
ที่ โรงเรียน จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล โรงเรียนในเครือข่ำยของโครงกำร

1 โรงเรียนกระเทียมวิทยา สริุนทร์ สงัขะ กระเทียม โครงการ รร. คณุธรรม / ร้อยพลงั 

2 โรงเรียนกลัยาณิวฒันา 1 พิษณโุลก นครไทย นาบวั โครงการ รร. คณุธรรม 

3 โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที ่190 สริุนทร์ กาบเชิง กาบเชิง โครงการ รร. คณุธรรม 

4 โรงเรียนเกลด็ลิน้วิทยา นครราชสมีา บวัใหญ่ ขนุทอง โครงการ รร. คณุธรรม / ร้อยพลงั 

5 โรงเรียนเก้าเลีย้ววิทยา นครสวรรค์ เก้าเลีย้ว เก้าเลีย้ว โครงการ รร. คณุธรรม / ร้อยพลงั 

6 โรงเรียนเกาะจนัทร์พิทยาคาร ชลบรีุ เกาะจนัทร์ เกาะจนัทร์ โครงการ รร. คณุธรรม / ร้อยพลงั 

7 โรงเรียนแกศกึษาพฒันา สริุนทร์ รัตนบรีุ แก โครงการ รร. คณุธรรม / ร้อยพลงั 

8 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมงัคลาภิเษก สโุขทยั กงไกรลาศ ไกรใน โครงการ รร. คณุธรรม / ร้อยพลงั 

9 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สริุนทร์ สงัขะ ตาตมุ โครงการ รร. คณุธรรม / ร้อยพลงั 

10 โรงเรียนเขาทอง นครสวรรค์ พยหุะคีรี - รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

11 โรงเรียนเขาทองพิทยาคม นครสวรรค์ พยหุะคีรี เขาทอง โครงการ รร. คณุธรรม / ร้อยพลงั 

12 โรงเรียนเขาสระนางสรง นครสวรรค์ พยหุะคีรี นิคมเขาบอ่แก้ว รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

13 โรงเรียนโคกตมูวิทยา ลพบรีุ เมืองลพบรีุ โคกตมู โครงการ รร. คณุธรรม / ร้อยพลงั 

14 โรงเรียนโค้งประดู่ ชลบรีุ เกาะจนัทร์ เกาะจนั รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

15 โรงเรียนจนัจว้าวิทยาคม เชียงราย แมจ่นั จนัจว้าใต้ โครงการ รร. คณุธรรม

16 โรงเรียนจนัเสนเอ็งสวุรรณอนสุรณ์ นครสวรรค์ ตาคลี จนัเสน โครงการ รร. คณุธรรม

17 โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบรีุ

ในพระราชปูถมัภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 

กาญจนบรีุ ทา่มว่ง ทา่ล้อ โครงการ รร. คณุธรรม 

18 โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร

ในพระราชปูถมัภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 

ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร เทพนคร โครงการ รร. คณุธรรม 

19 โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

นครศรีธรรมราช ในพระราชปูถมัภ์สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี

นครศรีธรรมราช เฉลมิพระเกียรติ สวนหลวง โครงการ รร. คณุธรรม 

20 โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา  ใน

พระราชปูถมัภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ  สยามบรมราช

กมุารี

พะเยา ภกูามยาว ห้วยแก้ว โครงการ รร. คณุธรรม 

21 โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 

ในพระราชปูถมัภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกมุารี

ยะลา เมืองยะลา บดุี โครงการ รร. คณุธรรม 

22 โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 

ในพระราชปูถมัภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกมุารี ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ โพธ์ิสยั

โครงการ รร. คณุธรรม 

23 โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ใน

พระราชปูถมัภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกมุารี

ระยอง เมืองระยอง นาตาขวญั โครงการ รร. คณุธรรม 

24 โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 

ในพระราชปูถมัภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกมุารี

ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ โพธ์ิ โครงการ รร. คณุธรรม 

25 โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมทุรสาคร 

ในพระราชปูถมัภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกมุารี สมทุรสาคร เมืองสมทุรสาคร บางโทรัด

โครงการ รร. คณุธรรม 

26 โรงเรียนชลประทานเข่ือนแมก่วงจิราธิวฒัน์อปุถมัภ์ เชียงใหม่ สนัทราย เมืองเลน็ โครงการ รร. คณุธรรม 

27 โรงเรียนชอ่งดา่น กาญจนบรีุ บอ่พลอย บอ่พลอย รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

รำยช่ือโรงเรียนเป้ำหมำยสมัครขอทุน ปีกำรศึกษำ 2565 



ที่ โรงเรียน จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล โรงเรียนในเครือข่ำยของโครงกำร

28 โรงเรียนชมุชนโคกอดุม บงึกาฬ พรเจริญ พรเจริญ โครงการ รร. คณุธรรม 

29 โรงเรียนชมุชนบ้านกลบั(สราญราษฎร์) สระบรีุ หนองโดน บ้านกลบั โครงการ รร. คณุธรรม 

30 โรงเรียนชมุชนบ้านโคกสะอาด เพชรบรูณ์ ศรีเทพ โคกสะอาด โครงการ รร. คณุธรรม 

31 โรงเรียนชมุชนบ้านชมุพล นครสวรรค์ ตากฟา้ ตากฟา้ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

32 โรงเรียนชมุชนบ้านซาด สริุนทร์ ชมุพลบรีุ เมืองบวั รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

33 โรงเรียนชมุชนบ้านทราย ล าปาง เมืองล าปาง บ้านเสด็จ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

34 โรงเรียนชมุชนบ้านทุง่ช้าง น่าน ทุง่ช้าง ทุง่ช้าง รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

35 โรงเรียนชมุชนบ้านเฟืองลงุ น่าน ทุง่ช้าง และ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

36 โรงเรียนชมุชนบ้านแมต่ืน ล าพนู ลี ้ แมต่ืน รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

37 โรงเรียนชมุชนบ้านแมฮ่าว ล าปาง ห้างฉตัร ห้างฉตัร รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

38 โรงเรียนชมุชนบ้านวงัหิน นครราชสมีา พิมาย ในเมือง รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

39 โรงเรียนชมุชนบ้านหนองกวาง บรีุรัมย์ เฉลมิพระเกียรติ หนองคง รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

40 โรงเรียนชมุชนบ้านหนองบวัระเหว ชยัภมิู หนองบวัระเหว หนองบวัระเหว รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

41 โรงเรียนชมุชนบ้านหลวง น่าน บ้านหลวง สวด รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

42 โรงเรียนชมุชนวดัทา่เดือ่ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สนัผีเสือ้ โครงการ รร. คณุธรรม 

43 โรงเรียนชมุชนวดัไทยงาม สระบรีุ หนองแค โคกแย้ โครงการ รร. คณุธรรม 

44 โรงเรียนชมุชนศิลาแลง น่าน ปัว ศิลาแลง รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

45 โรงเรียนชมุชนหนองกงุวิทยา ขอนแก่น น า้พอง หนองกงุ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

46 โรงเรียนซอยพิเศษ สาย 4 ซ้าย ลพบรีุ เมือง โคกตมู รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

47 โรงเรียนดงยางวิทยาคม อบุลราชธานี อ. มว่งสามสบิ ต.ดมุใหญ่ รร.ร้อยพลงั

48 โรงเรียนดา่นมะขามเตีย้วิทยาคม กาญจนบรีุ อ.ดา่นมะขามเตีย้  ต.ดา่นมะขามเตีย้ รร.ร้อยพลงั

49 โรงเรียนดาปานนิมิต มิตรภาพที่142 กาญจนบรีุ ทา่มะกา หนองลาน รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

50 โรงเรียนตชด.ประชารัฐบ ารุง 1 สระแก้ว อรัญประเทศ ป่าไร่ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

51 โรงเรียนตลกุดูว่ิทยาคม อทุยัธานี ทพัทนั ตลกุดู่ โครงการ รร. คณุธรรม 

52 โรงเรียนตะโกวนัครู 2501 บรีุรัมย์ เฉลมิพระเกียรติ อีสานเขต รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

53 โรงเรียนตากฟา้วิชาประสทิธ์ิ นครสวรรค์ ตากฟา้ ตากฟา้ โครงการ รร. คณุธรรม / ร้อยพลงั 

54 โรงเรียนตาพระยา สระแก้ว อ.ตาพระยา ต.ตาพระยา รร.ร้อยพลงั

55 โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านตาตมุ สริุนทร์ สงัขะ ตาตมุ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

56 โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ สรุาษฎร์ธานี สรุาษฎร์ธานี กาญจนดิษญ์ ตะเคียนทอง โครงการ รร. คณุธรรม / ร้อยพลงั 

57 โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาพฒันาการเขลางค์นคร ล าปาง เมืองล าปาง บอ่แฮ้ว โครงการ รร. คณุธรรม 

