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1 01                  ส ำนักนำยกรัฐมนตรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
2 02                  กระทรวงกลำโหม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
3 03                  กระทรวงกำรคลัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
4 04                  กระทรวงกำรต่ำงประเทศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
5 05                  กระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
6 06                  กระทรวงพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
7 07                  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
8 08                  กระทรวงคมนำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
9 09                  กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
10 11                  กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
11 12                  กระทรวงพลังงำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
12 13                  กระทรวงพำณิชย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
13 15                  กระทรวงมหำดไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
14 16                  กระทรวงยุติธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
15 17                  กระทรวงแรงงำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
16 18                  กระทรวงวัฒนธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
17 19                  กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
18 20                  กระทรวงศึกษำธิกำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
19 21                  กระทรวงสำธำรณสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
20 22                  กระทรวงอุตสำหกรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
21 0101                ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
22 0102                กรมประชำสัมพันธ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
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23 0103                ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
24 0104                ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
25 0105                ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
26 0106                ส ำนักข่ำวกรองแห่งชำติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
27 0107                ส ำนักงบประมำณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
28 0108                ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
29 0109                ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
30 0111                ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
31 0112                ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
32 0113                ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำแห่งชำติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
33 0114                ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัดกรรม (สกสว.) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
34 0119                กองอ ำนวยกำรรักษำควำมม่ันคงภำยใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
35 0121                ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
36 0132                ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
37 0135                ส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำแห่งชำติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
38 0138                ศูนย์อ ำนวยกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
39 0201                ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกลำโหม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
40 0202                กรมรำชองครักษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
41 0203                กองบัญชำกำรทหำรสูงสุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
42 0204                กองทัพบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
43 0205                กองทัพเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
44 0206                กองทัพอำกำศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
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45 0208                กองบัญชำกำรกองทัพไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
46 0302                ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
47 0303                กรมธนำรักษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48 0304                กรมบัญชีกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
49 0305                กรมศุลกำกร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
50 0306                กรมสรรพสำมิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
51 0307                กรมสรรพำกร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
52 0308                ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
53 0309                ส ำนักงำนบริหำรหนี สำธำรณะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
54 0311                ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
55 0398                หน่วยงำนส ำหรับอบรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
56 0399                กรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
57 0402                ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
58 0403                กรมกำรกงสุล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
59 0404                กรมพิธีกำรทูต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
60 0405                กรมยุโรป ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
61 0406                ส ำนักงำนควำมร่วมมือเพ่ือกำรพัฒนำระหว่ำงประเทศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
62 0407                กรมเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
63 0408                กรมสนธิสัญญำและกฎหมำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
64 0409                กรมสำรนิเทศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
65 0411                กรมองค์กำรระหว่ำงประเทศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
66 0412                กรมอเมริกำและแปซิฟิกใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
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67 0413                กรมอำเซียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
68 0414                กรมเอเซียตะวันออก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
69 0415                กรมเอเซียใต้ ตะวันออกกลำงและแอฟริกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
70 0502                ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
71 0503                กรมพลศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
72 0504                กรมกำรท่องเท่ียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
73 0505                ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
74 0506                มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
75 0602                ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
76 0603                กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
77 0604                กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
78 0605                กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
79 0607                กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
80 0608                กรมกิจกำรผู้สูงอำยุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
81 0702                ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
82 0703                กรมชลประทำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
83 0704                กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
84 0705                กรมประมง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
85 0706                กรมปศุสัตว์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
86 0708                กรมพัฒนำท่ีดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
87 0709                กรมวิชำกำรเกษตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
88 0711                กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
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89 0712                กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
90 0713                ส ำนักงำนกำรปฎิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
91 0714                ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
92 0715                ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
93 0718                กรมกำรข้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
94 0720                กรมหม่อนไหม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
95 0721                กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
96 0802                ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
97 0803                กรมเจ้ำท่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
98 0804                กรมกำรขนส่งทำงบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
99 0805                กรมท่ำอำกำศยำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
100 0806                กรมทำงหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
101 0807                กรมทำงหลวงชนบท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
102 0808                ส ำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
103 0812                กรมกำรขนส่งทำงรำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
104 0902                ส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
105 0903                กรมควบคุมมลพิษ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
106 0904                กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
107 0905                กรมทรัพยำกรธรณี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
108 0906                กรมทรัพยำกรน  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
109 0907                กรมทรัพยำกรน  ำบำดำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
110 0908                กรมส่งเสริมคุณภำพส่ิงแวดล้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
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111 0909                กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำและพันธ์ุพืช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
112 0911                ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
113 0912                กรมป่ำไม้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
114 000001100           ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดระยอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
115 1102                ส ำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
116 1104                กรมอุตุนิยมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
117 1105                ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
118 1109                ส ำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
119 1202                ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
120 1203                กรมเชื อเพลิงธรรมชำติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
121 1204                กรมธุรกิจพลังงำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
122 1205                กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
123 1206                ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
124 1302                ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
125 1303                กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
126 1304                กรมกำรค้ำภำยใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
127 1306                กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
128 1307                กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
129 1308                กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
130 1309                กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
131 1313                ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
132 000001400           ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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133 000001500           ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดปรำจีนบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
134 1502                ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
135 1503                กรมกำรปกครอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
136 1504                กรมกำรพัฒนำชุมชน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
137 1505                กรมท่ีดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
138 1506                กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
139 1507                กรมโยธำธิกำรและผังเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
140 1508                กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
141 1602                ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
142 1603                กรมคุมประพฤติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
143 1604                กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
144 1605                กรมบังคับคดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
145 1606                กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
146 1607                กรมรำชทัณฑ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
147 1608                กรมสอบสวนคดีพิเศษ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
148 1609                ส ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
149 1610                สถำบันนิติวิทยำศำสตร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
150 1611                ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
151 000001700           ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสระแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
152 1702                ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
153 1703                กรมกำรจัดหำงำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
154 1704                กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
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155 1705                กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
156 1706                ส ำนักงำนประกันสังคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
157 1802                ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
158 1803                กรมกำรศำสนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
159 1804                กรมศิลปำกร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
160 1805                กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
161 1806                ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
162 1808                สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
163 000001900           ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
164 1902                ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
165 1903                กรมวิทยำศำสตร์บริกำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
166 1904                ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
167 2102                ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
168 2103                กรมกำรแพทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
169 2104                กรมควบคุมโรค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
170 2105                กรมพัฒนำกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
171 2106                กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
172 2107                กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
173 2108                กรมสุขภำพจิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
174 2109                กรมอนำมัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
175 2110                ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
176 2117                สถำบันพระบรมรำชชนก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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177 2202                ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
178 2203                กรมโรงงำนอุตสำหกรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
179 2204                กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
180 2205                กรมอุตสำหกรรมพื นฐำนและกำรเหมืองแร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
181 2206                ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน  ำตำลทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
182 2207                ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
183 2208                ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
184 000002300           ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดยโสธร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
185 000002800           ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุดรธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
186 000003600           ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดมุกดำหำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
187 000004600           ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
188 000004800           ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดก ำแพงเพชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
189 000005100           ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิษณุโลก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
190 000005300           ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
191 000005400           ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดรำชบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
192 000005700           ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครปฐม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
193 000006000           ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเพชรบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
194 000006500           ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
195 000006700           ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดระนอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
196 000006900           ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสงขลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
197 000007000           ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสตูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
198 000007700           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบำงบ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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199 000007800           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบำงพลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
200 000012100           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอชัยบำดำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
201 000012200           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอท่ำวุ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
202 000012300           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหม่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
203 000012600           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโคกเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
204 000012700           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอล ำสนธิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
205 000012800           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหนองม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
206 000017500           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเมืองจันทบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
207 000017600           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอขลุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
208 000017800           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโป่งน  ำร้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
209 000017900           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมะขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
210 000018000           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแหลมสิงห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
211 000018200           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งหำงแมว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
212 000018300           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำยำยอำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
213 000018400           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอคิชฌกูฏ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
214 000020300           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
215 000020400           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกบินทร์บุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
216 000020500           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
217 000020600           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนสร้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
218 000020700           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอประจันตคำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
219 000020800           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอศรีมหำโพธิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
220 000020900           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอศรีมโหสถ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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221 000021400           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเมืองสระแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
222 000021500           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอคลองหำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
223 000021600           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำพระยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
224 000021700           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวังน  ำเย็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
225 000021800           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวัฒนำนคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
226 000021900           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภออรัญประเทศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
227 000022000           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเขำฉกรรจ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
228 000022100           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโคกสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
229 000022800           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโชคชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
230 23002               ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
231 000025300           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอคูเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
232 000025400           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกระสัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
233 000025500           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำงรอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
234 000025600           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหนองก่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
235 000025700           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอละหำนทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
236 000025800           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอประโคนชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
237 000025900           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนกรวด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
238 000026100           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอล ำปลำยมำศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
239 000026200           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสตึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
240 000026300           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปะค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
241 000026400           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
242 000026500           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหนองหงส์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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243 000026600           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพลับพลำชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
244 000026700           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอห้วยรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
245 000026800           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโนนสุวรรณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
246 000026900           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอช ำนิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
247 000027000           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนใหม่ไชยพจน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
248 000027100           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโนนดินแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
249 000027300           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
250 000027600           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอท่ำตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
251 000027800           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปรำสำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
252 000027900           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกำบเชิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
