงเรียนบ้านจะมาแกะ แว้ง นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2

941 รงเรียนบ้านบางชุด แว้ง นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2

942 รงเรียนบ้านตำ เสาพัฒนา แว้ง นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2

943 .รงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง แว้ง นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2

944 .รงเรียนบ้านแมด่ง แว้ง นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2

945 .รงเรียนบ้านตอแล แว้ง นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2

946 รงเรียนบ้านยะทอ แว้ง นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2

947 โรงเรียนบ้านทุเกะตา แว้ง นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2

948 รงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2 แว้ง นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2

949 .รงเรียนบ้าน'นโร๊ะ แว้ง นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2

950 .รงเรียนบ้านเจ๊ะยอ แว้ง นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2

951 โรงเรียนเทพประทาน (บ้านเจ๊ะเต็ง) แว้ง นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2

952 .รงเรียนเทพประทานไทยยืนยง แว้ง นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2

953 โรงเรียนบ้านฆอเลาะทวุอ แว้ง นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2

954 โรงเรียนบ้านกวูา แว้ง นราธิวาส ถึพป.นราธิวาส เขต 2

955 โรงเรียนบ้านกรอีชอ แว้ง นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2

956 โรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม แว้ง นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2

957 โรงเรียนบ้านแว้ง แว้ง นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2

958 โรงเรียนบ้านแอแว แว้ง นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2

959 โรงเรียนบ้านดีอมายู แว้ง นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2

960 โรงเรียนเพลินพิศ แว้ง นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2

961 โรงเรียนบ้านแขยง แว้ง นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2

962 โรงเรียนนิคมพัฒนา2 สุคิรนี นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2

963 โรงเรียนบ้านนํ้าไส สุคิรนี นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2

964 โรงเรียนรกไทย ลคุิรนี นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2

965 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง สุคิรนี นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2

966 โรงเรียนลคุิรนี ลคุิรนี นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2

967 โรงเรียนนิคมพัฒนา 4 ลคุิรนิ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2

968 โรงเรียนนิคมพัฒนา10 สุครีิน นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2

969 โรงเรียนบ้านน์าทุเรียน สุคีรนี นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2

970 โรงเรียนบ้านบาลกูายาอึง สคุิรนี นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2

971 โรงเรียนบ้านร่วมใจ สคุิรนี นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2

972 โรงเรียนนิคมพัฒนา5 สุคึรนี นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2

973 โรงเรียนนิคมพัฒนา6 สุคริิน นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2

974 โรงเรียนบ้านจหุาภรณ์ 12 สุคิริน นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2

975 โรงเรียนนิคมพัฒนา7 สุครีิน นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2

976 โรงเรียนนิคมพัฒนา9 สุคริิน นราธิวาส สพป รา^า พ̂^-.
977 โรงเรียนบ้านชรายอ สุไหงโก-ลก นราธิวาส ส ราธวาส เขต 2

978 โรงเรียนบ้านตึอระ มิตรภาพที่ 172 สุไหงโก-ลก นราธิวาส น^ธึวาส เขต 2

979 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะชามา สไุทงโก-ลก นราธิวาส ห สพ เ̂ ว้̂าสั เขฺ^
980 โรงเรียนบ้านกวาลอชิรา ลุไหงโก-ลก นราธิวาส (1 ส^ป.นร^ธไาส เ-!ต 2

981 โรงเรียนบ้านมิอบา สุไหงโก-ลก นราธิวาส ส^นราธ'^^ 21 :

982 โรงเรียนบ้านลาแล สุไหงโก-ลก นราธิวาส ธิ’ใาล เขต 2
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983 โรงเรียนบานโต๊ะเวาะ ตุไหงโก-ลก นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2

984 โรงเรียนบ้านกแูบอึแก ตุใหงโก-ลก นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2

985 โรงเรียนบานมูโนะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2

986 โรงเรียนบ้านปาด้งยอ สุไหงโก ลก นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2

987 โรงเรียนบ้านลูโบะลึอซง สุไหงโก-ลก นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2

988 โรงเรียนบ้านปุ่โบะี สุไหงโก-ลก นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2

989 โรงเรียนบ้านตโุหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2

990 โรงเรียนบ้านกาวะ สุไหงปาดี นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2

991 โรงเรียนบ้านสายะ สุไหงปาดี นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2

992 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา) สุไหงปาดี นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2

993 โรงเรียนบ้านบาโงลูมอ สุไหงปาดี นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2

994 โรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง สุไหงปาดี นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2
995 โรงเรียนบ้านไอบาต สุไหงปาดี นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2

996 โรงเรียนบ้านนือราแง สไุหงปาดี นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2

997 โรงเรียนบ้านโผลง สุไหงปาดี นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2

998 โรงเรียนบ้านโต๊ะเต็ง สุไหงปาดี นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2

999 โรงเรียนอิสลามบำรุง สุไหงปาดี นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2
1000 โรงเรียนบ้านปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2

1001 โรงเรียนบ้านปอเนาะ สุไหงปาดี นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2
1002 โรงเรียนบ้านละหาน ลุไหงปาดี นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2

1003 โรงเรียนบ้านโคกตา สุไหงปาดี นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2
1004 โรงเรียนบ้านตาเชะใต้ สุไหงปาดิ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2

1005 โรงเรียนบ้านกวูา สุไหงปาดี นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2
1006 โรงเรียนบ้านตอเอะ สุไหงปาดี นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2
1007 โรงเรียนบ้านบาโงกีอเต สุไหงปาดี นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2
1008 โรงเรียนบ้านตะโละบเุก๊ะ สุไหงปาดี นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2
1009 โรงเรียนบ้านสากอ สุไหงปาดี นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2
1010 โรงเรียนบ้านไมแก่น สุไหงปาดี นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2
1011 โรงเรียนบ้านกลูบ สุไหงปาดี นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2
1012 โรงเรียนบ้านงีอแร สไุหงปาดี นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2
1013 โรงเรียนบ้านบอเกาะ สุไหงปาดี นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2
1014 โรงเรียนบ้านบาโงมาแย สุไหงปาดี นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2
1015 โรงเรียนบ้านตาเซะเหนือ สุไหงปาดี นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2
1016 โรงเรียนวัดโบราณสถตย์ สุไหงปาดี นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2
1017 โรงเรียนวัดประดิษฐ์บปุผา สุไหงปาดี นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2
1018 โรงเรียนบ้านตลิงสูง ลุไหงปาดี นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2
1019 โรงเรียนราชภักดี สุไหงปาดี นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2
1020 โรงเรียนวัดประชุมชลธารา สไุหงปาดี นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2
1021 โรงเรียนบ้าน\เลาเจ๊ะมูดอ ตากใบ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2
1022

1023

โรงเรียนบ้านกาลซิา

โรงเรียนบ้านกาหนวะ

ระแงะ

ระแงะ

นราธิวาส

นราธิวาส

สพป ส เขต3^
จ^.นรา5 โโขด"3 x

1024

1025

โรงเรียนบ้านลูลู

โรงเรียนบ้านกาเต็ง

ระแงะ

ระแงะ

นราธิวาส

นราธิวาส

/iสพป2^ธิวฐฺ3 เขต^
สพบ.นร้าธววส,เขตซั,-. ' \ a

1026 โรงเรียนบ้านสะโล ระแงะ นราธิวาส สพป.นราธวาล^
1027 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ ระแงะ นราธิวาส ส \̂ราธวิาส เขต 3 7T
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1028 รงเรียนบ้านบาโง ระแงะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 3

1029 โรงเรียนบ้านสโิป ระแงะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 3

1030 .รงเรียนบ้านกจิงลอปะ ระแงะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 3

1031 1รงเรียนบ้านทำนบ ระแงะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 3

1032 .รงเรียนอนุบาลระแงะ ระแงะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 3

1033 1รงเรียนบ้านเขาพระ ระแงะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 3

1034 .รงเรียนวัดร่อน ระแงะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 3

1035 .รงเรียนบ้านนือนงักีอเปาะ ระแงะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 3

1036 โรงเรียนบ้านปอทอง ระแงะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 3

1037 .รงเรียนบ้านกอแนะเหนือ ระแงะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 3

1038 งงเรียนวัดตันตกิารามมิตรภาพที่ 109 ระแงะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 3

1039 โรงเรียนบ้านตะโละ ระแงะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 3

1040 งงเรียนบ้านแกแม ระแงะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 3

1041 โรงเรียนบ้านไอปาเซ ระแงะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 3

1042 โรงเรียนบ้านตันหยงลมิอ ระแงะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 3

1043 โรงเรียนบ้านลูโบะดีแย ระแงะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 3

1044 โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา ระแงะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 3

1045 โรงเรียนบ้านบองอ ระแงะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 3
1046 โรงเรียนบ้านบาโงกโบ ระแงะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 3
1047 โรงเรียนบ้านสาเมาะ ระแงะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 3

1048 โรงเรียนบ้านลาไม ระแงะ นราธิวาส ถึพป.นราธิวาส เขต 3

1049 โรงเรียนบ้านปาเข ระแงะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 3
1050 โรงเรียนประชาบำรุง ระแงะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 3

1051 โรงเรียนบ้านบละแด ระแงะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 3
1052 โรงเรียนบ้านลูโบ้ะบาตู ระแงะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 3

1053 โรงเรียนบ้านเจ๊ะเก ระแงะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 3
1054 โรงเรียนบ้านเขาบ้อย ระแงะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 3
1055 โรงเรียนบ้านบาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 3
1056 โรงเรียนบ้านตราแด๊ะ ระแงะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 3
1057 โรงเรียนไอยรานสุรณ์ ระแงะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 3
1058 โรงเรียนบ้านบระเอ็ง ระแงะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 3
1059 โรงเรียนบ้านเขาแกว ระแงะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 3
1060 โรงเรียนบ้านมะรีอโบตก ระแงะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 3
1061 โรงเรียนบ้านบาโงระนะ ระแงะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 3
1062 โรงเรียนบ้านนืบง ระแงะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 3
1063 โรงเรียนบ้านจะแนะ จะแนะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 3
1064 โรงเรียนบ้านดิอกอ จะแนะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 3
1065 โรงเรียนบ้านละหาร จะแนะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 3
1066 โรงเรียนบ้านปารี จะแนะ นราธิวาส ลพป.นราธิวาส3ขgน
1067 โรงเรียนบ้านไอกรอส จะแนะ นราธิวาส สVฟ^าธิวาส เขต 3
1068 โรงเรียนบ้านยะออ จะแนะ นราธิวาส .นร^ธิวาส เขต 3
1069 โรงเรียนบ้านนํ้าวน จะแนะ นราธิวาส II สพ^ าสิ เขฺ^ \ น

1070 โรงเรียนพิทักษว์ิทยากนุุง จะแนะ นราธิวาส ส^ป.นร^ธิวาส .เขต .3
1071 โรงเรียนร่วมจิตต์ประชา จะแนะ นราธิวาส สพy.นราธิวาส •เขต 3
1072 โรงเรียนบ้านไอรโซ จะแนะ นราธิวาส ะค้hๅธวิาล 1?.

วน^
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1073 ^งเรียนบ้านนํ้าหอม จะแนะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 3

1074 รงเรียนบ้านรอีเปาะ จะแนะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 3

1075 ;รงเรียนบ้านกาแข จะแนะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 3

1076 โรงเรียนบ้านดชุงยอ จะแนะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 3

1077 รงเรียนบ้านแมะแช จะแนะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 3

1078 .รงเรียนบ้านนเุก๊ะบีอแต จะแนะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 3

1079 โรงเรียนบ้านรแีง จะแนะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 3

1080 โรงเรียนผดุงมาตร จะแนะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 3

1081 โรงเรียนบ้านยานิง เจาะไอรอง นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 3

1082 โรงเรียนบ้านเจาะไอรอีง เจาะไอรอีง นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 3

1083 โรงเรียนบ้านโคก เจาะไอรอีง นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 3

1084 โรงเรียนบ้านบาโงดุคุง เจาะไอรอีง นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 3

1085 โรงเรียนบ้านลูโบ้ะเยาะ เจาะไอรอีง นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 3

1086 โรงเรียนบ้านนุกิต เจาะไอรอีง นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 3

1087 โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ เจาะไอรอีง นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 3

1088 โรงเรียนบ้านบาตาปาเช เจาะไอรอีง นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 3

1089 โรงเรียนบ้านบำรุงวีทย์ เจาะไอรอีง นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 3

1090 โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ เจาะไอรอีง นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 3

1091 โรงเรียนบ้านนเุก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 เจาะไอรอีง นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 3

1092 โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 เจาะไอรอีง นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 3

1093 โรงเรียนบ้านจโูวะ เจาะไอรอีง นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 3
1094 โรงเรียนราชพัฒนา เจาะไอรอีง นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 3

1095 โรงเรียนราชประสงค์ เจาะไอรอีง นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 3

1096 โรงเรียนบ้านตาโงะ เจาะไอรอีง นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 3
1097 โรงเรียนบ้านกิ่วนํ้า แมจ่รีม น่าน สพป.น่าน เขต 1
1098 โรเรียนบ้านห้วยเลา นานอย น่าน สพป.น่าน เขต 1
1099 โรงเรียนบ้านนํ้าตวง แมจ่รีม น่าน สพป.น่าน เขต 1
1100 โรงเรียนบ้านสาลิ่ เวียงสา น่าน สพป.น่าน เขต 1
1101 โรงเรียนบ้านสันทะ นาบ้อย น่าน สพป.น่าน เขต 1
1102 โรงเรียนบ้านห้วยลัม นานอย น่าน สพป.น่าน เขต 1
1103 โรงเรียนบ้านลัาน นาบ้อย น่าน สพป.น่าน เขต 1
1104 โรงเรียนบ้านเฃตวัน นาบ้อย น่าน สพป.น่าน เขต 1
1105 โรงเรียนบ้านห้วยนาย นาหมน น่าน สพป.น่าน เขต 1
1106 โรงเรียนบ้านนํ้าเลา นาหมิ่น น่าน สพป.น่าน เขต1
1107 โรงเรียนบ้านปิงหลวง นาหมิ่น น่าน สพป.น่าน เขต 1
1108 โรงเรียนบ้านปิงใน นาหมิ่น น่าน สพป.น่าน เขต 1
1109 โรงเรียนบ้านนาคา นาหมิ่น น่าน สพป.น่าน เขต 1
1110 โรงเรียนอนุบาลเมืองลี นาหมิ่น น่าน สพป.น่าน เขต 1
1111 โรงเรียนบ้านเป่า บ้านหลวง น่าน สพป.น่าน เขต 1
1112 โรงเรียนบ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน สพป.น่าน เขต^-^

_
1113 โรงเรียนบ้านวังยาว บ้านหลวง น่าน สพปAค้ร

>
เชต 1

1114 โรงเรียนบ้านห้วยไอ ภูเพยิง น่าน ป.น่าน,ฟ!ต,1
1115 โรงเรียนบ้านนํ้าปาย แมจ่รีม น่าน II สพปว^>เขศ"!
1116 โรงเรียนบ้านป่าลัก แมจ่รีม น่าน II สพใ/น่าน เขต 1
1117 โรงเรียนบ้านนํ้าปุน่ แมจ่รีม น่าน น สห^าน'^
1118 โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา แมจ่รีม น่าน
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1119 โรงเรียนบ้านนํ้ามวบ เวียงสา น่าน สพป.น่าน เขต 1

1120 โรงเรียนบ้านฮากฮาน เวียงสา น่าน สพป.น่าน เขต 1

1121 โรงเรียนบ้านนากัา เวียงสา น่าน สพป.น่าน เขต 1

1122 โรงเรียนบ้านล้านนาหนองใหม่ เวียงสา น่าน สพป.น่าน เขต 1

1123 โรงเรียนบ้านครนีาม่าน สันติสุข น่าน สพป.น่าน เขต 1

1124 โรงเรียนบ้านนํ้าพาง แมจ่รีม น่าน สพป.น่าน เขต 1

1125 โรงเรียนประกิตเวชสักด นานอย น่าน สพป.น่าน เขต 1

1126 โรงเรียนบ้านนํ้าลี นาหมื่น น่าน สพป.น่าน เขต 1

1127 โรงเรียนบ้านนํ้าเคม นาหมื่น น่าน สพป.น่าน เขต 1

1128 โรงเรียนบ้านหัวยมอญ เมอิง น่าน สพป.น่าน เขต 1

1129 โรงเรียนบ้านห้วยเฮึอ เมอิง น่าน สพป.น่าน เขต 1

1130 โรงเรียนบ้านปางเป่ย เมิองน่าน น่าน สพป.น่าน เขต 1

1131 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า แมจ่รีม น่าน สพป.น่าน เขต 1

1132 โรงเรียนบ้านแมข่ะนิง เวียงสา น่าน สพป.น่าน เขต 1

1133 โรงเรียนบ้านบ่อหอย เวียงสา น่าน สพป.น่าน เขต 1

1134 โรงเรียนบ้านปางช้าง สันตสิุข น่าน สพป.น่าน เขต 1

1135 โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ สันตสิุข น่าน สพป.น่าน เขต 1

1136 โรงเรียนราษฎร‘รัฐพัฒนา สันตสิุข น่าน สพป.น่าน เขต 1

1137 โรงเรียนไตรธารวิทยา เวียงสา น่าน สพป.น่าน เขต 1

1138 โรงเรียนภูเคง็พัฒนา เวียงสา น่าน สพป.น่าน เขต 1

1139 โรงเรียนบ้านตอง แมจ่รีม น่าน สพป.น่าน เขต 1

1140 โรงเรียนบ้านนาไค้ นานัอย น่าน สพป.น่าน เขต 1

1141 โรงเรียนบ้านกอกจูน ปัว น่าน สพป.น่าน เขต 2

1142 โรงเรียนบ้านผาเวียง ปัว น่าน สพป.น่าน เขต 2

1143 โรงเรียนบ้านผานํ้ายัอย เชียงกลาง น่าน สพป.น่าน เขต 2

1144 โรงเรียนบ้านเกวต เชียงกลาง น่าน สพป.น่าน เขต 2

1145 โรงเรียนมณพีฤกษ์ ทุ่งช้าง น่าน สพป.น่าน เขต 2

1146 โรงเรียนบ้านนํ้าเลียง ทุ่งช้าง น่าน สพป.น่าน เขต 2

1147 โรงเรียนบ้านเปียงฃ้อ เฉลิมพระเกียรติ น่าน สพป.น่าน เขต 2

1148 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง เฉลิมพระเกียรติ .... สพป.น่าน เขต 2

1149 โรงเรียนบ้าน'นารพีัฒนา เฉลิมพระเกียรติ น่าน สพป.น่าน เขต 2

1150 โรงเรียนบ้านด่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน สพป.น่าน เขต 2

1151 โรงเรียนบ้านบวกหญัา เฉลิมพระเกียรติ น่าน สพป.น่าน เขต 2

1152 โรงเรียนบ้านนํ้าช้างพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ น่าน สพป.น่าน เขต 2

1153 โรงเรียนบ้านห้วยโกน เฉลิมพระเกียรติ น่าน สพป.น่าน เขต 2

1154 โรงเรียนบ้านสบเป็ด ท่าวังผา น่าน สพป.น่าน เขต 2

1155 โรงเรียนบ้านนํ้าโมงปางสา ท่าวังผา น่าน สพป.น่าน เขต 2

1156 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) ทุ่งช้าง น่าน สพป.น่าน เขต 2

1157 โรงเรียนบ้านนํ้าลาด ทุ่งช้าง น่าน สพป.น่าน เขต 2

1158 โรงเรียนเพียงหลวง 7 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ลึรืวัฒนาพรรณวดี ทุ่งช้าง น่าน สพป.น่าน เขต 2

1159 โรงเรียนบ้านนาพ ทุ่งช้าง น่าน สพป.น่าน เขต 2

1160 โรงเรียนบ้านปอน ทุ่งช้าง น่าน สพป.น่าน เขต 2

1161 โรงเรียนบ้านนํ้าสอด ทุ่งช้าง น่าน ,^ฬป'น่าน เขต 2

1162 โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง ปัว น่าน สYnJ.น่านโขึต 2
1163 โรงเรียนป่ากลาง (มิตรภาพที่ 166) ปัว น่าน สพป.น่าน เขตฺ.2 ...
1164 โรงเรียนบ้านสกาดใต้ ปัว น่าน / สพป่น่านฺ -2

1165 โรงเรียนบ้านปางกอม สองแคว น่าน สพบ่.น่าน เขต 2
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1166 ^งเรียนบรรณโคภ์ษฐ์ สองแคว น่าน สพป.น่าน เขต 2

1167 โรงเรียนบ้านสองแคว สองแคว น่าน สพป.น่าน เขต 2

1168 รงเรียนบ้านผาหลัก สองแคว น่าน สพป.น่าน เขต 2

1169 .รงเรียนหม่อมเจ้าเจรีญใจ จิตรพงศึ เฉลิมพระเกียรติ น่าน สพป.น่าน เขต 2

1170 โรงเรียนบ้านปางหก เฉลิมพระเกียรติ น่าน สพป.น่าน เขต 2

1171 โรงเรียนบ้านสบปีน เฉลิมพระเกียรติ น่าน สพป.น่าน เขต 2

1172 โรงเรียนบ้านหัวยทรายขาว เฉลิมพระเกียรติ น่าน สพป.น่าน เขต 2

1173 โรงเรียนบ้านชี เชียงกลาง น่าน สพป.น่าน เขต 2

1174 โรงเรียนบ้านกอก เชียงกลาง น่าน สพป.น่าน เขต 2

1175 โรงเรียนบ้านหนอง เชียงกลาง น่าน สพป.น่าน เขต 2

1176 โรงเรียนไสออนส์บ้านหนองปลา เขียงกลาง น่าน สพป.น่าน เขต 2

1177 โรงเรียนบ้านสบขุ่น ท่าวังผา น่าน สพป.น่าน เขต 2

1178 โรงเรียนบ้านนํ้าแป่ง ท่าวังผา น่าน สพป.น่าน เขต 2

1179 โรงเรียนบ้านนาพรุัอน ท่าวังผา น่าน สพป.น่าน เขต 2

1180 โรงเรียนบ้านนํ้าลักใต้ ท่าวังผา น่าน สพป.น่าน เขต 2

1181 โรงเรียนบ้านสันเจริญ ท่าวังผา น่าน สพป.น่าน เขต 2

1182 โรงเรียนบ้านดอยติ้ว ท่าวังผา น่าน สพป.น่าน เขต 2

1183 โรงเรียนบ้านปางแก พุ่งขาง น่าน สพป.น่าน เขต 2

1184 โรงเรียนบ้านผักเออีก บ่อเกลิอ น่าน สพป.น่าน เขต 2

1185 โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา บ่อเกลือ น่าน สพป.น่าน เขต 2

1186 โรงเรียนบ้านนาบง บ่อเกลือ น่าน สพป.น่าน เขต 2

1187 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สาขาท้วยโป่ง บ่อเกลือ น่าน สพป.น่าน เขต 2

1188 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง บ่อเกลือ น่าน สพป.น่าน เขต 2

1189 โรงเรียนบ้านสบมาง บ่อเกลือ น่าน สพป.น่าน เขต 2

1190 โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง บ่อเกลือ น่าน สพป.น่าน เขต 2

1191 โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคลุานนท่ บ่อเกลือ น่าน สพป.น่าน เขต 2

1192 โรงเรียนพนาสวรรค์ ปัว น่าน สพป.น่าน เขต 2

1193 โรงเรียนภคูาวทยาคม ปัว น่าน สพป.น่าน เขต 2

1194 โรงเรียนบ้านปางยาง ปัว น่าน สพป.น่าน เขต 2

1195 โรงเรียนสกาดพัฒนา ปัว น่าน สพป.น่าน เขต 2

1196 โรงเรียนตำรวจตระเวนขายแดนผูบ้ังคับบัญขาลูกเสือรถไฟมกกะลัน สองแคว น่าน สพป.น่าน เขต 2

1197 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย สองแคว น่าน สพป.น่าน เขต 2

1198 โรงเรียนบ้านสะเกิน สองแคว น่าน สพป.น่าน เขต 2

1199 โรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์ (เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์) เฉลิมพระเกียรติ น่าน สพป.น่าน เขต 2

1200 โรงเรียนบ้านสะปัน บ่อเกลือ น่าน สพป.น่าน เขต 2

1201 โรงเรียนบ้านสวัา บ่อเกลือ น่าน สพป.น่าน เขต 2

1202 โรงเรียนบ้านขุนนํ้าน่าน บ่อเกลือ น่าน สพป.น่าน เขต 2

1203 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก บ่อเกลือ น่าน สพป.น่าน เขต 2

1204 โรงเรียนบ้านนาปัวพัฒนา ปัว น่าน สพป.น่าน เขต 2

1205 โรงเรียนบ้านปางสาน สองแคว น่าน สพป.น่าน เขต 2

1206 โรงเรียนบ้านผาสืงห่ สองแคว น่าน สพป.น่า =
1207 โรงเรียนบ้านนาขวาง บ่อเกลือ น่าน สึพัซน็าน เขต 2

1208 โรงเรียนบ้านนํ้าโมง สองแคว น่าน สพป^ทโเขต 2
1209 โรงเรียนบ้านห้วยไคร์ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ /สพป.ป/ะ ขันธ์ ^ต 2"''1210 โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 1สพป.ประจ^ ขันธ์.ไขต'Z ไ 1

1211 โรงเรียนอาบันท่ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ พพป.^ะจวบเ^^^ /

1212 โรงเรียนบ้านเนินพยอม หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ^^^ว! ขฺนธ'์ไ^
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1213 โรงเรียนบานเน้นพยอม สาขาบึงนคร หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
1214 โรงเรียนชลประทานปราณบุรี สาขาบ้านวังปลา ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
1215 โรงเรียนบ้านกาแลบึอชา เมืองปัตตานี ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1

1216 โรงเรียนชุมชนบ้านกะมยิอ เมืองปัตตานี ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1

1217 โรงเรียนบ้านสระมาลา เมืองปัตตานี ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1

1218 โรงเรียนบ้านคลองมาน้ง เมืองปัตตานี ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1

1219 โรงเรียนชุมชนบ้านตะลโุบะ เมืองปัตตานี ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1
1220 โรงเรียนบ้านจะรังบองอ เมืองปัตตานี ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 1

1221 โรงเรียนบ้านตันหยงลโุละ เมืองปัตตานี ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1

1222 โรงเรียนชุมชนบ้านกรอีเชะ เมืองปัตตานี ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1

1223 โรงเรียนเมืองปัตตานี เมืองปัตตานี ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1
1224 โรงเรียนบ้านกวูิง เมืองปัตตานี ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1

1225 โรงเรียนชุมชนบ้านยโูย เมืองปัตตานี ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1
1226 โรงเรียนบ้านบานา เมอิงปัตตานี ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1

1227 โรงเรียนบ้านจ็อโระ เมืองปัตตานี ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1

1228 โรงเรียนบ้านปาเระ เมืองปัตตานี ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1

1229 โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง เมืองปัตตานี ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1
1230 โรงเรียนบ้านลดา เมืองปัตตานี ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1
1231 โรงเรียนบ้านการง เมืองปัตตานี ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1
1232 โรงเรียนบ้านปะกาสมิาปโุระ เมืองปัตตานี ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1
1233 โรงเรียนบ้านกึอยา เมืองปัตตานี ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1
1234 โรงเรียนบ้านกอแลบเึละ เมืองปัตตานี ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1
1235 โรงเรียนบ้านปะกายะรัง เมืองปัตตานี ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1
1236 โรงเรียนบ้านบาราเราะ เมืองปัตตานี ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1
1237 โรงเรียนชุมชนบ้านปยุุด เมืองปัตตานี ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1
1238 โรงเรียนบ้านรามง เมืองปัตตานี ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1
1239 โรงเรียนบ้านรสูะมแิล เมืองปัตตานี ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1
1240 โรงเรียนอบบุาลปัตตานี เมืองปัตตานี ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1
1241 โรงเรียนบ้านบางปลาหมอ เมืองปัตตานี ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1
1242 โรงเรียนบ้านสะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1
1243 โรงเรียนวัดควน ปะนาเระ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1
1244 โรงเรียนวัดมหงิษาราม ปะนาเระ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1
1245 โรงเรียนบ้านดอน (บยุน็ธยาคาร) ปะนาเระ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1
1246 โรงเรียนบ้านราวอ ปะนาเระ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1
1247 โรงเรียนบ้านทุ่ง ปะนาเระ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1
1248 โรงเรียนบ้านท่าขัาม ปะนาเระ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1
1249 โรงเรียนบ้านท่านํ้า ปะนาเระ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1
1250 โรงเรียนบ้านท่านํ้าตะวันออก ปะนาเระ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1
1251 โรงเรียนบ้านท่านํ้าตะวันตก ปะนาเระ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1
1252 โรงเรียนบ้านบางมะรวด ปะนาเระ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1
1253 โรงเรียนบ้านท่าชะเมา ปะนาเระ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1
1254 โรงเรียนบ้านบ่ออึฐ ปะนาเระ ปัตตานี สพป.ปัต
1255 โรงเรียนวัดศรสีุดาจันทร์ ปะนาเวิะ ปัตตานี สฬ^ดตานี.เขต-!- “' ^
1256 โรงเรียนบ้านกลาง ปะนาเระ ปัตตานี /สพป.ปัตัตานี เขต 1
1257 โรงเรียนบ้านนอก ปะนาเระ ปัตตานี II สพ /ปั^ เขต*1

’

1258 โรงเรียนบ้านปลุามาวอ ปะนาเระ ปัตตานี สพ ำ . B ติ to ’
1259 โรงเรียนบ้านหัวคลอง ปะนาเระ ปัตตานี สพใ’/■ด? ำg / i
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1260 โรงเรียนบ้านนํ้าบ่อ ปะนาเระ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1

1261 โรงเรียนบ้านเตราะหัก ปะนาเระ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1

1262 โรงเรียนบ้านท่าสู ปะนาเระ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1

1263 โรงเรียนบ้านบางหมู ปะนาเระ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1

1264 โรงเรียนบ้านคลองตา ปะนาเระ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1
1265 โรงเรียนบ้านปะนาเระ (รัฐอุท้ศ) ปะนาเระ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1

1266 โรงเรียนบ้านคาโต ปะนาเระ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1
1267 โรงเรียนบ้านฟอมง ปะนาเระ ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 1

1268 โรงเรียนบ้านเคียน ปะนาเระ ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 1
1269 โรงเรียนบ้านมะปริง ยะหริง ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 1
1270 โรงเรียนบ้านจะรัง ยะหริ่ง ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 1
1271 โรงเรียนบ้านดเูจาะ ยะหริง ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 1

1272 โรงเรียนบ้านดชูงปาแย ยะหริ่ง ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 1

1273 โรงเรียนบ้านตะโละ ยะหริ ง ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 1