58 โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาพฒันาการเชียงราย เชียงราย เมืองเชียงราย รอบเวียง โครงการ รร. คณุธรรม / ร้อยพลงั 

59 โรงเรียนไตรประชาวิทยา น่าน ปัว ศิลาแลง รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

60 โรงเรียนถนนหกั ( เพียรประจงวิทยา) บรีุรัมย์ นางรอง ถนนหกั รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

61 โรงเรียนถนนหกัพิทยาคม บรีุรัมย์ นางรอง ถนนหกั โครงการ รร. คณุธรรม / ร้อยพลงั 

62 โรงเรียนถ า้ปินวิทยาคม พะเยา ดอกค าใต้ บ้านถ า้ โครงการ รร. คณุธรรม 

63 โรงเรียนทรายทองราษฎร์อทุิศ เชียงใหม่ สะเมิง สะเมิงใต้ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

64 โรงเรียนทหารอากาศอนสุรณ์ นครสวรรค์ ตาคลี ตาคลี โครงการ รร. คณุธรรม 

65 โรงเรียนทองผาภมิูวิทยา กาญจนบรีุ ทองผาภมิู ทา่ขนนุ โครงการ รร. คณุธรรม / ร้อยพลงั 

66 โรงเรียนทา่ข้ามพิทยาคม ชลบรีุ อ.พนสันิคม ต.ทา่ข้าม รร.ร้อยพลงั

67 โรงเรียนท้ายพิกลุ(ส านกังานสลากกินแบง่สงเคราะห์ 68) สระบรีุ พระพทุธบาท พระพทุธบาท โครงการ รร. คณุธรรม 

68 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพฒัน์(วดัสนุทรสถิต)ในพระราชปูถมัภ์ฯ สมทุรสาคร เมือง ทา่ทราย โครงการ รร. คณุธรรม 

69 โรงเรียนทุง่ช้าง น่าน อ.ทุง่ช้าง รร.ร้อยพลงั

70 โรงเรียนทุง่ตาพลวิทยา ระนอง ละอุน่ บางแก้ว โครงการ รร. คณุธรรม 

71 โรงเรียนทุง่หนองแห้งประชาสรรค์ ตรัง ยา่นตาขาว ในควน โครงการ รร. คณุธรรม / ร้อยพลงั 



ที่ โรงเรียน จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล โรงเรียนในเครือข่ำยของโครงกำร

72 โรงเรียนทุง่หวัช้าง ล าพนู ทุง่หวัช้าง ทุง่หวัช้าง รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

73 โรงเรียนทุง่หวัช้างพิทยาคม ล าพนู ทุง่หวัช้าง ทุง่หวัช้าง โครงการ รร. คณุธรรม / ร้อยพลงั 

74 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ นครสวรรค์ ลาดยาว ศาลเจ้าไก่ตอ่ โครงการ รร. คณุธรรม / ร้อยพลงั 

75 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา ชยัภมิู อ.เทพสถิต รร.ร้อยพลงั

76 โรงเรียนเทศบาล 1 ซอย 6 ลพบรีุ เมือง ต.โคกตมู รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

77 โรงเรียนเทศบาล 2 วดัปราสาททอง สพุรรณบรีุ เมืองสพุรรณบรีุ ทา่พ่ีเลีย้ง โครงการ รร. คณุธรรม 

78 โรงเรียนเทศบาล 3 (ศรีทรายมลู) เชียงราย เมืองเชียงราย รอบเวียง รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

79 โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลมิพระเกียรติ กาฬสนิธุ์ เมืองกาฬสนิธุ์ กาฬสนิธุ์ โครงการ รร. คณุธรรม 

80 โรงเรียนเทศบาล ๔ สนัป่าก่อ เชียงราย เมืองเชียงราย รอบเวียง รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

81 โรงเรียนเทศบาลทองผาภมิู กาญจนบรีุ ทองผาภมิู ทา่ขนนุ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

82 โรงเรียนเทศบาลวดัโชค (ธรรมเสนานีวรคณุ) ราชบรีุ โพธาราม โพธาราม โครงการ รร. คณุธรรม 

83 โรงเรียนเทศบาลวดัไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา) ราชบรีุ โพธาราม โพธาราม โครงการ รร. คณุธรรม 

84 โรงเรียนเทศบาลวดัเวฬวุนั ร้อยเอ็ด เมือง ในเมือง โครงการ รร. คณุธรรม 

85 โรงเรียนเทศบาลวดัศรีประชาสรรค์ นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ หนองกระโดน รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

86 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  98 น่าน ทุง่ช้าง งอบ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

87 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) ระนอง กระบรีุ ล าเลยีง โครงการ รร. คณุธรรม 

88 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา90 บรีุรัมย์ เฉลมิพระเกียรติ อีสานเขต รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

89 โรงเรียนธรรมศาสตร์-จฬุา 2 ราชบรีุ สวนผึง้ ป่าหวาย โครงการ รร. คณุธรรม 

90 โรงเรียนธีระวธัน์บ าเพ็ญ เชียงใหม ่ แมริ่ม ริมใต้ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

91 โรงเรียนนราสกิขาลยั นราธิวาส เมืองนราธิวาส บางนาค โครงการ รร. คณุธรรม 

92 โรงเรียนนวมราชานสุรณ์ นครนายก เมือง ทา่ช้าง โครงการ รร. คณุธรรม 

93 โรงเรียนนวมินทราชทูิศ อีสาน มกุดาหาร เมืองมกุดาหาร มกุดาหาร โครงการ รร. คณุธรรม 

94 โรงเรียนนาน้อย น่าน อ.นาน้อย รร.ร้อยพลงั

95 โรงเรียนนาภพิูทยาคม มหาสารคาม อ. นางสสีรุาช รร.ร้อยพลงั

96 โรงเรียนนาวงัศกึษาวิช หนองบวัล าภู อ.นาวงั  ต.นาเหลา่ รร.ร้อยพลงั

97 โรงเรียนน า้เกลีย้งวิทยา ศรีสะเกษ อ.น า้เกลีย้ง รร.ร้อยพลงั

98 โรงเรียนน า้พอง ขอนแก่น น า้พอง หนองกงุ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

99 โรงเรียนน า้พองศกึษา ขอนแก่น อ.น า้พอง รร.ร้อยพลงั

100 โรงเรียนนิคมพิมายศกึษา นครราชสมีา พิมาย นิคมสร้างตนเอง โครงการ รร. คณุธรรม / ร้อยพลงั 

101 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง 5 ระยอง นิคมพฒันา นิคมพฒันา โครงการ รร. คณุธรรม 

102 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย๒ นครราชสมีา พิมาย นิคมสร้างตนเอง รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

103 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย๕ นครราชสมีา พิมาย รังกาใหญ่ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

104 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อปุถมัภ์ กาญจนบรีุ ทา่มะกา สนามแย้ โครงการ รร. คณุธรรม / ร้อยพลงั 

105 โรงเรียนเนินมะกอก นครสวรรค์ พยหุะคีรี เนินมะกอก รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

106 โรงเรียนบอ่เกลอื น่าน บอ่เกลอื บอ่เกลอืใต้ โครงการ รร. คณุธรรม / ร้อยพลงั 

107 โรงเรียนบอ่พลอยรัชดาภิเษก กาญจนบรีุ บอ่พลอย บอ่พลอย โครงการ รร. คณุธรรม / ร้อยพลงั 

108 โรงเรียนบอ่โพธ์ิวิทยา พิษณโุลก นครไทย บอ่โพธ์ิ โครงการ รร. คณุธรรม

109 โรงเรียนบ้านกกไฮ นครพนม เมือง ดงขวาง รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

110 โรงเรียนบ้านกระทุม่ทอง นครสวรรค์ ไพศาลี วงัข่อย รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

111 โรงเรียนบ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม) สริุนทร์ สงัขะ กระเทียม รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

112 โรงเรียนบ้านกล้วย ล าปาง เมืองปาน หวัเมือง รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

113 โรงเรียนบ้านกลางน้อย นครพนม เมือง บ้านกลาง รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

114 โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด นครพนม เมือง บ้านกลาง รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

115 โรงเรียนบ้านกองลม เชียงใหม่ เวียงแหง เมืองแหง รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั



ที่ โรงเรียน จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล โรงเรียนในเครือข่ำยของโครงกำร

116 โรงเรียนบ้านก้อจดัสรร  และโรงเรียนบ้านก้อจดัสรร (สาขา

เรือนแพ)

ล าพนู ลี ้ ก้อ โครงการ รร. คณุธรรม 

117 โรงเรียนบ้านกะวนั ศรีสะเกษ น า้เกลีย้ง ตองปิด รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