253 000028000           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอรัตนบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
254 000028100           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสนม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
255 000028500           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอส ำโรงทำบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
256 000028600           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบัวเชด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
257 000029000           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเมืองศรีสะเกษ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
258 000029100           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอยำงชุมน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
259 000029200           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกันทรำรมย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
260 000029500           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอไพรบึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
261 000029600           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปรำงค์กู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
262 000029700           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอขุนหำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
263 000030000           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบึงบูรพ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
264 000030100           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอห้วยทับทัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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265 000030200           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโนนคูณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
266 000030300           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอศรีรัตนะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
267 000030400           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอน  ำเกลี ยง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
268 000030500           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวังหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
269 000030600           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอภูสิงห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
270 000030700           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเมืองจันทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
271 000030800           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเบญจลักษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
272 000030900           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพยุห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
273 000031100           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเมืองอุบลรำชธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
274 000031200           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอศรีเมืองใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
275 000031300           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโขงเจียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
276 000031400           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเข่ืองใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
277 000031500           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเขมรำฐ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
278 000031600           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเดชอุดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
279 000031800           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอน  ำยืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
280 000031900           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบุณฑริก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
281 000032100           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกุดข้ำวปุ้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
282 000032200           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอม่วงสำมสิบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
283 000032300           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวำรินช ำรำบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
284 000032400           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพิบูลมังสำหำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
285 000032500           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
286 000032600           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโพธ์ิไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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287 000032700           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
288 000032800           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอดอนมดแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
289 000032900           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสิรินธร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
290 000033100           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำเยีย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
291 000033200           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
292 000033300           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเหล่ำเสือโก้ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
293 000033400           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสว่ำงวีระวงศ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
294 000033700           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอทรำยมูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
295 000034100           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
296 000034400           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอไทยเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
297 000037300           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเมืองขอนแก่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
298 000037400           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนฝำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
299 000037500           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพระยืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
300 000037600           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหนองเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
301 000037700           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอชุมแพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
302 000037800           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสีชมพู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
303 000037900           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอน  ำพอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
304 000038000           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภออุบลรัตน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
305 000038100           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกระนวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
306 000038200           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
307 000038300           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเปือยน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
308 000038400           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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309 000038500           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแวงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
310 000038600           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
311 000038700           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหนองสองห้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
312 000038800           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอภูเวียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
313 000038900           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมัญจำคีรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
314 000039000           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอชนบท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
315 000039100           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเขำสวนกวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
316 000039200           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอภูผำม่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
317 000039300           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอซ ำสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
318 000039400           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโคกโพธ์ิไชย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
319 000039500           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหนองนำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
320 000039600           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนแฮด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
321 000039700           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเมืองอุดรธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
322 000039800           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกุดจับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
323 000039900           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหนองวัวซอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
324 000040000           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกุมภวำปี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
325 000040100           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโนนสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
326 000040200           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหนองหำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
327 000040300           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอทุ่งฝน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
328 000040400           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอไชยวำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
329 000040500           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอศรีธำตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
330 000040600           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวังสำมหมอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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331 000040700           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนดุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
332 000040800           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนผือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
333 000040900           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอน  ำโสม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
334 000041000           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเพ็ญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
335 000041100           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสร้ำงคอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
336 000041300           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำยูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
337 000041400           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพิบูลย์รักษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
338 000041500           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกู่แก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
339 000044500           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเมืองมหำสำรคำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
340 000044600           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแกด ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
341 000044700           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโกสุมพิสัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
342 000044800           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกันทรวิชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
343 000044900           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเชียงยืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
344 000045000           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบรบือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
345 000045100           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำเชือก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
346 000045200           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
347 000045300           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวำปีปทุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
348 000045400           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำดูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
349 000045500           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอยำงสีสุรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
350 000045600           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกุดรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
351 000045900           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปทุมรัตต์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
352 000046100           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอธวัชบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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353 000046400           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโพธ์ิชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
354 000046500           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหนองพอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
355 000046600           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเสลภูมิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
356 000046700           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสุวรรณภูมิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
357 000047200           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอศรีสมเด็จ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
358 000047400           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเชียงขวัญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
359 000047500           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหนองฮี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
360 000048000           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกุฉินำรำยณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
361 000051200           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปลำปำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
362 000051300           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอท่ำอุเทน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
363 000051400           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนแพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
364 000051500           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอธำตุพนม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
365 000051600           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเรณูนคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
366 000051700           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
367 000051800           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอศรีสงครำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
368 000051900           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
369 000052000           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโพนสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
370 000052100           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำทม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
371 000052300           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนิคมค ำสร้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
372 000052400           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอดอนตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
373 000052500           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอดงหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
374 000052600           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอค ำชะอี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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375 000052700           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหว้ำนใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
376 000052800           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหนองสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
377 000053000           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอจอมทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
378 000053200           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเชียงดำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
379 000053400           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่แตง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
380 000053900           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพร้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
381 000054100           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันก ำแพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
382 000054300           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหำงดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
383 000054600           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภออมก๋อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
384 000054700           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสำรภี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
385 000054900           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอไชยปรำกำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
386 000059800           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอทุ่งช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
387 000060400           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
388 000066000           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
389 000066100           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอไทรงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
390 000066200           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอคลองลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
391 000066300           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอขำณุวรลักษบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
392 000066400           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอคลองขลุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
393 000066500           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพรำนกระต่ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
394 000066600           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอลำนกระบือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
395 000066700           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอทรำยทองวัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
396 000066800           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำงศิลำทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

397 000066900           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบึงสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
398 000067000           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโกสัมพีนคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
399 000067100           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเมืองตำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
400 000072200           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอด ำเนินสะดวก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
401 000072300           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
402 000072400           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบำงแพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
403 000072900           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเมืองกำญจนบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
404 000073000           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอไทรโยค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
405 000073100           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ่อพลอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
406 000073200           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอศรีสวัสด์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
407 000073300           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอท่ำมะกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
408 000073400           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอท่ำม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
409 000073500           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอทองผำภูมิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
410 000073600           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสังขละบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
411 000073700           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพนมทวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
412 000073800           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเลำขวัญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
413 000073900           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอด่ำนมะขำมเตี ย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
414 000074000           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหนองปรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
415 000074100           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอห้วยกระเจำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
416 000075500           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอดอนตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
417 000075600           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบำงเลน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
418 000075800           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพุทธมณฑล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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419 000076000           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกระทุ่มแบน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
420 000076600           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเขำย้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
421 000076900           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอท่ำยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
422 000077300           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
423 000077400           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกุยบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
424 000077500           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอทับสะแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
425 000077600           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบำงสะพำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
426 000077700           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบำงสะพำนน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
427 000077800           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปรำณบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
428 000077900           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภออ ำเภอหัวหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
429 000078000           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสำมร้อยยอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
430 000078100           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเมืองนครศรีธรรมรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
431 000080000           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพระพรหม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
432 000080200           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอช้ำงกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
433 000082100           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเมืองภูเก็ต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
434 000082200           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะทู้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
435 000082300           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอถลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
436 000083000           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอท่ำชนะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
437 000083100           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอคีรีรัฐนิคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
438 000083200           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนตำขุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
439 000083600           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนนำเดิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
440 000083700           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเคียนซำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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441 000084300           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเมืองระนอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