1274 โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี ยะหริ่ง ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 1
1275 โรงเรียนชุมชนวัดปิยาราม ยะหริ่ง ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 1
1276 โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา ยะหริ่ง ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 1
1277 โรงเรียนบ้านท่ากน ยะหริ่ง ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 1
1278 โรงเรียนบ้านท่าด่าน ยะหริ่ง ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 1
1279 โรงเรียนบ้านท่าพง ยะหริ่ง ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 1
1280 โรงเรียนบ้านยือรงี ยะหริ่ง ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 1
1281 โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ ยะหริ่ง ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 1
1282 โรงเรียนบ้านตึอระ ยะหริ่ง ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 1
1283 โรงเรียนบ้านเฑียรยา ยะหริ่ง ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 1
1284 โรงเรียนบ้านฝาง ยะหริ่ง ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 1
1285 โรงเรียนบ้านบากง ยะหริ่ง ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 1
1286 โรงเรียนบ้านใหม่ ยะหริ่ง ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 1
1287 โรงเรียนบ้านตาล๊อายรี ยะหรงิ ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 1
1288 โรงเรียนชุมชนบ้านตาแกะ ยะหริ่ง ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 1
1289 โรงเรียนบ้านบางปุ ยะหริง ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 1
1290 โรงเรียนบ้านบือเจาะ ยะหริ่ง ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 1
1291 โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 ยะหริ่ง ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 1
1292 โรงเรียนบ้านโต๊ะตเีต ยะหริ่ง ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 1
1293 โรงเรียนบ้านบาโลย ยะหริ่ง ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 1
1294 โรงเรียนบ้านตาหมน ยะหริ่ง ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 1
1295 โรงเรียนบ้านปลุากง ยะหริ่ง ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 1
1296 โรงเรียนบ้านตันหยง ยะหริง ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 1
1297 โรงเรียนบ้านดาลอ ยะหริ่ง ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 1
1298 โรงเรียนบ้านชะเอาะ ยะหริ่ง ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต1
1299 โรงเรียนยะหริง ยะหริ่ง ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 1
1300 โรงเรียนบ้านยามเูฉลิม ยะหริ่ง ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 1
1301 โรงเรียนบ้านมูหลง ยะหริ่ง ปัตตานี สพป.ปัตตาน3ีซี^^
1302 โรงเรียนชุมชนบ้านสาบ้น ยะหริ่ง ปัตตานี ส^ศ้ตตานี^น—.
1303 โรงเรียนบ้านหนองแรต ยะหริ่ง ปัตตานี ^พป.โพานี เขต 1
1304 โรงเรียนบ้านแบรอ ยะหริ ง ปัตตานี II ลพ ปัดต์า^เขต;!-'k.
1305 โรงเรียนบ้านลางา ยะหริ่ง ปัตตานี I ลพฯ.ปัตตาน เ๖ต 1
1306 โรงเรียนบ้านมูดี ยะหริ่ง ปัตตานี V ลพใ!ปัตตานพี!
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1307 โรงเรียนบ้านตะโละสะมึแล ยะหริ่ง ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1

1308 โรงเรียนบานดาโต๊ะ ยะหริ่ง ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 1

1309 โรงเรียนพระราชดำริ ศูนย์ครไูต จังหวัดปัตตานี หนองจิก ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1

1310 โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ หนองจิก ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1

1311 โรงเรียนบานใหมท่ัฒนวิทย์ หนองจิก ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1

1312 โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง หนองจิก ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1

1313 โรงเรียนบ้านกาแลกมุิ หนองจิก ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 1

1314 โรงเรียนบ้านโคกโตนด หนองจิก ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 1

1315 โรงเรียนบ้านดอนรัก หนองจิก ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 1

1316 โรงเรียนบ้านปะกาจนิอ หนองจิก ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1

1317 โรงเรียนบ้านเปียะ หนองจิก ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1

1318 โรงเรียนบ้านบาโงกาเชาะ หนองจิก ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1

1319 โรงเรียนบ้านโคกหมัก หนองจิก ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 1

1320 โรงเรียนวัดมุจลนืทวาปวีิหาร (เพชรานุกูลกิจ) หนองจิก ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1

1321 โรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง หนองจิก ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 1

1322 โรงเรียนบ้านปะกาลือสง หนองจิก ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1

1323 โรงเรียนบ้านปากบางตาวา หนองจิก ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1

1324 โรงเรียนบ้านปรัง หนองจิก ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 1

1325 โรงเรียนบ้านเกาะทมัอแกง หนองจิก ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1

1326 โรงเรียนบ้านท่ายามู หนองจิก ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1

1327 โรงเรียนบ้านบางราพา หนองจิก ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1

1328 โรงเรียนบ้านท่ากำชำ หนองจิก ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1

1329 โรงเรียนบ้านตันหยงเปาวิ หนองจิก ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1

1330 โรงเรียนวัดสุวรรณากร หนองจิก ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1

1331 โรงเรียนบ้านควนดิน หนองจิก ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1

1332 โรงเรียนบ้านปะแดลางา หนองจิก ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1

1333 โรงเรียนบ้านไผม่ัน หนองจิก ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1

1334 โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง หนองจิก ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 1

1335 โรงเรียนบ้านควนคูหา หนองจิก ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1

1336 โรงเรียนบ้านบางทัน หนองจิก ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1

1337 โรงเรียนบ้านดอนนา หนองจิก ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 1

1338 โรงเรียนรัชดาภิเษก หนองจิก ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1

1339 โรงเรียนบ้านตลาดนัดคลองชุด หนองจิก ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1

1340 โรงเรียนบ้านสายหมอ หนองจิก ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1

1341 โรงเรียนบ้านแคนา หนองจิก ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 1

1342 โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร หนองจิก ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1

1343 โรงเรียนบ้านกาหยี หนองจิก ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1

1344 โรงเรียนทัฌนศึกษา หนองจิก ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 1

1345 โรงเรียนบ้านค่าย หนองจิก ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1

1346 โรงเรียนบ้านยานี หนองจิก ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1

1347 โรงเรียนบ้านนํ้าดำ หนองจิก ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต-1- _
1348 โรงเรียนบ้านคลองช้าง หนองจิก ปัตตานี ลพโ^ต็านี เขต 1
1349 โรงเรียนบ้านมะพร้าวด้นเดียว หนองจิก ปัตตานี ปัตJPชไิขต 1
1350 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธ หนองจิก ปัตตานี II ลพปฟ้^ตาน้^ขต 1/^
1351 โรงเรียนบ้านควนโนรี โคกโพธึ๋ ปัตตานี สพฃ.ปัดด้้าน-เขต

1352 โรงเรียนบ้านตปุะ โคกโพธึ๋ ปัตตานี ลพฆ.ปัตตานี

1353 โรงเรียนบ้านป่าไร่ โคกโพธึ๋ ปัตตานี ตตา^ เขต 2 -
'
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1354 โรงเรียนวัดภมรคติวัน โคกโพรี้ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2

1355 โรงเรียนบ้านโคกโพรี้ โคกโพธ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2

1356 โรงเรียนบ้านสามยอด โคกโพรี้ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2

1357 โรงเรียนบ้านท่าคลอง โคกโพธ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2

1358 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว โคกโพรี้ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2

1359 โรงเรียนบ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2

1360 โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส โคกโพธ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2

1361 โรงเรียนบ้านควนลังงา โคกโพรี้ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2

1362 โรงเรียนวัดทรายชาว โคกโพรี้ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2

1363 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพรี้ มิตรภาพที่ 148 โคกโพธ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2

1364 โรงเรียนบ้านท่าเรีอ โคกโพรี้ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2

1365 โรงเรียนบ้านควนแตน โคกโพธ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2

1366 โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2

1367 โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม โคกโพรี้ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2

1368 โรงเรียนบานเกาะตา โคกโพรี้ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2

1369 โรงเรียนบ้านนาเกตุ โคกโพรี้ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2

1370 โรงเรียนบ้านคลองช้าง โคกโพรี้ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2

1371 โรงเรียนบ้านควนลาแม โคกโพรี้ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2

1372 โรงเรียนบ้านบาโงฆาดิง โคกโพรี้ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2

1373 โรงเรียนบ้านชะเมา โคกโพธ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2

1374 โรงเรียนวัดนาประดู่ โคกโพธ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2

1375 โรงเรียนบ้านนาประดู่ โคกโพรี้ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2

1376 โรงเรียนบ้านควนประ โคกโพรี้ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2

1377 โรงเรียนบ้านยางแดง โคกโพรี้ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2

1378 โรงเรียนวัดนิคมสถิต โคกโพรี้ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2

1379 โรงเรียนวัดสุนทรวารี โคกโพธ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2

1380 โรงเรียนบ้านล้อแตก โคกโพรี้ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2

1381 โรงเรียนวัดธนาภมิุข โคกโพรี้ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2

1382 โรงเรียนบ้านคลองหิน โคกโพรี้ ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 2

1383 โรงเรียนบ้านโผงโผง โคกโพรี้ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2

1384 โรงเรียนบ้านบาเงง โคกโพรี้ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2

1385 โรงเรียนบ้านป่าบอน โคกโพรี้ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2

1386 โรงเรียนบ้านนาค้อเหนีอ โคกโพรี้ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2

1387 โรงเรียนบ้านนาค้อกลาง โคกโพรี้ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2

1388 โรงเรียนบ้านดอนเด็ด โคกโพรี้ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2

1389 โรงเรียนบ้านนาค้อใต้ โคกโพรี้ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2

1390 โรงเรียนวัดมะกรูด โคกโพรี้ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2

1391 โรงเรียนบ้านกระเสาะ มายอ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2

1392 โรงเรียนบ้านลางสาด มายอ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2

1393 โรงเรียนบ้านกระหวะ มายอ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2

1394 โรงเรียนบ้านราวอ มายอ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2

1395 โรงเรียนบ้านแขนท้าว มายอ ปัตตานี สพป^ต์าน เขต 2

1396 โรงเรียนบ้านเกาะจัน มายอ ปัตตานี ส^ปัตตา>1ข์ต้-2~
1397 โรงเรียนบ้านคลองช้าง มายอ ปัตตานี /สพป.ปัต้^ใ!,เขต 2 a
1398 โรงเรียนบ้านตรัง มายอ ปัตตานี สพใ/ปัด^น^^
1399 โรงเรียนบ้านเจาวัง มายอ ปัตตานี สพนปัตตาบั เขต 2

1400 โรงเรียนบ้านควูา มายอ ปัตตานี ตานฺ
'

■ 2 . '
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1401 โรงเรียนบ้านถนน มายอ บิตตาบิ ลพป.ปัตตานี เขต 2

1402 โรงเรียนบ้านมะหูด มายอ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2

1403 โรงเรียนบ้านคานหยี มายอ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2

1404 โรงเรียนบ้านบดุน มายอ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2

1405 โรงเรียนบ้านบาโง มายอ ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 2

1406 โรงเรียนบ้านปาบัน มายอ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขตฺ 2

1407 โรงเรียนมายอ (สถิตย์ภผา) มายอ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2

1408 โรงเรียนบ้านปาลัส มายอ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2
1409 โรงเรียนบ้านด่าน มายอ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2

1410 โรงเรียนบ้านบาละแด มายอ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2

1411 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองยอน มายอ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2

1412 โรงเรียนบ้านนํ้าใส มายอ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2

1413 โรงเรียนบ้านเจาะบาแน มายอ ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 2

1414 โรงเรียนบ้านบเุกะกุง มายอ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2
1415 โรงเรียนบ้านสะกำ (รันวาคลีบ้) มายอ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2
1416 โรงเรียนบ้านกูบ้งบาเดาะ มายอ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2
1417 โรงเรียนบ้านกวูิง มายอ ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 2

1418 โรงเรียนบ้านสมาหอ มายอ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2

1419 โรงเรียนบ้านบาตะกโูบ มายอ ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 2
1420 โรงเรียนตลาดปรีกี ยะรัง ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 2
1421 โรงเรียนบ้านกระโด ยะรัง ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 2
1422 โรงเรียนบ้านสายชล ยะรัง ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2

1423 โรงเรียนบ้านละหารยามู ยะรัง ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 2
1424 โรงเรียนบ้านสายชล สาขากแูบสีรา ยะรัง ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 2
1425 โรงเรียนบ้านโคกขีเ้หล็ก ยะรัง ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 2
1426 โรงเรียนบ้านอินทนิล ยะรัง ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 2
1427 โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน ยะรัง ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 2
1428 โรงเรียนบ้านบินยา ยะรัง ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 2
1429 โรงเรียนบ้านกาแลสะนอ ยะรัง ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 2
1430 โรงเรียนวัดโคกหญัาคา ยะรัง ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2
1431 โรงเรียนบ้านบราโอ สาขากูนิง ยะรัง ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2
1432 โรงเรียนบ้านบุโกะ ยะรัง ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 2
1433 โรงเรียนบ้านบราโอ ยะรัง ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 2
1434 โรงเรียนชุมชนบ้านบิอแนบิแน ยะรัง ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2
1435 โรงเรียนบ้านประจัน ยะรัง ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 2
1436 โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ ยะรัง ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 2
1437 โรงเรียนไทยรี'ฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นโพ) ยะรัง ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 2
1438 โรงเรียนบ้านต้นแซะ ยะรัง ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 2
1439 โรงเรียนตลาดนัดต้นมะขาม ยะรัง ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 2
1440 โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรัง ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2
1441 โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา ยะรัง ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขด^
1442 โรงเรียนบ้านต้นทุเรียน ยะรัง ปัตตานี ลพป^ด่ขา้น เขต 2
1443 โรงเรียนบ้านกรอีเชะ ยะรัง ปัตตานี สื บ̂.บิต(พี'เข;โ2
1444 โรงเรียนอนุบาลยะรัง ยะรัง ปัตตานี ^สพป^ด^ส!ต2^1445 โรงเรียนบ้านระแวัง ยะรัง ปัตตานี สพนปัตร .
1446 โรงเรียนต้นพ้กุล ยะรีง ปัตตานี เสพ^ปัต:
1447 โรงเรียนวัดเกาะหวาย ยะรัง ปัตตานี ป^าพด่?' i
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1448 โรงเรียนบ้านศาลาสอง ยะ.วัง ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2

1449 โรงเรียนบานสเิดะ ยะรัง ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2

1450 โรงเรียนบ้านอีบุ๊ ยะรัง ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2

1451 โรงเรียนบ้านบากง ยะรัง ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2

1452 โรงเรียนบ้านอาโห ยะรัง ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 2

1453 โรงเรียนชุมซนบ้านสะนอ ยะรัง ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 2

1454 โรงเรียนบ้านคางา ยะรัง ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2

1455 โรงเรียนบ้านตนโตนด แมล่าน ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2

1456 โรงเรียนบ้านวังกว้าง แมล่าน ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2

1457 โรงเรียนบ้านควนแปลงงู แมล่าน ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2

1458 โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย แมล่าน ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 2
1459 โรงเรียนบ้านปลักปรือ แมล่าน ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2

1460 โรงเรียนบ้านครูะ แมล่าน ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 2

1461 โรงเรียนบ้านตันหยง แมล่าน ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 2
1462 โรงเรียนวัดบุพนิมิต แมล่าน ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 2
1463 โรงเรียนบ้านโคกเหรยีง แมล่าน ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 2
1464 โรงเรียนวัดป่าสวย แมล่าน ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 2
1465 โรงเรียนบ้านคลองทราย แมล่าน ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2
1466 โรงเรียนบ้านปายอ สายบุรี ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 3

1467 โรงเรียนบ้านโตะบาลา สายบุรี ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 3

1468 โรงเรียนบ้านละอาร, สายบุรี ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 3
1469 โรงเรียนบ้านแชะโมะ สายบุรี ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 3

1470 โรงเรียนบ้านลานช้าง สายบุรี ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 3

1471 โรงเรียนบ้านเจาะกึอแย ลายบุรี ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 3
1472 โรงเรียนบ้านตะบิ้ง สายบุรี ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 3
1473 โรงเรียนบ้านกะลาพอ สายบุรี ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 3
1474 โรงเรียนบ้านสิอตัง สายบุรี ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 3
1475 โรงเรียนบ้านชะเมาสามต้น สายบุรี ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 3
1476 โรงเรียนบ้านบาโงมูลง สายบุรี ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 3
1477 โรงเรียนบ้านพอเหมาะ สายบุรี ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 3
1478 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้า (บุญเพชรประชาบสุรณ์) สายบุรี ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 3
1479 โรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า สายบุรี ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 3
1480 โรงเรียนบ้านป่าทุ่ง สายบุรี ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 3
1481 โรงเรียนบ้านบาโงยึอรงี สายบุรี ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 3
1482 โรงเรียนบ้านบือเระ สายบุรี ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 3
1483 โรงเรียนบ้านบน สายบุรี ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 3
1484 โรงเรียนบ้านบาเลาะ สายบุรี ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 3
1485 โรงเรียนบ้านทุ่งเค็จ สายบุรี ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 3
1486 โรงเรียนบ้านจ่ากอง สายบุรี ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 3
1487 โรงเรียนชุมชนวัดล้มภาวาส (เสาร์อุทิศ) สายบุรี ปัตตานี ลพป.ปัตตานี เขต 3
1488 โรงเรียนบ้านจะเฆ่ สายบุรี ปัตตานี ลพ ซ̂ีตตั้านไเขต3^^^
1489 โรงเรียนวัดโบกขรณี สายบุรี ปัตตานี ลพป. ตาน'ีโขต*3
1490 โรงเรียนชุมชนบ้านแปัน สายบุรี ปัตตานี H ส^^ต น̂ิ เขg 3
1491 โรงเรียนบ้านละหาร สายบุรี ปัตตานี ล;',ง.ปัฅตาน เขต 3
1492 โรงเรียนบ้านกาหงษ์ สายบุรี ปัตตานี 1 £ตพป.ปืพตานี เขติ;.3 '-y
1493 โรงเรียนบ้านทุ่งกินนร สายบุรี ปัตตานี

1494 โรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาลำ สายบุรี ปัตตานี ส^ปข้^^ ~
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1495 โรงเรียนบานป่าม่วง สายบุรี ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 3

1496 โรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 สายบุรี ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 3

1497 โรงเรียนบ้านช่องแมว สายบุรี ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 3

1498 โรงเรียนบ้านวังไชย สายบุรี ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 3

1499 โรงเรียนบ้านป่าไหม ไมแ้ก่น ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 3

1500 โรงเรียนบ้านละเวง ไมแ้ก่น ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 3

1501 โรงเรียนบ้านรังมดแดง ไม้แก่น ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 3

1502 โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง ไมแ้ก่น ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 3

1503 โรงเรียนบ้านท่าช้าง ไมแ้ก่น ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 3

1504 โรงเรียนวัดสารวัน ไม้แก่น ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 3

1505 โรงเรียนบ้านโคกนบิง ไมแ้ก่น ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 3
1506 โรงเรียนบ้านปลักแตน ไมแ้ก่น ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 3

1507 โรงเรียนวัดโชตริส ไมแ้ก่น ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 3

1508 โรงเรียนบ้านกระรูด ไมแ้ก่น ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 3
1509 โรงเรียนบ้านวังกะพัอ 'เพียรอนุสรณ์' กะพ้อ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 3

1510 โรงเรียนบ้านกะรุบี กะพ้อ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 3

1511 โรงเรียนบ้านบาโงยึอแบ็ง กะพ้อ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 3
1512 โรงเรียนบ้านอุแตบีอราแง กะพ้อ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 3
1513 โรงเรียนบ้านตะโละดารามัน กะพ้อ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 3
1514 โรงเรียนบ้านบดีิง กะพ้อ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 3
1515 โรงเรียนบ้านบอีแต กะพ้อ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 3
1516 โรงเรียนบ้านปล่องหอย กะพ้อ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 3
1517 โรงเรียนบ้านมีอลอ (มะ อาแดอุทิศ) กะพ้อ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 3
1518 โรงเรียนบ้านมะกอ กะพ้อ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 3
1519 โรงเรียนบ้านมะแนดาแล กะพ้อ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 3
1520 โรงเรียนบ้านโลทู กะพ้อ ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 3
1521 โรงเรียนบ้านแลแวะ ทุ่งยางแดง ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 3
1522 โรงเรียนบ้านตะโละแมะนา ทุ่งยางแดง ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 3
1523 โรงเรียนบ้านนํ้าดำ ทุ่งยางแดง ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 3
1524 โรงเรียนบ้านปาก (มนีาประชาคาร) ทุ่งยางแดง ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 3
1525 โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว ทุ่งยางแดง ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 3
1526 โรงเรียนชุมชนบ้านปาแดปาลัส ทุ่งยางแดง ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 3
1527 โรงเรียนบ้านมะนังยง ทุ่งยางแดง ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 3
1528 โรงเรียนบ้านเขาดิน ทุ่งยางแดง ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 3
1529 โรงเรียนบ้านพีเทน (วันครู 2502) ทุ่งยางแดง ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 3
1530 โรงเรียนบ้านโต๊ะชุด ทุ่งยางแดง ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 3
1531 โรงเรียนบ้านดิอเบาะ ทุ่งยางแดง ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 3
1532 โรงเรียนบ้านบีอจะ ทุ่งยางแดง ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 3
1533 โรงเรียนบ้านปางงน ดอกตำใต้ พะเยา สพป.พะเยา เขต 1
1534 ไรงเรียนบ้านนาบ้ว เชียงม่วน พะเยา สพป.พะเยา เขต 2
1535 โรงเรียนบ้านสันตสิุข ปง พะเยา สพป.พ^ะ? '
1536 โรงเรียนบ้านปอเบี้ย เชียงม่วน พะเยา โพะเยา เขต-2
1537 โรงเรียนบ้านชุนกำลัง ปง พะเยา สพป^ยา เขต 2
1538 โรงเรียนบ้านใหมป่างค่า สาขาบ้านห้วยกอก ปง พะเยา II สvAmfriเขต^4
1539 โรงเรียนบ้านฮวก ภชูาง พะเยา II ไ--..'-'. โ.....•'ำ

สาเป.พะ เขต 2' .ซี'' :?
1540 โรงเรียนบ้านแอะ เชียงคำ พะเยา เ\ สพ .พะเยา ;■
1541 โรงเรียนบ้านสบทุ คีรรีาษฎร'สงเคราะห์ เขียงคำ พะเยา เยา เขต 2ซี^^1 -
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1542 โรงเรียนบ้านนํ้ามนิ เชียงคำ พะเยา สพป.พะเยา เขต 2

1543 โรงเรียนบ้านปางถํ้า เขียงคำ พะเยา ลพป.พะเยา เขต 2
1544 โรงเรียนรา’ยาบเุคราะห์ ปง พะเยา ลพป.พะเยา เขต 2
1545 โรงเรียนบ้านตันผึ้ง เชียงคำ พะเยา ลพป.พะเยา เขต 2
1546 โรงเรียนบ้านใหมป่างค่า (ภลูังกาอบุสรณ์) ปง พะเยา ลพป.พะเยา เขต 2
1547 โรงเรียนเกาะยาว เกาะยาว พังงา สพปพังงา

1548 โรงเรียนบ้านท่าเขา เกาะยาว พังงา สพปพังงา

1549 โรงเรียนบ้านนํ้าจืด เกาะยาว พังงา ลพป.พังงา

1550 โรงเรียนบ้านรีมทะเล เกาะยาว พังงา ลพป.พังงา

1551 โรงเรียนบ้านคลองบอน เกาะยาว พังงา ลพป.พังงา

1552 โรงเรียนบ้านคลองเหีย เกาะยาว พังงา ลพป.พังงา

1553 โรงเรียนบ้านช่องหลาด เกาะยาว พงังา ลพป.พังงา

1554 โรงเรียนบ้านย่าหมี เกาะยาว พังงา ลพป.พังงา

1555 โรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว เกาะยาว พังงา ลพป.พังงา

1556 โรงเรียนบ้านท่าเรือ เกาะยาว พังงา ลพป.พังงา

1557 โรงเรียนบ้านพรใุน เกาะยาว พังงา ลพป.พังงา

1558 โรงเรียนอ่าวกะพ้อ เกาะยาว พังงา ลพป.พังงา

1559 โรงเรียนอ่าวมะม่วง เกาะยาว พังงา สพปพังงา

1560 โรงเรียนเกาะปันหยี เมอีงพังงา พังงา ลพป.พังงา
1561 โรงเรียนเกาะไม!ผ่ เมีองพังงา พังงา ลพป.พังงา

1562 โรงเรียนเกาะหมากน้อย เมอีงพังงา พังงา สพปพังงา

1563 โรงเรียนเกียรตประซา ครุะบุรี พังงา ลพป.พังงา
1564 โรงเรียนบุญสูงอุปถัมภ์ ตะกั่วป่า พังงา ลพป.พังงา
1565 โรงเรียนบ้านนอกนา ตะกั่วป่า พังงา ลพป.พังงา
1566 โรงเรียนภขูัดรวมไทยพัฒนา นครไทย พิษณุโลก ลพป.พิษณุโลก เขต 3
1567 โรงเรียนบ้านบุ่งผลำ นครไทย พิษณุโลก ลพป.พิษณุโลก เขต 3
1568 โรงเรียนบ้านนํ้ากุม่ นครไทย พิษณุโลก ลพป.พิษณุโลก เขต 3
1569 โรงเรียนบ้านนาแฝก นครไทย พิษณุโลก ลพป.พิษณุโลก เขต 3
1570 โรงเรียนบ้านนํ้าตาก นครไทย พิษณุโลก ลพป.พิษณุโลก เขต 3
1571 โรงเรียนบ้านหวยทรายเหนีอ นครไทย พิษณุโลก ลพป.พิษณุโลก เขต 3
1572 โรงเรียนบ้านห้วยนํ้าไช สาขาร่องกลัาวิทยา นครไทย พิษณุโลก ลพป.พิษณุโลก เขต 3
1573 โรงเรียนบ้านขุนนํ้าคับ ขาดิตระการ พิษณุโลก ลพป.พิษณุโลก เขต 3
1574 โรงเรียนวัดบ่อภาค ขาดติระการ พิษณุโลก ลพป.พิษณุโลก เขต 3
1575 โรงเรียนบ้านนาตอน ชาตตระการ พิษณุโลก ลพป.พิษณุโลก เขต 3
1576 โรงเรียนบ้านนํ้าจวง ชาตติระการ พิษณุโลก ลพป.พิษณุโลก เขต 3
1577 โรงเรียนบ้านร่มเกลัา ชาตติระการ พิษณุโลก ลพป.พิษณุโลก เขต 3
1578 โรงเรียนบ้านขวดนํ้ามัน ชาตติระการ พิษณุโลก ลพป.พิษณุโลก เขต 3
1579 โรงเรียนบ้านนาฟองแดง นครไทย พิษณุโลก ลพป.พิษณุโลก เขต 3
1580 โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ นครไทย พิษณุโลก ลพป.พิษณุโลก เขต 3
1581 โรงเรียนบ้านนาเมอีง นครไทย พิษณุโลก ลพป.พิษณุโลก เขต 3
1582 โรงเรียนบ้านนาขุมคัน นครไทย พิษณุโลก สพป

1583 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 นครไทย พิษณุโลก ป็โพษิณโุ^ภ-พพ-ร^.
1584 โรงเรียนบ้านห้วยนํ้าไช นครไทย พิษณุโลก //สพปพั^ณโุลก เขต 3
1585 โรงเรียนบ้านหนองหิน นครไทย พิษณุโลก II สพ^.พิ โ̂พ เขต 3'. j
1586 โรงเรียนบ้านหลังเขา นครไทย พิษณุโลก ลพป.พิษ โ̂ลก-^ขุตร ; ' ;
1587 โรงเรียนบ้านลาดคิ้อ นครไทย พิษณุโลก V. ลพ^พิษณุโลั เ̂ขต
1588 โรงเรียนบ้านด่านโง แก่งกระจาน เพชรบุรี เต£'^J/
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1589 วงเรียนบ้านป่าเด็ง แก่งกระจาน เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 2

1590 [รงเรียนบานพเุข็ม แก่งกระจาน เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 2

1591 รงเรียนป่านหนโงน่ สาขาป่านสักง่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

1592 วงเรียนบ้านห้วยอจีัน สาขาห้วยโป่งนิ่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

1593 รงเรียนป่านดงคล้อ นํ้าหนาว เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

1594 วงเรียนบ้านห้วยนิ่าขาว เขาล้อ เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

1595 วงเรียนบ้านป่าแดง (เขาคอ) เขาล้อ เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

1596 วงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่มวิทยา) เขาล้อ เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

1597 วงเรียนบ้านเหล่าหญัา เขาต้อ เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

1598 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ เขาค้อ เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

1599 โรงเรียนบ้านนายาว เขาค้อ เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

1600 โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา เขาค้อ เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

1601 โรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 เขาค้อ เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

1602 โรงเรียนบ้านหนองแมน่า เขาค้อ เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

1603 โรงเรียนบ้านกกกะบก นํ้าหนาว เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

1604 โรงเรียนบ้านโคกมน นํ้าหนาว เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

1605 โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย นาหนาว เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

1606 โรงเรียนบ้านห้วยหญัาเครอี นํ้าหนาว เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

1607 โรงเรียนอนุบาลนํ้าหนาว นํ้าหนาว เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

1608 โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง นํ้าหนาว เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เฃต 2

1609 โรงเรียนบ้านวังกวาง นํ้าหนาว เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

1610 โรงเรียนบ้านชำม่วง นํ้าหนาว เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

1611 โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ นํ้าหนาว เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

1612 โรงเรียนบ้านฟองใต้ นํ้าหนาว เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

1613 โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ นิ่วหนาว เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

1614 โรงเรียนบ้านหลักด่าน นิ่วหนาว เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

1615 โรงเรียนบ้านห้วยลาด นาหนาว เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

1616 โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา สาขาบ้านกกกล้วยนวน หล่มเก่า เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

1617 โรงเรียนบ้านดอยนํ้าเพียงดิน หล่มเก่า เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

1618 โรงเรียนบ้านวังยาว หล่มสัก เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

1619 โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ หล่มสัก เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

1620 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย เขาค้อ เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

1621 โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ หล่มเก่า เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

1622 โรงเรียนบ้านนํ้าออัม วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

1623 โรงเรียนบ้านสระแล้ว บีงสามพัน เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

1624 โรงเรียนบ้านแมพ่รัาว สอง แพร่ สพป.แพร่ เขต 1

1625 โรงเรียนบ้านแมล่ัว (วิริยะราษฎร์สงเคราะห์) เมืองแพร่ แพร่ สพป.แพร่ เขต 1

1626 โรงเรียนบ้านนาคูหา เมืองแพร่ แพร่ สพป.แพร่ เขต 1

1627 โรงเรียนบ้านห้วยอ่อม รัองกวาง แพร่ สพป.แพร่ เขต 1

1628 โรงเรียนบ้านนาหลวง (ประขาพัฒนา) สอง แพร่ สพป.แพร่ เขต 1

1629 โรงเรียนบ้านท่าวะ (ราษฎร์บำรุง) สอง แพร่ ^สษปะแพระ่เ .1

1630 โรงเรียนบ้านแมแ่รม สอง แพร่ ลพ แ̂พร่-เขต 1

1631 โรงเรียนเกาะมะพราว เมืองภูเก็ต ภูเก็ต สพป.ภูเก็ต

1632 โรงเริยนเกาะโหลน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต สพ^ภูเก็ต^^แ\
1633 โรงเรียนบ้านเกาะนาคา ถลาง ภูเก็ต - ลพป.ภูเก็ต