118 โรงเรียนบ้านเกาะเคีย่ม ตรัง กนัตงั กนัตงัใต้ โครงการ รร. คณุธรรม 

119 โรงเรียนบ้านเกาะรัง ลพบรีุ ชยับาดาล เกาะรัง โครงการ รร. คณุธรรม / ร้อยพลงั 

120 โรงเรียนบ้านแก "แกศกึษาวิทยา" สริุนทร์ รัตนบรีุ แก รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

121 โรงเรียนบ้านแก่ง สโุขทยั ศรีสชันา ลยั บ้านแก่ง รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

122 โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา สโุขทยั อ.ศรีสชันาลยั รร.ร้อยพลงั

123 โรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย สระแก้ว ตาพระยา ตาพระยา รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

124 โรงเรียนบ้านขนาดมอญ สริุนทร์ สงัขะ ตาตมุ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

125 โรงเรียนบ้านขาม ล าปาง เมืองปาน หวัเมือง รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

126 โรงเรียนบ้านขีเ้หลก็ ศรีสะเกษ น า้เกลีย้ง ละเอาะ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

127 โรงเรียนบ้านขีเ้หลก็โนนจาน สริุนทร์ ชมุพลบรีุ ยะวกึ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

128 โรงเรียนบ้านขึง่งามมงคล น่าน เวียงสา ขึง่ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

129 โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย ตรัง ห้วยยอด ห้วยยอด โครงการ รร. คณุธรรม 

130 โรงเรียนบ้านคลองบอน จนัทบรีุ โป่งน า้ร้อน หนองตาคง รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

131 โรงเรียนบ้านคลองมว่ง นครสวรรค์ โกรกพระ เนินศาลา รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

132 โรงเรียนบ้านคลองมวน ตรัง รัษฎา หนองปรือ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

133 โรงเรียนบ้านคลองใหม่ นครปฐม สามพราน คลองใหม่ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

134 โรงเรียนบ้านคลองอดุม ฉะเชิงเทรา สนามชยัเขต ทุง่พระยา โครงการ รร. คณุธรรม 

135 โรงเรียนบ้านควนเงิน นครศรีธรรมราช ชะอวด บ้านตลู โครงการ รร. คณุธรรม 

136 โรงเรียนบ้านควนพญา ตรัง ห้วยยอด บางกุ้ง รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

137 โรงเรียนบ้านคะนา สริุนทร์ สงัขะ ตาตมุ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

138 โรงเรียนบ้านโคกกระทอ หนองบวัล าภู นาวงั นาเหลา่ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

139 โรงเรียนบ้านโคกตมู ลพบรีุ เมือง โคกตมู รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

140 โรงเรียนบ้านโคกพนมดี ปราจีนบรีุ ศรีมโหสถ 7 ต าบลโคกไทย รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

141 โรงเรียนบ้านโคกรัมย์ สริุนทร์ สงัขะ กระเทียม รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

142 โรงเรียนบ้านโคกสี นครราชสมีา บวัใหญ่ ขนุทอง รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

143 โรงเรียนบ้านโคคลาน สระแก้ว ตาพระยา โคคลาน รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

144 โรงเรียนบ้านจอง เชียงใหม่ เวียงแหง เปียงหลวง รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

145 โรงเรียนบ้านเจริญสขุ ระยอง แกลง วงัหว้า รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

146 โรงเรียนบ้านเจ๊ะบลิงั สตลู เมืองสตลู เจ๊ะบลิงั โครงการ รร. คณุธรรม 

147 โรงเรียนบ้านชะลอมแหน นครสวรรค์ ทา่ตะโก สายล าโพง รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

148 โรงเรียนบ้านชากนา ชลบรีุ หนองใหญ่ เขาซก รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

149 โรงเรียนบ้านชมุชนห้วยยายจ๋ิว ชยัภมิู เทพสถิต ห้วยยายจ๋ิว รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

150 โรงเรียนบ้านซบัผกักาด นครสวรรค์ พยหุะคีรี เขากะลา รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

151 โรงเรียนบ้านซบัสมบรูณ์ นครสวรรค์ ไพศาลี วงัข่อย รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

152 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม เชียงราย เชียงแสน บ้านแซว รร.ร้อยพลงั

153 โรงเรียนบ้านดง ล าพนู ทุง่หวัช้าง ทุง่หวัช้าง รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

154 โรงเรียนบ้านดงเกตุ นครปฐม สามพราน สามพราน รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

155 โรงเรียนบ้านดงแคน มหาสารคาม ยางสสีรุาช แวงดง รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

156 โรงเรียนบ้านดงซอ่ม ก าแพงเพชร โกสมัพีนคร โกสมัพี โครงการ รร. คณุธรรม 

157 โรงเรียนบ้านดงต้อง นครพนม เมือง ดงขวาง รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

158 โรงเรียนบ้านดงติว้ นครพนม เมือง บ้านกลาง รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั



ที่ โรงเรียน จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล โรงเรียนในเครือข่ำยของโครงกำร

159 โรงเรียนบ้านดงบงั นครราชสมีา ห้วยยาง ห้วยยาง รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

160 โรงเรียนบ้านดงเปือย(มลูศกึษาวิทยา) สริุนทร์ รัตนบรีุ กดุขาคีม รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

161 โรงเรียนบ้านดอนกอก ชยัภมิู หนองบวัระเหว โคกสะอาด รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

162 โรงเรียนบ้านดอนคนทา นครราชสมีา บวัใหญ่ ขนุทอง รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

163 โรงเรียนบ้านดอนดงึ ลพบรีุ บ้านหม่ี ดอนดงึ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

164 โรงเรียนบ้านดอนตาลเสีย้น กาญจนบรีุ ทา่มะกา  อโุลกสีห่ม่ืน รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

165 โรงเรียนบ้านดอนมะขาม กาญจนบรีุ พนมทวน พนมทวน รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

166 โรงเรียนบ้านดอนสระ กาญจนบรีุ พนมทวน พนมทวน รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

167 โรงเรียนบ้านดอนหลา่ยทุง่ น่าน บ้านหลวง สวด รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

168 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอปุถมัภ์ เชียงราย แมส่าย บ้านด้าย รร.ร้อยพลงั

169 โรงเรียนบ้านดมุใหญ่ดงยาง มว่งสามสบิ ดมุใหญ่ ดมุใหญ่ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

170 โรงเรียนบ้านต้นงุ้น ล าปาง เมืองปาน หวัเมือง รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

171 โรงเรียนบ้านตลิง่ชนั สโุขทยั บ้านดา่นลานหอย ตลิง่ชนั โครงการ รร. คณุธรรม / ร้อยพลงั 

172 โรงเรียนบ้านตะโก บรีุรัมย์ อ. เมืองบรีุรัมย์ รร.ร้อยพลงั

173 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม นครสวรรค์ แมว่งก์ วงัซา่น รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

174 โรงเรียนบ้านตะเหลีย่ง นราธิวาส ตากใบ เกาะสะท้อน โครงการ รร. คณุธรรม 

175 โรงเรียนบ้านตัง้ใจ สริุนทร์ ชมุพลบรีุ สระขดุ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

176 โรงเรียนบ้านตนัหยงกาโบยชยัพฒันา สตลู เมืองสตลู ปยูู โครงการ รร. คณุธรรม 

177 โรงเรียนบ้านตาแตรวทพัดดั สริุนทร์ สงัขะ ตาตมุ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

178 โรงเรียนบ้านถนน สริุนทร์ สงัขะ กระเทียม รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

179 โรงเรียนบ้านทดเจริญ สระแก้ว อรัญประเทศ ฟากห้วย รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

180 โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อทุิศ กระบี่ ปลายพระยา ปลายพระยา โครงการ รร. คณุธรรม 

181 โรงเรียนบ้านทบัเบกิร่วมใจ เพชรบรูณ์ หลม่เก่า วงับาล โครงการ รร. คณุธรรม 

182 โรงเรียนบ้านทพัเซียม สระแก้ว ตาพระยา ตาพระยา รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

183 โรงเรียนบ้านทา่ตะโก นครสวรรค์ ลาดยาว ศาลเจ้าไก่ตอ่ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

184 โรงเรียนบ้านทา่พุ กาญจนบรีุ ดา่นมะขามเตีย้ ดา่นมะขามเตีย้ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

185 โรงเรียนบ้านทา่ไห(ไหทอง) อบุลราชธานี เข่ืองใน ทา่ไห โครงการ รร. คณุธรรม 

186 โรงเรียนบ้านทุง่ก่อ(ใจประชานเุคราะห์) เชียงราย เวียงเชียงรุ้ง ทุง่ก่อ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

187 โรงเรียนบ้านทุง่ประทนุ กาญจนบรีุ ทา่มะกา ดอนชะเอม รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

188 โรงเรียนบ้านทุง่มน ขอนแก่น บ้านไผ่ บ้านไผ่ โครงการ รร. คณุธรรม / ร้อยพลงั 

189 โรงเรียนบ้านทุง่ศาลา ตรัง ยา่นตาขาว ในควน รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