442 000084400           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอละอุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
443 000084500           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะเปอร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
444 000084600           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกระบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
445 000084700           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสุขส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
446 000084800           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเมืองชุมพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
447 000084900           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอท่ำแซะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
448 000085000           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปะทิว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
449 000085200           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอละแม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
450 000085400           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสวี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
451 000085500           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอทุ่งตะโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
452 000085600           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเมืองสงขลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
453 000085700           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสทิงพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
454 000085900           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำทวี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
455 000086000           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเทพำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
456 000086100           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสะบ้ำย้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
457 000086200           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอระโนด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
458 000086300           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกระแสสินธ์ุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
459 000086400           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอรัตภูมิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
460 000086500           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสะเดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
461 000086600           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหำดใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
462 000086700           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำหม่อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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463 000086800           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอควนเนียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
464 000086900           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบำงกล่ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
465 000087100           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอคลองหอยโข่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
466 000087200           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเมืองสตูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
467 000087400           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอควนกำหลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
468 000087500           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอท่ำแพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
469 000087600           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอละงู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
470 000087700           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอทุ่งหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
471 000087800           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมะนัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
472 000088300           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสิเกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
473 000088400           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอห้วยยอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
474 000088900           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเมืองพัทลุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
475 000089400           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
476 000089500           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอศรีบรรพต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
477 000089600           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอป่ำบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
478 000089700           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบำงแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
479 000091200           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเมืองยะลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
480 000091400           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบันนังสตำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
481 000091800           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกำบัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
482 000092000           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเมืองนรำธิวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
483 000092100           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำกใบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
484 000092200           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบำเจำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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485 000092300           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอย่ีงอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
486 000092400           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอระแงะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
487 000092500           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอรือเสำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
488 000092600           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอศรีสำคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
489 000092700           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแว้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
490 000092800           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสุคิริน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
491 000092900           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสุไหงโก-ลก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
492 000093000           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสุไหงปำดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
493 000093100           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอจะแนะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
494 000093200           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจำะไอร้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
495 000093300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลส ำโรงเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
496 000093400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
497 000093500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมินทรำชินี (บ้ำนคลองบำงป้ิง)ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
498 000093600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงปูใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
499 000093700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแพรกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
500 000093800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงโปรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
501 000093900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงปู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
502 000094000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงด้วน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
503 000094100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงเมืองใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
504 000094200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเทพำรักษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
505 000094300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท้ำยบ้ำนใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
506 000094400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแพรกษำใหม่(บ้ำนคลองเก้ำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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507 000094500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงบ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
508 000094600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนระกำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
509 000094700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนระกำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
510 000094800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงพลีน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
511 000094900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงพลีน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
512 000095000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงพลีน้อย หมู่ท่ี 8 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
513 000095100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงเพรียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
514 000095200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองด่ำน หมู่ท่ี 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
515 000095300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองด่ำน หมู่ท่ี 13 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
516 000095400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองสวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
517 000095500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเปร็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
518 000095600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนิยมยำตรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
519 000095700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
520 000095800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวัดสลุด ต ำบลบำงแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
521 000095900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงปลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
522 000096000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองส่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
523 000096100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงโฉลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
524 000096200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลรำชำเทวะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
525 000096300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองปรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
526 000096400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงพ่ึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
527 000096500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงจำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
528 000096600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงครุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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529 000096700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงหญ้ำแพรก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
530 000096800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงหัวเสือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
531 000096900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงยอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
532 000097000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงกะเจ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
533 000097100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงน  ำผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
534 000097200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงกระสอบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
535 000097300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงกอบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
536 000097400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงกอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
537 000097500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทรงคนอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
538 000097600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
539 000097700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลส ำโรงกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
540 000097800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลส ำโรงใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
541 000097900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนขุนสมุทรไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
542 000098000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำเกลือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
543 000098100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองทะเล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
544 000098200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองสวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
545 000098300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแหลมฟ้ำผ่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
546 000098400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนขุนสมุทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
547 000098500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลในคลองบำงปลำกด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
548 000098600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคู่สร้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
549 000098700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเมืองใหม่บำงพลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
550 000098800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเสำธงกลำง ต ำบลบำงเสำธง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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551 000098900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงเสำธง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
552 000099000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลศรีษะจระเข้น้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
553 000099100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
554 000099200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวัดศรีวำรีน้อย ต ำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
555 000099300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตลำดขวัญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
556 000099500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงเขน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
557 000099600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
558 000099700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทำนสัมฤทธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
559 000099800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวัดโชติกำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
560 000099900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปำกคลองบำงไผ่น้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
561 000100000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงศรีเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
562 000100100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวัดแคใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
563 000100200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงกร่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
564 000100300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวัดแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
565 000100400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวัดไทรม้ำเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
566 000100500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบำงรักน้อย หมู่ท่ี 3 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
567 000100600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงรักน้อย หมู่ท่ี 5 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
568 000100700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบำงประดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
569 000100800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงกรวย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
570 000100900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพระยำอนุบำลดิตถกรรม (เสน โกศะโยดม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
571 000101000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงสีทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
572 000101100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงขนุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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573 000101200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงขุนกอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
574 000101300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวัดบำงไกรใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
575 000101400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวัดหูช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
576 000101500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงคูเวียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
577 000101600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลมหำสวัสด์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
578 000101700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปลำยบำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
579 000101800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวัดสุนทรธรรมมิกำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
580 000101900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลศำลำกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
581 000102000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
582 000102100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองโยง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
583 000102200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองกำงเขน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
584 000102300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงแม่นำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
585 000102400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงเลน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
586 000102500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเสำธงหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
587 000102600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวิหำรประชำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
588 000102700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
589 000102800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนตะลุมพุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
590 000102900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหมู่ 5 บำงบัวทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
591 000103000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองตำคล้ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
592 000103100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล หมู่ 12 บำงบัวทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
593 000103200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวัดบำงไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
594 000103300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงรักใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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595 000103400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหมู่ 3 บำงคูรัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
596 000103500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวัดเต็มรัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
597 000103600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสุเหร่ำแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
598 000103700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสุเหร่ำเขียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
599 000103800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวัดล ำโพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
600 000103900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหมู่ 7 ล ำโพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
601 000104000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโรงกระโจม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
602 000104100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบำงแพรก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
603 000104200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวัดลำดปลำดุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
604 000104400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวัดรำษฎร์นิยม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
605 000104500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองลำกค้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
606 000104600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตลำดวัดมะเกลือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
607 000104700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวัดเพรำงำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
608 000104800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปำกคลองหม่อมแช่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
609 000104900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวัดปลำยคลองขุนศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
610 000105000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวัดยอดพระพิมล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
611 000105100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองสิบศอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
612 000105200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวัดคลองขวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
613 000105300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวัดคลองเจ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
614 000105400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมินทรำชินี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
615 000105500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลประเสริฐอิสลำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
616 000105600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงตลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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617 000105700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
618 000105800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงพูด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
619 000105900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงตะไนย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
620 000106000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองพระอุดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
621 000106100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวัดบำงบัวทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
622 000106200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวัดเชิงเลน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
623 000106300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำอิฐ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
624 000106400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวัดศำลำกุล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
625 000106500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเกำะเกร็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
626 000106600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลอ้อมเกร็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
627 000106700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองข่อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
628 000106800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวัดศรีเขตนันทำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
629 000106900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงพลับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
630 000107000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเฉลิมพระเกียรติ60 พรรษำนวมินทรำชินี หมู่ท่ี03บ้ำนกลำงส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
631 000107100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล บ้ำนฉำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
632 000107200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล บ้ำนกระแชง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
633 000107300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
634 000107400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ต ำบลบำงขะแยง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
635 000107500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ต ำบลบำงคูวัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
636 000107600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงคูวัด2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
637 000107700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
638 000107800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงเด่ือ2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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639 000107900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงเด่ือ1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