1634 โรงเรียนบ้านไมส้ะเป่ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน \ โ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1635 โรงเรียนบ้านนํ้าเพียงดิน ห้องเรียนบ้านห้วยปุแ่กง เมืองแมฮ่อ่งสอน แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 1
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1636 โรงเรียนบ้านนํ้าสอ่ม เมีองแมอ่่องสอน แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1

1637
โรงเรียนอบบุาลเมือง (ป่าสมุิตรภาพที 29)
สาขาบานห้วยแกวล่าง

เมืองแมอ่่องสอน แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1638 โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราขดำริ เมืองแม่ออ่งสอน แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1

1639 โรงเรียนบานห้วยมะเขือล้ม เมืองแมอ่่องสอน ฒํฮอ่งสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1640 โรงเรียนป่านรักไทย เมอีงแมอ่่องสอน แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1641 โรงเรียนบ้านห้วยโป่งอ่อน เมืองแมอ่่องสอน แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1642 โรงเรียนบ้านห้วยปมฝาด เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1643 โรงเรียนบ้านห้วยสุลิง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1644 โรงเรียนบ้านห้วยสุเลย เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1645 โรงเรียนบ้านห้วยตอง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1646 โรงเรียนบ้านหัวนํ้าแม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1647 โรงเรียนบ้านยอดดอยวิทยา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1648 โรงเรียนบ้านกลาง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1649 โรงเรียนบ้านห้วยช่างคำ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1

1650 โรงเรียนบ้านห้วยช่างคำ สาขาบ้านห้วยช่างเหล็ก เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1651 โรงเรียนเสรวีิทยา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1652 โรงเรียนบ้านไมชางหนาม เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1653 โรงเรียนบ้านแมจ่ำ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1654 โรงเรียนบ้านหนองเชียว เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1655 โรงเรียนบ้านใหมห่้วยหวาย เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1656 โรงเรียนบ้านหนองขาวกลาง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1657 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1

1658
โรงเรียนเขตพื้นทีก่ารศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ห้องเรียนบ้านนา

เจ็ดล๊อก
เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1659
โรงเรียนเขตพื้นทีก่ารศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ห้องเรียนบ้านห้วย

ไทร
เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1660 โรงเรียนเขตพื้นทีก่ารศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ห้องเรียนกิ่วขมิ้น เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1661 โรงเรียนเขตพื้นทีก่ารศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ห้องเรียนบ้านห้วยอี้ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1662
โรงเรียนเขตพื้นทีก่ารศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ห้องเรียนบ้าน

ห้วยล้าน
เมืองแม่ฮ่องสอน แมฮ่อ่งสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1

1663
โรงเรียนเขตพื้นทีก่ารศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ห้องเรียนบ้าน

หนองขาวกลาง
เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1664 โรงเรียนบ้านคาหาน เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1665 โรงเรียนบ้านแมส่ะเปใ่ต้ ชุนยวม แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
1666 โรงเรียนบ้านแมล่ากะ๊ ชุนยวม แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
1667 โรงเรียนบ้านแมโ่ฃ่จู ชุนยวม แม่ฮ่องสอน สพป.เฌร่่อJสชพิสะะ^^
1668 โรงเรียนบ้านมะหินหลวง ชุนยวม แม่ฮ่องสอน แม่ฮอ่งสอนนนเ 1
1669 โรงเรียนบ้านแม่กั๊ ชุนยวม แม่ฮ่องสอน // สพป, อ่องสอน เขต 1 X

1670 โรงเรียนบ้านห้วยล้าน ชุนยวม แม่ฮ่องสอน II ล/ป^ฟ^โ^
x

1671 โรงเรียนห้วยต้นนุ่นวิทยา ชุนยวม แม่ฮอ่งสอน สพป.แมฐอ^อนุ เขต่,.
1672 โรงเรียนบ้านห้วยนา ชุนยวม แม่ฮอ่งสอน ป.แม่^สอฺน
1673 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 60 ชุนยวม แม่ฮ่องสอน เฌ่ธึ สอน เขต 1 fv-
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1674 โรงเรียนบ้านหว่าโน ชุนยวม แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1675 โรงเรียนบ้านแม่นจ๊ะ ชุนยวม แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1676 โรงเรียนบ้านแมโ่กนี่เ ชุนยวม แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1677 โรงเรียนบ้านแม่ลคูอหลวง ชุนยวม แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1678 โรงเรียนบ้านหัวแมสุ่ริน ชุนยวม แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮอ่งสอน เขต 1

1679 โรงเรียนเขตพื้นทกีารศึกษาอำเภอชุนยวม ห้องเรียนบ้านหวยฟาน ชุนยวม แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1680 โรงเรียนเขตพื้นทีก่ารศึกษาอำเภอชุนยวมห้องเรียนบ้านห้วยฮุง ชุนยวม แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1681 โรงเรียนเขตพื้นทีก่ารศึกษาอำเภอชุนยวม ห้องเรียนหัวแมล่าก๊ะเหนิอ ชุนยวม แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1682 โรงเรียนเขตพื้นทกีารศึกษาอำเภอชุนยวม ห้องเรียนหัวแมล่าก๊ะใต้ ชุนยวม แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1683 โรงเรียนเขตพื้นทกีารศึกษาอำเภอชุนยวม ห้องเรียนบ้านห้วยมะบวบ ชุนยวม แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1684 โรงเรียนเขตพื้นทีก่ารศึกษาอำเภอชุนยวม ห้องเรียนบ้านแม่ลคูอนอย ชุนยวม แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1685 โรงเรียนเขตพื้นทกีารศึกษาอำเภอชุนยวม ห้องเรียนบ้านแม่สุรินนอย ชุนยวม แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1686 โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอชุนยวม ห้องเรียนบ้านห้วยไมซ่าง ชุนยวม แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1687 โรงเรียนบ้านแม่อแีลบ ปาย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1688 โรงเรียนบ้านปางปึงราษฎร์บำรุง ปาย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1689 โรงเรียนบ้านแมเ่หมองหลวง ปาย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1690 โรงเรียนบ้านโป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1691 โรงเรียนปางตองประขาสรรค์ ปาย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1692 โรงเรียนบ้านชุนสาใน ปาย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1693 โรงเรียนบ้านห้วยหมศีรสีวสัด ปาย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1694 โรงเรียนบ้านแกงหอม ปาย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1695 โรงเรียนบ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง ปาย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1696 โรงเรียนบ้านดอยผิลู ปาย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1697 โรงเรียนบ้านดอยผีลู สาขาบ้านในของ ปาย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1698 โรงเรียนบ้านนํ้าปลามุง ปาย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
1699 โรงเรียนลังวาลย'วิทย' 3 ปาย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1700 โรงเรียนเขตพื้นทีก่ารศึกษาอำเภอปาย ห้องเรียนบ้านมะโนรา ปาย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1701 โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย ห้องเรียนบ้านห้วยเดื่อ ปาย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1702 โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย ห้องเรียนบ้านหมากพริก ปาย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1703 โรงเรียนบ้านเมอีงแพม ปางมะผา แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
1704 โรงเรียนบ้านผามอน ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
1705 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
1706 โรงเรียนบ้านนาปุ่ป่อม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน สพป.แมฒ่่ฐอทะเพะ^^
1707 โรงเรียนบ้านนาป่ปอ่ม สาขาทุ่งสาแล ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน ส^^ฮ่องสอ
1708 โรงเรียนบ้านนํ้าอผาเสื่อ ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน i\ป.แ เ̂องสอน เขต 1

1709 โรงเรียนบ้านซอแบะ ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน Z' สพyzแ^ฮอฺงลอน เขต 1

1710 โรงเรียนบ้านปางบอนวัฒนาคาร ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน สฒ.ฒ3-. ะ,'ต 1

1711 โรงเรยีนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน ลพy.แมอ่่องสอน เขต.1 r

1712 โรงเรียนบ้านปางคาม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน ม่ฮ่®สอนฬต 1 ,x
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1713 เรียนบานห้วยเ8ยะ ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1714 รงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ห้องเรียนเคลื่อนทีบ่้านนาอ่อน ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1715
’

รงเรียนอบบุาลปางมะผ้า ห้องเรียนเคลื่อนที่,บานหนองผาจํ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1716 รงเรียนบานลุกป่าก๊อ ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1717 รงเรียนบัานก็ดสามสิบ ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1718 วงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า ห้องเรียนบ้านปางคอง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1719 เรียนเขตพื้นทีก่ารศึกษาอำเภอปางมะผ้า ห้องเรียนบ้านปางตอง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1720 วงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า ห้องเรียนบ้านผาแดง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1721 เรียนเขตพื้นทกีารศึกษาอำเภอปางมะผ้า ห้องเรียนบ้านดงมะไฟ ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1722 เรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า ห้องเรียนบ้านห้วยไปง่ ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1723 วงเรียนบ้านจ่าไบ่ ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1724 วงเรียนบ้านยาป่าแหน ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1725 โรงเรียนเขตพื้นทีก่ารศึกษาอำเภอปางมะผ้า ห้องเรียนบ้านปางคามบ้อย ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1726 โรงเรียนขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1727 โรงเรียนบ้านแม่สุริน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1728 โรงเรียนบ้านสบแพม ปาย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1729 โรงเรียนอนุบาลปาย (เวึยงใต้) ปาย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1730 โรงเรียนบ้านห้วยขาน เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1731 โรงเรียนขุมชนบ้านหมอกจำ แป่ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1732 โรงเรียนบ้านป่าลาน เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1733 โรงเรียนบ้านแก่นฟ้า เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1734 โรงเรียนบ้านนาปลาจาด เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1735 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1736 โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1737 โรงเรียนขุมชนบ้านเมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1738 โรงเรียนบ้านท่าหินส้ม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1739 โรงเรียนบ้านแมห่าด ขุนยวม แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1740 โรงเรียนบ้านหัวปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1741 โรงเรียนบ้านแมอ่อ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1742 โรงเรียนบ้านนางิ้ว ขุนยวม แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1743 โรงเรียนบ้านแมอ่คูอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1744 โรงเรียนบ้านคำสุข ขุนยวม แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1745 โรงเรียนบ้านพัฒนา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1746 โรงเรียนบ้านปางตอง ขุนยวม แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮอ่งสอน เขต 1

1747 โรงเรียนบ้านวนาหลวง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1748 โรงเรียนบ้านถํ้าลอด ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน สพป.แมฮ่่อ3่สอน เขต 1

1749 โรงเรียนบ้านแมล่ะนา ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน ส^แม่ฮ่^สขึบโ้ขัต 1 X.

1750 โรงเรียนเขตพื้นทีก่ารศึกษาอำเภอปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน อุ บ .;ลออ อุป/! 1

1751 โรงเรียนคูนย'ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน // สพใ/แม่ฮ่องสอน เขต 1 ' 1 ท

1752 โรงเรียนบ้านนํ้ารนี ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1753 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 ปาย แม่ฮ่องสอน ลพบ่.แบออ!ลอน เขต] 4Ki

1754 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 L*. ‘zZ
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1755 โรงเรียนบ้านแพมบก ปาย แม่ฮ่องสอน ลพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1756 โรงเรียนบ้านสบสา ปาย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1757 โรงเรียนบ้านผาสำราญ ปาย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1758 โรงเรียนบ้านปางแปก ปาย แม่ฮ่องสอน สพป.แมฮ่่องสอน เขต 1

1759 โรงเรียนบ้านแม่นาเตัง ปาย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1760 โรงเรียนบ้านป่ายาง ปาย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1761 โรงเรียนบ้านหมอแปง ปาย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1762 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ ปาย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1763 โรงเรียนบ้านแมป่ัง ปาย แม่ฮ่องสอน ลพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1764 โรงเรียนบ้านนํ้าสู ปาย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1765 โรงเรียนบ้านใหมส่หสัมพันธ์ ปาย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1766 โรงเรียนบ้านเรียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1767 โรงเรียนบ้านนาป่าแปก เมอง แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1768 โรงเรียนบ้านหวยผา เนือง แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1769 โรงเรียนไทยรัฐรทียา 99 (บ้านแมลุ่ยะ) เนืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1770 โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1771 โรงเรียนบ้านหนองแห้ง ขุนยวม แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1772 โรงเรียนบ้านแม่กั๊ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1773 โรงเรียนชุมชนต่อแพรทียา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1774 โรงเรียนอบบุาลปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1775 โรงเรียนบ้านเนืองแปง ปาย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1776 โรงเรียนบ้านไทรงาม ปาย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1777 โรงเรียนเขตพื้นทีก่ารศึกษาอำเภอปาย ปาย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1778 โรงเรียนเขตพื้นทีก่ารศึกษาอำเภอเนืองแม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน ลพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1779 โรงเรียนบ้านนํ้าเพยงดิน เนืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1780 โรงเรียนบ้านห้วยเสือเฒ่า (เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์) เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน ลพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1781 โรงเรียนบ้านแมเ่กาะ แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1782 โรงเรียนบ้านชุนแม่ต๊อบ แมส่ะเรียง แม่ออ่งสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1783 โรงเรียนบ้านแมอ่มุลอง แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1784 โรงเรียนบ้านแมอุ่มปัอก แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1785 โรงเรียนบ้านแมอ่มุลองหลวง แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน ลพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1786 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1787 โรงเรียนบ้านห้วยอากไมใ่ต้ แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน ลพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1788 โรงเรียนบ้านห้วยอากไมเ่หนือ แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน ลพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1789 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน ลพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1790 โรงเรียนบ้านแม่ปุน่ แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน ลพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1791 โรงเรียนบ้านแมล่ะ แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน ลพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1792 โรงเรียนบ้านอมพาย แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1793 โรงเรียนบ้านช่างหม่อ แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1794 โรงเรียนบ้านสันตลุข แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1795 โรงเรียนบ้านจอขิเดอเหนือ แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1796 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน ส^ป.แมฮ่่องสอน- ะ2

1797 โรงเรียนบ้านห้วยหมพูิทยา แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน ลพป.แม่ฮ่องสอน.เขต 2
1798 โรงเรียนบ้านแมก่้อน แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน .ลพป.แม่ฮ่องสอน เขต2\
1799 โรงเรียนบ้านห้วยห้อม แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน —ft '’\—/ ลพป.แมฮ่่อุงสฺอน เข^.; \
1800 โรงเรียนบ้านท่าตาส่ง แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1801 โรงเรียนบ้านแม่กองคา แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน \ ลพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2^๖^
TT-
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1802 โรงเรียนบ้านแมล่ด แมส่ะเรียง แมอ่่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1803 โรงเรียนบ้านดอยเลิย่ม แมส่ะเรียง แมอ่่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1804 โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1805 โรงเรียนบ้านแมส่วรรค์หลวง แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1806 โรงเรียนบ้านห้วยปางผาง แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1807 โรงเรียนบ้านแมก่ะไน แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1808 โรงเรียนบ้านแมจ่๊าง แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน สพป.แมฮ่่องสอน เขต 2

1809 โรงเรียนบ้านแมจ่๊าง สาขาบ้านดงหลวง - ดงน้อย แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1810 โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1811 โรงเรียนบ้านชุนวง แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1812 โรงเรียนบ้านดงกู่ แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1813 โรงเรียนบ้านชุนวงเหนือ แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1814 โรงเรียนบ้านโพขอ แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1815 โรงเรียนบ้านเสาหิน แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1816 โรงเรียนเพียงหลวง 11 ๆ (บ้านสล่าเจียงตอง) แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน สพป.แมอ่่องสอน เขต 2

1817 โรงเรียนบ้านสมปอย แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1818 โรงเรียนบ้านแมอ่มลาน แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1819 โรงเรียนบ้านฟ้กทอง แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1820 โรงเรียนบ้านปาแก่ แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1821 โรงเรียนบ้านแมล่าผาไหว แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1822 โรงเรียนบ้านชุนแมล่า แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1823 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1824 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ห้องเรียนบ้านแมก่วางใต้ แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1825 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ห้องเรียนบ้านแมป่อล่า แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1826 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ห้องเรียนบ้านแมก่วางเหนือ แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1827 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ห้องเรียนบ้านแมส่ะกั๊ด แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
1828 โรงเรียนบ้านห้วยไมขาง แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1829 โรงเรียนบ้านหัวแมโ่ถ แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1830 โรงเรียนบ้านแมอ่มุพาย แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1831 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
1832 โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
1833 โรงเรียนบ้านแมน่าจางเหนือ แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
1834 โรงเรียนบ้านแมข่ีด แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน ลพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
1835 โรงเรียนบ้านแมน่าจาง แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
1836 โรงเรียนบ้านหนองม่วน แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
1837 โรงเรียนบ้านแมล่ะแมง แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
1838 โรงเรียนบ้านกอกหลวง แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
1839 โรงเรียนบ้านแม่ยุ แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
1840 โรงเรียนบ้านพระบาทห้วยผึ้ง แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
1841 โรงเรียนลุ่มนํ้าวทิยา แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
1842 โรงเรียนบ้านแมง่ะ แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน สพป^ม่ฮชิงสอน เขตไ?^
1843 โรงเรียนบ้านแมส่ะปํงใต้ แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน ^พป.แม่ สอีน เขตไX
1844 โรงเรียนบ้านแมส่ะปํง แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน / สพป^ฮ่อง?เอน เต2^
1845 โรงเรียนบ้านห้วยกองเปาะ แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน II สใแ ป.

เ^รอุงสอน เขตเ^
1846 โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน II สพป.แมส่องสอน เขต 2
1847 โรงเรียนบ้านกะรีคึ แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน สพ\.แมฮ่่ร&ส่อน.^ '<^
1848 โรงเรียนบ้านคลูาเปอร์ แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน พป๋'น,มอ่องสอน เขต^'/*!
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1849 โรงเรียนบ้านแมแ่ละ แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1850 โรงเรียนบ้านดงใหม่ แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1851 โรงเรียนบ้านห้วยหา แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1852 โรงเรียนบ้านสาม แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1853 โรงเรียนบ้านแม่สุ แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1854 โรงเรียนบ้านห้วยไกป่่าวิทยา แมล่าน้อย แม่ออ่งสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1855 ไรงเรียนบ้านกองก่อย สบเมย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1856 ไรงเรียนบ้านแมแ่พ สบเมย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1857 โรงเรียนบ้านแมแ่พน้อย สบเมย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1858 โรงเรียนบ้านผาเยอ สบเมย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1859 โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ สบเมย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1860 โรงเรียนบ้านห้วยวอก สบเมย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1861 โรงเรียนบ้านห้วยไกป่่า สบเมย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1862 ไรงเรียนบ้านกองแปใต้ สบเมย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1863 โรงเรียนบ้านกองแปเหนือ สบเมย แม่ออ่งสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1864 โรงเรียนบ้านป่าโปง สบเมย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1865 โรงเรียนบ้านห้วยเหั๊ยะ สบเมย แม่ฮ่องสอน สพป.แมอ่่องสอน เขต 2

1866 โรงเรียนบ้านป่าโปง สาขาบ้านกองแปเหนือ สบเมย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1867 โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว สบเมย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1868 โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหั๊ยะ สบเมย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1869 โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ สบเมย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1870 โรงเรียนบ้านแมอ่อกเหนือ สบเมย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1871 โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ สบเมย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1872 โรงเรียนบ้านแมอ่อก สบเมย แม่ออ่งสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1873 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สบเมย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1874 โรงเรียนบ้านแมห่ลุย สบเมย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1875 โรงเรียนบ้านนาดอย สบเมย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1876 โรงเรียนบ้านแมห่าด สบเมย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1877 โรงเรียนบ้านแมแ่พหลวง สบเมย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1878 โรงเรียนล่องแพวิทยา สบเมย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
1879 โรงเรียนล่องแพวิทยา สาขาบ้านอุมโละ สบเมย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1880 โรงเรียนบ้านอุมโละเหนือ สบเมย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1881 โรงเรียนบ้านแมเ่งา สาขาบ้านกองลูม สบเมย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1882 โรงเรียนบ้านแมส่ามแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1883 โรงเรียนบ้านห้วยกองกัาด สบเมย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1884 โรงเรียนบ้านซวีาเดอ สบเมย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1885 โรงเรียนบ้านกอมเูดอ สบเมย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1886 โรงเรียนบ้านกลอเขโล สบเมย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
1887 โรงเรียนบ้านแมแ่คะ สบเมย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1888 โรงเรียนบ้านแมต่อละ สบเมย แม่ฮ่องสอน สพป.แมอ่่องสอน เขต 2
1889 โรงเรียนบ้านสบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ร่อ-งสอน (จต:3^
1890 โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย สบเมย แม่ฮ่องสอน ร!แมอ่่องสอ!นฐต 2
1891 โรงเรียนบ้านบุญเลอ สบเมย แม่ฮ่องสอน สพใJ มอ่องสอน เขต 2 \
1892 โรงเรียนบ้านเครอะบอ สบเมย แม่ฮ่องสอน II ลพ^^องสอนฺไขต 2^\
1893 โรงเรียนบ้านห้วยนํ้าใส สบเมย แม่ฮ่องสอน ไพป.เ^อ่อฺงสอน้โเ'ขต 2 <7
1894 โรงเรียนบ้านทิยาเพอ สบเมย แม่ฮ่องสอน V ^ป.แมP่อ^อน;^^^^
1895 โรงเรียนบ้านท้ยาเพอ สาขาบ้านห้วยไขยยงค์ สบเมย แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน เขต'23
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1896 โรงเรียนบานทอีือถึอ สบเมย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1897 โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สบเมย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1898 โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สาขาชุนแมค่ะตวน สบเมย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1899 โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สาขาห้วยท้ชขะ สบเมย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1900 โรงเรียนบ้านชุ่เแก้ว สบเมย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1901 โรงเรียนบ้านดอยงาม สบเมย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1902 โรงเรียนบ้านเลโคะ สบเมย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1903 โรงเรียนบ้านแมล่ามา สบเมย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1904 โรงเรียนบ้านเวหวุัน สบเมย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1905 โรงเรียนชุมชนบ้านนํ้าดิบ แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1906 โรงเรียนทองสวสัดวิทยาคาร แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
1907 โรงเรียนบ้านท่าผาป๋ม แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
1908 โรงเรียนบ้านแมส่ะกวะ แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1909 โรงเรียนบ้านแมเ่ตย แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1910 โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1911 โรงเรียนบ้านแมโ่ถใต้ แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
1912 โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
1913 โรงเรียนอนุบาลแมล่าน้อย แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
1914 โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านท่งรวงทอง แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
1915 โรงเรียนบ้านท่าสองแคว แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน สพป.แมฮ่่องสอน เขต 2
1916 โรงเรียนบ้านแมแ่ลบ แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
1917 โรงเรียนบ้านหัวลา แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
1918 โรงเรียนบ้านแมป่าง แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
1919 โรงเรียนบ้านละลูบ แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
1920 โรงเรียนคีษย์เก่าพยาบาลคีรรีาชบ้านดง แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
1921 โรงเรียนอนุบาลแมส่ะเรียงฯ ส.บ้านท่าชัาม แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
1922 โรงเรียนดอนชัยวิทยา แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
1923 โรงเรียนบ้านสบหาร แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
1924 โรงเรียนบ้านพะมอลอ แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
1925 โรงเรียนบ้านแมต่้อบเห'นอ แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
1926 โรงเรียนอนุบาลแมส่ะเรียง (บ้านโป่ง) แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
1927 โรงเรียนบ้านแมห่าร แมส่ะเรียง แม่ฮอ่งสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
1928 โรงเรียนบ้านแมต่้อบใด้ แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
1929 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
1930 โรงเรียนบ้านป่าหมาก แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
1931 โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
1932 โรงเรียนบ้านศรมีูลเมือง แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
1933 โรงเรียนบ้านแมส่ะลาบ แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
1934 โรงเรียนบ้านท่งแพม แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
1935 โรงเรียนบ้านแม่กองแป แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
1936 โรงเรียนบ้านห้วยโผ แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน

1937 โรงเรียนบ้านคะปวง แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน บ้ ฮ่̂องฐ!ณ N

1938 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน // สพ เ̂มอ่องสอน เขต2^\
1939 โรงเรียนบ้านห้วยทราย แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน พ^^อ่องส^ขต-
1940 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน 1ลพป:เนุ)อ่องสอน เขต 2
1941 โรงเรียนบ้านไรว่ิทยา แมส่ะเรียง แมฮ่่องสอน ^พป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
1942 โรงเรียนบ้านแมส่ะเรียง แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน \ ส^.เ&ออ่พน^ Pa/—
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1943 โรงเรียนไทยรัฐวทิยา 33 (บ้านทุ่งพรัาว) แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1944 โรงเรียนบ้านแมส่วรรค์น้อย แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1945 โรงเรียนสังวาลย,วิทยา แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1946 โรงเรียนบ้านแมล่าย สบเมย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1947 โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง สบเมย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1948 โรงเรียนบ้านแมเ่กาะวิทยา สบเมย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1949 โรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง) สบเมย แม่ฮ่องสอน สพป.แมฮ่่องสอน เขต 2

1950 โรงเรียนชุม,ชนบ้านผาผ่า สบเมย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1951 โรงเรียนบ้านแมส่วด สบเมย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1952 โรงเรียนบ้านแมค่ะตวน สบเมย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1953 โรงเรียนบ้านแมท่ะลุ สบเมย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1954 โรงเรียนบ้านแมก่วางเหนือ แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1955 โรงเรียนบ้านแมส่ะกั๊ด แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1956 โรงเรียนบ้านแมก่วางได้ แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1957 โรงเรียนบ้านแมป่อถ่า แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1958 โรงเรียนบ้านแมโ่ถ แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1959 โรงเรียนบ้านแมจ่อ แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน สพป.แมฮ่่องสอน เขต 2

1960 โรงเรียนบ้านห้วยก่ปืะ แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
1961 โรงเรียนชุม,ขนแมล่าศึกษา แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1962 โรงเรียนบ้านชุนแมต่้อบ แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1963 โรงเรียนบ้านแมเ่งา สบเมย แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
1964 โรงเรียนบ้านเบญญา (บุญชอบ สาครีนทวิ) เนืองยะลา ยะลา สพป.ยะลา เขต 1

1965 โรงเรียนบ้านตาเขะ เนืองยะลา ยะลา สพป.ยะลา เขต 1

1966 โรงเรียนศรพีัฒนาราม เนืองยะลา ยะลา สพป.ยะลา เขต 1

1967 โรงเรียนวังธราธึปวิทยา เนืองยะลา ยะลา สพป.ยะลา เขต 1

1968 โรงเรียนบ้านท่าสาป เนืองยะลา ยะลา ลพป.ยะลา เขต 1

1969 โรงเรียนบ้านลึมุด (บุญชอบ สาครีนทร์) เนืองยะลา ยะลา สพป.ยะลา เขต 1
1970 โรงเรียนบ้านสาคอ เนืองยะลา ยะลา สพป.ยะลา เขต 1

1971 โรงเรียนบ้านบันบังบโุย เนืองยะลา ยะลา สพป.ยะลา เขต 1
1972 โรงเรียนบ้านกะดปูะ เนืองยะลา ยะลา สพป.ยะลา เขต 1
1973 โรงเรียนประชาอุทิศ เนืองยะลา ยะลา สพป.ยะลา เขต 1
1974 โรงเรียนบ้านพงยิอไร เมืองยะลา ยะลา สพป.ยะลา เขต 1
1975 โรงเรียนบ้านรั้วตะวัน เมืองยะลา ยะลา สพป.ยะลา เขต 1

1976 โรงเรียนบ้านจีอนอืแร เนืองยะลา ยะลา สพป.ยะลา เขต 1
1977 โรงเรียนบ้านบุดี เมืองยะลา ยะลา สพป.ยะลา เขต 1
1978 โรงเรียนบ้านบเุกะคละ (บุญชอบ สาครีนทร์) เนืองยะลา ยะลา สพป.ยะลา เขต 1
1979 โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง (สิทธพิันธ์อนุกูล) เนืองยะลา ยะลา สพป.ยะลา เขต 1

1980 โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134 เนืองยะลา ยะลา สพป.ยะลา เขต 1
1981 โรงเรียนบ้านไทรงาม เนืองยะลา ยะลา สพป.ยะลา เขต 1
1982 โรงเรียนคุรุ'ชนพัฒนา เนืองยะลา ยะลา สพป.ยะลา เขต 1
1983 โรงเรียนบ้านพ.ร่อน เนืองยะลา ยะลา ส^อุร^ ต1^
1984 โรงเรียนบ้านตาสา เมืองยะลา ยะลา

1985 โรงเรียนบ้านจาทบัน เมืองยะลา ยะลา // สษ^ยะลา เขต 1 ำ

1986 โรงเรียนบ้านปาโจ เมืองยะลา ยะลา II ะ,ลา เขต 1: \ \

1987 โรงเรียนบ้านยะลา เมืองยะลา ยะลา 1สพบ^^^^)พ^
1988 โรงเรียนบ้านยโุป (รุ่งวิทยา) เมืองยะลา ยะลา พป.ย^^ต!^ / 'ว

1989 โรงเรียนวัดชมพสูถิต เมืองยะลา ยะลา เ ย̂ะลา 1 - y
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1990 โรงเรียนบ้านคลองทราย เมืองยะลา ยะลา สพป.ยะลา เขต 1

1991 โรงเรียนบ้านทุ่งเหรยีง เมืองยะลา ยะลา สพป.ยะลา เขต 1

1992 โรงเรียนบ้านบาโด เมืองยะลา ยะลา สพป.ยะลา เขต 1

1993 โรงเรียนวัดลำพะยา (มิ่งชชุาติ-ขวัญราษฎร์นารี) เมืองยะลา ยะลา สพป.ยะลา เขต 1

1994 โรงเรียนบ้านต้นหยี เมืองยะลา ยะลา สพป.ยะลา เขต 1

1995 โรงเรียนบ้านเหนือ (วัดลำพะยา 2) เมืองยะลา ยะลา สพป.ยะลา เขต 1

1996 โรงเรียนวัดลำใหม่ เมืองยะลา ยะลา สพป.ยะลา เขต 1

1997 โรงเรียนบ้านตลาดลำ ใหม่ เมืองยะลา ยะลา สพป.ยะลา เขต 1

1998 โรงเรียนบ้านทุ่งคา เมืองยะลา ยะลา ลพป.ยะลา เขต 1
1999 โรงเรียนบ้านป่าพ้อ เมืองยะลา ยะลา สพป.ยะลา เขต 1