190 โรงเรียนบ้านทุง่เสม็ด กระบี่ คลองทอ่ม น า้ขาว โครงการ รร. คณุธรรม 

191 โรงเรียนบ้านทุง่หนองแห้ง ตรัง ยา่นตาขาว ในควน รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

192 โรงเรียนบ้านไทยนิยม หนองบวัล าภู นาวงั วงัทอง รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

193 โรงเรียนบ้านนกเหาะ ร้อยเอ็ด เกษตรวิสยั ดงคร่ังใหญ่ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

194 โรงเรียนบ้านนากลาง หนองบวัล าภู นาวงั นาเหลา่ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

195 โรงเรียนบ้านนาแก หนองบวัล าภู นาวงั นาแก รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

196 โรงเรียนบ้านนาแค นครราชสมีา แก้งสนามนาง โนนส าราญ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

197 โรงเรียนบ้านนาทรายน า้รอด อดุรธานี พิบลูย์รักษ์ นาทราย โครงการ รร. คณุธรรม 

198 โรงเรียนบ้านนาราบ น่าน นาน้อย นาน้อย รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

199 โรงเรียนบ้านนาหลวง น่าน นาน้อย นาน้อย รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

200 โรงเรียนบ้านนาหลา่ย น่าน นาน้อย นาน้อย รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

201 โรงเรียนบ้านเนินประดู่ นครสวรรค์ ทา่ตะโก สายล าโพง รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

202 โรงเรียนบ้านเนินหยอ่ง ระยอง แกลง วงัหว้า รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั



ที่ โรงเรียน จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล โรงเรียนในเครือข่ำยของโครงกำร

203 โรงเรียนบ้านโนนสบาย สริุนทร์ สงัขะ กระเทียม รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

204 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี มหาสารคาม โกสมุพิสยั หนองเหลก็ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

205 โรงเรียนบ้านโนนสงูวงัขอนจิก มหาสารคาม โกสมุพิสยั หนองเหลก็ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

206 โรงเรียนบ้านบอน(ทา่วารีวิทยา) สริุนทร์ รัตนบรีุ แก รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

207 โรงเรียนบ้านบอ่หลวง น่าน บอ่เกลอื บอ่เกลอืใต้ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

208 โรงเรียนบ้านบอ่หลวงสาขาบ้านห้วยโป่ง น่าน บอ่เกลอื บอ่เกลอืใต้ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

209 โรงเรียนบ้านบอ่หว้า กาญจนบรีุ พนมทวน พนมทวน รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

210 โรงเรียนบ้านบวัยาง อบุลราชธานี มว่งสามสบิ ดมุใหญ่ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

211 โรงเรียนบ้านบางคราม กระบี่ คลองทอ่ม ทอ่มเหนือ โครงการ รร. คณุธรรม 

212 โรงเรียนบ้านแบง หนองคาย เฝา้ไร่ หนองหลวง โครงการ รร. คณุธรรม 

213 โรงเรียนบ้านปงสนกุ น่าน เวียงสา ปงสนกุ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

214 โรงเรียนบ้านปรือคนั ศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ โครงการ รร. คณุธรรม / ร้อยพลงั 

215 โรงเรียนบ้านปวงตกึ สริุนทร์ สงัขะ ตาตมุ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

216 โรงเรียนบ้านปันง้าว ล าปาง ห้างฉตัร ห้างฉตัร รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

217 โรงเรียนบ้านปากเชียร นครศรีธรรมราช เชียรใหญ่ ท้องล าเจียก โครงการ รร. คณุธรรม 

218 โรงเรียนบ้านปากปวน เลย วงัสะพงุ ปากปวน โครงการ รร. คณุธรรม 

219 โรงเรียนบ้านป่ากอ ตรัง ห้วยยอด นาวง รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

220 โรงเรียนบ้านป่าคา สโุขทยั ศรีสชันา ลยั บ้านแก่ง รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

221 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ เชียงราย เวียงเชียงรุ้ง ป่าซาง รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

222 โรงเรียนบ้านป่ายางมน เชียงราย เมือง รอบเวียง รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

223 โรงเรียนบ้านปโูป๊ะ นราธิวาส สไุหงโก-ลก มโูนะ โครงการ รร. คณุธรรม 

224 โรงเรียนบ้านเปราะ นครสวรรค์ แมว่งก์ วงัซา่น รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

225 โรงเรียนบ้านเปา้ น่าน บ้านหลวง บ้านฟา้ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

226 โรงเรียนบ้านแปลง จนัทบรีุ โป่งน า้ร้อน หนองตาคง รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

227 โรงเรียนบ้านแปลง ชลบรีุ พนสันิคม หวัถนน รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

228 โรงเรียนบ้านโป่งแดง ล าพนู ทุง่หวัช้าง ทุง่หวัช้าง รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

229 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สเุทพ โครงการ รร. คณุธรรม 

230 โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวนั (จิราธิวฒัน์อปุถมัภ์) นครราชสมีา เมืองนครราชสมีา โคกกรวด โครงการ รร. คณุธรรม 

231 โรงเรียนบ้านผาวงั หนองบวัล าภู นาวงั วงัทอง รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

232 โรงเรียนบ้านผาเวียง สโุขทยั ศรีสชันาลยั แมส่นิ โครงการ รร. คณุธรรม 

233 โรงเรียนบ้านพืชเจริญ น่าน นาน้อย พืชเจริญ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

234 โรงเรียนบ้านพนุกยงู นครสวรรค์ ตากฟา้ พนุกยงู รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

235 โรงเรียนบ้านพนูสขุ บรีุรัมย์ เฉลมิพระเกียรติ เจริญสขุ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

236 โรงเรียนบ้านโพธ์ิ จนัทบรีุ โป่งน า้ร้อน หนองตาคง รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

237 โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทนั อบุลราชธานี มว่งสามสบิ หนองเหลา่ โครงการ รร. คณุธรรม 

238 โรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ ตรัง ยา่นตาขาว โพรงจระเข้ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

239 โรงเรียนบ้านไพล นครราชสมีา ล าทะเมนชยั ไพล รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

240 โรงเรียนบ้านฟา้ น่าน บ้านหลวง บ้านฟา้ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

241 โรงเรียนบ้านภมิูนิยมพฒันา สริุนทร์ สงัขะ ตาตมุ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

242 โรงเรียนบ้านมว่งป็อก เชียงใหม่ เวียงแหง แสนไห รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

243 โรงเรียนบ้านเมืองไผก่ระทม่ สริุนทร์ ชมุพลบรีุ เมืองบวั รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

244 โรงเรียนบ้านเมืองรัง นครราชสมีา ห้วยแถลง หลุง่ประดู่ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

245 โรงเรียนบ้านแมป่อ้ก ล าพนู ลี ้ ศรีวิชยั รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

246 โรงเรียนบ้านแมส่า เชียงใหม่ แมริ่ม แมส่า โครงการ รร. คณุธรรม 



ที่ โรงเรียน จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล โรงเรียนในเครือข่ำยของโครงกำร

247 โรงเรียนบ้านแมอ่าง ล าปาง เมืองล าปาง บ้านแลง รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

248 โรงเรียนบ้านยางเก่ียวแฝด ชยัภมิู เทพสถิต วะตะแบก รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

249 โรงเรียนบ้านยางเตีย้โคกรัง ชยัภมิู เทพสถิต ห้วยยายจ๋ิว รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

250 โรงเรียนบ้านยางสนิไชยหนองหาด มหาสารคาม โกสมุพิสยั เหลา่ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

251 โรงเรียนบ้านยา่นอดุม กระบี่ ล าทบั ล าทบั โครงการ รร. คณุธรรม 

252 โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที ่146 สริุนทร์ สงัขะ กระเทียม รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

253 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 ตาก พบพระ คีรีราษฎร์ โครงการ รร. คณุธรรม 

254 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 ตาก พบพระ คีรีราษฎร์ โครงการ รร. คณุธรรม 

255 โรงเรียนบ้านริมใต้ เชียงใหม่ แมริ่ม ริมใต้ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

256 โรงเรียนบ้านไร่ ล าปาง เมืองปาน หวัเมือง รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

257 โรงเรียนบ้านละหานคา่ย ชยัภมิู หนองบวัระเหว โคกสะอาด รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

258 โรงเรียนบ้านล าโชค สโุขทยั ศรีสชันา ลยั บ้านแก่ง รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

259 โรงเรียนบ้านล าทะเมนชยั นครราชสมีา ล าทะเมนชบั ไพล รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

260 โรงเรียนบ้านล าพิกลุ ตรัง ยา่นตาขาว นาชมุเห็ด รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

261 โรงเรียนบ้านล าเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) สริุนทรื รัตนบรีุ กดุขาคีม รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