640 000108000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ต ำบลบำงพูด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
641 000108100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงพูน2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
642 000108200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงพูน1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
643 000108300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงกะดี1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
644 000108400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงกะดี 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
645 000108500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ต ำบลสวนพริกไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
646 000108600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสวนพริกไทย 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
647 000108700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหลักหก2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
648 000108800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหลักหก1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
649 000108900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ต ำบลคลองหน่ึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
650 000109000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ต ำบลคลองหน่ึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
651 000109100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ต ำบลคลองสอง(ประจ ำอ ำเภอ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
652 000109200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองสอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
653 000109300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองสำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
654 000109400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองส่ี หมูท่ 07 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
655 000109500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ต ำบลคลองส่ี หมู่ท่ี13 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
656 000109600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองห้ำ หมู่ท่ี 07 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
657 000109700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองห้ำ หมู่ท่ี 13 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
658 000109800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองหก หมู่ท่ี 13 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
659 000109900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองเจ็ด  ต ำบลคลองหก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
660 000110000           สถำนีอนำมัยต ำบลบึงย่ีโถ หมู่ท่ี 02 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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661 000110100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลล ำผักกูด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
662 000110200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบึงสน่ัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
663 000110300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล สมเด็จย่ำ 84 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
664 000110400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบึงบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
665 000110500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ต ำบลบึงกำสำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
666 000110600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบึงกำสำม2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
667 000110700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ต ำบลบึงช ำอ้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
668 000110800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ต ำบลบึงช ำอ้อ2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
669 000110900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองสำมวัง2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
670 000111000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองสำมวัง1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
671 000111100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ต ำบลศำลำครุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
672 000111200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนพรัตน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
673 000111300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนธำตุทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
674 000111400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ต ำบลลำดหลุมแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
675 000111500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ต ำบลระแหง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
676 000111600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ต ำบลคูบำงหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
677 000111700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล คูบำงหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
678 000111800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ต ำบลคูขวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
679 000111900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ต ำบลคลองพระอุดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
680 000112000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ต ำบลบ่อเงิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
681 000112100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเฉลิมพระเกียรตินวมินทรำชินี(วัดเจดีย์หอย) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
682 000112200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหน้ำไม้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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683 000112300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ต ำบลหน้ำไม้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
684 000112400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทรัพย์-บุญชู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
685 000112500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลล ำลูกกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
686 000112600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ต ำบลคูคต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
687 000112800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเฉลิมพระเกียติฯ(วัดประยูร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
688 000112900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล บ้ำนลำดสวำย 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
689 000113000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเฉลิมพระเกียรติฯ(ลำดสวำย) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
690 000113100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบึงค ำพร้อย หมู่ท่ี 11 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
691 000113200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล บึงค ำพร้อย หมู่ท่ี 13 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
692 000113300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบึงทองหลำง 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
693 000113400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบึงทองหลำง1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
694 000113500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ต ำบลบึงคอไห2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
695 000113600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ต ำบลบึงคอไห 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
696 000113700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพืชอุดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
697 000113800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ต ำบลสำมโคก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
698 000113900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ต ำบลบำงเตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
699 000114000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสำมโคก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
700 000114100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ต ำบลคลองควำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
701 000114200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ต ำบลกระแชง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
702 000114300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงโพธ์ิเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
703 000114400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเชียงรำกใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
704 000114500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ต ำบลบ้ำนงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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705 000114600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ต ำบลเชียงรำกน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
706 000114700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ต ำบลบำงกระบือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
707 000114800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ต ำบลท้ำยเกำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
708 000114900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวัดพระญำติกำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
709 000115000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไผ่ลิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
710 000115100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปำกกรำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
711 000115200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลภูเขำทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
712 000115300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลส ำเภำล่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
713 000115400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเพนียด ต ำบลสวนพริก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
714 000115500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสวนพริก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
715 000115600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองตะเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
716 000115700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวัดตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
717 000115800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหันตรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
718 000115900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลลุมพลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
719 000116000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
720 000116100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเกำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
721 000116200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองสวนพลู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
722 000116300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองสระบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
723 000116400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเกำะเรียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
724 000116500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนป้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
725 000116600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนรุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
726 000116700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลจ ำปำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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727 000116800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
728 000116900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนประดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
729 000117000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนร่อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
730 000117100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลศำลำลอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
731 000117200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนศำลำลอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
732 000117300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
733 000117400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโพธ์ิเอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
734 000117500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโพธ์ิเอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
735 000117600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปำกท่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
736 000117700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองขนำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
737 000117800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำเจ้ำสนุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
738 000117900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมินทรำชินี จ.พระนครศรีอยุธยำส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
739 000118000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
740 000118100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ่อโพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
741 000118200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนชุ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
742 000118300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปำกจ่ัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
743 000118400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงระก ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
744 000118500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงพระครู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
745 000118600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่ลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
746 000118700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองปลิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
747 000118800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองสะแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
748 000118900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสำมไถ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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749 000119000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพระนอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
750 000119100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงพลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
751 000119200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสนำมไชย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
752 000119300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแป้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
753 000119400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหน้ำไม้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
754 000119500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงย่ีโท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
755 000119600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแคออก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
756 000119700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแคตก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
757 000119800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลช่ำงเหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
758 000119900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกระแชง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
759 000120000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกลึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
760 000120100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลช้ำงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
761 000120200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห่อหมก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
762 000120300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไผ่พระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
763 000120400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกกแก้วบูรพำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
764 000120500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไม้ตรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
765 000120600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนม้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
766 000120700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเกำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
767 000120800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลรำชครำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
768 000120900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลช้ำงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
769 000121000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคัคณำงค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
770 000121100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโพธ์ิแตง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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771 000121200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเชียงรำกน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
772 000121300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
773 000121400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงบำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
774 000121500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวัดยม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
775 000121600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไทรน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
776 000121700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลมหำพรำหมณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
777 000121800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกบเจำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
778 000121900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
779 000122000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพระขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
780 000122100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลน  ำเต้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
781 000122200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทำงช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
782 000122300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวัดตะกู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
783 000122400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
784 000122500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงหลวงโดด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
785 000122600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงหัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
786 000122700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงชะนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
787 000122800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
788 000122900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองเปรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
789 000123000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเชียงรำกน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
790 000123100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
791 000123200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกรด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
792 000123300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลขนอนเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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793 000123400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงกระสั น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
794 000123500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
795 000123600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
796 000123700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวัดยม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
797 000123800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงประแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
798 000123900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสำมเรือน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
799 000124000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเกำะเกิด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
800 000124100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพลับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
801 000124200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแป้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
802 000124300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแป้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
803 000124400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคุ้งลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
804 000124500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตล่ิงชัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
805 000124600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนลำนเท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
806 000124700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตลำดเกรียบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
807 000124800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลขนอนหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
808 000124900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลอ ำเภอบำงปะหัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
809 000125000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลขยำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
810 000125100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
811 000125200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเสำธง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
812 000125300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทำงกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
813 000125400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงเพลิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
814 000125500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหันสัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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815 000125600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตำนิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
816 000125700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทับน  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
817 000125800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนม้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
818 000125900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลขวัญเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
819 000126000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนล่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
820 000126100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโพธ์ิสำมต้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
821 000126200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพุทเลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
822 000126300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตำลเอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
823 000126400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนขล้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
824 000126500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลผักไห่ (วัดรำษฎร์นิยม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
825 000126600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลอมฤต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
826 000126700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
827 000126800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลลำดน  ำเค็ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
828 000126900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำดินแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
829 000127000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอนลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
830 000127100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำคู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
831 000127200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกุฎี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
832 000127300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลล ำตะเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
833 000127400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
834 000127500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลจักรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
835 000127600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองน  ำใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
836 000127700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลลำดชิด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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837 000127800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหน้ำโคก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
838 000127900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
839 000128000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
840 000128100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลระโสม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
841 000128200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองน  ำใส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
842 000128300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอนหญ้ำนำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
843 000128400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไผ่ล้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
844 000128500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกระจิว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