2000 โรงเรียนบ้านปอเยาะ เมืองยะลา ยะลา สพป.ยะลา เขต 1

2001 โรงเรียนบ้านบาต้น (ฟลอยด์รอสอนุสรณ์) เมืองยะลา ยะลา สพป.ยะลา เขต 1

2002 โรงเรียนบ้านตาโละ เมืองยะลา ยะลา ลพป.ยะลา เขต 1

2003 โรงเรียนบ้านบุรนีทร์ (บุญชอบ สาครีนทร์) เมืองยะลา ยะลา สพป.ยะลา เขต 1
2004 โรงเรียนอนุบาลยะลา เมืองยะลา ยะลา สพป.ยะลา เขต 1

2005 โรงเรียนนบิงชนุปถัมภ์ เมืองยะลา ยะลา สพป.ยะลา เขต 1

2006 โรงเรียนบ้านเบอเสง เมืองยะลา ยะลา สพป.ยะลา เขต 1

2007 โรงเรียนบ้านธารนํ้าผึ้ง เมืองยะลา ยะลา สพป.ยะลา เขต1

2008 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24 (บาโงยบาแด) เมืองยะลา ยะลา สพป.ยะลา เขต 1

2009 โรงเรียนบ้านนบิงพัฒนา เมืองยะลา ยะลา สพป.ยะลา เขต 1

2010 โรงเรียนบ้านบันบังลูวา เมืองยะลา ยะลา สพป.ยะลา เขต 1
2011 โรงเรียนวัดหบ้าถํ้า (พุทธไสยานสุรณ์) เมืองยะลา ยะลา สพป.ยะลา เขต 1

2012 โรงเรียนบ้านกอตอติอระี รามัน ยะลา ลพป.ยะลา เขต 1
2013 โรงเรียนบ้านควูอ รามัน ยะลา สพป.ยะลา เขต 1
2014 โรงเรียนบ้านกาดิอแป รามัน ยะลา ลพป.ยะลา เขต 1
2015 โรงเรียนบ้านรามัน รามัน ยะลา สพป.ยะลา เขต 1
2016 โรงเรียนบ้านบึอยอง รามัน ยะลา ลพป.ยะลา เขต 1
2017 โรงเรียนบ้านพอแม็ง รามัน ยะลา สพป.ยะลา เขต 1
2018 โรงเรียนบ้านกาลอ รามัน ยะลา สพป.ยะลา เขต 1
2019 โรงเรียนธารแร่ รามัน ยะลา ลพป.ยะลา เขต 1

2020 โรงเรียนบ้านกาลูบึง รามัน ยะลา สพป.ยะลา เขต 1
2021 โรงเรียนคุรปุระชาสรรค์ รามัน ยะลา สพป.ยะลา เขต 1
2022 โรงเรียนบ้านปาแตรายอ รามัน ยะลา สพป.ยะลา เขต 1
2023 โรงเรียนบ้านแหลมทราย รามัน ยะลา สพป.ยะลา เขต 1
2024 โรงเรียนบ้านพะปุเ่งาะ รามัน ยะลา สพป.ยะลา เขต 1
2025 โรงเรียนบ้านเกะรอ รามัน ยะลา ลพป.ยะลา เขต 1
2026 โรงเรียนบ้านนาเตย รามัน ยะลา สพป.ยะลา เขต 1
2027 โรงเรียนบ้านโกตาบารู รามัน ยะลา สพป.ยะลา เขต 1
2028 โรงเรียนบ้านจะกวะ รามัน ยะลา สพป.ยะลา เขต 1
2029 โรงเรียนบ้านกำปงบึอแน รามัน ยะลา ลพป.ยะลา เขต 1
2030 โรงเรียนบ้านต้นแซะ รามัน ยะลา สพป^ เ̂ขตนะุะะ
2031 โรงเรียนบ้านบิอเล็ง รามัน ยะลา ป.ยะลา เขต 1
2032 โรงเรียนบ้านปาดาอัน รามัน ยะลา /^ ส^#ยะลา เขต 1
2033 โรงเรียนบ้านบึงนํ้าใส รามัน ยะลา
2034 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ รามัน ยะลา
2035 โรงเรียนบ้านจำปุ่น รามัน ยะลา y ลพป.ยะลา เขต 1

2036 โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน รามัน ยะลา ป^^miS1
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2037 โรงเรียนบ้านพรุ รามัน ยะลา สพป.ยะลา เขต 1

2038 โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175 รามนั ยะลา สพป.ยะลา เขต 1

2039 โรงเรียนวัดรังสติาวาส รามัน ยะลา ลพป.ยะลา เขต 1

2040 โรงเรียนบ้านไมแก่น รามัน ยะลา ลพป.ยะลา เขต 1

2041 โรงเรียนบ้านเกียรติ รามัน ยะลา สพป.ยะลา เขต 1

2042 โรงเรียนบ้านกือแล รามัน ยะลา ลพป.ยะลา เขต 1

2043 โรงเรียนบอีดองพัฒนา รามัน ยะลา สพป.ยะลา เขต 1

2044 โรงเรียนบ้านยือโระ รามัน ยะลา ลพป.ยะลา เขต 1

2045 โรงเรียนบ้านบาโงย รามัน ยะลา ลพป.ยะลา เขต 1

2046 โรงเรียนบ้านปลุัย รามัน ยะลา สพป.ยะลา เขต 1

2047 โรงเรียนพัฒนาบาลอ รามัน ยะลา ลพป.ยะลา เขต 1

2048 โรงเรียนบ้านละแอ รามัน ยะลา สพป.ยะลา เขต 1

2049 โรงเรียนบ้านบีอมงั รามัน ยะลา ลพป.ยะลา เขต 1

2050 โรงเรียนบ้านเจาะบีอแม รามัน ยะลา ลพป.ยะลา เขต 1

2051 โรงเรียนบ้านมาแฮ รามัน ยะลา ลพป.ยะลา เขต 1

2052 โรงเรียนบ้านปงตา รามัน ยะลา สพป.ยะลา เขต 1

2053 โรงเรียนบ้านยะต๊ะ รามัน ยะลา ลพป.ยะลา เขต 1

2054 โรงเรียนคีรบีูรวัฒนา (ดบีุ) รามัน ยะลา สพป.ยะลา เขต 1

2055 โรงเรียนบ้านอาเหอโต๊ะ รามัน ยะลา สพป.ยะลา เขต 1

2056 โรงเรียนบ้านตะโละ รามัน ยะลา ลพป.ยะลา เขต 1

2057 โรงเรียนบ้านวังพญา รามัน ยะลา สพป.ยะลา เขต 1

2058 โรงเรียนบ้านลูเบาีะ รามัน ยะลา ลพป.ยะลา เขต 1

2059 โรงเรียนบ้านโต๊ะปาแก๊ะ รามัน ยะลา ลพป.ยะลา เขต 1

2060 โรงเรียนบ้านบูเกะจีอฆา รามัน ยะลา ลพป.ยะลา เขต 1

2061 โรงเรียนบ้านบูเกะบีอราแง รามัน ยะลา ลพป.ยะลา เขต 1

2062 โรงเรียนบ้านตะโละลดารี รามัน ยะลา สพป.ยะลา เขต 1

2063 โรงเรียนบ้านกีอเม็ง รามัน ยะลา สพป.ยะลา เขต 1

2064 โรงเรียนบ้านสะโต รามัน ยะลา ลพป.ยะลา เขต 1

2065 โรงเรียนบ้านกรงปิบัง กรงปิบัง ยะลา สพป.ยะลา เขต 1

2066 โรงเรียนบ้านตะโละชูแม กรงบีนัง ยะลา ลพป.ยะลา เขต 1

2067 โรงเรียนบ้านลึอมุ กรงปินัง ยะลา สพป.ยะลา เขต 1

2068 โรงเรียนบ้านปโุรง กรงปิบัง ยะลา สพป.ยะลา เขต 1

2069 โรงเรียนบ้านโฉลง กรงปินัง ยะลา สพป.ยะลา เขต 1

2070 โรงเรียนสันตวิิทยา กรงปิบัง ยะลา สพป.ยะลา เขต 1

2071 โรงเรียนบ้านสะเอะ กรงปินง ยะลา สพป.ยะลา เขต 1

2072 โรงเรียนบ้านสะเอะใน กรงป็บัง ยะลา ลพป.ยะลา เขต 1

2073 โรงเรียนบ้านกวา กรงปินัง ยะลา สพป.ยะลา เขต 1

2074 โรงเรียนบ้านแบหอ กรงปินัง ยะลา สพป.ยะลา เขต 1

2075 โรงเรียนเขื่อนบางลาง บันบังสตา ยะลา สพป.ยะลา เขต 2

2076 โรงเรียนบ้านสันติ บันบังสตา ยะลา สพป.ยะลา เขต 2

2077 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9 บันบังสตา ยะลา ส?ท!^สาวัชต 2"'
2078 โรงเรียนบ้านฉลองชัย บันนังสตา ยะลา XX

2079 โรงเรียนบ้านตะบิงดงิงี บันนังสตา ยะลา

2080 โรงเรียนบ้านกีอลอง บันนังสดา ยะลา สพ^ะลา เขต 2 A

\ โ
2081 โรงเรียนบ้านทรายแกว บันบังสตา ยะลา ( พป.ย^า เขต 2 /.
2082 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 บันบังสตา ยะลา ปุเ (ป.ยะ^ดู^^ เ^
2083 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5 บันบังสตา ยะลา พ
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2084 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6 บันนังสตา ยะลา สพป.ยะลา เขต 2

2085 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 บันบังสตา ยะลา สพป.ยะลา เขต 2

2086 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 บันบังสตา ยะลา สพป.ยะลา เขต 2

2087 โรงเรียนบัานตะบิงดงิงสามัคคี บันนังสตา ยะลา สพป.ยะลา เขต 2

2088 โรงเรียนบ้านคิรลีาดพัฒนา บันบังสตา ยะลา สพป.ยะลา เขต 2

2089 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3 บันบังสตา ยะลา สพป.ยะลา เขต 2

2090 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13 บันนังสตา ยะลา สพป.ยะลา เขต 2

2091 โรงเรียนบ้านทำนบ บันบังสตา ยะลา สพป.ยะลา เขต 2

2092 โรงเรียนบัานตาเนาะปูเด๊ะ บันนังสตา ยะลา สพป.ยะลา เขต 2

2093 โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะใน บันบังสตา ยะลา สพป.ยะลา เขต 2

2094 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 บันนังสตา ยะลา สพป.ยะลา เขต 2

2095 โรงเรียนบ้านรานอ บันบังสตา ยะลา สพป.ยะลา เขต 2

2096 โรงเรียนบ้านด้งกาเด็ง บันบังสตา ยะลา สพป.ยะลา เขต 2

2097 โรงเรียนบันบังสตาอึนทรซตัรมตรภาพที่ 200 ทีร่ะลึก ส.ร.อ. บันบังสตา ยะลา สพป.ยะลา เขต 2

2098 โรงเรียนบ้านป่าหวัง บันบังสตา ยะลา ลพป.ยะลา เขต 2

2099 โรงเรียนบ้านวังหน บันบังสตา ยะลา สพป.ยะลา เขต 2

2100 โรงเรียนบัานเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) บันบังสตา ยะลา สพป.ยะลา เขต 2

2101 โรงเรียนบ้านบันบังกแว บันนังสตา ยะลา สพป.ยะลา เขต 2
2102 โรงเรียนบ้านเจาะปีนตัง บันนังสตา ยะลา สพป.ยะลา เขต 2

2103 โรงเรียนบ้านกาโสด บันบังสตา ยะลา สพป.ยะลา เขต 2

2104 โรงเรียนบ้านธารทิพย์ บันนังสตา ยะลา สพป.ยะลา เขต 2

2105 โรงเรียนบ้านบางลาง บันนังสตา ยะลา ลพป.ยะลา เขต 2
2106 โรงเรียนบ้านบาเจาะ บันนังสตา ยะลา ลพป.ยะลา เขต 2
2107 โรงเรียนบ้านสาคู บันนังสตา .ยะลา สพป.ยะลา เขต 2
2108 โรงเรียนบ้านปาแดรู ยะหา ยะลา สพป.ยะลา เขต 2
2109 โรงเรียนบ้านเจาะตาแม ยะหา ยะลา สพป.ยะลา เขต 2
2110 โรงเรียนบ้านบเุกะฆลูโฆ ยะหา ยะลา สพป.ยะลา เขต 2
2111 โรงเรียนบ้านกาตอง ยะหา ยะลา ลพป.ยะลา เขต 2
2112 โรงเรียนบ้านตาชี ยะหา ยะลา สพป.ยะลา เขต 2
2113 โรงเรียนบ้านบาโงยซีแน ยะหา ยะลา สพป.ยะลา เขต 2
2114 โรงเรียนบ้านซีเยาะ ยะหา ยะลา ลพป.ยะลา เขต 2
2115 โรงเรียนราษฎร์อุทิศ (ปแูล) ยะหา ยะลา ลพป.ยะลา เขต 2
2116 โรงเรียนบ้านดันหยง ยะหา ยะลา ลพป.ยะลา เขต 2
2117 โรงเรียนบ้านลึตอ ยะหา ยะลา สพป.ยะลา เขต 2
2118 โรงเรียนบ้านเกล็ดแก้ว (ชีเชะ) ยะหา ยะลา สพป.ยะลา เขต 2
2119 โรงเรียนบ้านด้นหยง สาขาบ้านเตียง ยะหา ยะลา สพป.ยะลา เขต 2
2120 โรงเรียนบ้านปะแต ยะหา ยะลา ลพป.ยะลา เขต 2
2121 โรงเรียนบ้านบายอ ยะหา ยะลา สพป.ยะลา เขต 2
2122 โรงเรียนบ้านลึอเน็ง ยะหา ยะลา สพป.ยะลา เขต 2
2123 โรงเรียนบ้านบาจุ ยะหา ยะลา ลพป.ยะลา เขต 2
2124 โรงเรียนท่าละมัย ยะหา ยะลา สพป.ยะ^.ไขส' 2
2125 โรงเรียนสามัคคี ยะหา ยะลา

2126 โรงเรียนบ้านหลักเขต ยะหา ยะลา /^ป.ย^า เขต 2
2127 โรงเรียนบ้านลากอ ยะหา ยะลา 1 สพใ/ย^ ด̂ V
2128 โรงเรียนบ้านรัตนา ยะหา ยะลา ลพ Jยะล^ส 2
2129 โรงเรียนอาสินศึกษา ยะหา ยะลา V ลพ\ยะลา ด้^
2130 โรงเรียนบ้านยะหา ยะหา ยะลา เขต 2
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2131 โรงเรียนบ้านพงกแว ยะหา ยะลา สพป.ยะลา เขต 2

2132 โรงเรียนบ้านละแอ ยะหา ยะลา สพป.ยะลา เขต 2
2133 โรงเรียนบ้านวังสำราญ ยะหา ยะลา สพป.ยะลา เขต 2

2134 โรงเรยีนบ้านเตรียมปัญญา ยะหา ยะลา ลพป.ยะลา เขต 2

2135 โรงเรียนบ้านบันนังดามา กาบัง ยะลา สพป.ยะลา เขต 2

2136 โรงเรียนบ้านนบิง กาบัง ยะลา สพป.ยะลา เขต 2
2137 โรงเรียนบ้านลูโบะ๊ปันยัง กาบัง ยะลา สพป.ยะลา เขต 2
2138 โรงเรียนบ้านรอบ้ง กาบัง ยะลา สพป.ยะลา เขต 2
2139 โรงเรียนบ้านลาแล กาบัง ยะลา สพป.ยะลา เขต 2
2140 โรงเรียนบ้านบาละ กาบัง ยะลา ลพป.ยะลา เขต 2
2141 โรงเรียนบ้านคชศิลา กาบัง ยะลา สพป.ยะลา เขต 2
2142 โรงเรียนบ้านคลองนํ้าใส กาบัง ยะลา สพป.ยะลา เขต 2
2143 โรงเรียนบ้านจาเราะปะไต เบตง ยะลา สพป.ยะลา เขต 3
2144 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อนํ้าร้อน) เบตง ยะลา สพป.ยะลา เขต 3
2145 โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา สพป.ยะลา เขต 3
2146 โรงเรียนบ้านด่านสันตริาษฎร์ เบตง ยะลา สพป.ยะลา เขต 3
2147 โรงเรียนบ้านจาเราะชูชุ เบตง ยะลา สพป.ยะลา เขต 3
2148 โรงเรียนบ้านบาแตตแูง เบตง ยะลา ลพป.ยะลา เขต 3
2149 โรงเรียนบ้านธารนํ้าทิพย์ เบตง ยะลา ลพป.ยะลา เขต 3
2150 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) เบตง ยะลา สพป.ยะลา เขต 3
2151 โรงเรียนบ้านมาลา เบตง ยะลา สพป.ยะลา เขต 3
2152 โรงเรียนสังวาลย์วิท 5 เบตง ยะลา ลพป.ยะลา เขต 3
2153 โรงเรียนบ้านยะรม เบตง ยะลา สพป.ยะลา เขต 3
2154 โรงเรียนบ้านธารนํ้าใส เบตง ยะลา สพป.ยะลา เขต 3
2155 โรงเรียนบ้านราโมง เบตง ยะลา ลพป.ยะลา เขต 3
2156 โรงเรียนบ้านนาข่อย เบตง ยะลา ลพป.ยะลา เขต 3
2157 โรงเรียนบ้านอ'ยเยอร์เวง . เบตง ยะลา ลพป.ยะลา เขต 3
2158 โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503) เบตง ยะลา สพป.ยะลา เขต 3
2159 โรงเรียนบ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) เบตง ยะลา สพป.ยะลา เขต 3
2160 โรงเรียนบ้านธารมะลิ เบตง ยะลา สพป.ยะลา เขต 3
2161 โรงเรียนบ้านศรนีคร ธารโต ยะลา สพป.ยะลา เขต 3
2162 โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา ธารโต ยะลา สพป.ยะลา เขต 3
2163 โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต ธารโต ยะลา ลพป.ยะลา เขต 3
2164 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 5 ธารโต ยะลา สพป.ยะลา เขต 3
2165 โรงเรียนบ้านศรที่านา ธารโต ยะลา ลพป.ยะลา เขต 3
2166 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 6 ธารโต ยะลา สพป.ยะลา เขต 3
2167 โรงเรียนบ้านแหร ธารโต ยะลา สพป.ยะลา เขต 3
2168 โรงเรียนบ้านวังศิลา ธารโต ยะลา สพป.ยะลา เขต 3
2169 โรงเรียนบ้านบัวทอง ธารโต ยะลา ลพป.ยะลา เขต 3
2170 โรงเรียนบ้านบ่อหิน ธารโต ยะลา สพป.ยะลา เขต 3
2171 โรงเรียนบ้านปะเด็ง ธารโต ยะลา ลพป.ยะลา เขต 3
2172 โรงเรียนบ้านเยาะ ธารโต ยะลา ส^ซ็ะลา เขต 3 %.
2173 โรงเรียนบ้านโต ธารโต ยะลา ^สพป.ย?สาไขต 32174 โรงเรียนบ้านจไุป ธารโต ยะลา / ลพ^Aถา ถ!..1 4 \ ไ'
2175 โรงเรียนบ้านเกาะพยาม เมืองระนอง ระนอง เสพป.รf.: ' โ
2176 โรงเรียนบ้านเกาะช้าง เมืองระนอง ระนอง น ^พป.ร^^า J J
2177 โรงเรียนบ้านเกาะสินไห เมืองระนอง ระนอง §
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2178 โรงเรียนบ้านเกาะเหลา เมิองระนอง ระนอง สพป.ระนอง

2179 โรงเรียนบ้านปากนา เมืองระนอง ระนอง สพป.ระนอง

2180 โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ เมืองระนอง ระนอง สพป.ระนอง

2181 โรงเรียนบ้านแหลมนาว สุขสำราญ ระนอง สพป.ระนอง

2182 โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ สาขาบ้านหน้านอก เมืองระนอง ระนอง สพป.ระนอง

2183 โรงเรียนเกาะแกวพศดาร เมืองระยอง ระยอง สพป.ระยอง เขต 1

2184 โรงเรียนรุจิรพฒน์ สวนผึ้ง ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1

2185 โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) สวนผึ้ง ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1

2186 โรงเรียนบ้านตะโกล่าง สวนผึ้ง ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1

2187 โรงเรียนสินแรส่ยาม สวนผึ้ง ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1

2188 โรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพนุาร้อน บ้านคา ราชบุรี สพป.ราขบุรี เขต 1

2189 โรงเรียนบ้านแมป่ระจัน ปากท่อ ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1

2190 โรงเรียนบ้านแมง่าวใต้ สาขาบ้านแมค่ำหล้า งาว ลำปาง สพป.ลำปาง เขต 1

2191 โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวทียา งาว ลำปาง สพป.ลำปาง เขต 1

2192 โรงเรียนผาแดงวิทยา งาว ลำปาง สพป.ลำปาง เขต 1

2193 โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 สาขาบ้านแมง่าว งาว ลำปาง สพป.ลำปาง เขต 1

2194 โรงเรียนบ้านห้วยหก งาว ลำปาง สพป.ลำปาง เขต 1

2195 โรงเรียนบ้านแมล่้าน แมเ่มาะ ลำปาง สพป.ลำปาง เขต 1

2196 โรงเรียนแมแ่ปนวิทยา งาว ลำปาง สพป.ลำปาง เขต 1

2197 โรงเรียนบ้านใหม่ งาว ลำปาง สพป.ลำปาง เขต 1

2198 โรงเรียนบ้านสบพลงี งาว ลำปาง สพป.ลำปาง เขต 1

2199 โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 งาว ลำปาง สพป.ลำปาง เขต 1

2200 โรงเรียนบ้านหวด งาว ลำปาง สพป.ลำปาง เขต 1

2201 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) งาว ลำปาง ลพป.ลำปาง เขต 1

2202 โรงเรียนบ้านบ่อห้อ งาว ลำปาง สพป.ลำปาง เขต 1

2203 โรงเรียนชุมขนบ้านแหง งาว ลำปาง ลพป.ลำปาง เขต 1

2204 โรงเรียนบ้านห้วยลูน งาว ลำปาง ลพป.ลำปาง เขต 1

2205 โรงเรียนบ้านทุ่ง งาว ลำปาง สพป.ลำปาง เขต 1

2206 โรงเรียนบ้านแม่ตีบ งาว ลำปาง สพป.ลำปาง เขต 1

2207 โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณนุิยม) งาว ลำปาง สพป.ลำปาง เขต 1

2208 โรงเรียนบ้านหลวงเหนือวทิิตตานกุล งาว ลำปาง สพป.ลำปาง เขต 1

2209 โรงเรียนบ้านทาน แมเ่มาะ ลำปาง สพป.ลำปาง เขต 1

2210 โรงเรียนบ้านวังตม แมเ่มาะ ลำปาง ลพป.ลำปาง เขต 1

2211 โรงเรียนแมอ่่างวิทยา งาว ลำปาง สพป.ลำปาง เขต 1

2212 โรงเรียนผาแดงวิทยา งาว ลำปาง สพป.ลำปาง เขต 1

2213 โรงเรียนบ้านแมง่าวใต้ งาว ลำปาง สพป.ลำปาง เขต 1

2214 โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพ สาขาบ้านแมง่าว งาว ลำปาง สพป.ลำปาง เขต 1

2215 โรงเรียนบ้านออน งาว ลำปาง สพป.ลำปาง เขต 1

2216 โรงเรียนบ้านจำ ปุย แมเ่มาะ ลำปาง สพป.ลำปาง เขต 1

2217 โรงเรียนบ้านแมล่้าน สาขาบ้านกลาง แมเ่มาะ ลำปาง สพป.ลำปาง เขต 1

2218 โรงเรียนบ้านแมล่้าน แมเ่มาะ ลำปาง สพป.ลำปาง เขต 1

2219 โรงเรียนบ้านโป่งนํ้าร้อน เสริมงาม ลำปาง สพป.ลำ ป่า!.เขต^.
2220 โรงเรียนบ้านข่อฟ้า สาขาแมจ่อกฟ้า แจห้่ม ลำปาง สพป.ลำปาง เขต 3

2221 โรงเรียนบ้านเปียงใจ แจห้่ม ลำปาง
/
สVni.ลำปาง เขต3^

2222 โรงเรียนบ้านเลาสู แจห้่ม ลำปาง สฟป'.ลำ ปาAw
2223 โรงเรียนแจค้อนวิทยา แจห้่ม ลำปาง [ ลพปVลำปาง, เขต' 3

2224 โรงเรียนบ้านทุ่งอาง แจห้่ม ลำปาง สพป.ลำปาง เขต 3 J

/



50

.,-^0 ...

ที่ ชื่อสถานศึกษา อำเภอ ชังหวัด สังกัด

2225 โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง แจห้่ม ลำปาง ลพป.ลำ ป่าง เขต 3

2226 โรงเรียนบานช่อฟ้า แจห้่ม ลำปาง สพป.ลำปาง เขต 3

2227 โรงเรียนบ้านแมต่า แจห้่ม ลำปาง ลพป.ลำปาง เขต 3

2228 โรงเรียนบ้านศรบีุญเรือง แจห้่ม ลำปาง สพป.ลำปาง เขต 3

2229 โรงเรียนผาช่อวิทยา แจห้่ม ลำปาง สพป.ลำปาง เขต 3

2230 โรงเรียนแจช้้อนวิทยา เมืองปาน ลำ ป่าง สพป.ลำปาง เขต 3

2231 โรงเรียนบ้านทุ่ง เมืองปาน ลำปาง ลพป.ลำปาง เขต 3

2232 โรงเรียนบ้านป่าเหมีย้ง เมืองปาน ลำปาง สพป.ลำปาง เขต 3

2233 โรงเรียนบ้านใหมพ่ัฒนา เมืองปาน ลำปาง สพป.ลำปาง เขต 3

2234 โรงเรียนบ้านดอนไชย เมืองปาน ลำปาง สพป.ลำปาง เขต 3

2235 โรงเรียนบ้านขาม เมืองปาน ลำปาง สพป.ลำปาง เขต 3

2236 โรงเรียนบ้านไร่ เมืองปาน ลำปาง สพป.ลำปาง เขต 3

2237 โรงเรียนบ้านต้นงุ้น เมืองปาน ลำปาง สพป.ลำปาง เขต 3

2238 โรงเรียนบ้านกล้วย เมืองปาน ลำปาง สพป.ลำปาง เขต 3

2239 โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา วังเหนีอ ลำปาง สพป.ลำปาง เขต 3

2240 โรงเรียนบ้านวังใหม่ วังเหนีอ ลำปาง สพป.ลำปาง เขต 3

2241 โรงเรียนวังแล้ววิทยา วังเหนือ ลำ ปฺาง สพป.ลำปาง เขต 3

2242 โรงเรียนบ้านแมสุ่ขวังเหนือ วังเหนือ ลำปาง สพป.ลำปาง เขต 3

2243 โรงเรียนบ้านแมสุ่ขใน วังเหนือ ลำปาง ลพป.ลำปาง เขต 3

2244 โรงเรียนวังทองวิทยา วังเหนือ ลำปาง สพป.ลำปาง เขต 3

2245 โรงเรียนบ้านปงถํ้า วังเหนือ ลำปาง สพป.ลำปาง เขต 3

2246 โรงเรียนบ้านแมเ่ย็น วังเหนือ ลำปาง . ลพป.ลำปาง เขต 3

2247 โรงเรียนบ้านเมืองต็ง วังเหนือ ลำปาง ลพป.ลำปาง เขต 3

2248 โรงเรียนบ้านแมแ่จ่ม เมืองปาน ลำปาง สพป.ลำปาง เขต 3

2249 โรงเรียนบ้านหัวเมือง เมืองปาน ลำปาง สพป.ลำปาง เขต 3

2250 โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาแมส่ะแงะ แมท่า ลำพูน สพป.ลำพูน เขต 1

2251 โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาปงผาง แมท่า ลำพูน สพป.ลำพูน เขต 1

2252 โรงเรียนบ้านปงแมล่อบ สาขาบ้านห้วยเหยะ แมท่า ลำพูน ลพป.ลำพูน เขต 1

2253 โรงเรียนบ้านปงแมล่อบ สาขาบ้านห้วยฮ่อม แมท่า ลำพูน สพป.ลำพูน เขต 1

2254 โรงเรียนบ้านปงแมล่อบ สาขาชุนก,อง แมท่า ลำพูน สพป.ลำพูน เขต 1

2255 โรงเรียนบ้านปงแมล่อบ แมท่า ลำพูน ลพป.ลำพูน เขต 1

2256 โรงเรียนบ้านล้อจัดสรร สาขาห้องเรียนเรือนแพ - ลี้ ลำพูน ลพป.ลำพูน เขต 2

2257 โรงเรียนบ้านแม่กองวะ ลี้ ลำพูน สพป.ลำพูน เขต 2

2258 โรงเรียนบ้านโอ่ง ลี้ ลำพูน สพป.ลำพูน เขต 2
2259 โรงเรียนบ้านล้อชัดสรร ลี้ ลำพูน สพป.ลำพูน เขต 2
2260 โรงเรียนบ้านแมบ่อน ทุ่งหัวช้าง ลำพูน สพป.ลำพูน เขต 2
2261 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ ทุ่งหัวช้าง ลำพูน สพป.ลำพูน เขต 2
2262 โรงเรียนสามัคคศีรวีิชัย ทุ่งหัวช้าง ลำพูน สพป.ลำพูน เขต 2
2263 โรงเรียนบ้านหนองหลัก ทุ่งหัวช้าง ลำพูน ลพป.ลำพูน เขต 2
2264 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน ลพป.ลำพูน เขต 2
2265 โรงเรียนบ้านนํ้ามื ท่าลิ่ เลย สพป.เล

2266 โรงเรียนบ้านหนองบง ท่าลี่ เลย เลย เขต 1

2267 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ ท่าลิ่ เลย //^พป.เลย้ เขต 1
2268 โรงเรียนบ้านนํ้ากระโทม ท่าลิ่ เลย / .เลย เย.- โ

2269 โรงเรียนบ้านพองหนีบ ภกูระดึง เลย
2270 โรงเรียนบ้านเลยวังไสย' ภหูลวง เลย น ลพป.เลย 2'
2271 โรงเรียนบ้านกกจาน ด่านช้าย เลย ปด 3 '
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2272 >รงเรียนบานนํ้าห!เน ด่านซ้าย เลย สพป.เลย เขต 3