262 โรงเรียนบ้านลมุภู ศรีสะเกษ น า้เกลีย้ง น า้เกลีย้ง รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

263 โรงเรียนบ้านวงัขวญั สโุขทยั กงไกรลาศ ไกรใน รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

264 โรงเรียนบ้านวงัข่อย นครสวรรค์ ไพศาลี วงัข่อย รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

265 โรงเรียนบ้านวงัชยั ขอนแก่น น า้พอง วงัชยั รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

266 โรงเรียนบ้านวงัซา่น นครสวรรค์ แมว่งก์ วงัซา่น รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

267 โรงเรียนบ้านวงัเพลงิ ลพบรีุ โคกส าโรง วงัเพลงิ โครงการ รร. คณุธรรม / ร้อยพลงั 

268 โรงเรียนบ้านวงัมล ชยัภมิู เทพสถิต วะตะแบก รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

269 โรงเรียนบ้านวงัยาว น่าน บ้านหลวง ป่าคาหลวง รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

270 โรงเรียนบ้านวงัล า ตรัง ห้วยยอด วงัคีรี รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

271 โรงเรียนบ้านวงัหิน ระยอง แกลง วงัหว้า รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

272 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง เชียงใหม่ ฝาง เวียง โครงการ รร. คณุธรรม / ร้อยพลงั 

273 โรงเรียนบ้านเวียงสอง น่าน ทุง่ช้าง และ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

274 โรงเรียนบ้านเวียงแหง เชียงใหม่ เวียงแหง เมืองแหง รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

275 โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง มหาสารคาม ยางสสีรุาช แวงดง รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

276 โรงเรียนบ้านแวด ศรีสะเกษ น า้เกลีย้ง ละเอาะ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

277 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ตอ่ นครสวรรค์ ลาดยาว ศาลเจ้าพอ่ไก่ตอ่ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

278 โรงเรียนบ้านศาลา มหาสารคาม บรบอื โนนแดง รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

279 โรงเรียนบ้านสงยางดอนไม้คณู อบุลราชธานี มว่งสามสบิ เหลา่บก รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

280 โรงเรียนบ้านสถาน น่าน นาน้อย สถาน รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

281 โรงเรียนบ้านสบเตีย๊ะ เชียงใหม่ จอมทอง สบเตีย๊ะ โครงการ รร. คณุธรรม / ร้อยพลงั 

282 โรงเรียนบ้านสบมายสามคัคี ล าปาง เมืองล าปาง บ้านแลง รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

283 โรงเรียนบ้านสระจนัทอง กาญจนบรีุ ห้วยกระเจา สระลงเรือ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

284 โรงเรียนบ้านสระเตย ลพบรีุ บ้านหม่ี หนองทรายขาว รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

285 โรงเรียนบ้านสร้างม่ิง อบุลราชธานี มว่งสามสบิ หนองเมือง โครงการ รร. คณุธรรม 

286 โรงเรียนบ้านสะปัน น่าน บอ่เกลอื ดงพญา รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

287 โรงเรียนบ้านสะเอะ ยะลา กรงปีนงั สะเอะ โครงการ รร. คณุธรรม 

288 โรงเรียนบ้านสนัโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) เชียงราย เมือง เวียง รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

289 โรงเรียนบ้านสนัวิไล ล าพนู ลี ้ แมต่ืน รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

290 โรงเรียนบ้านสาลกี น่าน เวียงสา ส้าน รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั



ที่ โรงเรียน จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล โรงเรียนในเครือข่ำยของโครงกำร

291 โรงเรียนบ้านส าโรง(ครุุประชาสามคัคี) อบุลราชธานี ส าโรง ส าโรง โครงการ รร. คณุธรรม / ร้อยพลงั 

292 โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ กาญจนบรีุ ทองผาภมิู ทา่ขนนุ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

293 โรงเรียนบ้านเสยีวโคกกลาง ขอนแก่น น า้พอง วงัชยั รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

294 โรงเรียนบ้านหนองกระโดน นครปฐม เมืองนครปฐม บ้านยาง รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

295 โรงเรียนบ้านหนองกระทุม่ สโุขทยั กงไกรลาศ ไกรใน รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

296 โรงเรียนบ้านหนองขุน่เหลา่หลกัวิทยา อดุรธานี เมืองอดุรธานี นิคมสงเคราะห์ โครงการ รร. คณุธรรม 

297 โรงเรียนบ้านหนองคนันา สริุนทร์ อ.พนมดงรัก ต.ตาเมียง รร.ร้อยพลงั

298 โรงเรียนบ้านหนองคาง ประจวบคีรีขนัธ์ สามร้อยยอด ศิลาลอย โครงการ รร. คณุธรรม 

299 โรงเรียนบ้านหนองจานกดุก่ีสามคัคี นครราชสมีา ล าทะเมนชยั ชอ่งแมว รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

300 โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ นครราชสมีา ล าทะเมนชยั ชอ่งแมว รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

301 โรงเรียนบ้านหนองเจริญสขุ กาญจนบรีุ ห้วยกระเจา สระลงเรือ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

302 โรงเรียนบ้านหนองช านาญ นครสวรรค์ ลาดยาว ศาลเจ้าไก่ตอ่ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

303 โรงเรียนบา้นหนองชมุแสง ตรัง วงัวิเศษ อา่วตง โครงการ รร. คณุธรรม 

304 โรงเรียนบ้านหนองตะลมุปุ๊ ก นครราชสมีา เมืองนครราชสมีา หนองบวัศาลา โครงการ รร. คณุธรรม 

305 โรงเรียนบ้านหนองตายอด กาญจนบรีุ ห้วยกระเจา วงัไผ่ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

306 โรงเรียนบ้านหนองเทา นครพนม ทา่อเุทน หนองเทา โครงการ รร. คณุธรรม 

307 โรงเรียนบ้านหนองนาค า อดุรธานี เมืองอดุรธานี หนองขอนกว้าง โครงการ รร. คณุธรรม 

308 โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง ศรีสะเกษ น า้เกลีย้ง น า้เกลีย้ง รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

309 โรงเรียนบ้านหนองน า้ขุน่ ระยอง แกลง วงัหว้า รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

310 โรงเรียนบ้านหนองบวั น่าน นาน้อย ศรีษะเกษ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

311 โรงเรียนบ้านหนองบวั อดุรธานี เมืองอดุรธานี หมากแข้ง โครงการ รร. คณุธรรม 

312 โรงเรียนบ้านหนองบวัน้อย สริุนทร์ รัตนบรีุ แก รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

313 โรงเรียนบ้านหนองปรือ นครราชสมีา ห้วยแถลง หลุง่ประดู่ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

314 โรงเรียนบ้านหนองโป่ง(ราษฎร์บ ารุง) นครราชสมีา ล าทะเมนชยั ขยุ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

315 โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒา่ กาญจนบรีุ ดา่นมะขามเตีย้ ดา่นมะขามเตีย้ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

316 โรงเรียนบ้านหนองโพธ์ิ กาญจนบรีุ พนมทวน พนมทวน รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

317 โรงเรียนบ้านหนองมะเกลอื สโุขทยั กงไกรลาศ ไกรใน รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

318 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง กาญจนบรีุ ทา่มว่ง หนองตากยา รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

319 โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร สโุขทยั กงไกรลาศ ไกรใน รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

320 โรงเรียนบ้านหนองเสอืช้าง ชลบรีุ หนองใหญ่ หนองเสอืช้าง รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

321 โรงเรียนบ้านหนองแสง อบุลราชธานี เดชอดุม เมืองเดช รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

322 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง  นครราชสมีา บวัใหญ่ ห้วยยาง รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

323 โรงเรียนบ้านหนองห้า มิตรภาพที่125 น่าน นาน้อย ศรีษะเกษ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

324 โรงเรียนบ้านหมากมายโพธ์ิทอง มหาสารคาม โกสมุพิสยั หนองเหลก็ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

325 โรงเรียนบ้านหมากหวัวงั ล าปาง เมืองล าปาง บญุนาคพฒันา รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

326 โรงเรียนบ้านหลวง น่าน อ.บ้านหลวง รร.ร้อยพลงั

327 โรงเรียนบ้านห้วยขีเ้หลก็ เชียงราย เวียงเชียงรุ้ง ป่าซาง รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

328 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ เชียงใหม่ เวียงแหง เปียงหลวง รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

329 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชยัยะวงศาอปุถมัภ์ ล าพนู อ.ลี ้  ต.นาทราย โครงการ รร. คณุธรรม / ร้อยพลงั 

330 โรงเรียนบ้านห้วยน า้โจน กาญจนบรีุ ทา่มว่ง เขาน้อย รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

331 โรงเรียนบ้านห้วยมะระ ชลบรีุ หนองใหญ่ หนองเสอืช้าง รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