845 000128600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพระแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
846 000128700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหลักชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
847 000128800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสำมเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
848 000128900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพระยำบันลือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
849 000129000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสิงหนำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
850 000129100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสิงหนำท 2 (วัดหนองปลำดุก) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
851 000129200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคู้สลอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
852 000129300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพระยำบันลือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
853 000129400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
854 000129500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลล ำตำเสำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
855 000129600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ่อตำโล่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
856 000129700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองโสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
857 000129800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสนับทึบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
858 000129900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพยอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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859 000130000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหันตะเภำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
860 000130100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังจุฬำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
861 000130200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลข้ำวงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
862 000130300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลชะแมบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
863 000130400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแพน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
864 000130500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเจ้ำเจ็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
865 000130600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสำมกอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
866 000130700           สถำนีอนำมัยต ำบลบำงนมโค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
867 000130800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหัวเวียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
868 000130900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลมำรวิชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
869 000131000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
870 000131100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลรำงจรเข้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
871 000131200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกระทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
872 000131300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแถว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
873 000131400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลชำยนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
874 000131500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสำมตุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
875 000131600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลลำดงำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
876 000131700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
877 000131800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
878 000131900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเจ้ำเสด็จ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
879 000132100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแก้วฟ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
880 000132200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเต่ำเล่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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881 000132300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทำงหลวง ต ำบลปลำยกลัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
882 000132400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปลำยกลัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
883 000132500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเทพมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
884 000132600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
885 000132700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลอ ำเภออุทัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
886 000132800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคำนหำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
887 000132900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
888 000133000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสำมบัณฑิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
889 000133100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหีบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
890 000133200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองไม้ซุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
891 000133300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเสนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
892 000133400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองน  ำส้ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
893 000133500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโพสำวหำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
894 000133600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลธนู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
895 000133700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลข้ำวเม่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
896 000133800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองคัดเค้ำ ต ำบลข้ำวเม่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
897 000133900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลมหำรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
898 000134000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกระทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
899 000134100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองจิก ต ำบลกระทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
900 000134200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลน  ำเต้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
901 000134300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
902 000134400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโรงช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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903 000134500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเจ้ำปลุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
904 000134600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพิตเพียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
905 000134700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
906 000134800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนขวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
907 000134900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำตอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
908 000135000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
909 000135100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแพรก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
910 000135200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลส ำพะเนียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
911 000135300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
912 000135400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสองห้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
913 000135500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลศำลำแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
914 000135600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลป่ำงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
915 000135700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแห ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
916 000135800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตลำดกรวด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
917 000135900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลมหำดไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
918 000136000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนอิฐ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
919 000136100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนยำง ต ำบลหัวไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
920 000136200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหัวไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
921 000136300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลจ ำปำหล่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
922 000136400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโพสะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
923 000136500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
924 000136600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองวัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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925 000136700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลย่ำนซ่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
926 000136800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลจรเข้ร้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
927 000136900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไชยภูมิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
928 000137000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลชัยฤทธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
929 000137100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเทวรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
930 000137200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลรำชสถิตย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
931 000137300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหลักฟ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
932 000137400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลชะไว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
933 000137500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเบิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
934 000137600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตรีณรงค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
935 000137700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงปลำกด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
936 000137800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลป่ำโมก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
937 000137900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพำยทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
938 000138000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสำยทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
939 000138100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโรงช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
940 000138200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนรสิงห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
941 000138300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเอกรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
942 000138400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเลน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
943 000138500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโผงเผง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
944 000138600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลอินทประมูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
945 000138700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงพลับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
946 000138800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองแม่ไก่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

947 000138900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพธ์ิเอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
948 000139000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลร ำมะสัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
949 000139100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงระก ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
950 000139200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโพธ์ิรังนก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
951 000139300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลองครักษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
952 000139400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกพุทรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
953 000139500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมินทรำชินี จ.อ่ำงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
954 000139600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลยำงซ้ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
955 000139700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ่อแร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
956 000139800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทำงพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
957 000139900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสำมง่ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
958 000140000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงเจ้ำฉ่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
959 000140100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหัวงิ ว ต ำบลค ำหยำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
960 000140200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลค ำหยำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
961 000140300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลศรีพรำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
962 000140400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพรำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
963 000140500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังน  ำเย็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
964 000140600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสีบัวทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
965 000140700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแก้วกระจ่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
966 000140800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
967 000140900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลจ ำลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
968 000141000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไผ่จ ำศีล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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969 000141100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไผ่ด ำพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
970 000141200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสำวร้องไห้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
971 000141300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
972 000141400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลย่ีล้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
973 000141500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงจัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
974 000141600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนน  ำพุ ต ำบลบำงจัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
975 000141700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยคันแหลน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
976 000141800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองขนำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
977 000141900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไผ่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
978 000142000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลส่ีร้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
979 000142100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลม่วงเตี ย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
980 000142200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหัวตะพำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
981 000142300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหลักแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
982 000142400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตลำดใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
983 000142500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสำมโก้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
984 000142600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลรำษฏรพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
985 000142700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลอบทม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
986 000142800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโพธ์ิม่วงพันธ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
987 000142900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลมงคลธรรมนิมิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
988 000143000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทะเลชุบศร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
989 000143100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกกโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
990 000143200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโก่งธนู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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991 000143300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเขำพระงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
992 000143400           สถำนีอนำมัยต ำบลเขำสำมยอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
993 000143500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกกระเทียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
994 000143600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองปลิง ต ำบลโคกกระเทียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
995 000143700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกล ำพำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
996 000143800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
997 000143900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยจันทร์ ต ำบลโคกตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
998 000144000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวีระธรรมสุนทร ต ำบลโคกตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
999 000144100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลงิ วรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1000 000144200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงตำล ต ำบลงิ วรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1001 000144300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอนโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1002 000144400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตะลุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1003 000144500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำแค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1004 000144600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำศำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1005 000144700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนิคมสร้ำงตนเอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1006 000144800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงขันหมำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1007 000144900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนข่อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1008 000145000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท้ำยตลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1009 000145100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลป่ำตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1010 000145200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพรหมำสตร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1011 000145300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโพธ์ิเก้ำต้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1012 000145400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโพธ์ิตรุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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1013 000145500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลส่ีคลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1014 000145600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลถนนใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1015 000145700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองนำ ต ำบลพัฒนำนิคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1016 000145800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลช่องสำริกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1017 000145900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลมะนำวหวำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1018 000146000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดีลัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1019 000146100           สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมินทรำชินี โคกสลุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1020 000146200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคันนำหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1021 000146300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลชอนน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1022 000146400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1023 000146500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยขุนรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1024 000146600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองมะค่ำ ต ำบลห้วยขุนรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1025 000146700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลน  ำสุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1026 000146800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเกำะแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1027 000146900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลถลุงเหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1028 000147000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหลุมข้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1029 000147100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1030 000147200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองเกตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1031 000147300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสะแกรำบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1032 000147400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนรักไทย ต ำบลสะแกรำบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1033 000147500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเพนียด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1034 000147600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังเพลิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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1035 000147700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดงมะรุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1036 000147800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังขอนขว้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1037 000147900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังจ่ัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1038 000148000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองแขม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1039 000148100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลชัยบำดำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1040 000148200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลชัยนำรำยณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1041 000148300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลศิลำทิพย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1042 000148400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนซับไทร ต ำบลศิลำทิพย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1043 000148500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยดีเลิศ ต ำบลห้วยหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1044 000148600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลม่วงค่อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1045 000148700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบัวชุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1046 000148800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขำสมโภชน์ ต ำบลบัวชุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1047 000148900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำดินด ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1048 000149000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลมะกอกหวำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1049 000149100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลซับตะเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1050 000149200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำโสม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1051 