2273 เรงเรียนบานห้วยมุ่น ด่านซ้าย เลย สพป.เลย เขต 3

2274 เรงเรียนเย็นศิระบานหมากแข้ง ด่านซ้าย เลย สพป.เลย เขต 3

2275 เรงเรียนบ้านตูบคัอ ด่านซ้าย เลย สพป.เลย เขต 3

2276 โรงเรียนบานนํ้าเย็น ด่านซ้าย เลย สพป.เลย เขต 3

2277 โรงเรียนบ้านนาหวัานอย ด่านซ้าย เลย สพป.เลย เขต 3

2278 โรงเรียนห้านแก่งม่วง ด่านซ้าย เลย สพป.เลย เขต 3

2279 โรงเรียนห้านแกว่ตาว ด่านซ้าย เลย สพป.เลย เขต 3

2280 โรงเรียนบ้านแกว่ตาว (นาดี) ด่านซ้าย เลย สพป.เลย เขต 3

2281 โรงเรียนบ้านห้วนนํ้าเมย ด่านซ้าย เลย สพป.เลย เขต 3

2282 โรงเรียนบ้านกกสะตี ด่านซ้าย เลย สพป.เลย เขต 3

2283 โรงเรียนบ้านปากแดง ด่านซ้าย เลย สพป.เลย เขต 3

2284 ไรงเรียนบ้านวังเวน ด่านซ้าย เลย สพป.เลย เขต 3

2285 โรงเรียนบ้านป่าม่วง ด่านซ้าย เลย สพป.เลย เขต 3

2286 โรงเรียนบ้านห้วยลาด ด่านซ้าย เลย ลพป.เลย เขต 3

2287 โรงเรียนบ้านบ่อเหมืองบ้อย นาแห้ว เลย สพป.เลย เขต 3

2288 โรงเรียนบ้านห้วยนาผัก นาแห้ว เลย สพป.เลย เขต 3

2289 โรงเรียนบ้านนาเจริญ นาแห้ว เลย สพป.เลย เขต 3

2290 โรงเรียนบ้านนาลี่ง นาแห้ว เลย สพป.เลย เขต 3

2291 โรงเรียนบ้านนาผักกัาม นาแห้ว เลย สพป.เลย เขต 3

2292 โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก นาแห้ว เลย สพป.เลย เขต 3

2293 โรงเรียนบ้านไอตาก ภเูรือ เลย สพป.เลย เขต 3

2294 โรงเรียนบ้านลาดค่าง ภเูรือ เลย สพป.เลย เขต 3

2295 โรงเรียนบ้านห้วยติ้ว ภเรือ เลย สพป.เลย เขต 3

2296 โรงเรียนบ้านแก่งครก ด่านซ้าย เลย สพป.เลย เขต 3

2297 โรงเรียนบ้านห้วยนํ้าเมย ด่านซ้าย เลย สพป.เลย เขต 3

2298 โรงเรียนบ้านหินแลบ ด่านซ้าย เลย สพป.เลย เขต 3

2299 โรงเรียนบ้านวังบอน ด่านซ้าย เลย สพป.เลย เขต 3

2300 โรงเรียนบ้านถํ้าพระ ด่านซ้าย เลย สพป.เลย เขต 3

2301 โรงเรียนบ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้าย เลย สพป.เลย เขต 3

2302 โรงเรียนบ้านป่าสะแข ด่านซ้าย เลย สพป.เลย เขต 3

2303 โรงเรียนบ้านทับกี่ ด่านซ้าย เลย สพป.เลย เขต 3

2304 โรงเรียนบ้านท่อน ภเูรือ เลย สพป.เลย เขต 3

2305 โรงเรียนบ้านแก่งม่วง ภเูรือ เลย สพป.เลย เขต 3

2306 โรงเรียนบ้านบง ภเูรือ เลย สพป.เลย เขต 3

2307 โรงเรียนบ้านสองคอน ภเูรือ เลย สพป.เลย เขต 3

2308 โรงเรียนบ้านโป่งกวาง ภเูรือ เลย สพป.เลย เขต 3

2309 โรงเรียนบ้านปางคอม ด่านซ้าย เลย สพป.เลย เขต 3

2310 โรงเรียนบ้านวังเป่ง ด่านซ้าย เลย สพป.เลย เขต 3

2311 โรงเรียนบ้านหินสอ ภเูรือ เลย สพป.เลย เขต 3

2312 โรงเรียนบ้านห้วยผักเน่า ภเูรือ เลย สพป.เลย เขต 3

2313 โรงเรียนบ้านนาตราว ภสูิงห์ ศรสีะเกษ สพป.ศรสีะเกษ เขต 3

2314 โรงเรียนบ้านจำ ปานวง ภสูิงห์ ศรสีะเกษ ฆ!ฝ:ศรสีะเกษ เขต 3 "

2315 โรงเรียนบ้านแชรสะโบว ภสูิงห์ ศรสีะเกษ avฝ ซ̂สีร๓ษ''เขต-3X
2316 โรงเรียนไทยรัฐวทยา 27 (บ้านชำเม็ง) กันทรลกัษ ศรสีะเกษ iป.ศรสีะเก^ เขต^ ]
2317 โรงเรียนบ้านพรทิพย์ กันทวิลักบ่ ศรสีะเกษ / / สีพ้ ร̂สิะพิพ่)พ ำ \
2318 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยนํ้าไส กันทวิลักบ่ ศรสีะเกษ • ลพป.ศรสีะเกษ เขต 4

\ 'X -
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2319 โรงเรียนดงรักวิทยา กันทรลกัน์ ศรสีะเกษ สพป.ศรสีะเกษ เขต 4

2320 โรงเรียนบ้านละลายมชิัย กันทรลกัษ์ ศรสีะเกษ สพป.ศรสีะเกษ เขต 4

2321 โรงเรียนบ้านภูมชิรอล กันทรลกัษ์ ศรสีะเกษ สพป.ศรสีะเกษ เขต 4

2322 โรงเรียนบ้านภดูินพัฒนา ขุนหาญ ศรสีะเกษ สพป.ศรสีะเกษ เขต 4

2323 โรงเรียนหมูบ่้านทับทิมสยาม 07 ขุนหาญ ศรสีะเกษ สพป.ศรสีะเกษ เขต 4

2324 โรงเรียนบ้านพรุต เทพา สงชลา สพป.สงขลา เขต 3

2325 บ้านบ่อนํ้าลมั เทพา สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2326 โรงเรียนวัดนิคมประสาท(บุญชอบ สาครินทร์) มิตรภาพที่ 149 เทพา สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2327 โรงเริยนบ้านโคกพยอม เทพา สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2328 โรงเรียนบ้านกรงอิตำ เทพา สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2329 โรงเรียนบ้านใหม่ เทพา สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2330 โรงเรียนบ้านควนหรัน เทพา สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2331 โรงเรียนบ้านนาจวก เทพา สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2332 โรงเรียนบ้านกระอาน เทพา สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2333 โรงเรียนบ้านโคกกอ เทพา สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2334 โรงเรียน'ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เทพา สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2335 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เทพา สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2336 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3 เทพา สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2337 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย เทพา สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2338 โรงเรียนบ้านทำม่วง เทพา สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2339 โรงเรียนบ้านพรชุิง เทพา สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2340 โรงเรียนบ้านเทพา เทพา สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2341 โรงเรยีนวัดเทพาไพโรจน์ เทพา สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2342 โรงเรียนบ้านพระพุทธ เทพา สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2343 โรงเรียนบ้านป่ากอ เทพา สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2344 โรงเรียนบ้านป่าโอน เทพา สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2345 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 เทพา สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2346 โรงเรียนบ้านคลองขุด เทพา สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2347 โรงเรียนบ้านตาแปด เทพา สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2348 โรงเรียนบ้านควนดหีมุน เทพา สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2349 โรงเรียนบ้านดหูยง เทพา สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2350 โรงเรียนบ้านบ่อเตย เทพา สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2351 โรงเรยีนบ้านเกาะแลหนัง เทพา สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2352 โรงเรียนบ้านคลองประดู่ เทพา สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2353 โรงเรียนบ้านแม่ที เทพา สงขลา สพป.สงขลา เขต 3
2354 โรงเรียนบ้านลำไพล เทพา สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2355 โรงเรียนบ้านลำเปา เทพา สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2356 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธ เทพา สงขลา สพป.สงขลา เขต 3
2357 โรงเรียนบ้านทำไทร เทพา สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2358 โรงเรียนวัดปริก เทพา สงขลา สพป.สงขลา เขต 3
2359 โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ เทพา สงขลา สพป.สงขลา เขต 3.^
2360 โรงเรียนลำไพลราษฎร์อุทิศ เทพา สงขลา >^สพป.สงขลา เขต 3 y
2361 โรงเรียนบ้านควนหมาก เทพา สงขลา ฬป.็สงขลา•เขต 3 ' \
2362 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ เทพา สงขลา ฯ / 'เขต^ , .

2363 โรงเรียนวัดคลองยอ เทพา สงขลา 1 ^พปุ:สงขลา เขต 3

2364 โรงเรียนบ้านม่วงถํ้า เทพา สงขลา y สพ^#^^ J
2365 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดึ้ เทพา สงขลา \สพบ่'-ส้งขลา เขต-3 ;

น^^



53

ที่ ชื่อสถานศึกษา อาเภอ วังหวัด สังกัด

2366 โรงเรียนบ้านแซะ เทพา สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2367 โรงเรียนบ้านเขาบ้อย เทพา สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2368 โรงเรียนบ้านพรหุลุมพี เทพา สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2369 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม เทพา สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2370 โรงเรียนบ้านสวรรค์ เทพา สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2371 โรงเรียนบ้านท่า สะบ้าย้อย สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2372 โรงเรียนสะบ้าย้อย สะบ้าย้อย สงขลา ลพป.สงขลา เขต 3

2373 โรงเรียนบ้านทำเนียบ สะบ้าย้อย สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2374 โรงเรียนบ้านปอทอง สะบ้าย้อย สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2375 โรงเรียนบ้านไร่ สะบ้าย้อย สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2376 โรงเรียนบ้านปลักบ่อ สะบ้าย้อย สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2377 โรงเรียนบ้านลำลอง นาทรี สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2378 โรงเรียนบ้านนาทว นาทรี สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2379 โรงเรียนบ้านทุ่งนาขาว นาทรี สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2380 โรงเรียนบ้านเคลียง นาทรี สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2381 โรงเรียนบ้านวังใหญป่ลายรำ นาทรี สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2382 โรงเรียนวัดขุนตัดหวาย จะนะ สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2383 โรงเรียนบ้านทุ่งนาเคียน จะนะ สงขลา ลพป.สงขลา เขต 3

2384 โรงเรียนขุมชนวัดควนมีด จะนะ สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2385 โรงเรียนวัดช่องเขา จะนะ สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2386 โรงเรียนบ้านควนหัวช้าง จะนะ สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2387 โรงเรียนบ้านคูศักด็สิทธึ๋ จะนะ สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2388 โรงเรียนวัดนาปรือ จะนะ สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2389 โรงเรียนบ้านโหนด จะนะ สงขลา สพป.ลงขลา เขต 3

2390 โรงเรียนบ้านทุ่งครก จะนะ สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2391 โรงเรียนบ้านแค จะนะ สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2392 โรงเรียนบ้านคนูายสังข์ จะนะ สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2393 โรงเรียนบ้านเขาวันทรี จะนะ สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2394 โรงเรียนขุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ 222 จะนะ สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2395 โรงเรียนขุมชนบ้านทางควาย จะนะ สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2396 โรงเรียนบ้านปากช่อง จะนะ สงขลา ลพป.สงขลา เขต 3

2397 โรงเรียนบ้านบ้างาม จะนะ สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2398 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ซะนะ สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2399 โรงเรียนบ้านนนท์ จะนะ สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2400 โรงเรียนบ้านสุเหร่า จะนะ สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2401 โรงเรียนบ้านช้างคลอด จะนะ สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2402 โรงเรียนบ้านท่าหมาก จะนะ สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2403 โรงเรียนบ้านสะพานหัก จะนะ สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2404 โรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ ๆ จะนะ สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2405 โรงเรียนเหมอีงควนกรด จะนะ สงขลา ลพป.สงขลา เขต 3

2406 โรงเรียนบ้านแพรว จะนะ สงขลา ลพป.สงขลา เขต 3^
2407 โรงเรียนขุมจนบ้านนาทับ จะนะ สงขลา สงขลา เขต 3

2408 โรงเรียนบ้านท่าคลอง จะนะ สงขลา ส'Vท สงึขลา เขต 3

2409 โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ จะนะ สงขลา [/ สงขลา เ^ 3 \
2410 โรงเรียนบ้านบ้างอน จะนะ สงขลา 1 1 สV^รขลา'เขทุ่ 3 -
2411 โรงเรียนวัดประจ่า จะนะ สงขลา \ ลพป^ข^
2412 โรงเรียนบ้านเกาะทาก จะนะ สงขลา
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2413 โรงเรียนบานควนขีแ้รด จะนะ สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2414 โรงเรียนบ้านหว้าหลัง จะนะ สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2415 โรงเรียนบานนาหว้า (นีคมอุท้ศ) จะนะ สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2416 โรงเรียน,บานคลองแงะ จะนะ สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2417 โรงเรียนชุมชนวัดนํ้าขาว จะนะ สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2418 โรงเรียนบ้าน,นาเค็ม จะนะ สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2419 โรงเรียนบ้านนา จะนะ สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2420 โรงเรียนบ้านโคกมา จะนะ สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2421 โรงเรียนบ้านลางา จะนะ สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2422 โรงเรียนวัดบ้านไร่ จะนะ สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2423 โรงเรียนบ้านป่าชิง จะนะ สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2424 โรงเรียนวัดทุ่งพระ จะนะ สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2425 โรงเรียนบ้านเลียบ จะนะ สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2426 โรงเรียนบ้านบ่อโชน จะนะ สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2427 โรงเรียนบ้านปากบาง จะนะ สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2428 โรงเรียนบ้านสะกอม จะนะ สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2429 โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไมแก่น จะนะ สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2430 โรงเรียนบ้านทรายขาว จะนะ สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2431 โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ จะนะ สงขลา สพป.สงขลา เขต 3

2432 โรงเรียนบ้านเกาะยะระโดดบุ้ย เมอิงสตูล สตูล สพป.สตูล

2433 โรงเรียนบ้านเกาะสาหรำยชัยพัฒนา เมองสตูล สตูล สพป.สตูล

2434 โรงเรียนบ้านเกาะหลเีปัะ เมืองสตูล สตูล สพป.สตูล

2435 โรงเรียนบ้านตันหยงกสิง เมืองสตูล สตูล สพป.สตูล

2436 โรงเรียนบ้านตันหยงอมุาชัยพัฒนา เมืองสตูล สตูล สพป.สตูล
2437 โรงเรียนบ้านตำ มะลังใต้ เมืองสตูล สตูล สพป.สตูล
2438 โรงเรียนบ้านตำ มะลังเหนึอ เมืองสตูล สตูล สพป.สตูล

2439 โรงเรียนบ้านเกาะยาว เมืองสตูล สตูล สพป.สตูล

2440 โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา เมืองสตูล สตูล สพป.สตูล

2441 โรงเรียนบ้านเกาะอาดัง เมืองสตูล สตูล สพป.สตูล
2442 โรงเรียนบ้านเกาะบโุหลน ละงู สตูล สพป.สตูล

2443
โรงเรียนเพียงหลวง 4 ในทูลกระหม่อมหญ๊ง

อุบลรัตนราชกัญญาสิรวีัฒนาพรรณวดึ (โรงเรียนบ้านสไุหงมูโซะ)
ละงู สตูล สพป.สตูล

2444 โรงเรียนบ้านราวปลา ทุ่งหว้า สตูล สพป.สตูล

2445 โรงเรียนบ้านแมส่าน ศรีสชันาลัย สุโขทัย สพป.สุโขทัย เขต 2
2446 โรงเรียนบ้านห้วยหยวก ศรีสชันาลัย สุโขทัย สพป.สุโขทัย เขต 2
2447 โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย ด่านช้าง สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
2448 โรงเรียนบ้านกล้วย ด่านช้าง สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
2449 โรงเรียนบ้านเกาะเต่า เกาะพงัน สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
2450 โรงเรียนบ้านเกาะพลวย เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
2451 โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา ดอนลัก สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
2452 โรงเรียนวัดแหลมทอง เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สพป Fซี-เข
2453 โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี ป.สุราษฎรร์วนีพต 1
2454 โรงเรียนวัดสันตวิราราม เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี // สษนสุราษฎร์ธานี เขต 1X
2455 โรงเรียนวัดครวีงการาม เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี / เ^
2456 โรงเรียนบ้านปลายแหลม เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี j ลพนสุราบฎวิธานี เขตy
2457 โรงเรียนบ้านบ่อผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี \สพป.ลุ ษ̂ฎรธ์านโีขตู่; 1
2458 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
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2459 โรงเรียนวัดบุณฑริการาม เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

2460 โรงเรียนบ้านหาดงาม เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

2461 โรงเรียนบ้านบางรักษ์ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

2462 โรงเรียนบ้านหนาค่าย เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

2463 โรงเรียนวัดภูเขาทอง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

2464 โรงเรียนบ้านแหลมหอย เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

2465 โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข เกาะสมุย สุราษฎรธ์านี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

2466 โรงเรียนบ้านดอนรูป เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

2467 โรงเรียนวัดกลาง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

2468 โรงเรียนวัดประเคิม เกาะสมย สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

2469 โรงเรียนวัดคุณาราม เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

2470 โรงเรียนวัดแจ้ง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

2471 โรงเรียนบ้านอ่างทอง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

2472 โรงเรยีนบ้านปากดอนสัก ดอนลัก สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

2473 โรงเรียนวัดราษฎรเจริญ เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
2474 โรงเรียนวัดสมัยคงคา เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

2475 โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

2476 โรงเรียนบ้านศรธีน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
2477 โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ เกาะพะงัน สุราษฎรธ์านี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
2478 โรงเรียนบ้านท้องนายปาน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

2479 โรงเรียนบ้านหาดริ*น เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1
2480 โรงเรยีนบ้านห้วยตัาวทิยา ท่าปลา อุดรคิตถ์ ลพป.อุดรดิดถ เขต 2
2481 โรงเรียนบ้านงอมมด นาปาด อุดรดิตถ์ ลพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
2482 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 นํ้าปาด อุดรดิตถ์ ลพป.อุดรดิตถ์ เขต 2
2483 โรงเรียนไผ่งามวิทยา นํ้าปาด อุดรดตถ ลพป.อุตวิดิตถ์ เขต 2
2484 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น นํ้าปาด อุดรดิตถ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
2485 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง นํ้าปาด อุดรดตถ์ สพป.อุดรคิตล์ เขต 2
2486 โรงเรียนบ้านโป่งพาน นํ้าปาด อุดรคิตถ์ ลพป.อุตรดิตล์ เขต 2
2487 โรงเรียนบ้านนํ้าลัดสามัคคี บ้านโคก อุดรดิตถ์ สพป.อุดรคิตถ เขต 2
2488 โรงเรียนบ้านปางคอม บ้านโคก อุดรดิตถ์ สพป.อุดรดิตถ์ เขต 2
2489 โรงเรียนบ้านปอเบี้ย บ้านโคก อุดรดิตถ์ สหป.อุดรดตถ์ เขต 2
2490 โรงเรียนบ้านห้วยยาง บ้านโคก อุดรคิตถ์ ลพป.อุดรดิตถ์ เขต 2
2491 โรงเรียนบ้านเด่นชาด บ้านโคก อุดรดิตถ์ สพป.อตุรดตึถ์ เขต 2
2492 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง นาปาด อุดรคิตถ ลพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
2493 โรงเรียนป่ากั้งวิทยา นํ้าปาด อุดรดิตถ์ สพป.อุดรดิตถ์ เขต 2
2494 โรงเรียนบ้านห้วยคอม นํ้าปาด อุดรดตถ์ สพป.อุดรดิตถ์ เขต 2
2495 โรงเรียนบ้านนาผักยาด นํ้าปาด อุดรคิตถ์ สพป.อุดรคิดถ์ เขต 2
2496 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ นาปาด อุดรดิตถ์ ลพป.อุตรคิตถ์ เขต 2
2497 โรงเรียนวัดนาชุม บ้านโคก อุดรดิตถ์ ลพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
2498 โรงเรียนบ้านม่วงชุม บ้านโคก อุดรดิตถ์ ลพป.อุตรดตล์ เขต 2
2499 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 106 (บ้านนาบัว) บ้านโคก อุดรคิตถ์ Xkอรุรต
2500 โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก บ้านโคก อุดรดึตถ์ ลพบัอตรคิด^เขต 2
2501 โรงเรียนบ้านนํ้าแพ บ้านโคก อุดรดิตถ์ /ส์พป.อุดรคิตถ์ เขต
2502 โรงเรียนบ้านห้วยครั่ง บ้านโคก อุดรคิตถ์ 4 / (พฝ.อุดรด่ตก่ เขต 2
2503 โรงเรียนชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1 บ้านโคก อุดรคิตถ์
2504 โรงเรียนวัดจอมแจ้ง บ้านโคก อุดรคิดถ์ น y สนุป;อุดรคิดทเชุ^ 2
2505 โรงเรียนวัดวังสัมพันธ์ บ้านโคก อุดรดิตถ์ ส^.อตุ่รดืดุ่ล เข^2
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2506 รงเรียนบ้านใหมค่ลองอังวะ ทีพ่ักเรียน,บานคลองเสลา บ้านไร่ อุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 2

2507 1รงเรียนบานอมีาดอีทราย บ้านไร่ อุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 2

2508 1รงเรียนบ้านใหมค่ลองอังวะ บ้านไร่ อุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 2

2509 1รงเรียนบ้านใหงน่ขาม ศรเีมืองใหม่ อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 3

2510 วงเรียนบ้านดงนา ศรเีมืองใหม่ อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 3

2511 วงเรียนบ้านโนนก่อ สิรนีธร อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 3

2512 วงเรียนบ้านป่าเลา สิรนีธร อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 3

2513 วงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ลังขละบุรี กาญจนบุรี สพม.กาญจนบุรี

2514 รงเรียนศรสีวัสตืพ่ิทยาคม ศรสีวัสดี้ กาญจนบุรี สพม.กาญจนบุรี

2515 วงเรียนเกาะกูดวทยาคม เกาะกูด ตราด สพม.จันทบุรี ตราด

2516 .รงเรียนเกาะช้างวิทยาคม เกาะช้าง ตราด สพม.จันทบุรี ตราด

2517 วงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ เกาะลันตา กระบ สพม.ตรัง กระบี่
2518 วงเรียนด่านแมล่ะเมาวัทยาคม แม่สอด ตาก สพม.ตาก

2519 วงเรียนอุ้มผางวิทยาคม อุ้มผาง ตาก สพม.ตาก

2520 โรงเรียนโมโกรวทิยาคม อุ้มผาง ตาก สพม.ตาก

2521 วงเรียนแมร่ะมาดวิทยาคม แมร่ะมาด ตาก สพม.ตาก

2522 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม ท่าสองยาง ตาก สพม.ตาก

2523 โรงเรียนพบพระวิทยาคม พบพระ ตาก สพม.ตาก

2524 โรงเรียนแมจ่ะเราวิทยาคม แมร่ะมาด ตาก สพม.ตาก

2525 โรงเรียนแมก่วุิทยาคม แม่สอด ตาก สพม.ตาก

2526 โรงเรียนแมป่ะวิทยาคม แม่สอด ตาก สพม.ตาก

2527 โรงเรียนเกาะสชีัง เกาะสซีัง ชลบุรี สพม.ชลบุรี ระยอง

2528 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม เชียงดาว เชียงใหม่ ลพม. เชียงใหม่

2529 โรงเรียนแมต่ื่นวิทยาคม อมก่อย เขียงใหม่ สพม. เชียงใหม่

2530 โรงเรียนตรมีิตรวิทยา อมก่อย เขียงใหม่ สพม. เชียงใหม่

2531 โรงเรียนไชยปราการ ไชยปราการ เชียงใหม่ สพม.เชียงใหม่

2532 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สะเมิง เชียงใหม่ สพม.เชียงใหม่

2533 โรงเรียนอมก่อยวิทยาคม อมก่อย เชียงใหม่ สพม.เชียงใหม่

2534 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ฝาง เชียงใหม่ สพม.เชียงใหม่

2535 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม เวียงแหง เชียงใหม่ สพม.เขียงใหม่

2536 โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ สพม.เชียงใหม่

2537 โรงเรียนแมแ่จ่ม แมแ่จ่ม เชียงใหม่ สพม.เขียงใหม่

2538 โรงเรียนบรรพตวิทยา เวียงแก่น เชียงราย สพม. เขียงราย

2539 โรงเรียนสันติคีรวีิทยาคม แมฟ่้าหลวง เชียงราย สพม. เชียงราย
2540 โรงเรียนวาวิวิทยาคม แมส่รวย เขียงราย สพม. เชียงราย

2541 โรงเรียนบ้านแมต่ะละวิทยา เวียงป่าเป๋า เชียงราย สพม. เขียงราย

2542 โรงเรียนนราธิวาส เมืองนราธิวาส นราธิวาส สพม.นราธิวาส

2543 โรงเรียนนราสิกขาลัย เมืองนราธิวาส นราธิวาส สพม.นราธิวาส

2544
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครนีทรี บางปอ

ประชารักษ์
เมืองนราธิวาส นราธิวาส สพม.นราธิวาส

2545 โรงเรียนบาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส สพม

2546 โรงเรียนร่มเกลา ยิ่งอ นราธิวาส ซ็พม.นราธิวาส

2547 โรงเรียนตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส ส)ะ นราธวาส "

2548 ไรงเรียนรอีเสาะชนูปถัมภ์ รีอเสาะ นราธิวาส เ( พม'.ษราธิ^ส *^. 7.
2549 โรงเรียนเรียงราษฎร์อุปถัมภ์ รีอเสาะ นราธิวาส

7 : :—โ—/ สพน.นราธิวาส..

2550 โรงเรียนศรวีารนีทร์ ศรสีาคร นราธิวาส 1 สพมันราธิวาส.' '

2551 โรงเรียนตากใบ ตากใบ นราธิวาส
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ที่ ชื่อสถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

2552 โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม นวัง นราธิวาส สพม.นราธิวาส

2553 โรงเรียนสุคิรินวิทยา ลุครีิน นราธิวาส สพม.นราธิวาส

2554 โรงเรียนสโุหงโกสก สุไหงโก-ลก นราธิวาส สพม.นราธิวาส

2555 โรงเรียนธัญธารวิทยา สุไหงปาดี นราธิวาส สพม.นราธิวาส

2556 โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส สพม.นราธิวาส

2557 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา จะแนะ นราธิวาส สพม.นราธิวาส

2558 โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ เจาะไอรอัง นราธิวาส สพม.นราธิวาส

2559 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง ปัว น่าน สพม.น่าน

2560 โรงเรียนสารทิศพิทยาคม เวียงสา น่าน สพม.น่าน

2561 โรงเรียนสาธกุิจประชาสรรค์ รขัมังคลาภิเษก เวียงสา น่าน สพม.น่าน

2562 โรงเรียนสันตสิุขพิทยาคม สันติสุข น่าน สพม.น่าน

2563 โรงเรียนเมืองลปีระชาสามัคคี นาหมิ่น น่าน สพม.น่าน

2564 โรงเรียนแมจ่ริม แมจ่ริม น่าน สพม.น่าน

2565 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก สองแคว น่าน สพม.น่าน

2566 โรงเรียนบ่อเกลีอ บ่อเกลอ น่าน สพม.น่าน

2567 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรต เฉลิมพระเกียรติ น่าน สพม.น่าน

2568 โรงเรียนบานหลวง บานหลวง น่าน สพม.น่าน

2569 โรงเรียนป่าเต็งวิทยา แก่งกระจาน เพชรบุรี สพม.เพชรบุรี

2570 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี เมืองปัตตานี ปัตตานี สพม.ปัตตานี

2571 โรงเรียนเดชะปัตตนยานกุล เมืองปัตตานี ปัตตานี สพม.ปัตตานี

2572 โรงเรียนท่าขามวิทยาคาร ปะนาเระ ปัตตานี สพม.ปัตตานี

2573 โรงเรียนวุฒชิัยวิทยา ปะนาเระ ปัตตานี สพม.ปัตตานี

2574 โรงเรียนสายบุรี (แจ้งประชาคาร) สายบุรี ปัตตานี สพม.ปัตตานี

2575 โรงเรียนไมัแก่นกิตตวิิทย์ ไมัแก่น ปัตตานี สพม.ปัตตานี

2576 โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ ยะหริ่ง ปัตตานี สพม.ปัตตานี

2577 โรงเรียนวังกะท้อพิทยาคม กะท้อ ปัตตานี สพม.ปัตตานี

2578 โรงเรียนราจมุนรีังสฤษฏ์ โคกโพธิ้ ปัตตานี สพม.ปัตตานี

2579 โรงเรียนโพธคีรรีาชศกษา โคกโพธ ปัตตานี สพม.ปัตตานี

2580 โรงเรียนปทูมคงคาอนุสรณ์ หนองจิก ปัตตานี สพม.ปัตตานี

2581 โรงเรียนยาบบีรรณวิทย์ หนองจิก ปัตตานี สพม.ปัตตานี

2582 โรงเรียนคีรรีาษฎร์สามัคคี มายอ ปัตตานี สพม.ปัตตานี

2583 โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม ทุ่งยางแดง ปัตตานี สพม.ปัตตานี

2584 โรงเรียนประดโูพธวิทยา ยะรัง ปัตตานี สพม.ปัตตานี

2585 โรงเรียนสะนอพิทยาคม ยะรัง ปัตตานี สพม.ปัตตานี

2586 โรงเรียนแมล่านวิทยา แมล่าน ปัตตานี สพม.ปัตตานี

2587 โรงเรียนเกาะยาววิทยา เกาะยาว พังงา สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง

2588 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภเษก นครไทย พิษถ{โลก สพม.พิษถ{โลก

2589 โรงเรียนแคมป่สนวิทยาคม เขาค้อ เพขรบูรณ์ สพม.เพชรบูรณ์

2590 โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ เขาค้อ เพชรบูรณ์ สพม.เพชรบูรณ์

2591 โรงเรียนนํ้าหนาววิทยาคม นํ้าหนาว เพชรบูรณ์ สพม.เพชรบูรณ์

2592 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม สบเมย แม่ฮ่องสอน สพมัี^ฮ่องสอนํี^^
2593 โรงเรียนปายวิทยาคาร ปาย แม่ฮ่องสอน สพมrแมฮ่่องสอบุ

2594 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพิ ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน / สพม.แม่ฮ่องสอน \
2595 โรงเรียนชุนยวมวิทยา ชุนยวม แม่ฮ่องสอน / / เ^พม.แ^^สอ^ \
2596 โรงเรียนแมล่าน้อยดรณสิกข์ แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน ส^.แม่ฮ่องสอน

'

2597 โรงเรียนแมส่ะเรียงบริพัตรศึกษา แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน \ \ สพม.แมร่องสอน-^—^
2598 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม สบเมย แม่ฮ่องสอน
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ที่ ขี่อสถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

2599 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา เมืองยะลา ยะลา ลพม.ยะลา