332 โรงเรียนบ้านห้วยลกึ กาญจนบรีุ ห้วยกระเจา สระลงเรือ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

333 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม ลพบรีุ เมือง โคกตมู รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

334 โรงเรียนบ้านห้วยสงิห์ สริุนทร์ สงัขะ ตาตมุ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั



ที่ โรงเรียน จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล โรงเรียนในเครือข่ำยของโครงกำร

335 โรงเรียนบ้านห้วยหยวก สโุขทยั ศรีสชันา ลยั บ้านแก่ง รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

336 โรงเรียนบ้านหวัเมือง ล าปาง เมืองปาน หวัเมือง รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

337 โรงเรียนบ้านหวัสะพาน ชยัภมิู หนองบวัระเหว วงัตะเฆ่ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

338 โรงเรียนบ้านหา่งทางหลวง น่าน บอ่เกลอื ภฟูา้ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

339 โรงเรียนบ้านห้างสงู ชลบรีุ หนองใหญ่ ห้างสงู รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

340 โรงเรียนบ้านหินลาด พงังา ครุะบรีุ ครุะ โครงการ รร. คณุธรรม 

341 โรงเรียนบ้านเหลา่หนองแคน มหาสารคาม โกสมุพิสยั หนองเหลก็ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

342 โรงเรียนบ้านเหลา่หมากค า มหาสารคาม ยางสสีรุาช นาภู รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

343 โรงเรียนบ้านแหลม จนัทบรีุ โป่งน า้ร้อน เทพนิมิต รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

344 โรงเรียนบ้านแหลมสกั กระบี่ อา่วลกึ แหลมสกั โครงการ รร. คณุธรรม 

345 โรงเรียนบ้านใหม่ น่าน นาน้อย ศรีษะเกษ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

346 โรงเรียนบ้านไหลน่่าน น่าน เวียงสา ไหลน่่าน รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

347 โรงเรียนบ้านอยัเยอร์เวง ยะลา เบตง อยัเยอร์เวง โครงการ รร. คณุธรรม 

348 โรงเรียนบ้านอโุลกสีห่ม่ืน กาญจนบรีุ ทา่มะกา อโุลกสีห่ม่ืน รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

349 โรงเรียนบ้านอูล่อ่ง กาญจนบรีุ ทองผาภมิู ทา่ขนนุ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

350 โรงเรียนบกิูตประชาอปุถมัภ์ นราธิวาส เจาะไอร้อง บกิูต โครงการ รร. คณุธรรม

351 โรงเรียนประชาวิทยาคาร กาญจนบรีุ ทา่มะกา อโุลกสีห่ม่ืน รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

352 โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที ่166 น่าน ปัว ป่ากลาง รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

353 โรงเรียนปายวิทยาคาร แมฮ่อ่งสอน ปาย เวียงใต้ โครงการ รร. คณุธรรม / ร้อยพลงั 

354 โรงเรียนปิยะบตุร์ ลพบรีุ บ้านหม่ี โพนทอง โครงการ รร. คณุธรรม / ร้อยพลงั 

355 โรงเรียนพนมทวนชนปูถมัภ์ กาญจนบรีุ พนมทวน พนมทวน โครงการ รร. คณุธรรม / ร้อยพลงั 

356 โรงเรียนพนมรอกวิทยา นครสวรรค์ ทา่ตะโก พนมรอก โครงการ รร. คณุธรรม / ร้อยพลงั 

357 โรงเรียนพยหุะพิทยาคม นครสวรรค์ พยหุะคีรี พยหุะ โครงการ รร. คณุธรรม / ร้อยพลงั 

358 โรงเรียนพยหุะศกึษาคาร นครสวรรค์ พยหุะคีรี พยหุะ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

359 โรงเรียนพระแทน่ดงรังวิทยาคาร กาญจนบรีุ ทา่มะกา พระแทน่ โครงการ รร. คณุธรรม / ร้อยพลงั 

360 โรงเรียนพระบางวิทยา นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ หนองกระโดน โครงการ รร. คณุธรรม / ร้อยพลงั 

361 โรงเรียนพวงคราม สระแก้ว อรัญประเทศ บ้านใหมห่นองไทร รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

362 โรงเรียนพิพฒัน์ศกึษา นครสวรรค์ ตากฟา้ สขุส าราญ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

363 โรงเรียนเพียงหลวง 7 น่าน ทุง่ช้าง งอบ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

364 โรงเรียนเพียงหลวง๑๗(บ้านแส์ง) สระแก้ว ตาพระยา ทพัเสด็จ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

365 โรงเรียนโพรงมะเดือ่วิทยาคม นครปฐม เมืองนครปฐม โพรงมะเดือ่ โครงการ รร. คณุธรรม / ร้อยพลงั 

366 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม พะเยา เมือง บ้านตุน่ โครงการ รร. คณุธรรม

367 โรงเรียนภทัรญาณวิทยา นครปฐม อ.นครชยัศรี ต.วดัแค รร.ร้อยพลงั

368 โรงเรียนมกฎุเมืองราชวิทยาลยั ระยอง สนามชยัเขต ทุง่พระยา โครงการ รร. คณุธรรม 

369 โรงเรียนมธัยมป่ากลาง น่าน อ.ปัว รร.ร้อยพลงั

370 โรงเรียนมธัยมพชัรกิติยาภา 1 นครพนม นครพนม ปลาปาก หนองฮี โครงการ รร. คณุธรรม 

371 โรงเรียนมธัยมพชัรกิติยาภา 2 ก าแพงเพชร ก าแพงเพชร ลานกระบอื ประชาสขุสนัต์ โครงการ รร. คณุธรรม 

372 โรงเรียนมธัยมพชัรกิติยาภา 3 สรุาษฎร์ธานี สรุาษฎร์ธานี เมืองสรุาษฎร์ธานี ขนุทะเล โครงการ รร. คณุธรรม 

373 โรงเรียนมธัยมวดัดาวคนอง กรุงเทพมหานคร เขตธนบรีุ แขวงดาวคะนอง รร.ร้อยพลงั

374 โรงเรียนมธัยมวดัใหมส่มทุรกิจวิทยาคม สมทุรปราการ พระสมทุรเจดีย์ ในคลองบางปลากด โครงการ รร. คณุธรรม

375 โรงเรียนมธัยมสริิวณัวรี 1 อดุรธานี อดุรธานี เมือง เชียงพิณ โครงการ รร. คณุธรรม 

376 โรงเรียนมธัยมสริิวณัวรี 3 ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ทา่ตะเกียบ คลองตะเกรา โครงการ รร. คณุธรรม 

377 โรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา ชมุพร ปะทิว ดอนยาง โครงการ รร. คณุธรรม

378 โรงเรียนเมง่ฮัว้กงฮกั นครปฐม นครชยัศรี ห้วยพลู รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั



ที่ โรงเรียน จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล โรงเรียนในเครือข่ำยของโครงกำร

379 โรงเรียนเมตตาจิตต กาญจนบรีุ ห้วยกระเจา สระลงเรือ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

380 โรงเรียนเมืองบวัวิทยา สริุนทร์ อ.ชมุพลบรีุ รร.ร้อยพลงั

381 โรงเรียนเมืองปานพฒันวิทย์ ล าปาง อ.เมืองปาน ต.หวัเมือง รร.ร้อยพลงั

382 โรงเรียนแมต่ืนวิทยา ล าพนู ลี ้ แมต่ืน่ โครงการ รร. คณุธรรม / ร้อยพลงั 

383 โรงเรียนแมริ่มวิทยาคม เชียงใหม่ อ.แมริ่ม รร.ร้อยพลงั

384 โรงเรียนแมว่ินสามคัคี เชียงใหม่ แมว่าง แมว่ิน โครงการ รร. คณุธรรม / ร้อยพลงั 

385 โรงเรียนแมอ่อนวิทยาลยั เชียงใหม่ แมอ่อน ออนกลาง โครงการ รร. คณุธรรม

386 โรงเรียนร่มเกล้า นราธิวาส ยีง่อ ยีง่อ โครงการ รร. คณุธรรม

387 โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา บรีุรัมย์ ละหานทราย หนองแวง โครงการ รร. คณุธรรม

388 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา บรีุรัมย์ ล าปลายมาศ ผไทรินทร์ โครงการ รร. คณุธรรม / ร้อยพลงั 

389 โรงเรียนโรงบ้านเขาใหญ่ นครสวรรค์ ไพศาลี ไพศาลี รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

390 โรงเรียนล าทะเมนไชยพิทยาคม นครราชสมีา ล าทะเมนชยั ขยุ โครงการ รร. คณุธรรม / ร้อยพลงั 

391 โรงเรียนวชิรวิชญ์ กาญจนบรีุ ทองผาภมิู ทา่ขนนุ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