000149300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองยำยโต๊ะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1052 000149400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเกำะรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1053 000149500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำมะนำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1054 000149600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนิคมล ำนำรำยณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1055 000149700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใหม่สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1056 000149800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเขำแหลม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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1057 000149900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโพตลำดแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1058 000150000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงล่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1059 000150100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองปลำดุก ต ำบลบำงล่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1060 000150200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงงำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1061 000150300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกสลุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1062 000150400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขำสมอคอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1063 000150500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเขำสมอคอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1064 000150600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหัวส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1065 000150700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลลำดสำล่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1066 000150800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเบิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1067 000150900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลมุจลินท์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1068 000151000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไผ่ใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1069 000151100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1070 000151200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกล้วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1071 000151300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดงพลับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1072 000151400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนชี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1073 000151500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเกร่ินกฐิน ต ำบลบ้ำนชี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1074 000151600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพุคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1075 000151700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหินปัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1076 000151800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงพ่ึง 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1077 000151900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงพ่ึง 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1078 000152000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองทรำยขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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1079 000152100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงกะพี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1080 000152200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนลำดโคกสุก ต ำบลหนองเต่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1081 000152300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองเต่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1082 000152400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโพนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1083 000152500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1084 000152600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอนดึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1085 000152700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลชอนม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1086 000152800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองกระเบียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1087 000152900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสำยห้วยแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1088 000153000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลมหำสอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1089 000153100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1090 000153200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสนำมแจง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1091 000153300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแก่งผักกูด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1092 000153400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลซับจ ำปำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1093 000153500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองผักแว่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1094 000153600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทะเลวังวัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1095 000153700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหัวล ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1096 000153800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลมหำโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1097 000153900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งท่ำช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1098 000154000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1099 000154100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนิยมชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1100 000154200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลยำงรำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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1101 000154300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนล ำโป่งเพชร ต ำบลหนองมะค่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1102 000154400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองมะค่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1103 000154500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1104 000154600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลล ำสนธิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1105 000154700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลซับสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1106 000154800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกุดตำเพชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1107 000154900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหินลำว ต ำบลกุดตำเพชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1108 000155000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเขำรวก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1109 000155100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1110 000155200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเขำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1111 000155300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ่อทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1112 000155400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดงดินแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1113 000155500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลชอนสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1114 000155600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองบุ ต ำบลชอนสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1115 000155700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลยำงโทน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1116 000155800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลชอนสำรเดช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1117 000155900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงมัญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1118 000156000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโพกรวม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1119 000156100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลม่วงหมู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1120 000156200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหัวไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1121 000156300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลต้นโพธ์ิ 1 (บำงมอญ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1122 000156400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลต้นโพธ์ิ 2 (วัดศรีสำคร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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1123 000156500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลจักรสีห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1124 000156600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงกระบือ1 (วัดกระดังงำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1125 000156700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงกระบือ 2 (แม่ลำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1126 000156800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลประจ ำอ ำเภอ บำงระจัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1127 000156900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไม้ดัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1128 000157000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโพชนไก่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1129 000157100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่ลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1130 000157200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนจ่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1131 000157300           สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมินทรำชินี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1132 000157400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสระแจง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1133 000157500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโพทะเล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1134 000157600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโพสังโฆ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1135 000157700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำข้ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1136 000157800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคอทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1137 000157900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองกระทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1138 000158000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพรหมบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1139 000158100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพระงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1140 000158200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลประจ ำอ ำเภอพรหมบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1141 000158300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแป้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1142 000158400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหัวป่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1143 000158500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโรงช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1144 000158600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลถอนสมอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

1145 000158700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวิหำรขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1146 000158800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมินทรำชินี ต ำบลพิกุลทอง จ.สิงห์บุรีส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1147 000158900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลประจ ำอ ำเภอ อินทร์บุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1148 000159000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลอินทร์บุรี 2 (บำงกะปิ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1149 000159100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลประศุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1150 000159200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทับยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1151 000159300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลงิ วรำย 3 (วัดไผ่ขำด) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1152 000159400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลงิ วรำย 2 (วัดกระโจม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1153 000159500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลงิ วรำย 1 (วัดแหลมทอง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1154 000159600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลชีน  ำร้ำย 1 (บำงโฉมศรี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1155 000159700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลชีน  ำร้ำย 2 (บำงปูน) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1156 000159800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1157 000159900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลน  ำตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1158 000160000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทองเอน 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1159 000160100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทองเอน 2 (เชียงรำก) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1160 000160200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยชัน 2 (วัดกำร้อง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1161 000160300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยชัน 1 (วัดหนองสุ่ม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1162 000160400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโพธ์ิชัย 1 (วัดสองพ่ีน้อง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1163 000160500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโพธ์ิชัย 2 (บำงล ำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1164 000160600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลชัยนำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1165 000160700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกล้วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1166 000160800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำชัย (พวกคงอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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1167 000160900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำไม้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1168 000161000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเขำท่ำพระ(ป้ันฤทธ์ิอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1169 000161100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหำดท่ำเสำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1170 000161200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนธัญญอุดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1171 000161300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลธรรมำมูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1172 000161400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเสือโฮก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1173 000161500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองพังนำค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1174 000161600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำงลือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1175 000161700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1176 000161800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคุ้งส ำเภำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1177 000161900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวัดโคก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1178 000162000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลศิลำดำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1179 000162100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำฉนวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1180 000162200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหำงน  ำหนองแขม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1181 000162300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไร่พัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1182 000162400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลอู่ตะเภำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1183 000162500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1184 000162600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1185 000162700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองขุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1186 000162800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ่อแร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1187 000162900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังหมัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1188 000163000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวัดก ำแพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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1189 000163100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลอ ำเภอสรรพยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1190 000163200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตลุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1191 000163300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1192 000163400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเขำแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1193 000163500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโพนำงด ำตก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1194 000163600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโพนำงด ำออก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1195 000163700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1196 000163800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนอ้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1197 000163900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังสำคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1198 000164000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหำดอำษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1199 000164100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขำดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1200 000164200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวัดโพธำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1201 000164300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวัดก ำแพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1202 000164400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1203 000164500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเท่ียงแท้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1204 000164600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมินทรำชินี จ.ชัยนำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1205 000164700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโพงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1206 000164800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวัดตึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1207 000164900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงขุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1208 000165000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหัวเด่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1209 000165100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดงคอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1210 000165200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแขม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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1211 000165300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเทพรัตน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1212 000165400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอนก ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1213 000165500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1214 000165600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเช่ียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1215 000165700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไร่สวนลำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1216 000165800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบ่อพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1217 000165900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไพรนกยูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1218 000166000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองแซง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1219 000166100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนสีนวล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1220 000166200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยงู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1221 000166300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังไก่เถ่ือน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1222 000166400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเด่นใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1223 000166500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสำมง่ำมท่ำโบสถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1224 000166600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองมะโมง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1225 000166700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองตะขบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1226 000166800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังตะเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1227 000166900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังตะเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1228 000167000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสะพำนหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1229 000167100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนน  ำพุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1230 000167200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกุดจอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1231 000167300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเนินขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1232 000167400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขำรำวเทียนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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1233 000167500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกะบกเตี ย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1234 000167600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสุขเดือนห้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1235 000167700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดำวเรือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1236 000167800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1237 000167900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองโน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1238 000168000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1239 000168100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปำกข้ำวสำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1240 000168200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองปลำไหล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1241 000168300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกุดนกเปล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1242 000168400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตล่ิงชัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1243 000168500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตะกุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1244 000168600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองผักบุ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1245 000168700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทับกวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1246 000168800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตำลเด่ียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1247 000168900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยแห้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1248 000169000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองสองห้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1249 000169100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหำดสองแคว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1250 000169200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำคล้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1251 000169300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหินซ้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1252 000169400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนธำตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1253 000169500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนป่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1254 000169600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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1255 000169700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลชะอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1256 000169800           สถำนีอนำมัยนิธำกร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1257 000169900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสองคอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1258 000170000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพระพุทธบำทน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1259 000170100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเตำปูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1260 000170200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอนจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1261 000170300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลซ ำผักแพว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1262 000170400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำมะปรำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1263 000170500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโป่งก้อนเส้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1264 000170600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกุ่มหัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1265 000170700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคชสิทธ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1266 000170800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1267 000170900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกแย้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1268 000171000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบัวลอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1269 000171100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไผ่ต่ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1270 000171200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโพนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1271 000171300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยขมิ น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1272 000171400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1273 000171500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองไข่น  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1274 000171600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองแขม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1275 000171700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1276 000171800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองจรเข้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