2600 โรงเรียนรามันห์คิริวีทย์ รามัน ยะลา สพม.ยะลา

2601 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง 2 เมืองยะลา ยะลา ลพม.ยะลา

2602 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระศรินครินทร์ ยะลา เมืองยะลา ยะลา สพม.ยะลา

2603 โรงเรียนสตรียะลา เมืองยะลา ยะลา สพม.ยะลา

2604 โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน เบดง ยะลา ลพม.ยะลา

2605 โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ เบตง ยะลา ลพม.ยะลา

2606 โรงเรียนบันบังสตาวทียา บันนงสตา ยะลา ลพม.ยะลา

2607 โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ ธารโต ยะลา สพม.ยะลา

2608 โรงเรียนยะหาคิรยานกุล ยะหา ยะลา ลพม.ยะลา

2609 โรงเรียนกาบังพิทยาคม กาบัง ยะลา ลพม.ยะลา

2610 โรงเรียนนีคมพัฒนวีทย์ บันนังสตา ยะลา ลพม.ยะลา

2611 โรงเรียนเมืองปานทฒ้นวทีย์ เมืองปาน ลำปาง ลพม.ลำปาง ลำพูน

2612 โรงเรียนเมืองปานวทียา เมืองปาน ลำปาง ลพม.ลำปาง ลำพูน

2613 โรงเรียนประชาราชวทียา งาว ลำปาง สพม.ลำปาง ลำพูน

2614 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ทุ่งหัวช้าง ลำพูน ลพม.ลำปาง ลำพูน

2615 โรงเรียนพระแกวอาสาวทียา ด่านซ้าย เลย ลพม.เลย

2616 โรงเรียนเทพา เทพา สงขลา สพม.สงขลา สดูล

2617 โรงเรียนเทพพิทยาภาณมุาศ เทพา สงขลา ลพม.สงขลา สตูล

2618 โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา สะบ้าย้อย สงขลา สพม.สงขลา สตูล

2619 โรงเรียนจะนะวิทยา จะนะ สงขลา สพม.สงขลา สตูล

2620 โรงเรียนจะนะชนุปถัมภ์ จะนะ สงขลา สพม.สงขลา สตูล

2621 โรงเรียนใบ้แก่นประชาอุทิศ จะนะ สงขลา สพม.สงขลา สตูล

2622 โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม จะนะ สงขลา สพม.สงขลา สตูล

2623 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ลพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

2624 โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

2625 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เชตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา เมืองยะลา ยะลา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

2626 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 รามัน ยะลา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

2627 ศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมืองยะลา ยะลา กบัรหารงานการ^^
2628 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ จังหวัดปัตตานี เมืองปัตตานี ปัตตานี / สำนัฎบรห้ารวานภ-า.รศึกษาพเ^ษ
2629 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 เมืองปัตตานี ปัตตานี // นักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

2630 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ จังหวัดนราธิวาส เมืองนราธิวาส นราธิวาส 1 / หเแ^การศึ^
2631 ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส แว้ง นราธิวาส สำนักบริ า̂ร์งานกา5#กษาพิเศษ
2632

2633

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา

ระแงะ

จะนะ

นราธิวาส Vk

สงขลา

กำ นักบริหารงานการ่ฅท^^



รายชื่อสถานศึกษาในพื้นทีพ่ิเศษเพี่อใช้เป็นเงื่อนไขในการลดระยะเวลาการขอมีวิทยฐาน:

หรือเลื่อนวิทยฐานะ สำหรับสายงานการสอนและสายงานบริหารสถานศึกษา

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาขีวศึกษา

ที่ สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

1 วิทยาลัยเทคนิคยะลา เมืองยะลา ยะลา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา เมืองยะลา ยะลา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3 วิทยาลัยการอาชีพนฺครยะลา เมืองยะลา ยะลา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

4 วิทยาลัยการอาชีพเบตง เบตง ยะลา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

5 วิทยาลัยการอาชีพรามัน รามัน ยะลา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

6 วิทยาลัยเทคนิคปัตตานื เมืองปัตตานี ปัตตานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

7 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี หนองจิก ปัตตานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

8 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปัตตานี เมืองปัตตานี ปัตตานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

9 วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี เมืองปัตตานี ปัตตานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

10 วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี สายบุรี ปัตตานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

11 วิทยาลัยเทคโนโลยกีารเกษตรและประมงปัตตานี หนองจิก ปัตตานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

12 วิทยาลัยเทคนิคบางนรา เมืองนราธิวาส นราธิวาส สำนักงานคณ ก̂รรมการการอาชีวศึ^^^.
13 วิทยาลัยการอาชีพสโุหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส สำนักงานคณะกรรมกำ วิ:การ!อา'ชิวศึ0ษา

14 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จะนะ สงขลา สำนกังานคณะกรรม0ารก^รอาชี^กษ\
15 วิทยาลัยการอาชีพนาทวิ นาทวิ สงขลา ส^นักงาใ^ณะกรรม^ \



รายชื่อสถานศึกษาในพื้นทีพ่ิเศษเพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการลดระยะเวลาการขอมีวิทยฐานะ

หรือเลื่อนวิทยฐานะ สำหรับสายงานการสอนและสายงานบริหารสถานศึกษา

สังกัด สำนักงาน กศน.

ที่ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ ชังหวัด สังกัด

1 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านสาละวะ ไลโว่ ลังขละบุรี กาญจนบุรี สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี

2 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง,' บานไลโว่ ไลโว่ สังขละบุรี กาญจนบุรี สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี

3 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง,' บ้านทโีลป่้า ไลโว่ สังขละบุรี กาญจนบุรี สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี

4 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง,' บ้านประไรโหนก หนองลู ลังขละบุรี กาญจนบุรี สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี

5 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง,' บานโบอ่อง ป้ลอ็ก ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี

6 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง,' บ้านปิล็อคคี่ ปิลอ็ก ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี

7 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง,, บ้านขนุนคลี่ ท่าขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี

8 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง,, บ้านบ้องตีน้้อย วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี

9 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง,, บ้านวังชะโต๊ะ บ้องตี้ ไทรโยค กาญจนบุรี สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี

10 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านแสวงป่า เขาโจด ศรสีวัสดึ๋ กาญจนบุรี สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี

11 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา ฟ้าหลวง,, บ้านไกรเกรียง เขาโจด ศรสีวสัด กาญจนบุรี สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี

12 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง,, บ้านแมม่อญ ห้วยชมภู เมิองเชียงราย เชียงราย สำนักงาน กศน.จังหวัดเขียงราย

13 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง,' บ้านแสนต่อ ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เขียงราย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

14 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา '‘แมฟ่้าหลวง,, บ้านจะหา ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เขียงราย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

15 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง,, บ้านติแส ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย สำนักงาน กศน.จังหวัดเขียงราย

16 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านแก่งหลวง ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เขียงราย สำนักงาน กศน.จังหวัดเขียงราย

17 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง,, บ้านจะนุ ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

18 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง,' บ้านป่าลัน ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย สำนักงาน กศน.จังหวัดเขียงราย

19 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านปางกลาง แมก่รณ์ เมืองเขียงราย เชียงราย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

20 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านจะจอ ดอยยาง เมืองเชียงราย เชียงราย สำนักงาน กศน.จังหวัดเขียงราย

21 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง,, บ้านจะเด้อ ดอยยาง เมืองเขียงราย เชียงราย สำนักงาน กศน.จังหวัดเขียงราย

22 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง,, บ้านสองแควพัฒนา แมย่าว เมืองเชียงราย เชียงราย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

23 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านยะฟู แมย่าว เมืองเขียงราย เขียงราย สำนักงาน กศน.จังหวัดเขียงราย

24 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านผามบ แมย่าว เมืองเชียงราย เชียงราย สำนักงาน กศน.จังหวัดเขียงราย

25 ศูนย์ การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง,, บ้านลอบอี แมย่าว เมืองเขียงราย เชียงราย สำนักงาน กศน.จังหวัดเขียงราย

26 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง,, บ้านป่าแล แมย่าว เมืองเชียงราย เชียงราย สำนักงาน กศน.จังหวัดเขียงราย

27 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา '‘แมฟ่้าหลวง” บ้านอาเกอะ แมย่าว เมืองเขียงราย เขียงราย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

28 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง,, บ้านจะฟจูะกำ แมย่าว เมืองเชียงราย เขียงราย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

29 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง,, บ้านจะติอเบอ แมย่าว เมืองเชียงราย เขียงราย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

30 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง,, บ้านเย้าแมต่ํ่า ตาดควัน พญาเม็งราย เชียงราย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

31 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านมูเซอแมต่ํ๋า ตาดควัน พญาเม็งราย เชียงราย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

32 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านแมต่ะละ สันสลิ เวียงป่าเป้า เชียงราย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

33 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง,, บ้านห้วยไร่ สันสดี เวียงป่าเป้า เชียงราย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

34 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านป่าคา ลันสลึ เวียงป่าเป้า เชียงราย สำนักงาน’กศน.จังหวัดพียงรุาย
35 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านแมฟ่นูน้อยกะเหรี่ยง สันสลี เวียงป่าเป้า เชียงราย โ สำนักงาน*ทศป:จังหจัด.ูเชียงราย|\
36 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านโป่งนก สันสลี เวียงป่าเป้า เชียงราย / พนักงาน กศ^.จังหวำเขีย์^ย
37 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านแมฉ่างข้าว ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชยีงราย// สำนักงาน กศน.จังหวัดเชีย^

38 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านห้วยโตง ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เขียงรายนฺ y สำนักงาพกฺศู เ^^
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ที่ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ จังหวัด สังกัด

39 ศูนย์การเรียนชุมขนขาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” สามกุลา เรียง เวียงป่าเป๋า เชียงราย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

40 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" 'บานหวยทราย เรียง เวียงป่าเป๋า เชียงราย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

41 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง'’ บานแม่ปุน่หลวง เรียง เวียงป่าเป๋า เชียงราย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

42 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านห้วยมะเดอ เรียง เวียงป่าเป๋า เชียงราย สำนักงาน กศน.จังหวัดเขียงราย

43 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านแม่^นล่าง เรียง เวียงป่าเป๋า เชียงราย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

44 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านห้วยทรายขาว บ้านโป่ง เวียงป่าเป๋า เชียงราย สำนักงาน กศน.จังหวัดเขียงราย

45 ศูนย์การเรียนชุมชนซาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านห้วยหินลาดนอก บ้านโป่ง เวียงป่าเป๋า เขียงราย สำนักงาน กศน.จังหวัดเขียงราย

46 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านห้วยนารืน แมเ่จดียใ์หม่ เวียงป่าเป๋า เชียงราย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

47 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านมาชะตำน แมเ่จดียใ์หม่ เวียงป่าเป่า เชียงราย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

48 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านห้วยนารนี (ไฟป่า) เรียงพางคำ แมส่าย เชียงราย สำนักงาน กศน.จังหวัดเขียงราย

49 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านผาอี้ โป่งงาม แมส่าย เชียงราย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

50 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านอาแหยะ ป่าตึง แมจ่ัน เชียงราย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

51 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านกิ่วสะไต ป่าตึง แมจ่ัน เขียงราย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

52 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านแสนใหม่ ป่าตึง แมจ่ัน เชียงราย สำนักงาน กศน.จังหวัดเขียงราย

53 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านหล่อโย ป่าตึง แมจ่ัน เชียงราย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

54 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านปางเลามัน วารี แมส่รวย เชียงราย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

55 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านปางซาง วารี แมส่รวย เขียงราย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

56 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านลหวู่ วารี แมส่รวย เขียงราย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

57 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านห้วยนากาด วารี แม่สรวย เชียงราย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย1

58 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านห้วยนาก๊น วารี แมส่รวย เขียงราย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

59 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านห้วยนํ้าอุ่น วารี แมส่รวย เชียงราย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

60 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านปางกเุส็ง วารี แมส่รวย เชียงราย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

61 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านใหมพ่ัฒนา วารี แมส่รวย เชียงราย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

62 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านผาแดงลซอ วารี แมส่รวย เชียงราย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

63 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา '‘แมฟ่้าหลวง" บ้านห้วยนํ้ามา แมส่รวย แมส่รวย เชียงราย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

64 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านดอยลัาน ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

65 ศูนย์การเรียนชุมขนขาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านเล็กในป่าใหญ่ ป่าแดด แมส่รวย เชียงราย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

66 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านห้วยหญ่าไช ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

67 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านอาข่าแมต่าช้าง ป่าแดด แมส่รวย เชียงราย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

68 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านปางไมั ป่าแดด แมส่รวย เชียงราย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

69 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านแมย่างมน ศรถีอย แมส่รวย เชียงราย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

70 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง" บ้านพญาโกหา ศรถีอย แมส่รวย เชียงราย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

71 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านอายโก๊ะ ศรถี้อย แม่สรวย เชียงราย สำนักงาน กศน.จังหวัดเขียงราย

72 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านป่าฃ้อแสนพงษ์ ศรถี้อย แมส่รวย เขียงราย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

73 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านห้วยหก ศรถี้อย แม่สรวย เชียงราย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

74 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง" บ้านห้วยต้นผึ้ง เจดีย์หลวง แมส่รวย เชียงราย สำนักงาน กศน.จังหวัดเขียงราย

75 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านป่าเกํ๊ยะ ท่าก๊อ แมส่รวย เชียงราย สำนักงาน กศน.จังหวัดเขียงราย

76 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านทรายคำ ท่าก๊อ แมส่รวย เชียงราย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

77 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านป่าม่วงสันกลาง ท่าก๊อ แมส่รวย เชียงราย สำนักง^
78 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง" บ้านปางมะขามป๋อม ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงรายฺ

79 ศูนย์การเรียนชุมขนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านบาหรา ท่าก๊อ แม่สรวย เขียงราย นกงาน กศน.จังหวัดเขียงราย

80 ศูนย์การเรียนชุมขนขาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านแมต่ํ่านอย ท่าก๊อ แมส่รวย เชียงราย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

81 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านอะบอโด่ ท่าก๊อ แมส่รวย เชียงรายุร สำนักงาน กศน..จังหวัดเขขงราย/—
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ที่ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ ชังหวัด สังกัด

82 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บานพนาเสรี ท่าก๊อ แมส่รวย เชียงราย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

83 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา ‘‘แมฟ่้าหลวง" บ้านป่าคาหลวง ท่าก๊อ แมส่รวย เชียงราย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

84 ศูนย์การเรียนชุมขนขาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านแมจ่ันใต้ ทำก๊อ แม่สรวย เขียงราย สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงราย

85 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านสองพีบ่้อง “หวยตุ” รีมโขง เชียงของ เชียงราย สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงราย

86 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านสองพีบ่้อง ‘'ห้วยสา” รีมโขง เชียงของ เชียงราย สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงราย

87 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านห้วยกอก เวียง เชียงของ เชียงราย สำนักงาน กคน.จังหวัดเขียงราย

88 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านเวียงหมอก ห้วยช้อ เชียงของ เชียงราย สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงราย

89 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านพญาพภักดึ้ ยางออม ชุนตาล เชียงราย สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงราย

90
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านราษฎร์ภักดี สาขา

ราษฎร์รักษา
ดับเต่า เท้ง เชียงราย สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงราย

91 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านชุนต้า ดับเต่า เชิง เขียงราย สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงราย

92 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านชุนห้วยไครั ตับเต่า เท้ง เชียงราย สำนักงาน กคน.จังหวัดเขียงราย

93 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านไทยสามัคค ตับเต่า เท้ง เชียงราย สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงราย

94 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านราษฎร์รักษา ตับเต่า เท้ง เชียงราย สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงราย

95 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านเล่าตาขาว ตับเต่า เทิง เชียงราย สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงราย

96 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านใหมล่ัวะ ป่าหุง พาน เขียงราย สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงราย

97 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านผาต้ม ป่าหุง พาน เชียงราย สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงราย

98 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านผาแดง สันกลาง พาน เชียงราย สำนักงาน กคน.จังหวัดเขียงราย

99 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านลัชอปางกอก สันกลาง พาน เขียงราย สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงราย

100 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านป่าไมอาข่า แมเ่ย็น พาน เชียงราย สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงราย

101 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านท่าร่อ ทรายขาว พาน เขียงราย สำนักงาน กคน.จังหวัดเขียงราย

102 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านป่าคา แมฟ่้าหลวง แมฟ่้าหลวง เขียงราย สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงราย

103 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านสีห่ลัง แมฟ่้าหลวง แมฟ่้าหลวง เชียงราย สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงราย

104 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านอาข่าป่ากล้วย แมฟ่้าหลวง แมฟ่้าหลวง เขียงราย สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงราย

105 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านผามือ แมฟ่้าหลวง แมฟ่้าหลวง เชียงราย สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงราย

106 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง" บ้านห้วยปุใ่หม่ แมฟ่้าหลวง แมฟ่้าหลวง เชียงราย สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงราย

107 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านแมเ่ซน แมฟ่้าหลวง แมฟ่้าหลวง เชียงราย สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงราย

108 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง" บ้านสามัคคใหม่ แมฟ่้าหลวง แมฟ่้าหลวง เชียงราย สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงราย

109 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านสวนป่า แมฟ่้าหลวง แมฟ่้าหลวง เชียงราย สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงราย

110 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านปางพระราชทาน 2 แมฟ่้าหลวง แมฟ่้าหลวง เชียงราย สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงราย

111 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง" บ้านปางพระราชทาน 3 แมฟ่้าหลวง แมฟ่้าหลวง เชียงราย สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงราย

112 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง" บ้านห้วยนํ้าชุน่ แมฟ่้าหลวง แมฟ่้าหลวง เขียงราย สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงราย

113 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านปางหนุนพัฒนา แมฟ่้าหลวง แมฟ่้าหลวง เชียงราย สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงราย

114 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านสามสูง แมส่ลองใน แมฟ่้าหลวง เชียงราย สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงราย

115 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านหัวแมค่ำ แมส่ลองใน แมฟ่้าหลวง เชียงราย สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงราย

116 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านอาโย์ะใหม่ แมส่ลองใน แมฟ่้าหลวง เชียงราย สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงราย

117 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวใทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านอาโย๊ะอนามัย แมส่ลองใน แมฟ่้าหลวง เชียงราย สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงราย

118 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง" บ้านแสนใจ แมส่ลองใน แมฟ่้าหลวง เชียงราย สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงราย

119 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านห้วยล้านใหม่ แมส่ลองใน แมฟ่้าหลวง เชียงราย พนักงาน กคน.จังหัวดเซิ^าย
120

121

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านห้วยหยวกป่าไซ

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง" บ้านห้วยหก

แมส่ลองใน

แมส่ลองใน

แมฟ่้าหลวง

แมฟ่้าหลวง

เชียงราย ^/
เชียงราย/

สำ#ฬวีนก์ศน.จั๋งห^
/สานัถฺ กศูน.ุจังหวัดเชีย่งร์ถย

122 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านมะหันกอง แมส่ลองใน แมฟ่้าหลวง เชียงรา^ / สำนักงาน กคน.จังหวัดเพราย

123 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านพะมูเซอ แมส่ลองใน แมฟ่้าหลวง เชียงรา^ \ สำนัก.งาน กคน.จังหวฺดเชียงราL
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124 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านพะนอย แมส่ลองไน แมฟ่้าหลวง เชียงราย สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงราย

125 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านอาโด่ แมส่ลองใน แมฟ่้าหลวง เชียงราย สำนักงาน กคน.จังหวัดเขียงราย

126 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านอาแหละ พมพ แมส่ลองใน แมฟ่้าหลวง เขียงราย สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงราย

127 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านจะคำ นัอย แมส่ลองใน แมฟ่้าหลวง เชียงราย สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงราย

128 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านหัวยหมาก แมส่ลองใน แมฟ่้าหลวง เชียงราย สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงราย

129 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านแมส่ะแลป แมส่ลองใน แมฟ่้าหลวง เขียงราย สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงราย

130 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านสามแยกอาข่า แมส่ลองใน แมฟ่้าหลวง เขียงราย สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงราย

131 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านมอล่อง แมส่ลองใน แมฟ่้าหลวง เขียงราย สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงราย

132 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง" บ้านหัวยกระ แมส่ลองไน แมฟ่้าหลวง เชียงราย สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงราย

133 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านหินคำ แมส่ลองใน แมฟ่้าหลวง เชียงราย สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงราย

134 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านโลจังชน แมส่ลองนอก แมฟ่้าหลวง เชียงราย สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงราย

135 ศูนย์ การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านอาแหละ แมส่ลองนอก แมฟ่้าหลวง เชียงราย สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงราย

136 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านเลาสิน แมส่ลองนอก แมฟ่้าหลวง เชียงราย สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงราย

137 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านธาตุ แมส่ลองนอก แมฟ่้าหลวง เขียงราย สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงราย

138 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านจะทูสื แมส่ลองนอก แมฟ่้าหลวง เชียงราย สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงราย

139 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านเฮกะ แมส่ลองนอก แมฟ่้าหลวง เชียงราย สำนักงาน กคน.ชังหวัดเชียงราย

140 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านอาแบ แมส่ลองนอก แมฟ่้าหลวง เชียงราย สำนักงาน กคน.ชังหวัดเชียงราย

141 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านป่าคาสามัคคี แมส่ลองนอก แมฟ่้าหลวง เชียงราย สำนักงาน กคน.จังหวัดเชิยงราย

142 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านแมจ่ันหลวง แมส่ลองนอก แมฟ่้าหลวง เชียงราย สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงราย

143 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านเทอดไทย เทอดไทย แมฟ่้าหลวง เชียงราย สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงราย

144 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านขาแหย่ง เทอดไทย แมฟ่้าหลวง เขียงราย สำนักงาน กคน.ชังหวัดเชียงราย

145 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านแสนเมืองโก เทอดไทย แมฟ่้าหลวง เชียงราย สำนักงาน กคน.ชังหวัดเชียงราย

146 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านปูนะ เทอดไทย แมฟ่้าหลวง เชียงราย สำนักงาน กคน.ชังหวัดเชียงราย

147 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านเลาวาง เทอดไทย แมฟ่้าหลวง เขียงราย สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงราย

148 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านห้วยอึ๋น เทอดไทย แมฟ่้าหลวง เชียงราย สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงราย

149 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านผาจิ เทอดไทย แมฟ่้าหลวง เชียงราย สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงราย

150 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านป่าซางสูง เทอดไทย แมฟ่้าหลวง เชียงราย สำนักงาน กคน.ชังหวัดเชียงราย

151 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา '‘แมฟ่้าหลวง” บ้านทหูมออาเน เทอดไทย แมฟ่้าหลวง เชียงราย สำนักงาน กคน.ชังหวัดเชียงราย

152 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านแม่คำ นอย เทอดไทย แมฟ่้าหลวง เขียงราย สำนักงาน กคน.ชังหวัดเชียงราย

153 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านจะป่า เทอดไทย แมฟ่้าหลวง เชียงราย สำนักงาน กคน.ชังหวัดเชียงราย

154 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านพิทักษ์คีรี ปอ เวียงแก่น เชียงราย สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงราย

155 ศูนย์การเรียนชุมขนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านอยู่สุข ปอ เวียงแก่น เชียงราย สำนักงาน กคน.จังหวัดเขียงราย

156 ศูนย์การเรียนชุมขนขาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านร่มฟ้าหลวง ปอ เวียงแก่น เชียงราย สำนักงาน กคน.จังหวัดเขียงราย

157 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านหนอง ปอ เวียงแก่น เชียงราย สำนักงาน กคน.จังหวัดเขียงราย

158 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านร่มฟ้าผาหม่น ปอ เวียงแก่น เชียงราย สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงราย

159 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านสิลาแดง ปอ เวียงแก่น เชียงราย สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงราย

160 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านห้วยปอ ปอ เวียงแก่น เชียงราย สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงราย

161 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านห้วยกุก ปอ เวียงแก่น เชียงราย สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงราย

162 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านสิลาแดง ท่าข้าม เวียงแก่น เชียงราย สำนักง^กศ•น^หวัดเชียงราย
163 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านปางหมู ท่าข้าม เวียงแก่น เชียงราย าบักงานJiaน7ชังหวัดเูชียงรายำ?
164 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านแมแ่อบ บ้านแชว เชียงแสน เชียงราย // สำ^คงาน กคน.จังหวัดเขียงรำ^
165 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านห้วยข่อยหล่อย บ้านแชว เชียงแสน เชียงราย ![ ^ำนักงาน กคน.ชังหว่ัคเขียงร1ย\
166 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านห้วยนาเย็น บ้านแชว เชียงแสน เชียงราย

1 !สำนักงำน;กคน,จังหวัดเชีย ราย1 /
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167 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง" บ้านดงเย็น บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

168 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บานใหมส่วรรค์ บ้านหลวง จอมทอง เขียงใหม่ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

169 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง,’ บ้านฮากเกั๊ยะ บ้านหลวง จอมทอง เขียงใหม่ สำนักงาน กศน.จังหวัดเขียงใหม่

170 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง,' บานตีนผา บ้านหลวง จอมทอง เขียงใหม่ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

171 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง,, บ้านป่าแชม บ้านหลวง จอมทอง เขียงใหม่ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

172 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง,, บ้านแมแ่อบใน บ้านหลวง จอมทอง เขียงใหม่ สำนักงาน กศน.จังหวัดเขียงใหม่

173 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง,, บ้านสนามกีฬา บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ สำนักงาน กศน.จังหวัดเขียงใหม่

174 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง,, บ้านแมป่่าก่อ บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ สำนักงาน กศน.จังหวัดเขียงใหม่

175 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านท้วยนํ้าซ่ บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

176 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านแมย่ะนอย บ้านหลวง จอมทอง เขียงใหม่ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

177 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา ฟ้าหลวง,, บ้านสันดินแดง บ้านหลวง จอมทอง เขียงใหม่ สำนักงาน กศน.จังหวัดเขียงใหม่

178 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านหวยวอก บ้านหลวง จอมทอง เขียงใหม่ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

179 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านกลาง บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

180 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านแม่กลางหลวง บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ สำนักงาน กศน.จังหวัดเขียงใหม่

181 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านห้วยจะค่าน ปิงโคง เชียงดาว เชียงใหม่ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

182 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านก๊อตป่าบง ปิงโคง เชียงดาว เขียงใหม่ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

183 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง,, บ้านปางตอง ปิงโค้ง เชียงดาว เขียงใหม่ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

184 ศูนย์การเรียนชุมขนขาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง,, บ้านห้วยนํ้ารนี ปีงโด้ง เขียงดาว เขียงใหม่ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

185 ศูนย์การเรียนชุมขนขาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง" บ้านหนองเต่า ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

186 ศูนย์การเรียนชุมขนซาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง,, บ้านห้วยปง แมน่ะ เชียงดาว เชียงใหม่ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

187 ศูนย์การเรียนชุมขนขาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านนาคิรี แมน่ะ เขียงดาว เขียงใหม่ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

188 ศูนย์การเรียนชุมขนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านหนองวัวแดง แมน่ะ เชียงดาว เขียงใหม่ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

189 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านชุนห้วยไล้ แมน่ะ เชียงดาว เชียงใหม่ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

190 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง,, บ้านป่าบงงาม แมน่ะ เชียงดาว เชียงใหม่ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

191 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง,, บ้านห้วยแมเ่กียง แมน่ะ เชียงดาว เชียงใหม่ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

192 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านแมค่องซ้าย เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม่ สำนักงาน กศน.จังหวัดเขียงใหม่

193 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านห้วยงู เมืองคอง เขียงดาว เขียงใหม่ สำนักงาน กศน.จังหวัดเขียงใหม่

194 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านป่า๓ยะ เมืองคอง เขียงดาว เขียงใหม่ สำนักงาน กศน.จังหวัดเขียงใหม่

195 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านปางเบาะ ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ สำนักงาน กศน.จังหวัดเขียงใหม่

196 ศูนย์การเรียนชุมขนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง,, บ้านห้วยป่าฮ่อม ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

197 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง" บ้านแมจ่อน เชียงดาว เชียงดาว เขียงใหม่ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

198 ศูนย์การเรียนชุมซนซาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านห้วยอโีก’-ผาลาย เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ สำนักงาน กศน.จังหวัดเขียงใหม่

199 ศูนย์การเรียนชุมซนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านห้วยนาดิบ ศรดีงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

200 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง,, บ้านแมฝ่างหลวง ศรดีงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

201 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง,, บ้านปางมะขามป่อม ศรดีงเย็น ไชยปราการ เขียงใหม่ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

202 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านเวียงผา ศรดีงเย็น ไชยปราการ เขียงใหม่ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

203 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านห้วยโป่งพัฒนา แมท่ะลบ ไชยปราการ เขียงใหม่ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

204 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง,, บ้านโป่งจัอกเก่า แมท่ะลบ ไชยปราการ เขียงใหม่ สำนักงาน กศน.จังหวัดเขียงใหม่

205 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านโป่งจ๊อกใหม่ แมท่ะลบ ไชยปราการ เชียงใหม่ สำ นกงาน กศน.จังหวัดเชียงใฬม่

206 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านห้วยทราย แมท่ะลบ ไชยปราการ เชียงใหม่ // สำ นักง่าน กศน.จังหว^ยงใหม^
207 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านป่าหนา แมท่ะลบ ไชยปราการ เชียงใหม่? / นักราน กศูน.ัจังหฑั?เขีย^หม่
208 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านดอยนัอย มืดกา ดอยเต่า เขียงใหม สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

209 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านดอยหลวง มืดกา ดอยเต่า เขียงให^ \ สำนักงฺ่าน ก่คน•.จังห่วัดเุขียงพม่
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210 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา '‘แมฟ่้าหลวง’’ บ้านแม{่เอกล่าง มืดกา ดอยเต่า เชียงใหม่ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

211 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง'' บานแม{่เอกบน มืดกา ดอยเต่า เชียงใหม่ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

212 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านหล่ายทุ่ง มีดกา ดอยเต่า เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

213 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง’’ บ้านหนฝน มีดกา ดอยเต่า เชียงใหม่ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

214 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านป่าพญาดอย ท่าเสื่อ ดอยเต่า เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

215 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านห้วยมะยม เวียง ฝาง เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเขียงใหม่

216 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านทรัพย์ตะเคียน เวียง ฝาง เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

217 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านป่าคาหวาย เวียง ฝาง เขียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

218 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง,’ บ้านดอยป่าไผ่ แมค่ะ ฝาง เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

219 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านห้วยเสื่อ แมข่่า ฝาง เขียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

220 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง’’ บ้านห้วยนกกก ม่อนป่น ฝาง เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

221 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านขอนม่วง ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

222 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านอาแย ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

223 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านป่าหญัาไทร ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

224 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านปางตอย ป่าไหน่ พร้าว เขียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

225 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านแมง่ัดน้อย ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

226 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านปางฟาน ป่าต้ม พร้าว เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

227 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านอาบอเน ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

228 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านอาบอลาชา ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