392 โรงเรียนวงัข่อยพิทยา นครสวรรค์ ไพศาลี วงัข่อย โครงการ รร. คณุธรรม / ร้อยพลงั 

393 โรงเรียนวงัตะกรูาษฎร์อทุิศ พิจิตร บางมลูนาก วงัตะกู โครงการ รร. คณุธรรม

394 โรงเรียนวงัเหนือวิทยา ล าปาง วงัเหนือ วงัเหนือ รร.ร้อยพลงั

395 โรงเรียนวงัใหญ่ กาญจนบรีุ บอ่พลอย บอ่พลอย รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

396 โรงเรียนวดักกตาล นครปฐม นครชยัศรี สมัปทวน รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

397 โรงเรียนวดักลางครูเวียง นครปฐม นครชยัศรี สมัปทวน รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

398 โรงเรียนวดักลางบางแก้ว นครปฐม นครชยัศรี บางกระเบา รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

399 โรงเรียนวดักาญจนาราม สรุาษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ กะแดะ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

400 โรงเรียนวดัเขาแก้ว สรุาษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ ทุง่กง รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

401 โรงเรียนวดัเขาสมกุ นครสวรรค์ ลาดยาว หนองนมววั รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

402 โรงเรียนวดัเขาสะพายแร้ง กาญจนบรีุ ทา่มะกา สนามแย้ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

403 โรงเรียนวดัคงคาวราราม ระยอง แกลง ห้วยยาง รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

404 โรงเรียนวดัซบัเสอืแมบ ลพบรีุ เมือง โคกตมู รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

405 โรงเรียนวดัดอนชะเอม กาญจนบรีุ ทา่มะกา ดอนชะเอม รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

406 โรงเรียนวดัดาวคนอง กรุงเทพมหานคร ธนบรีุ ดาวคะนอง รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

407 โรงเรียนวดัต้นโพธ์ิศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ ศรีมโหสถ โคกปีบ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

408 โรงเรียนวดัตะคร า้เอน กาญจนบรีุ อ.ทา่มะกา ต าบลตะคร า้เอน รร.ร้อยพลงั

409 โรงเรียนวดัตะวนัเรือง ปทมุธานี คลองหลวง คลองสี่ โครงการ รร. คณุธรรม 

410 โรงเรียนวดัตาปะขาวหาย พิษณโุลก เมือง หวัรอ โครงการ รร. คณุธรรม 

411 โรงเรียนวดัตุ๊กตา นครปฐม นครชยัศรี บางกระเบา รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

412 โรงเรียนวดัไตรสามคัคี ตรัง ห้วยยอด วงัคีรี รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

413 โรงเรียนวดัทา่น า้ตืน้ กาญจนบรีุ เมืองกาญจนบรีุ แก่งเสีย้น รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

414 โรงเรียนวดัทา่หวัแหวน(ประจกัษ์พงษ์วิทยา) จนัทบรีุ แหลมสงิห์ ปากน า้แหลมสงิห์ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

415 โรงเรียนวดัทุง่มะกรูด กาญจนบรีุ ทา่มะกา ดอนชะเอม รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

416 โรงเรียนวดัเทพนิมิตร ภเูก็ต เมืองภเูก็ต วิชิต โครงการ รร. คณุธรรม 

417 โรงเรียนวดันาคนิมิตร กรุงเทพมหานคร จอมทอง จอมทอง รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

418 โรงเรียนวดันาวง ตรัง ห้วยยอด บางกุ้ง รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

419 โรงเรียนวดันิกรประสาท สรุาษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ ตะเคียนทอง รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

420 โรงเรียนวดัเนินมะขามงาม นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ หนองกระโดน รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

421 โรงเรียนวดับางช้างใต้ นครปฐม สามพราน บางช้าง รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

422 โรงเรียนวดับางน า้ผึง้ใน สมทุรปราการ พระประแดง บางน า้ผึง้ โครงการ รร. คณุธรรม 



ที่ โรงเรียน จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล โรงเรียนในเครือข่ำยของโครงกำร

423 โรงเรียนวดับางสระเก้า จนัทบรีุ แหลมสงิห์ บางสระเก้า รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

424 โรงเรียนวดับ้านทวน กาญจนบรีุ พนมทวน พนมทวน รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

425 โรงเรียนวดับ้านหม่ีใหญ่ ลพบรีุ บ้านหม่ี โพนทอง รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

426 โรงเรียนวดับคุคโล กรุงเทพมหานคร ธนบรีุ บคุคโล รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

427 โรงเรียนวดัโบราณหลวง สโุขทยั ศรีสชันา ลยั สารจิตร รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

428 โรงเรียนวดัประเสริฐสทุธาวาส กรุงเทพมหานคร ราษฎร์บรูณะ บางปะกอก รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

429 โรงเรียนวดัพระแทน่ดงรัง กาญจนบรีุ ทา่มะกา พระแทน่ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

430 โรงเรียนวดัพระธาต ุ สพุรรณบรีุ เมืองสพุรรณบรีุ ศาลาขาว โครงการ รร. คณุธรรม 

431 โรงเรียนวดัพานิชธรรมิการาม ลพบรีุ บ้านหม่ี หนองเตา่ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

432 โรงเรียนวดัพฒุ สรุาษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ ช้างขวา รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

433 โรงเรียนวดัโพรงมะเดือ่ (ศรีวิทยากร) นครปฐม เมืองนครปฐม โพรงมะเดือ่ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

434 โรงเรียนวดัมงคลวราราม กรุงเทพมหานคร จอมทอง บางค้อ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

435 โรงเรียนวดัมหาโพธิใต้ นครสวรรค์ เก้าเลีย้ว  มหาโพธิ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

436 โรงเรียนวดัวชิรประดิษฐ์ สรุาษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ ตะเคียนทอง รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

437 โรงเรียนวดัวงัหมนั ชยันาท วดัสงิห์ วงัหมนั โครงการ รร. คณุธรรม 

438 โรงเรียนวดัศรีวิสารวาจา นครปฐม เมืองนครปฐม โพรงมะเดือ่ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

439 โรงเรียนวดัศรีอมัพวลัย์ นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ หนองกระโดน รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

440 โรงเรียนวดัสนามแย้ กาญจนบรีุ ทา่มะกา สนามแย้ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

441 โรงเรียนวดัสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) นครปฐม สามพราน ต.ยายชา รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

442 โรงเรียนวดัสวา่งอารมณ์ (สมีารัตน์วิทยา 2) นครปฐม นครชยัศรี ขนุแก้ว รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

443 โรงเรียนวดัสงัฆวิถี นครสวรรค์ ลาดยาว เนินขีเ้หลก็ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

444 โรงเรียนวดัสวุรรณคีรีวงก์ ภเูก็ต กะทู้ ป่าตอง โครงการ รร. คณุธรรม 

445 โรงเรียนวดัเสด็จ ล าปาง เมืองล าปาง บ้านเสด็จ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

446 โรงเรียนวดัเสาหิน สโุขทยั กงไกรลาศ ไกรใน รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

447 โรงเรียนวดัหนองเเพงพวย นครสวรรค์ เก้าเลีย้ว หนองเตา่ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

448 โรงเรียนวดัหนองช่ิม จนัทบรีุ แหลมสงิห์ หนองช่ิม รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

449 โรงเรียนวดัหนองดินแดง นครปฐม เมืองนครปฐม หนองดินแดง รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

450 โรงเรียนวดัหนองเตา่ นครสวรรค์ เก้าเลีย้ว หนองเตา่ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

451 โรงเรียนวดัหนองสมคัร(มลูนิธิสขุาวดีอปุถมัภ์) สระบรีุ หนองแค โคกแย้ โครงการ รร. คณุธรรม 

452 โรงเรียนวดัหลกัสีพิ่พฒัน์ราษฎร์อปุถมัภ์ สมทุรสาคร บ้านแพ้ว ยกกระบตัร โครงการ รร. คณุธรรม

453 โรงเรียนวดัห้วงหิน ระยอง บ้านคา่ย ซากบก โครงการ รร. คณุธรรม 

454 โรงเรียนวดัห้วยนาง (วนัครู 2501) ตรัง ห้วยยอด ห้วยนาง รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

455 โรงเรียนวดัหวัดงใต้(บางทองประชาสรรค์) นครสวรรค์ เก้าเลีย้ว หวัดง รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

456 โรงเรียนวดัหบุรัก (ไพรประชาอปุถมัภ์) นครปฐม เมืองนครปฐม โพรงมะเดือ่ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

457 โรงเรียนวดัโหละคล้า ตรัง ยา่นตาขาว โพรงจระเข้ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

458 โรงเรียนวดัใหมส่ามคัคี นครสวรรค์ ลาดยาว ศาลเจ้าไก่ตอ่ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

459 โรงเรียนวิทยาประชาคม กระบี่ ปลายพระยา เขาเขน โครงการ รร. คณุธรรม 

460 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เชียงราย เวียงเชียงรุ้ง ทุง่ก่อ โครงการ รร. คณุธรรม / ร้อยพลงั 