1277 000171900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองนำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1278 000172000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองปลำหมอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1279 000172100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองปลิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1280 000172200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1281 000172300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลศรีปทุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1282 000172400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวิหำรแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1283 000172500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสหกรณ์หนองเสือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1284 000172600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองหมู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1285 000172700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1286 000172800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองสรวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1287 000172900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองช่ำงเหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1288 000173000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเจริญธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1289 000173100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองควำยโซ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1290 000173200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองหัวโพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1291 000173300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองสีดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1292 000173400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองกบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1293 000173500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1294 000173600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลม่วงหวำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1295 000173700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเขำดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1296 000173800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงโขมด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1297 000173900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสร่ำงโศก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1298 000174000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตลำดน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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1299 000174100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหรเทพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1300 000174200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1301 000174300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไผ่ขวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1302 000174400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนครัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1303 000174500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1304 000174600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไผ่หลิว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1305 000174700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1306 000174800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1307 000174900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองมน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1308 000175000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดงตะงำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1309 000175100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกลับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1310 000175200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1311 000175300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1312 000175400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพระพุทธบำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1313 000175500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลซับชะอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1314 000175600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตรีบุณโสภณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1315 000175700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลธำรเกษม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1316 000175800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1317 000175900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพุค ำจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1318 000176000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเขำวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1319 000176100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยป่ำหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1320 000176200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองคณฑี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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1321 000176300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1322 000176400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1323 000176600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเขำดินใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1324 000176700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลงิ วงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1325 000176800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลศำลำรีไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1326 000176900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลต้นตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1327 000177000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1328 000177100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพระยำทด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1329 000177200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลม่วงงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1330 000177300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเชิงรำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1331 000177400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเริงรำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1332 000177500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเมืองเก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1333 000177600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสวนดอกไม้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1334 000177700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหินลับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1335 000177800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหลังเขำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1336 000177900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสำวน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1337 000178000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลมิตรภำพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1338 000178100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองไทร ต ำบลหนองย่ำงเสือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1339 000178200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองย่ำงเสือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1340 000178300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลล ำสมพุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1341 000178400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโป่งไทร ต ำบลล ำสมพุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1342 000178500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองโป่ง ต ำบลล ำพญำกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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1343 000178600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมินทรำชินี จ.สระบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1344 000178700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองม่วงเหนือ ต ำบลล ำพญำกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1345 000178800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลซับสนุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1346 000178900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังยำง ต ำบลซับสนุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1347 000179000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแสลงพัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1348 000179100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปึกส ำโรง ต ำบลแสลงพัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1349 000179200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปำกน  ำ ต ำบลค ำพรำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1350 000179300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำฤทธ์ิ ต ำบลวังม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1351 000179400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลป่ำลำนหินดำด ต ำบลวังม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1352 000179500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโป่งเก้ง ต ำบลวังม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1353 000179600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสวนมะเด่ือ ต ำบลวังม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1354 000179700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเขำดินพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1355 000179800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแก้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1356 000179900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลผึ งรวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1357 000180000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพุแค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1358 000180100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1359 000180200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหน้ำพระลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1360 000180300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองจำน ต ำบลหน้ำพระลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1361 000180400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแสนสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1362 000180500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1363 000180600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1364 000180700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท้องคุ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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1365 000180800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำป่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1366 000180900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองข้ำงคอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1367 000181000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอนหัวฬ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1368 000181100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองไม้แดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1369 000181200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1370 000181300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองต ำหรุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1371 000181400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเหมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1372 000181500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1373 000181600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยกะปิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1374 000181700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเสม็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1375 000181800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลอ่ำงศิลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1376 000181900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลส ำนักบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1377 000182000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหัวกุญแจ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1378 000182100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหม่ืนจิตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1379 000182200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเฉลิมพระเกียรติฯ บ้ำนมำบล ำบิด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1380 000182300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลมำบไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1381 000182400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองซ  ำซำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1382 000182500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองบอนแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1383 000182600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1384 000182700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองเขิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1385 000182800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเนินโมก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1386 000182900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองชัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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1387 000183000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนป่ำแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1388 000183100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนป่ำยุบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1389 000183200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองไผ่แก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1390 000183300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองพลู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1391 000183400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองตะเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1392 000183500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยมะระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1393 000183600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองเสือช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1394 000183700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำจำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1395 000183800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองประดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1396 000183900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้ำงสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1397 000184000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเขำซก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1398 000184100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนชำกนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1399 000184200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโรงโป๊ะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1400 000184300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนมำบประชัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1401 000184400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองสมอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1402 000184500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตำลหมัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1403 000184600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองพังแค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1404 000184700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองเกตุใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1405 000184800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองหัวแรด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1406 000184900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1407 000185000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองตำอุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1408 000185100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเขำไม้แก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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1409 000185200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยใหญ่ หมู่ ๓ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1410 000185300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยใหญ่ บ้ำนซำกแง้ว หมู่ท่ี ๑๐ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1411 000185400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตะเคียนเตี ย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1412 000185500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเกำะล้ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1413 000185600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองต ำลึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1414 000185700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลมำบโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1415 000185800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองกะขะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1416 000185900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองหงษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1417 000186000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกขี หนอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1418 000186100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1419 000186200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหน้ำประดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1420 000186300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงนำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1421 000186400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเกำะลอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1422 000186500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงหัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1423 000186600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใหม่เชิงเนิน ต ำบลหน้ำพระธำตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1424 000186700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวัดหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1425 000186800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเซิด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1426 000186900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำเริก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1427 000187000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเนินแร่ ต ำบลนำเริก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1428 000187100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองไทร ต ำบลหมอนนำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1429 000187200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหมอนนำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1430 000187300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสระส่ีเหล่ียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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1431 000187400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวัดโบสถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1432 000187500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหัวถนน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1433 000187600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำข้ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1434 000187700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองปรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1435 000187800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองขยำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1436 000187900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งขวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1437 000188000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองเหียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1438 000188100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไร่เสธ์ ต ำบลหนองเหียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1439 000188200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำวังหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1440 000188300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสวนผัก ต ำบลบ้ำนช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1441 000188400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเนินตำมำก ต ำบลโคกเพลำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1442 000188500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไร่หลักทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1443 000188600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยสูบ ต ำบลนำมะตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1444 000188700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำพร้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1445 000188900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตลำดบึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1446 000189000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1447 000189100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโค้งดำรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1448 000189200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหุบบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1449 000189300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมินทรำชินี ต ำบลเขำคันทรงส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1450 000189400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตลำดล่ำงบำงพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1451 000189500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยกุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1452 000189600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยกรุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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1453 000189700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบ่อวิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1454 000189800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขำหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1455 000189900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเตำถ่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1456 000190000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเขำคันธมำทน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1457 000190100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำจอมเทียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1458 000190200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงเสร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1459 000190300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนช่องแสมสำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1460 000190400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทับเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1461 000190500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนซ่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1462 000190600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองเสม็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1463 000190700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปักมึน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1464 000190800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโปร่งเกตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1465 000190900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบึงตะกู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1466 