229 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านห้วยกันใจ แมแ่วน พร้าว เขียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

230 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านห้วยทรายขาว แมแ่วน พร้าว เขียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

231 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง’’ บ้านผาแดง กี้ดซาัง แมแ่ตง เขียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเขียงใหม่

232 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง" บ้านห้วยก๊บกํ๊บ กี้ดข้าง แมแ่ตง เขียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

233 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านทุ่งยวัะ กีด้ข้าง แมแ่ตง เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

234 ศูนย์การเรียนชุมขนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง’' บ้านป่าไมแดง กึ๋ดข้าง แมแ่ตง เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

235 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านห้วยฝกดาบ อินทชีล แมแ่ตง เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

236 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านห้วยพระเจ้า ป่าแป่ แมแ่ตง เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

237 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านผาหม่น แม่วนิ แมว่าง เขียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเขียงใหม่

238 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านห้วยยาว แม่วีน แมว่าง เขียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

239 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านฃุนวิน แม่วนี แมว่าง เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

240 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านปางมะโอ แม่วนี แมว่าง เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

241 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านหนองมณฑา แม่วนี แมว่าง เขียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

242 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง" บ้านกอแอ ท่าตอน แมอ่าย เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

243 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านหย่าเก๊อะ ท่าตอน แมอ่าย เขียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเขียงใหม่

244 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง" บ้านห้วยเมืองงาม ท่าตอน แมอ่าย เขียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

245 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านห้วยล้าน ท่าตอน แมอ่าย เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

246 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง" บ้านแสนสุข ท่าตอน แมอ่าย เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

247 ศูนย์การเรียนชุมขนขาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านผาแตก ท่าตอน แมอ่าย เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

248 ศูนย์การเรียนชุมขนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านห้วยป่าแชม ท่าตอน แมอ่าย เขียงใหม่ สำนักงฺ-านภคน๊โจัyตวดัเชบีงใหม่

249 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านจะโต้ะ บ้านหลวง แมอ่าย เขียงใหม่ ' สำนักงาน.กคใ*จังหวัดเชียงใพ^
250 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านแมน่าวาง บ้านหลวง แมอ่าย เขียงใหม่ // สำนักงาน กคน.ชังหวัดเชีย^ใหม่
251 ศูนย์การเรียนชุมขนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านห้วยม่วงใน แมน่าวาง แมอ่าย เขียงให^' สำนักงาน กคน.ชังหวัดเขย4ห^
252 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านห้วยเฮั๊ยะ แมน่าวาง แมอ่าย เขียงใหม่1, y สำนักงาน ทศน.จังหว่ัดเขียงใหม่
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253 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา '‘แมฟ่้าหลวง" บานป่าโหล แมส่าว แมอ่าย เชียงใหม่ สำนักงาน กศน.จังหวัดเขียงใหม่

254 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา ‘‘แมฟ่้าหลวง" บานเล็กในป่าใหญ่ แมส่าว แมอ่าย เขียงใหม่ สำนักงาน กศน.จังหวัดเขียงใหม่

255 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา '‘แมฟ่้าหลวง" บ้านนามะอี้น แมอ่าย แมอ่าย เชียงใหม่ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

256 ศูนย์การเรียนชุมชนซาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บานหวยหญ้าไทร เมืองแหง เรียงแหง เขียงใหม่ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

257 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านนํ้าบ่อใหม่ เมืองแหง เรียงแหง เขียงใหม่ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

258 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านดอยดำ เมืองแหง เรียงแหง เขียงใหม่ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

259 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา ‘'เฝฟ้าหลวง" บ้านแปกแซม เปียงหลวง เรียงแหง เขียงใหม่ สำนักงาน กศน.จังหวัดเขียงใหม่

260 ศูนย์ การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านหินแดว เปียงหลวง เรียงแหง เขียงใหม่ สำนักงาน กศน.จังหวัดเขียงใหม่

261 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา ‘‘แมฟ่้าหลวง" บ้านชุนขานนัอย ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่ สำนักงาน กศน.จังหวัดเขียงใหม่

262 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านชุนขานหลวง ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่ สำนักงาน กศน.จังหวัดเขียงใหม่

263 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านชุนอมลอง แมล่าบ สะเมิง เชียงใหม่ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

264 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านสบลาน สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

265 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านทุ่งเรา สะเมิงใต้ .สะเมิง เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

266 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านกองปะ บ่อสล็ ฮอด เชียงใหม่ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

267 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา ‘‘แมฟ่้าหลวง" บ้านใหมเ่อาะคื บ่อสลี ออด เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเขียงใหม่

268 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านดอยแอก นาคอเรือ ออด เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

269 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านแมล่ายดวงจันทร์ นาคอเรือ ออด เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

270 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านแมห่ิด บ่อหลวง ออด เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเขียงใหม่

271 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านโปกกะโหลง้ แมแ่ดด กัลยาณวีัฒนา เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเขียงใหม่

272 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านแมผ่าชุเ แมแ่ดด กัลยาณวีัฒนา เชียงใหม่ สำนักงาน กศน.จังหวัดเขียงใหม่

273 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านเสาแดง แจ่มหลวง กัลยาณวีัฒนา เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเขียงใหม่

274 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา ‘■ ฟ้าหลวง” บ้านโป่งขาว บ้านจันทร์ กัลยาณวีัฒนา เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเขียงใหม่

275 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา ‘'แมฟ่้าหลวง" บ้านแมข่อมไต้ ปางหินฝน แมแ่จ่ม เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

276 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านแมป่ดีี ปางหินฝน แมแ่จ่ม เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเขียงใหม่

277 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา ‘‘แมฟ่้าหลวง” บ้านแมแ่อใน ปางหินฝน แมแ่จ่ม เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเขียงใหม่

278 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านเซโดซา ปางหินฝน แมแ่จ่ม เขียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

279 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านกองบอดใต้ ปางหินฝน แมแ่จ่ม เขียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเขียงใหม่

280 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา ‘‘แมฟ่้าหลวง” บ้านกองบอด ปางหินฝน แมแ่จ่ม เขียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเขียงใหม่

281 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านสันปเลย ปางหินฝน แมแ่จ่ม เขียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

282 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านป่ากล้วย ท่าผา แมแ่จ่ม เขียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเขียงใหม่

283 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านสามสบบน ท่าผา แมแ่จ่ม เขียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

284 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านห้วยทรายเหล็อง แมศ่ก แมแ่จ่ม เขียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

285 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านสะมอจาบน แมศ่ึก แมแ่จ่ม เขียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

286 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านสะมอจาล่าง แมศ่ึก แมแ่จ่ม เขียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเขียงใหม่

287 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านสบจอก แมศ่ึก แมแ่จ่ม เขียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเขียงใหม่

288 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านนาอ่องใต้ แมศ่ึก แมแ่จ่ม เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเขียงใหม่

289 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา '‘แมฟ่้าหลวง" บ้านสบแมส่ะต๊อบ แมศ่ึก แมแ่จ่ม เขียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเขียงใหม่

290 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านชุนแมน่าย แมศ่ึก แมแ่จ่ม เขียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

291 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านจุมสาม แมศ่ึก แมแ่จ่ม เขียงใหม่ สำนักงาน.ถศน เชียงใหม่

292 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านโป่งขนุน แมศ่ึก แมแ่จ่ม เขียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเซขงใหม.่
293 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านแมน่ิงกลาง แมศ่ึก แมแ่จ่ม เชียงใหม่ / สำนักงาน กคน.จังหวัดเชย^หม่
294 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา '■ ฟ้าหลวง” บ้านแม่นงใน แมศ่ึก แมแ่จ่ม เขียงใหฟ้ / สำ นกงาน กศบฺ;จังหวัดเขียง!ห^
295 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง’’ บ้านโป่งสะแยน แมน่าจร แมแ่จ่ม เขียงให! 1 ’ สำนักงาน กคน.จังหวัดเขียงให)I
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296 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บานสบผาหลวง แมน่าจร แมแ่จ่ม เชียงใหม่ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

297 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง,, บ้านมีดหลอง บ้านทับ แมแ่จ่ม เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเขียงใหม่

298 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านเฝปอ็ก บ้านทับ แมแ่จ่ม เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเขียงใหม่

299 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง" บ้านห้วยหวาย (ทับ) บ้านทับ แมแ่จ่ม เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

300 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง,, บ้านเคาะท่า บ้านทับ แมแ่จ่ม เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

301 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านแมแ่อบใน บ้านทับ แมแ่จ่ม เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

302 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านอมแรด บ้านทับ แมแ่จ่ม เขียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

303 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง,, บ้านกิ่วละแวกเก่า บ้านทับ แมแ่จ่ม เขียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

304 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านกิ่วละแวกใหม่ บ้านทับ แมแ่จ่ม เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเขียงใหม่

305 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านแมแ่อบ บ้านทับ แมแ่จ่ม เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเขียงใหม่

306 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านบ้านถวน บ้านทับ แมแ่จ่ม เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเขียงใหม่

307 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านอมสูง บ้านทับ แมแ่จ่ม เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเขียงใหม่

308 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านกิ่วละแวกใต้ บ้านทับ แมแ่จ่ม เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

309 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านห้วยวอก บ้านทับ แมแ่จ่ม เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

310 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านแมข่ีมู้กน้อย บ้านทับ แมแ่จ่ม เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเขียงใหม่

311 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง,, บ้านห้วยตองสาด อมก่อย อมก่อย เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

312 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง,, บ้านผาแดง อมก่อย อมก่อย เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

313 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง" บ้านยองแหละ อมก่อย อมก่อย เขียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

314 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านรังบี้ อมก่อย อมก่อย เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเขียงใหม่

315 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านห้วยจโน อมก่อย อมก่อย เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเขียงใหม่

316 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านแมร่ะมีดหลวง อมก่อย อมก่อย เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

317 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง,, บ้านแมร่ะมีดน้อย อมก่อย อมก่อย เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

318 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านแมอ่องกลาง นาเกียน อมก่อย เขียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

319 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านแมอ่องใต้ นาเกียน อมก่อย เขียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

320 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง,, บ้านห้วยหวาย นาเกียน อมก่อย เขียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเขียงใหม่

321 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านห้วยครั่ง นาเกียน อมก่อย เขียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

322 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านลูคูมใต้ นาเกียน อมก่อย เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

323 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านหนองอี่งใต้ นาเกียน อมก่อย เขียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

324 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง" บ้านห้วยกว้าง นาเกียน อมก่อย เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

325 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง" บ้านห้วยกว้างใหม่ นาเกียน อมก่อย เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

326 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านแมล่อกเหนือ นาเกียน อมก่อย เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเขียงใหม่
327 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง" บ้านทจูอง นาเกียน อมก่อย เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

328 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง,, บ้านก่องป่อใต้ นาเกียน อมก่อย เขียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

329 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านห้วยสัม นาเกียน อมก่อย เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเขียงใหม่

330 ศูนย์ การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านแมล่ง นาเกียน อมก่อย เขียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเขียงใหม่

331 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง,, บ้านกองแนะ นาเกียน อมก่อย เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่
332 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง,, บ้านท้กะเย นาเกียน อมก่อย เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่
333 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านฝป็านใต้ นาเกียน อมก่อย เขียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่
334 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านพลั่งแท นาเกียน อมก่อย เขียงใหม่ สำนักงาน๚ศน’ืจังหวัตพิผีู^หม่
335 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง,, บ้านสงินเหนือ นาเกียน อมก่อย เขียงใหม่ สำนกังวน-กศนจังหวัดเชียงใหมำร.
336 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านสงินกลาง นาเกียน อมก่อย เขียงใหม่ $ สํวันกังาน กศนจังหวัดเชีย^พม่
337 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านสงินใต้ นาเกียน อมก่อย เชียงใหม่/? สำนักงาน กคน.จังหวัดพยีงไทJ;
338 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านสงินนปุอย นาเกียน อมก่อย เชียงใหมน่ ; สำนักงาน กคน.จังหวัดเขียงใหม่/
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339 ศูนย์การเรียนขุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านสงินใหม่ นาเกียน อมกอย เชียงใหม่ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

340 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง" บ้านกองดา นาเกียน อมกอย เชียงใหม่ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

341 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง" บ้านห้วยบง นาเกียน (หมูท่ี่ 14 ) อมกอย เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

342 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง" บ้านศาลาเท นาเกียน อมกํอย เชียงใหม่ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

343 ศูนย์ การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านแมล่ะเอ๊าะ นาเกียน อมกอย เชียงใหม่ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

344 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านแมเ่กิบ นาเกียน อมกํอย เขียงใหม่ สำนักงาน กศน.จังหวัดเขียงใหม่

345 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านท้ลอง นาเกียน อมกอย เชียงใหม่ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

346 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านแมส่อเหนือ นาเกียน อมกอย เชียงใหม่ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

347 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านแมส่อใต้ นาเกียน อมกอย เขียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

348 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านห้วยลอก นาเกียน ยมกอย เขียงใหม่ สำนักงาน กฅน.จังหวัดเชียงใหม่

349 ศูนย์การเรียนชุมขนขาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง" บ้านหนองอี่งเหนือ นาเกียน อมกอย เขียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

350 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านห้วยบง นาเกียน (หมูท่ี่ 19 ) อมกอย เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

351 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง" บ้านทังที นาเกียน อมกํอย เชียงใหม่ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

352 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านกองป่อเหนือ นาเกียน อมกอย เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเขียงใหม่

353 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านทเีนอะ นาเกียน อมกอย เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

354 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านมะหินหลวง นาเกียน อมกํอย เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเขียงใหม่

355 ศูนย์การเรียนขุมขนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านห้วยปหลวง ยางเปอีง อมกอย เขียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

356 ศูนย์การเรียนขุมขนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง" บ้านห้วยภูบ้อย ยางเนือง อมกอย เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

357 ศูนย์การเรียนขุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง" บ้านห้วยตองเหลือง ยางเนือง อมกอย เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

358 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านห้วยตองนัอย ยางเนือง อมกอย เขียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเขียงใหม่

359 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านเหล่าปลาทู ยางเนือง อมกอย เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

360 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง" บ้านป่ตุฅ ยางเนือง อมกอย เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

361 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านขุนสอง ยางเนือง อมกอย เขียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

362 ศูนย์การเรียนขุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านแมแ่ฮหลวง ยางเนือง อมกอย เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

363 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านแมแ่ฮนัอย ยางเนือง อมกอย เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

364 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านชุนหาด ยางเนือง อมกอย เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

365 ศูนย์การเรียนขุมขนขาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง" บ้านหลังป่าข่า ยางเนือง อมกอย เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

366 ศูนย์การเรียนขุมขนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง" บ้านห้วยแห้ง ยางเนือง อมกอย เขียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

367 ศูนย์การเรียนขุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านแมะแตะแหละกุย แมต่ื่น อมกํอย เขียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

368 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านขุนตื่นนอย แมต่ื่น อมกอย เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเขียงใหม่

369 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านขุนตื่นใหม่ แมต่ื่น อมกอย เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

370 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านปพีอ แมต่ื่น อมกอย เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

371 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านห้วยยาบ แมต่ื่น อมกอย เขียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเขียงใหม่

372 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านห้วยขนุน แมต่ื่น อมกอย เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

373 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านลูกูดู แมต่ื่น อมกอย เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเขียงใหม่

374 ศูนย์การเรียนขุมจนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง" บ้านฉุยมอ แมต่ื่น อมกอย เขียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

375 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง" บ้านแมร่ะอาใน แมต่ื่น อมกอย เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

376 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง" บ้านจกปก แมต่ื่น อมก์อย เขียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

377 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง" บ้านแมร่ะอานอก แมต่ื่น อมกอย เชียงใหม่ สำ นัศงวัน กคน.จังหวัดเชยังใหิน่
378 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านปรอไกร แมต่ื่น อมกอย เชียงใหม่ สำนักงาน'กคน.จังหวัด'เชยงใหม่
379 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านเคอะกะขอเด แมต่ื่น อมกอย เชียงใหม่ j! สำนกงาพกคน.จัพดเชียงไหม\
380 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านเดะบือเขทะ แมต่ื่น อมกอย เชียงใหม่ If ^ำนักงานกคน.จังหวัดเขียงใหม่ 1

381 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านหัวโละ่ แมต่ื่น . อมกอย เชียงใหม่ ำ านักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่ y

วาน
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382 ศูนย์การเรียนชุมขนขาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านหม่าโอโจ แมต่ื่น อมก่อย เชียงใหม่ สำนักงาน กศน.จังหวัดเขียงใหม่

383 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านเลอะตอ แมต่ื่น อมก่อย เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

384 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านซอแอะ แมต่ื่น อมก่อย เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

385 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง" บ้านใหมท่อง แมต่ื่น อมก่อย เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

386 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง" บ้านยะลิกุย แมต่ื่น อมก่อย เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

387 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านห้วยไกบ่้า แมต่ื่น อมก่อย เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเขียงใหม่

388 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านบราไกร แมต่ื่น อมก่อย เขียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเขียงใหม่

389 ศูนย์การเรียนชุมขนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านเลอะกรา แมต่ื่น อมก่อย เขียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเขียงใหม่

390 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง" บ้านทะไกรเด แมต่ื่น อมก่อย เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเขียงใหม่

391 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง" บ้านห้วยโป่ง แมต่ื่น อมก่อย เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเขียงใหม่

392 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านคอทะ สบโขง อมก่อย เขียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเขียงใหม่

393 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง" บ้านแมห่ลองใต้ สบโขง อมก่อย เขียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเขียงใหม่

394 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านททีอทะ สบโขง อมก่อย เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

395 ศูนย์การเรียนชุมชนซาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านพะอัน สบโขง อมก่อย เขียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

396 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านชุนอมแฮดใน สบโขง อมก่อย เขียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

397 ศูนย์การเรียนชุมขนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านขุนอมแฮดนอก สบโขง อมก่อย เขียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

398 ศูนย์การเรียนขุมขนขาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านอแจะ สบโขง อมก่อย เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

399 ศูนย์การเรียนชุมขนซาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านห้วยแห้ง สบโขง อมก่อย เขียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเขียงใหม่

400 ศูนย์การเรียนชุมขนขาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านผาผึ้ง สบโขง อมก่อย เขียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

401 ศูนย์การเรียนชุมขนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านห้วยยาว สบโขง อมก่อย เขียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

402 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง" บ้านปรโิกร สบโขง อมก่อย เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

403 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง" บ้านตะกอคะ สบโขง อมก่อย เขียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

404 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง" บ้านทผีะแหล่ สบโขง อมก่อย เขียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

405 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเชา "แมฟ่้าหลวง” บ้านวาเมทะ สบโขง อมก่อย เขียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

406 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านสเรเดคี สบโขง อมก่อย เขียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

407 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านมอโพทะ ลบโขง อมก่อย เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

408 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านโอไลคลี่าง สบโขง อมก่อย เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

409 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านจีอทะ สบโขง อมก่อย เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

410 ศูนย์การเรียนชุมชนซาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านทเีลอเปอศึ สบโขง อมก่อย เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

411 ศูนย์การเรียนชุมซนซาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านมอโกรทะ สบโขง อมก่อย เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

412 ศูนย์การเรียนชุมซนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านเมโลเค สบโขง อมก่อย เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

413 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านคะเนจิอคี สบโขง อมก่อย เขียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

414 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านราชา สบโขง อมก่อย เขียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

415 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเชา “แมฟ่้าหลวง” บ้านมอคี สบโขง อมก่อย เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

416 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านพะเบี้ยว สบโขง อมก่อย เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเขียงใหม่

417 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านห้วยนํ้าผึ้ง สบโขง อมก่อย เขียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

418 ศูนย์การเรียนชุมขนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านมูเซอหลังเมือง ม่อนจอง อมก่อย เชียงใหม่ สำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่

419 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะกด เกาะกด เกาะกูด ตราด สำนักงาน กคน.จังหวัดตราด

420 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านตะโตกุ้ย ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก สำนัก*าพกคน’.จังหวัดตาก

421 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านมอกูต้นอัย ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

422 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านมอกต้หลวง ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก / สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก.
423 ศูนย์การเรียนชุมขนขาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านแมป่อทะ ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก ; สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก \\
424 ศูนย์การเรียนชุมขนขาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านแมล่อทะ ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก d 1 สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก 1
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425 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บานแมล่าภู ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

426 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านแมห่ิดดี ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

427 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านแมเ่หว่ยทะ ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

428 ศูนย์การเรียนชุมชน ชาวไทยภูเขา ''แมฟ่้าหลวง" บ้านแม่ลคูอ ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

429 ศูนย์การเรียนชุมชน ชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านหวยขีห้มี ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

430 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านอุระโกร ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

431 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านมะโอโกร แมต่้าน ท่าสองยาง ตาก สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

432 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง" บ้านตะชุเด แมว่ะหลวง ท่าสองยาง ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

433 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง" บ้านทชีะหน่อ แมว่ะหลวง ท่าสองยาง ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

434 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง" บ้านกรูเปอดี แมส่อง ท่าสองยาง ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

435 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านกลูแจทะ แมส่อง ท่าสองยาง ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

436 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านก่อบอทะ แมส่อง ท่าสองยาง ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

437 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง" บ้านคทุะ แมส่อง ท่าสองยาง ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

438 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านโจะเกัป่ แมส่อง ท่าสองยาง ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

439 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา “ แมฟ่้าหลวง”บ้านชอแข่ลู่ แมส่อง ท่าสองยาง ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

440 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง" บ้านซอแขว่าดี แมส่อง ท่าสองยาง ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

441 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านเชกลา แมส่อง ท่าสองยาง ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

442 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง,' บ้านตะโขะบี้ แมส่อง ท่าสองยาง ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

443 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านทหีลดีี แมส่อง ท่าสองยาง ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

444 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง" บ้านบลาเด แมส่อง ท่าสองยาง ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

445 ศูนย์การเรียนชุมขนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านบลาทะ แมส่อง ท่าสองยาง ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

446 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านปอเลัอ แมส่อง ท่าสองยาง ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

447 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านโบีะพอดี แมส่อง ท่าสองยาง ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

448 ศูนย์การเรียนชุมชนซาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านผาแดง แมส่อง ท่าสองยาง ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

449 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านมอโจ แมส่อง ท่าสองยาง ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

450 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง" บ้านวะเบลอลู่ แมส่อง ท่าสองยาง ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

451 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านสันดอยงาม แมส่อง ท่าสองยาง ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

452 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านแหมะดี แมส่อง ท่าสองยาง ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

453 ศูนย์การเรียนชุมขนขาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านทิหนืดี แมห่ละ ท่าสองยาง ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

454 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง" บ้านธาตุ แมห่ละ ท่าสองยาง ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

455 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านพะตีห้ม่อโจ แมห่ละ ท่าสองยาง ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

456 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านโกจโิกร แมอ่สุุ ท่าสองยาง ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

457 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านขะแนจี้อดี แมอุ่สุ ท่าสองยาง ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

458 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านเชหนะเดอลู่ แมอุ่สุ ท่าสองยาง ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

459 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านคูบลอดี แมอุ่สุ ท่าสองยาง ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

460 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านตะกุยหน่ แมอ่สุุ ท่าสองยาง ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

461 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านทกีอโกล แมอ่สุุ ท่าสองยาง ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

462 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง" บ้านเปลลู้่ แมอุ่ลุ ท่าสองยาง ตาก สำนักงานภคน.จังหวัดตาก

463 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านมอโกัดี แมอุ่สุ ท่าสองยาง ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก^
464 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านมอโกโพดี แมอุ่สุ ท่าสองยาง ตาก / สำนักงาน กคน.จังหวัดตำก

465 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านมึหย่อใจ แมอุ่ลุ ท่าสองยาง ตาก 4 สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

466 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านเลอตอโกร แมอุ่สุ ท่าสองยาง ตาก 1 สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

467 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านสะซุยป แมส่อง ท่าสองยาง ตาก ~ „ -\ สำนักงาน'กฺศนฺ.จั^^^
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ที่ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ จังหวัด สังกัด

468 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านผากะเจ้อ พบพระ พบพระ ตาก สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

469 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บานพะละดอ แม่ตืน่ แมร่ะมาด ตาก สำ งาน กศน.จังหวัดตาก

470 ศูนย์ การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง’’ บ้านมอป่า แมต่ื่น แมร่ะมาด ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

471 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง’’ บ้านห้วยดอกเกียง แมต่ื่น แมร่ะมาด ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

472 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง’’ บ้านห้วยดินหมัอ แมต่ื่น แมร่ะมาด ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

473 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง’’ บ้านห้วยผาดำ แมต่ื่น แมร่ะมาด ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

474 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง’’ บ้านห้วยพลู แมต่ื่น แมร่ะมาด ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

475 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง’’ บ้านห้วยสนิา แมต่ื่น แมร่ะมาด ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

476 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านห้วยสินาคี แมต่ื่น แมร่ะมาด ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

477 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง’’ บ้านห้วยหมาบ้า แมต่ื่น แมร่ะมาด ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

478 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านห้วยมะพร้าว สามหมิ่น แมร่ะมาด ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

479 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออุ้มผาง อุ้มผาง อุ้มผาง ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

480 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านคอไชทะ แม่จนั อุ้มผาง ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

481 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง’’ บ้านนกุะโละวา แมจ่ัน อุ้มผาง ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

482 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง’’ บ้านเดลอปอบอ แมล่ะมุง อุ้มผาง ตาก สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

483 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง’' บ้านแมล่ะมุงคี แมล่ะมุง อุ้มผาง ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

484 ศูนย์การเรียนชุมขนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง’’ บ้านปางวัว มหาวัน แม่สอด ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

485 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง’’ บ้านซัวตั๋ว มหาวัน แม่สอด ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

486 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง’’ บ้านชุนห้วยชางไล่ พะวอ แม่สอด ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

487 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง’’ บ้านห้วยผักกด พะวอ แม่สอด ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

488 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง" บ้านห้วยพระเจ้า แมต่ื่น แมร่ะมาด ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

489 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง’’ บ้านโบเก่ แมต่ื่น แมร่ะมาด ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

490 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านคำ หวัน แมต่ื่น แมร่ะมาด ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

491 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง'’ บ้านห้วยกระท้ง แมต่ื่น แมร่ะมาด ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

492 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านห้วยวัว แมต่ื่น แมร่ะมาด ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

493 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านนบุอ ขะเนจื้อ แมร่ะมาด ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

494 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านชุนห้วยหม่องวา ขะเนจิ้อ แมร่ะมาด ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

495 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านห้วยแห้ง ขะเนจี้อ แมร่ะมาด ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

496 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านทีมู ขะเนจี้อ แมร่ะมาด ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

497 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านตุเบ ขะเนจื้อ แมร่ะมาด ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

498 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านกิ่งหม่องวา ขะเนจึ้อ แมร่ะมาด ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

499 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านบลุา ขะเนจิ้อ แมร่ะมาด ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

500 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง’’ บ้านแสม สามหมิ่น แมร่ะมาด ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

501 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง’’ บ้านห้วยอีกาง สามหมิ่น แมร่ะมาด ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

502 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านพะนกิ่ พระธาตุ แมร่ะมาด ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

503 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านพบ้อล่าพอ พระธาตุ แมร่ะมาด ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

504 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านแมล่ะเมา คีรรีาษฎร์ พบพระ ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

505 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านคีรนีัอย รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

506 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง’’ บ้านโขะทะ แมจ่ัน อุ้มผาง ตาก สำนักงาน กคน.จังหวด็ ะเ^
507 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านกุยเคล๊ละ แมจ่ัน อุ้มผาง ตาก สำนั^วใภาคนจงหืวัดต0ก
508 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านกุยต้ะ แมจ่ัน อุ้มผาง ตาก สฺ^กง กศน^จังหวัด^ากฺ \
509 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านยไูนท' แมจ่ัน อุ้มผาง ตาก /สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

510 ศูนย์ การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านพอกะทะ แมจ่ัน อุ้มผาง ตาก 1สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก^
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511 ศูนย์การเรียนชุมซนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านกรโูบ แมจ่ัน อุ้มผาง ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

512 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภเูซา "แมฟ่้าหลวง” บ้านช่องแป๋ะ แมจ่ัน อุ้มผาง ตาก สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

513 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านเกรีงปะตึคลี่ แมจ่ัน อุ้มผาง ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

514 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา '‘แมฟ่้าหลวง" บ้านตะลโค่ง แมจ่ัน อุ้มผาง ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

515 ศูนย์การเรียนชุมขนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านมอตะหลั่ว แมจ่ัน อุ้มผาง ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

516 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านมะโอโคะ แม่จน้ อุ้มผาง ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

517 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านป่าพลู แมล่ะมุง อุ้มผาง ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

518 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านทีมโกะทะ แมส่อง ท่าสองยาง ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

519 ศูนย์การเรียนชุมชนซาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านยะกะเตอะโค๊ะ แมส่อง ท่าสองยาง ตาก สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

520 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง" บ้านตะโขะบิ้ แมต่้าน ท่าสองยาง ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

521 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านทีคุคใีต้ แมส่อง ท่าสองยาง ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

522 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านห้วยมะโหนกคี แมส่อง ท่าสองยาง ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

523 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง" บ้านนอเปิย แมส่อง ท่าสองยาง ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

524 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านทซีวยคี แมอุ่สุ ท่าสองยาง ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

525 ศูนย์การเรียนชุมขนขาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านเรกะต แมอุ่สุ ท่าสองยาง ตาก สำนักงาน กคน. ตาก

526

527

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านอุสุโพศึ

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง”.บ้านเล้อก่อโกร

แมอุ่สุ

แมอุ่สุ

ท่าสองยาง

ท่าสองยาง

ตาก

ตาก

สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

528 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านตะโก่ะศึ แมอุ่สุ ท่าสองยาง ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

529 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านคะแนคอทะ แมอุ่สุ ท่าสองยาง ตาก สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

530 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านทบีาทะ แมอุ่สุ ท่าสองยาง ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

531 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านมหีย่อโจ แมอุ่สุ ท่าสองยาง ตาก สำนักงาน กฅน.จังหวัดตาก

532 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง" บ้านป่าสัก แมห่ละ ท่าสองยาง ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

533 ศูนย์ การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านชุนห้วยนกกก แมห่ละ ท่าสองยาง ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

534 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านตะโต้ะโกร แมห่ละ ท่าสองยาง ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

535 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านทีจีอหล่อคี แมห่ละ ท่าสองยาง ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

536 ศูนย์การเรียนชุมขนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง" บ้านเลเคาะ แมห่ละ ท่าสองยาง ตาก สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

537 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านแมห่ละโพคึ แมห่ละ ท่าสองยาง ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

538 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านตะพิโจ แมต่้าน ท่าสองยาง ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