461 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา ล าปาง เถิน เวียงมอก โครงการ รร. คณุธรรม

462 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม เชียงใหม่ เวียงแหง เมืองแหง โครงการ รร. คณุธรรม / ร้อยพลงั 

463 โรงเรียนศรีโคตรบรูณ์ นครพนม อ.เมือง ต.บ้านกลาง รร.ร้อยพลงั

464 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา นครพนม นาแก ก้านเหลอืง โครงการ รร. คณุธรรม 

465 โรงเรียนศรีมโหสถ ปราจีนบรีุ อ.ศรีมโหสถ ต.โคกปีบ รร.ร้อยพลงั

466 โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร น่าน เวียงสา กลางเวียง รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั



ที่ โรงเรียน จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล โรงเรียนในเครือข่ำยของโครงกำร

467 โรงเรียน เสาหงษ์ กาญจนบรีุ บอ่พลอย บอ่พลอย รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

468 โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม สริุนทร์ สงัขะ ตาตมุ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

469 โรงเรียนสถาพรวิทยา นครปฐม บางเลน ล าพญา โครงการ รร. คณุธรรม

470 โรงเรียนสทิงพระวิทยา สงขลา สทิงพระ จะทิง้พระ โครงการ รร. คณุธรรม

471 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ล าปาง สบปราบ สบปราบ โครงการ รร. คณุธรรม

472 โรงเรียนสหราษฎร์บ ารุง น่าน ปัว ป่ากลาง รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

473 โรงเรียนสอนแก้ววอ่งไววิทยา ยโสธร เมือง เดิด โครงการ รร. คณุธรรม

474 โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม นครราชสมีา ปักธงชยั สะแกราช โครงการ รร. คณุธรรม 

475 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม เชียงใหม่ สะเมิง สะเมิงใต้ โครงการ รร. คณุธรรม / ร้อยพลงั 

476 โรงเรียนสงัวาลย์วิทย์ 1 บงึกาฬ โซพิ่สยั ถ า้เจริญ โครงการ รร. คณุธรรม 

477 โรงเรียนสงัวาลย์วิทยา แมฮ่อ่งสอน แมส่ะเรียง แมเ่หาะ โครงการ รร. คณุธรรม 

478 โรงเรียนสา น่าน อ.เวียงสา รร.ร้อยพลงั

479 โรงเรียนสาครพิทยาคม ชยันาท มโนรมย์ หางน า้สาคร โครงการ รร. คณุธรรม

480 โรงเรียนสามพรานวิทยา นครปฐม อ.สามพราน ต.ยายชา รร.ร้อยพลงั

481 โรงเรียนสามคัคีศกึษา ตรัง ห้วยยอด นาวง โครงการ รร. คณุธรรม / ร้อยพลงั 

482 โรงเรียนสามคัคีศกึษา สริุนทร์ ชมุพลบรีุ ยะวกึ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

483 โรงเรียนส าเร็จวิทยา สระแก้ว อรัญประเทศ อรัญประเทศ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

484 โรงเรียนสงิหพาห(ุประสานมิตรอปุถมัภ์) สงิห์บรีุ เมืองสงิห์บรีุ จกัรสห์ี โครงการ รร. คณุธรรม

485 โรงเรียนสคุิรินวิทยา นราธิวาส สคุิริน สคุิริน โครงการ รร. คณุธรรม

486 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กลูวิทยา ล าปาง อ.เมืองล าปาง รร.ร้อยพลงั

487 โรงเรียนหนองกงุศรีวิทยาคม กาฬสนิธุ์ อ.หนองกงุศรี ต.หนองกงุศรี รร.ร้อยพลงั

488 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร จนัทบรีุ หนองตาคง โป่งน า้ร้อน โครงการ รร. คณุธรรม / ร้อยพลงั 

489 โรงเรียนหนองน า้ขาวเจริญราษฎร์ ฉะเชิงเทรา แปลงยาว หนองไม้แก่น รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

490 โรงเรียนหนองบวัระเหววิทยาคาร ชยัภมิู หนองบวัระเหว หนองบวัระเหว โครงการ รร. คณุธรรม / ร้อยพลงั 

491 โรงเรียนหนองยา่งช้าง กาญจนบรีุ บอ่พลอย บอ่พลอย รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

492 โรงเรียนหนองยายหมาด ชลบรีุ เกาะจนัทร์ เกาะจนัทร์ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

493 โรงเรียนหนองสะแกยาว นครสวรรค์ ไพศาลี วงัข่อย รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

494 โรงเรียนหนองเหลก็ศกึษา มหาสารคาม อ.โกสมุพิสยั รร.ร้อยพลงั

495 โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา ชลบรีุ อ.หนองใหญ่ ต.หนองใหญ่ รร.ร้อยพลงั

496 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม กาญจนบรีุ ห้วยกระเจา สระลงเรือ โครงการ รร. คณุธรรม / ร้อยพลงั 

497 โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บ ารุง ตรัง อ.ห้วยยอด รร.ร้อยพลงั

498 โรงเรียนห้วยน า้ขุน่วิทยา เชียงราย แมส่รวย ทา่ก๊อ โครงการ รร. คณุธรรม 

499 โรงเรียนห้วยยางศกึษา ระยอง แกลง ห้วยยาง โครงการ รร. คณุธรรม / ร้อยพลงั 

500 โรงเรียนห้างฉตัรวิทยา ล าปาง ห้างฉตัร ห้างฉตัร โครงการ รร. คณุธรรม / ร้อยพลงั 

501 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม พิจิตร บงึนาราง แหลมรัง โครงการ รร. คณุธรรม

502 โรงเรียนแหลมสงิห์วิทยาคม "อาทรสงัขะวฒันะ 4 อปุถมัภ์" จนัทบรีุ แหลมสงิห์ พลิว้ โครงการ รร. คณุธรรม / ร้อยพลงั 

503 โรงเรียนอน ุบาลเวียงใต้ แมฮ่อ่งสอน ปาย ต าบลเวียงใต้ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

504 โรงเรียนอนบุาลเก้าเลีย้ว (วดัเก้าเลีย้ว) นครสวรรค์ เก้าเลีย้ว เก้าเลีย้ว รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

505 โรงเรียนอนบุาลเกาะจนัทร์ ชลบรีุ เกาะจนัทร์ เกาะจนัทร์ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

506 โรงเรียนอนบุาลดงมหาวนั เชียงราย เวียงเชียงรุ้ง ดงมหาวนั รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

507 โรงเรียนอนบุาลตากฟา้ นครสวรรค์ ตสกฟา้ ตากฟา้ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

508 โรงเรียนอนบุาลตาพระยา สระแก้ว ตาพระยา ตาพระยา รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

509 โรงเรียนอนบุาลทองผาภมิู กาญจนบรีุ ทองผาภมิู ทา่ขนนุ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั



ที่ โรงเรียน จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล โรงเรียนในเครือข่ำยของโครงกำร

510 โรงเรียนอนบุาลเทพสถิต ชยัภมิู เทพสถิต วะตะแบก รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

511 โรงเรียนอนบุาลบอ่พลอย กาญจนบรีุ บอ่พลอย บอ่พลอย รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

512 โรงเรียนอนบุาลบ้านหม่ี ลพบรีุ บ้านหม่ี เชียงงา รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

513 โรงเรียนอนบุาลพนูสวสัดิ์ ขอนแก่น น า้พอง หนองกงุ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

514 โรงเรียนอนบุาลเมืองเชียงราย เชียงราย เมืองเชียงราย สนัทราย รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

515 โรงเรียนอนบุาลเวียงเชียงรุ้ง เชียงราย เวียงเชียงรุ้ง ทุง่ก่อ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

516 โรงเรียนอนบุาลศรีมโหสถ ปราจีนบรีุ ศรีมโหสถ โคกปีบ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

517 โรงเรียนอนบุาลศรีอรัญโญทยั สระแก้ว อรัญประเทศ อรัญประเทศ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

518 โรงเรียนอนบุาลหนองใหญ่ ชลบรีุ หนองใหญ่ หนองใหญ่ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

519 โรงเรียนอนบุาลห้างฉตัร ล าปาง ห้างฉตัร ห้างฉตัร รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั

520 โรงเรียนอรัญประเทศ สระแก้ว อรัญประเทศ บ้านใหมห่นองไทร โครงการ รร. คณุธรรม / ร้อยพลงั 

521 โรงเรียนอินทร์บรีุ สงิห์บรีุ อินทร์บรีุ อินทร์บรีุ โครงการ รร. คณุธรรม

522 โรบ้านผกัเฮือก น่าน บอ่เกลอื บอ่เกลอืใต้ รร. ประถมในเขตพืน้ทีบ่ริการของ รร.มธัยมร้อยพลงั














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