539 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านแมต่้อคี แมต่้าน ท่าสองยาง ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

540 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านเลอผาโต้ แมต่้าน ท่าสองยาง ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

541 ศูนย์การเรียนชุมชนซาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านป๋อหย่าลู่ แมต่้าน ท่าสองยาง ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

542 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านตะบริ้อโหย่ แมต่้าน ท่าสองยาง ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

543 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านตะโป็ะป่ แมต่้าน ท่าสองยาง ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

544 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง" บ้านพะบอเรโค๊ะ แมด่้าน ท่าสองยาง ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

545 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง" บ้านเล้อเบป้วัาคี แมต่้าน ท่าสองยาง ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

546 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านโค๊ะผะโต้ แมต่้าน ท่าสองยาง ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

547 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง" บ้านพะบอเรเคาะ แมต่้าน ท่าสองยาง ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

548 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านวาแหมะคี ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก

549 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านแมอุ่คอ ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก สำนักงานุกคน.จังหวัดตาก

550 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านแสนสุขลันตธรรม ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก สำนักงาน กคน.จังหวัดตาก่

551 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านบอหมาก แมว่ะหลวง ท่าสองยาง ตาก /
A

พนักงาน กคน.จังหวัด'ตากฺ

552 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมีองนราธิวาส บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส // 1สำนัก'งาน กคน.จงหวฺัดนราธวาสํ. น

553 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอตากใบ เจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส II j สำนักงุาน.กคน.จังหวดนราธิวาส
. ——
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554 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส สำนักงาน กศน.จงหวัดนราธิวาส1

555 ศูนย์การศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอระแงะ ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

556 ศูนย์การศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเจาะไอร้อง จวบ เจาะไอร้อง นราธิวาส สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

557 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสไุหงปาดี ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

558 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอรือเสาะ รีอเสาะออก รีอเสาะ นราธิวาส สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

559 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแว้ง แว้ง แว้ง นราธิวาส สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

560 ศูนย์การศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอบาเจาะ บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

561 ศูนย์การศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอยี่งอ ยีง่อ ยี่งอ นราธิวาส สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

562 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสุคริิน สุคริิน สุครืน นราธิวาส สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

563 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีสาคร ชากอ ศรสีาคร นราธิวาส สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

564 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจะแนะ จะแนะ วะแนะ นราธิวาส สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

565 ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษานราธิวาส ลำภู เมิองนราธิวาส นราธิวาส
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

566 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บานห้วยมอญ เรือง เมืองน่าน น่าน สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน

567 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บานห้วยลู่ สะเนียน เมืองน่าน น่าน สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน

568 ศูนย์การเรียนชุมชนซาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บานไหมในผืน สะเบียน เมืองน่าน น่าน สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน

569 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” ห้านดงป่าสัก ฝายแกว ภเูพียง น่าน สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน

570 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บานบ่อหอย ยาบหัวนา เวยิงสา น่าน สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน

571 ศูนย์การเรียนชุมชนซาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” ห้านห้วยหยวก ยาบหัวนา เวียงสา น่าน สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน

572 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง" บานขุนสถาน สันทะ นาน้อย น่าน สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน

573 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง" ห้านแสนสุข สันทะ นาน้อย น่าน สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน

574 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" ห้านมณพีฤกษ์ งอบ ทุ่งชัาง น่าน สำนักงาน กฅน.จังหวัดน่าน

575 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” ห้านสว่าง หนองแดง แมจ่รีม น่าน สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน

576 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บานราษฎร์พัฒนา พงษ์ ลันดสิุข น่าน สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน

577 ศูนย์การเรียนชุมชนซาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง" บ้านขุนภูน ภคูา ปัว น่าน สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน

578 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง" บ้านนํ้าขว้าง ภคูา บ่ว น่าน สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน

579 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านแจรงหลวง ภคูา ปัว น่าน สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน

580 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านตาน้อย ภคูา ปัว น่าน สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน

581 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านนํ้ายัอ-ขุนดิน ภคูา ปัว น่าน สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน

582 ศูนย์การเรียนชุมชนซาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านแจลง ภคูา ปัว น่าน สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน

583 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านจุน ภคูา ปัว น่าน สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน

584 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านกอก ภคูา ปัว น่าน สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน

585 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านนํ้าปัวพัฒนา ภคูา ปัว น่าน สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน

586 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านนํ้าดัน้ ภคูา ปัว น่าน สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน

587 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านนํ้าแป่ง ผาทอง ท่าวังผา น่าน สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน

588 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง" บ้านสบขุ่น ป่าคา ท่าวังผา น่าน สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน

589 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านเกวต พญาแกว เชียงกลาง น่าน สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน

590 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง" บ้านหนอง เชียงกลาง เขียงกลาง น่าน สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน

591 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านปางกอ เชียงกลาง เขียงกลาง น่าน สำนักงาน กศน.'จังหวัดน่าน.

592 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านหนองปลา พระธาตุ เขียงกลาง น่าน สำนกงาน ก#น;จังหวัดน่3น

593 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านห้วยพ่าน เปือ เชียงกลาง น่าน สำนัก ไน กศน.จังหวัดน่าน

594 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านวังไผ่ นาไรห่ลวง สองแคว น่าน สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน

595 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านนํ้าพนั นาไรห่ลวง สองแคว น่าน สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน
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596 ศูนย์การเรียนชุมซนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านนั้าเกาะ ยอด สองแคว น่าน สำนักงาน กคน.จังหวัดน่าน

597 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา '‘แมฟ่้าหลวง" บ้านใหมช่ายแคน ชนแดน สองแคว น่าน สำนักงาน กคน.จังหวัดน่าน

598 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านมละบรีภฟู้า ภฟู้า บ่อเกลือ น่าน สำนักงาน กคน.จังหวัดน่าน

599 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านเด่น ดงพญา บ่อเกลือ น่าน สำนักงาน กคน.จังหวัดน่าน

600 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านหวยโทน ดงพญา บ่อเกลือ น่าน สำนักงาน กคน.จังหวัดน่าน

601 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านนํ้าแคะ ดงพญา บ่อเกลือ น่าน สำนักงาน กคน.จังหวัดน่าน

602 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านขุนนํ้าจอน ดงพญา บ่อเกลือ น่าน สำนักงาน กคน.จังหวัดน่าน

603 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านป่ากำ ดงพญา บ่อเกลือ น่าน สำนักงาน กคน.จังหวัดน่าน1

604 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านห้วยลัวะ ดงพญา บ่อเกลือ น่าน สำนักงาน กคน.จังหวัดน่าน

605 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านห้วยหมี ดงพญา บ่อเกลือ น่าน สำนักงาน กคน.จังหวัดน่าน

606 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านสะไลนอัย บ่อเกลอเหนือ บ่อเกลือ น่าน สำนักงาน กคน.จังหวัดน่าน

607 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านสะไลหลวง บ่อเกลึอเหนือ บ่อเกลือ น่าน สำนักงาน กคน.จังหวัดน่าน

608 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านห้วยลึก บ่อเกลึอเหนือ บ่อเกลือ น่าน สำนักงาน กคน.จังหวัดน่าน

609 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านนํ้าจน บ่อเกลอเหนือ บ่อเกลือ น่าน สำนักงาน กคน.จังหวัดน่าน

610 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านนากิ'น บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน

611 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านนํ้าว้า บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน สำนักงาน กคน.จังหวัดน่าน

612 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านห้วยขาบ บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน สำนักงาน กคน.จังหวัดน่าน

613 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง" บ้านห้วยป่อ บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน สำนักงาน กคน.จังหวัดน่าน

614 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านห้วยขวาก บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน สำนักงาน กคน.จังหวัดน่าน

615 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านห้วยวน บ่อเกลือไต้ บ่อเกลือ น่าน สำนักงาน กคน.จังหวัดน่าน

616 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านก่อกว่งใน บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน สำนักงาน กคน.จังหวัดน่าน

617 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านก่อกว่งนอก บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน สำนักงาน กคน.จังหวัดน่าน

618 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านหนองน่าน บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน สำนักงาน กคน.จังหวัดน่าน

619 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านนํ้าแพะใน บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน สำนักงาน กคน.จังหวัดน่าน

620 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านนาแพะนอก บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน สำนักงาน กคน.จังหวัดน่าน

621 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านเปียงก่อ ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน สำนักงาน กคน.จังหวัดน่าน

622 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านสะจุก ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน สำนักงาน กคน.จังหวัดน่าน

623 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านสะเกยง ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน สำนักงาน กคน.จังหวัดน่าน

624 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านห้วยปูด ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน สำนักงาน กคน.จังหวัดน่าน

625 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านปูคู่ ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน สำนักงาน กคน.จังหวัดน่าน

626 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านกิ่วจันทร์ ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน สำนักงาน กคน.จังหวัดน่าน

627 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านนํ้ารพีัฒนา ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน สำนักงาน กคน.จังหวัดน่าน

628 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านบวกหญ้า ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน สำนักงาน กคน.จังหวัดน่าน

629 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านบวกอัม ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน สำนักงาน กคน.จังหวัดน่าน

630 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านห้วยเตย ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน สำนักงาน กคน.จังหวัดน่าน

631 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านโคนพัฒนา ห้วยสัตวใ์หญ่ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
สำนักงาน กคน.จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

632 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านแพรกตะครอ ปังนคร หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
สำนักงาน กคน.จังหวัด

บครํข๋นธ7’'-
633 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองปัตตานี รสูะมแีล เมืองปัตตานี ปัตตานี สํกน่กงาพกศพจงหวดปัตตานsี

634 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสายบุรี ตะลบุัน สายบุรี ปัตตานี แ สำ นั/งาน กคน.จังหวัดปัตตานี

635 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโคกโพธิ๋ โคกโพ5 โคกโพธ ปัตตานี สำ บุกงาน กคน.จังหวัดปัตตานี

636 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะนาเระ ปะนาเระ ปะนาเระ ปัตตานี สำนักงาน กคน.จังหวัดปัตตานี^
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637 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุ่งยางแดง ตะโละแมะนา ทุ่งยางแดง ปัตตานี สำนักงาน กคน.จังหวัดปัตตานี

638 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอมายอ มายอ มายอ ปัตตานี สำนักงาน กคน.จังหวัดปัตตานี

639 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอยะหริ่ง ยามู ยะหริ่ง ปัตตานี สำนักงาน กคน.จังหวัดปัตตานี

640 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอยะรัง ยะรัง ยะรัง ปัตตานี สำนักงาน กคน.จังหวัดปัตตานี

641 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองจิก ตยุง หนองจิก ปัตตานี สำนักงาน กคน.จังหวัดปัตตานี

642 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแมล่าน แมล่าน แมล่าน ปัตตานี สำนักงาน กคน.จังหวัดปัตตานี

643 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไมแก่น ไทรทอง ไมแก่น ปัตตานี สำนักงาน กคน.จังหวัดปัตตานี

644 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกะท้อ กะรบ กะท้อ ปัตตานี สำนักงาน กคน.จังหวัดปัตตานี

645 ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษาปัตตานี บ่อทอง หนองจิก ปัตตานี
สำนักงานส่งเสรีมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

646 ศูนยน์ึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี บ่อทอง หนองจิก ปัตตานี สำนักงานส่งเสรีมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

647 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บานผาแดงบน ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา สำนักงาน กคน.จังหวัดพะเยา

648 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง’, ท้านห้วยปัม ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา สำนักงาน กคน.จังหวัดพะเยา

649 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง’, บานหนองห้า ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา สำนักงาน กคน.จังหวัดพะเยา

650 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านห้วยเดื่อ ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา สำนักงาน กคน.จังหวัดพะเยา

651 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านสันตสุข ขุนควร ปง พะเยา สำนักงาน กคน.จังหวัดพะเยา

652 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านห้วยเฟิอง ผาช้างน้อย ปง พะเยา สำนักงาน กคน.จังหวัดพะเยา

653 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านนํ้าต้ม ผาช้างน้อย ปง พะเยา สำนักงาน กคน.จังหวัดพะเยา

654 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านห้วยกอก ผาช้างนอย ปง พะเยา สำนักงาน กคน.จังหวัดพะเยา

655 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านสะนามใต้ ผาช้างน้อย ปง พะเยา สำนักงาน กคน.จังหวัดพะเยา

656 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านห้วยเอียน ผาช้างน้อย ปง พะเยา สำนักงาน กคน.จังหวัดพะเยา

657 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านสะนามเหนือ ผาช้างน้อย ปง พะเยา สำนักงาน กคน.จังหวัดพะเยา

658 ศูนย์การเรียนชุมขนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง’, บ้านนํ้าคะ ผาช้างน้อย ปง พะเยา สำนักงาน กคน.จังหวัดพะเยา

659 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านนํ้าปกุ ผาช้างน้อย ปง พะเยา สำนักงาน กคน.จังหวัดพะเยา

660 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยมอแกน เกาะพระทอง ครุะบุรี พังงา สำนักงาน กคน.จังหวัดพังงา

661 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะยาว เกาะยาวน้อย เกาะยาว พังงา สำนักงาน กคน.จังหวัดพังงา

662 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านโป่งลก ห้วยแมเ่พรียง แก่งกระจาน เพชรบุรี สำนักงาน กคน.จังหวัดเพชรบุรี

663 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านปาเกอะญอ ป่าเต็ง แก่งกระจาน เพชรบุรี สำนักงาน กคน.จังหวัดเพชรบุรี

664 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา ‘‘แมฟ่้าหลวง” บ้านแมจ่องไฟ ห้วยอัอ ลอง แพร่ สำนักงาน กคน.จังหวัดแพร่

665 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง" บ้านครกหนานทา บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ สำนักงาน กคน.จังหวัดแพร่

666 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านห้วยฮ่อมล่าง บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ สำนักงาน กคน.จังหวัดแพร่

667 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง’, บ้านห้วยฮ่อมบน บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ สำนักงาน กคน.จังหวัดแพร่

668 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านห้วยฮ่อมบนสอง บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ สำนักงาน กคน.จังหวัดแพร่

669 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านแมพ่ร้าว ละเอิยบ สอง แพร่ สำนักงาน กคน.จังหวัดแพร่

670 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านแมแ่รม เตาปุ่น สอง แพร่ สำนักงาน กคน.จังหวัดแพร่

671 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านแมส่ิน แมเ่กิ้ง วังชิ้น แพร่ สำนักงาน กคน.จังหวัดแพร่

672 ศูนย์การเรียนชุมชนซาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านแมสู่ง นาพูน วังชิ้น แพร่ สำนักงาน กคน.จังหวัดแพร่

673 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านดงยางอาข่า นาพูน วังชิ้น แพร่ สำนักงาน กคน.จังหวัดแพร่

674 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านโป่ง แมป่ัาก วังชิ้น แพร่ สำนักงฺานภคน:จังหวดแ

675 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านชุนห้วย แมพู่ง วังชิ้น แพร่ .สํวนิกงาน ก#พพัหวัดแพร่

676 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านหัวแมล่าก๊ะ แมย่วมน้อย ขุนยวม แม่ฮ่องสอน านกัง 'กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน1

677 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านห้วยลุง ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน นก’าน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

678 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านพะยอย แม่อคูอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอนพ
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679 ศูนย์การเรียนชุมชนซาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง’' บ้านม่สรนีนอย แมร่คูอ ชุนยวม แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

680 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง’’ บ้านห้วยบง แม่ลคูอ ชุนยวม แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

681 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง’’ บ้านแมซ่อ เมืองปอน ชุนยวม แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

682 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านหัวยไมขาง เมืองปอน ชุนยวม แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

683 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง’’ บ้านร่มเย็น แมก่ิ ชุนยวม แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

684 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านพะไท แม่กิ ชุนยวม แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

685 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง’’ บ้านพะแซ่ แม่กิ ชุนยวม แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

686 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านหวยโปงเลา แม่กิ่ ชุนยวม แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

687 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านหัวลาง ถํ้าลอด ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

688 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านแอลา ถํ้าลอด ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

689 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านนํ้าบ่อสะเบ้ สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

690 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง’’ บ้านแม่อมุอง สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

691 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านหนองขาว สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

692 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านนํ้าจาง ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

693 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านปางคามนัอย ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแมฮ่่องสอน

694 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านลุกข้าวหลาม ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

695 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านผาเผือก ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

696 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านบ่อไครี ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

697 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านห้วยนํ้าโป่ง นาชุเ่ป๋อม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

698 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง’’ บ้านโทังนา นาปุป่๋อม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

699 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง" บ้านโทังกองเตัา นาปุป่๋อม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

700 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านแก่งป่าเลา นาปุป่๋อม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

701 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านป่าโหล นาปุป่๋อม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

702 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง'’ บ้านปางคอง นาปุป่๋อม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

703 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง’’ บ้านอาโจ นาปุป่้อม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

704 ศูนย์การเรียนชุมชนซาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านหัวปาย เรียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

705 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านปายสองแง่ เรียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

706 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านกิ่วหน่อ เรียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

707 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านหวยหก เรียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

708 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านป่าซาง เรียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

709 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านห้วยเฮยะ เรียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

710 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านห้วยช้างเฒ่า เรียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

711 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง’’ บ้านหัวแมเ่มือง เรียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

712 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง’’ บ้านดอยผักกูด แม่นาเตึง ปาย แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

713 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านหัวแมเ่ย็น แม่อี้ ปาย แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

714 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง" บ้านหัวแมย่ะนอย แม่อี้ ปาย แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

715 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง’’ บ้านหมากพริก เมืองแปง ปาย แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

716 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านห้วย\1แกง ผาปอง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

717 ศูนย์การเรียนชุมขนขาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านนาเจ็ดล็อก ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สำนัก^กคน.จงหัวดแมฮ่่อ.งสุอน

718 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านแมส่่วยอ ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน /ส่รนักง^นพนโจัรหวัดแมฮ่่องส^
719 ศูนย์การเรียนชุมชนจาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านกิ่วผักเผ็ด ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน // สำ ฒงานกคน.จังหวัดฒ่ฮอ่^อน
720 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านห้วยมะโง ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แมฮ่่องสอ! สำนักงาน กศฺน.จังหวัดแมฮ่่องสอ ...
721 ศูนย์ การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านหนองขาวเหนือ ห้วยปุ่ลีง เมืองแม่ฮ่องสอน แมฮ่่องสอใ สำนักงาน กคน.จังหวัดแหั
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ที่ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ ชังหวัด สังกัด

722 ศูนย์การเรืยนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง’’ บ้านป่าคา ห้วยช[ุลิง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

723 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านกิ่วขมน ห้วยช[ุลิง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

724 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านห้วยไทร ห้วยช[ุลิง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

725 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง’’ บ้านห้วยกล้วย ห้วยช[ุลิง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

726 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง’’ บ้านหัวยะ ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

727 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง,’ บ้านห้วยหวาย ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

728 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านชุนแมล่าใต้ ขุนแมล่าน้อย แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

729 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง’' บ้านป่าแกเ่หนือ ขุนแมล่าน้อย แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

730 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง’’ บ้านทุ่งพระพร ขุนแมล่าน้อย แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

731 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง’' บ้านชุนแมแ่ลบ ขุนแมล่าน้อย แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

732 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านแมแ่ป สันตคิีรี แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

733 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านสันดอย สันติคีรี แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

734 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง’’ บ้านชุนแมรุ่ สันติคีรี แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

735 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านห้วยตองก่อ สันติคีรี แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

736 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านหัวดอย สันตคิีรี แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

737 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง’’ บ้านแม่ช้อ ลันตคิีรี แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

738 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านหัวตาด สันติคีรี แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

739 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านโป่งนารัอน แมโ่ถ (หมูท่ี่ 2) แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

740 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง’’ บ้านโป่งนํ้ารอน แมโ่ถ (หมูท่ี่ 6) แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

741 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านแมร่อย แมน่าจาง แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

742 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง’, บ้านแม่กองแป แมน่าจาง แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

743 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง’’ บ้านห้วยโป่ง แมน่าจาง แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

744 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านห้วยหมาบ้า แมน่าจาง แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

745 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านแมข่ีดน้อย แมน่าจาง แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

746 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านแมส่ะแมง3 แมน่าจาง แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

747 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง’’ บ้านแมส่ำเพ็งเหนือ แมล่าหลวง แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

748 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านทุ่งวางกว้าง แมล่าหลวง แมล่าน้อย แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

749 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง’’ บ้านแมส่ะลี แมเ่หาะ แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

750 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านแมล่ิดน้อย แมเ่หาะ แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

751 ศูนย์การเรียนชุมขนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านห้วยหมากหนัง แมเ่หาะ แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแมฮ่อ่งสอน

752 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านผาแดงเหนือ แมเ่หาะ แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

753 ศูนย์การเรียนชุมขนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านขนุน แมเ่หาะ แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

754 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านทุ่งแดง แมเ่หาะ แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

755 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านป่าหมาก แมเ่หาะ แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

756 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านห้วยเสีอ แมเ่หาะ แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

757 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านผาแดงใต้ แมเ่หาะ แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮอ่งสอน

758 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านห้วยม่อโป่ เสาหน แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

759 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านวาทู เสาหืน แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

760 ศูนย์การเรียนชุมขนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านอหีลู่ เสาหืน แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน สำนักงานุ,-กคน.จังหวัดแม่^งสอน

761 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านแม่แพะ เสาหืน แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน ;สํว้นกงาน จังหวั®แ:ม่รอ่งสอนำ

762 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านแมเ่หลอ เสาหืน แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน /7 สำนักทน กคน.จังหวัดแมฮ่่องิ^น
763 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง" บ้านแมเ่จ เสาหืน แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน^ สานักงาน กกน.จังหวัดแมฮ่่องสอใ

764 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านชุนแมส่อง เสาท้น แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน! สานำไงาน่.กคน.จำหวด^
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765 ศูนย์การเรียนชุมซนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านแมส่ะเรียงน้อย ป่าแง แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

766 ศูนย์การเรียนชุมซนซาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านห้วยยาว ป่าแง แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

767 ศูนย์การเรียนชุมซนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง" บ้านแมป่อ แมย่วม แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

768 ศูนย์การเรียนชุมชนซาวไทยภูเขา ‘■ ฟ้าหลวง” บ้านห้วยเฮียะ แมค่ง แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

769 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านแม่ดั๊ แมค่ง แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

770 ศูนย์การเรียนชุมชนซาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านกองสุม แมค่ง แมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

771 ศูนย์การเรียนชุมซนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านป่าโป่ง ป่าโป่ง สบเมย แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

772 ศูนย์การเรียนชุมซนขาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านห้วยหมเูหนือ ป่าโป่ง สบเมย แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

773 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านแมส่องแคว สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

774 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านแมล่ามาหลวง สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

775 ศูนย์การเรียนชุมชนซาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านห้วยยาก สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

776 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านห้วยเกี่ยง กองก’อย่ สบเมย แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

777 ศูนย์การเรียนชุมขนซาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านห้วยช้าง กองกอย สบเมย แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

778 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านห้วยเกี่ยงน้อย กองก’อย สบเมย แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

779 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านกองตอก กองกอย สบเมย แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

780 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านผาอันใต้ กองก’อย สบเมย แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

781 ศูนย์การเรียนชุมขนซาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านห้วยมะโอ แมส่ามแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

782 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง" บ้านแมต่อละ แมส่ามแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

783 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านพะละอึ แมส่ามแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

784 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านโกหงอดี แมส่ามแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

785 ศูนย์การเรียนชุมซนซาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านบุญเลอน้อย แมส่ามแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

786 ศูนย์การเรียนชุมขนขาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านป่คำน้อย แมส่ามแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

787 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง" บ้านป่ทา แมส่ามแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

788 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านแมล่ามาน้อย แมส่ามแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

789 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านปุ่คำห้วยแห้ง แมส่ามแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

790 ศูนย์การเรียนชุมชนซาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านแมล่ะโอึด แมส่วด สบเมย แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

791 ศูนย์การเรียนชุมขนขาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านแมป่ะน้อย แมส่วด สบเมย แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

792 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านแมห่ลุยหลวง แมส่วด สบเมย แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

793 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านแมบ่าง แมส่วด สบเมย แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.ชังหวัดแม่ฮ่องสอน

794 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านจอลือใต้ แมส่วด สบเมย แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.ขังหวัดแม่ฮ่องสอน

795 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านจอลือเหนือ แมส่วด สบเมย แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.ขังหวัดแม่ฮ่องสอน

796 ศูนย์การเรียนชุมชนซาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านแมแ่ฮด แมส่วด สบเมย แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.ขังหวัดแม่ฮ่องสอน

797 ศูนย์การเรียนชุมขนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านห้วยมะนํ้า แมส่วด สบเมย แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.ขังหวัดแม่ฮ่องสอน

798 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านแมแ่พน้อย แมส่วด สบเมย แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.ขังหวัดแม่ฮ่องสอน

799 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง" บ้านบ่อหลู่ แมส่วด สบเมย แม่ฮ่องสอน สำนักงาน กคน.ขังหวัดแม่ฮ่องสอน

800 ศูนย์การเรียนชุมซนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านห้วยน๊อต บ้านโป่ง งาว ลำปาง สำนักงาน กคน.ขังหวัดลำปาง

801 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านแม่คงิเหนือ นาแก งาว ลำปาง สำนักงาน กคน.ขังหวัดลำปาง

802 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านห้วยนํ้าตึ๋น ปงเตา งาว ลำปาง สำนักงาน กคน.ขังหวัดลำปาง

803 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านแมพ่ราว บ้านหวด งาว ลำปาง สำนักงาน.ถคน;ขังหวดสำปวง

804 ศูนย์การเรียนชุมชนซาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านแมย่าง หัวเมือง เมืองปาน ลำปาง สุำนก้งาน โเคน:ขังหวัดลำปาง

805 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านแมห่มนีอก หัวเมือง เมืองปาน ลำปาง ำ สำ นำงาน กคน.ขังหวัดลำปาง

806 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง” บ้านแมต่่อมนอก หัวเมือง เมืองปาน ลำปาง 1 นักงานั -กคน.จังหวัดลำปาง
807 ศูนย์การเรียนชุมขนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านแมต่่อมใน หัวเมือง เมืองปาน ลำปาง สุานกังาน กคน.ขังหวัดลำปาง
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808 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง,, บ้านห้วยมง แจช้อน เมืองปาน ลำปาง สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง

809 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา '‘แมฟ่้าหลวง’’ บ้านปางม่วง แจช้้อน เมืองปาน ลำปาง สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง

810 ศูนย์ การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านห้วยปง ปงดอน แจห้่ม ลำปาง สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง

811 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง’’ บ้านห้วยวาด พุ่งผึ้ง แจห้่ม ลำปาง สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง

812 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง’’ บ้านแมก่ำ เมืองมาย แจห้่ม ลำปาง สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง

813 ศูนย์การเรียนชุมขนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านผาด่าน ทากาศ แมท่า ลำพูน ลำ นักงาน กศน.จังหวัดลำพูน

814 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านปงผาง ทากาศ แมท่า ลำพูน สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน

815 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านแมส่ะแงะ ทากาศ แมท่า ลำพูน สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน

816 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านห้วยบ้าง ทากาศ แมท่า ลำพูน ลำ นักงาน กศน.จังหวัดลำพูน

817 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง’’ บ้านห้วยเหั๊ยะ ทาแมล่อบ แมท่า ลำพูน สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน

818 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านม่อนหินขาว ทาแมล่อบ แมท่า ลำพูน ลำ นักงาน กศน.จังหวัดลำพูน

819 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านห้วยร่อมนอก ทาแมล่อบ แมท่า ลำพูน สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน

820 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟ่้าหลวง’’ บ้านห้วยอ่อมไน ทาแมล่อบ แมท่า ลำพูน สำนักงาน กศน.ชังหวัดลำพูน

821 ศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านชุนก’อง ทาแมล่อบ แมท่า ลำพูน สำนักงาน กศน.ชังหวัดลำพูน

822 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านหลวงใหม่ ทาแมล่อบ แมท่า ลำพูน สำนักงาน กศน.ขังหวัดลำพูน

823 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง’’ บ้านสํญขัย พุ่งหัวช้าง พุ่งหัวช้าง ลำพูน สำนักงาน กศน.ขังหวัดลำพูน

824 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านหัวขัว หนองผำ พุ่งหัวช้าง พุ่งหัวช้าง ลำพูน สำนักงาน กศน.ขังหวัดลำพูน

825 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านดอยวงศ์ พุ่งหัวช้าง พุ่งหัวช้าง ลำพูน สำนักงาน กศน.ขังหวัดลำพูน

826 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง,’ บ้านป่าก่อ ตะเคียนปม พุ่งหัวช้าง ลำพูน สำนักงาน กศน.ขังหวัดลำพูน

827 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านแมบ่อนเหนือ แมบ่อนเหนือ พุ่งหัวช้าง ลำพูน สำนักงาน กศน.ขังหวัดลำพูน

828 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง” บ้านหนองตาดั้ง ตะนาวศรี สวนผึ้ง ราชบุรี สำนักงาน กศน.ขังหวัดราชบุรี

829 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟ่้าหลวง" บ้านพรุะกำ ตะนาวศรี สวนผึ้ง ราชบุรี สำนักงาน กศน.ขังหวัดราชบุรี

830 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา สำนักงาน กศน.ขังหวัดยะลา

831 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกรงป่นัง สะเอะ กรงปินัง ยะลา สำนักงาน กศน.ขังหวัดยะลา

832 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเบตง เบตง เบตง ยะลา สำนักงาน กศน.ขังหวัดยะลา

833 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอยะหา ยะหา ยะหา ยะลา สำนักงาน กศน.ขังหวัดยะลา

834 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกาบัง กาบัง กาบัง ยะลา สำนักงาน กศน.ขังหวัดยะลา

835 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบันนังสตา บันนังสตา บันบังสตา ยะลา สำนักงาน กศน.ขังหวัดยะลา

836 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอรามัน กายบูอเกาะ รามัน ยะลา สำนักงาน กศน.ขังหวัดยะลา

837 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอธารโต ธารโต ธารโต ยะลา สำนักงาน กศน.ขังหวัดยะลา

838 ศูนย์วทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

839 ศูนย์การศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเทพา เทพา เทพา สงขลา สำนักงาน กศน.ขังหวดีสํงขิ^า

840 ศูนย์การศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอสะบ้าย้อย สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย สงขลา Z สำ บุ้^งวัน กศน.จงหวัดส^ขลา \ ร

841 ศูนย์การศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอนาทวี นาทวี นาทวี สงขลา / /สานัดงาน กศน.ขังหวัดสงข^า
842 ศูนย์การศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอจะนะ บ้านนา จะนะ สงขลา h สำนักงาน กฅน.ขังหวัดสงขลา
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