000191000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนธรรมรัตน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1467 000191100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนอ่ำงกระพงศ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1468 000191200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขำชอำงค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1469 000191300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขำใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1470 000191400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองตำเพชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1471 000191500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองชุมเห็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1472 000191600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปรกฟ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1473 000191700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเกำะโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1474 000191800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำบุญมี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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1475 000191900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองจอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1476 000192000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1477 000192100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนยำยดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1478 000192200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตะพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1479 000192300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1480 000192400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเกำะเสม็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1481 000192500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขำยำยชุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1482 000192600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแกลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1483 000192700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนก้นหนอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1484 000192800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1485 000192900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำตำขวัญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1486 000193000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขำวังม่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1487 000193100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเนินพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1488 000193200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกะเฉด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1489 000193300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสมำนมิตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1490 000193400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทับมำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1491 000193500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลน  ำคอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1492 000193600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลมำบตำพุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1493 000193700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนยำยจ่ัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1494 000193800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลส ำนักท้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1495 000193900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนชำกหมำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1496 000194000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสระแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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1497 000194100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองบำงไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1498 000194200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนยำยร้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1499 000194300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขำครอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1500 000194400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองน  ำเย็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1501 000194500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1502 000194600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพะยูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1503 000194700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1504 000194800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเนินหย่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1505 000194900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขำหินแท่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1506 000195000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวัดบุญนำค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1507 000195100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนถนนกะเพรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1508 000195200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแพงพวย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1509 000195300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนจ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1510 000195400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกร่ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1511 000195500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลชำกพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1512 000195600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองป่ำไม้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1513 000195700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกระแสบน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1514 000195800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1515 000195900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขำดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1516 000196000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพธ์ิฐำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1517 000196100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกองดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1518 000196200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนช ำสมอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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1519 000196300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองปูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1520 000196400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพังรำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1521 000196500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปำกน  ำประแส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1522 000196600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1523 000196700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสองสลึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1524 000196800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเต้ำปูนหำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1525 000196900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสองพ่ีน้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1526 000197000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังจันทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1527 000197100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสันติสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1528 000197200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1529 000197300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขำตำอ๋ิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1530 000197400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขำสิงโต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1531 000197500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองเขต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1532 000197600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพลงตำเอ่ียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1533 000197700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองน  ำเย็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1534 000197800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสตบรรณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1535 000197900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนละหำรไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1536 000198000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหมู่บ้ำนตัวอย่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1537 000198100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองสะพำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1538 000198200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองตะแบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1539 000198300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนชำกมะหำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1540 000198400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองพะวำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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1541 000198500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเนินสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1542 000198600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองกรับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1543 000198700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหัวชวด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1544 000198800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองขนุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1545 000198900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนศำลำน  ำลึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1546 000199000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขำลอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1547 000199100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลชำกบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1548 000199200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองค้ำงคำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1549 000199300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1550 000199400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปำกแพรก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1551 000199500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่น  ำคู้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1552 000199600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอกกรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1553 000199700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยปรำบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1554 000199800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนมำบยำงพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1555 000199900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบึงตำต้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1556 000200000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1557 000200100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองน  ำแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1558 000200200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสำมแยกน  ำเป็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1559 000200300           สถำนีอนำมัยบ้ำนน  ำใส(เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมินทรำชินี ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1560 000200400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยทับมอญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1561 000200500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแสงส่องหล้ำ 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1562 000200600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนช ำฆ้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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1563 000200700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1564 000200800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1565 000200900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกระเฉท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1566 000201000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนิคมพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1567 000201100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพนำนิคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1568 000201200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนมะขำมคู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1569 000201300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองนำรำยณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1570 000201400           สถำนีอนำมัยต ำบลเกำะขวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1571 000201500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคมบำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1572 000201600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองขอน ต ำบลคมบำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1573 000201700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1574 000201800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลจันทนิมิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1575 000201900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงกะจะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1576 000202000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขำน้อย ต ำบลบำงกะจะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1577 000202100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแสลง ต.แสลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1578 000202200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนช ำโสม ต.แสลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1579 000202300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1580 000202400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเสม็ดงำม ต ำบลหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1581 000202500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพลับพลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1582 000202600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพลับพลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1583 000202700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1584 000202800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบ่อเจริญ ต ำบลบ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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1585 000202900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคำนรูด ต ำบลเกวียนหัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1586 000203000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตะปอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1587 000203100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเกำะจิก ต.บำงชัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1588 000203200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงชัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1589 000203300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวันยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1590 000203400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลซึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1591 000203500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลมำบไพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1592 000203600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังสรรพรส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1593 000203700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตรอกนอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1594 000203800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตกพรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1595 000203900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสะตอน้อย ต ำบลตกพรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1596 000204000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบ่อเวฬุ ต ำบลบ่อเวฬุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1597 000204100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโชคดี ต ำบลบ่อเวฬุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1598 000204200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสีพยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1599 000204300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ่อพุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1600 000204400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพลอยแหวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1601 000204500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเขำวัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1602 000204600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเขำบำยศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1603 000204700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนยำงระหง ต ำบลเขำบำยศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1604 000204800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งเบญจำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1605 000204900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขำลูกช้ำง ต ำบลทุ่งเบญจำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1606 000205000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสะพำนเลือก ต ำบลทุ่งเบญจำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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1607 000205100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลร ำพัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1608 000205200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโขมง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1609 000205300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตะกำดเง้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1610 000205400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปำกน  ำแขมหนู ต ำบลตะกำดเง้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1611 000205500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองขุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1612 000205600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนชำกชุม ต ำบลเขำแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1613 000205700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองเหล็กบน ต.เขำแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1614 000205800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตำเลียว ต ำบลเขำแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1615 000205900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโป่งน  ำร้อน ต ำบลโป่งน  ำร้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1616 000206000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังกระทิง ต ำบลโป่งน  ำร้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1617 000206100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองบอน ต ำบลหนองตำคง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1618 000206200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนซับตำเมำ ต ำบลหนองตำคง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1619 000206300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองตำคง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1620 000206400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเทพนิมิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1621 000206500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบึงชนัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1622 000206600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1623 000206700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลมะขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1624 000206800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหลวงประกอบนิติสำร (บ้ำนหนองอ้อ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1625 000206900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1626 000207000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งบอน ต ำบลปัถวี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1627 000207100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปัถวี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1628 000207200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทัพนคร ต ำบลปัถวี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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1629 000207300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังแซ้ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1630 000207400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลฉมัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1631 000207500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งเพล ต ำบลฉมัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1632 000207600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลอ่ำงคีรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1633 000207700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเกำะเปริด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1634 000207800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองช่ิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1635 000207900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนอีมุย  ต ำบลหนองช่ิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1636 000208000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพลิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1637 000208100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองน  ำเค็ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1638 000208200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงสระเก้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1639 000208300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงกะไชย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1640 000208400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตำเรือง ต ำบลปะตง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1641 000208500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกระทิงทอง ต ำบลปะตง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1642 000208600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองมะค่ำ ต ำบลทุ่งขนำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1643 000208700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเขำสะท้อน ต ำบลทุ่งขนำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1644 000208800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งขนำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1645 000208900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไทรงำม ต ำบลทับช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1646 000209000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทรำยขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1647 000209100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปะตง ต ำบลทรำยขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1648 000209200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสะตอน ต ำบลสะตอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1649 000209300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสวนส้ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1650 000209400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองบัวทอง ต ำบลแก่งหำงแมว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

1651 000209500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนขุนซ่อง ต ำบลขุนซ่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1652 000209600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหำงแมว ต ำบลขุนซ่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1653 000209700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสุขใจ ต ำบลขุนซ่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1654 000209800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหินดำษ ต ำบลขุนซ่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1655 000209900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนซอยสอง ต ำบลสำมพ่ีน้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1656 000210000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังไม้แดง ต ำบลสำมพ่ีน้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1657 000210100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเนินจ ำปำ ต ำบลพวำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1658 000210200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังอีแอ่น ต ำบลพวำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1659 000210300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเขำวงกต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1660 000210400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำยำยอำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1661 000210500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกระแจะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1662 000210600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสนำมไชย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1663 000210700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลช้ำงข้ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1664 000210800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1665 000210900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองลำว ต ำบลวังใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1666 000211000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนมูซู ต ำบลชำกไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1667 000211100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองน  ำเป็น ต ำบลพลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1668 000211200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำอุดม ต ำบลตะเคียนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1669 000211300           สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมินทรำชินี จ.จันทบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1670 000211400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลจันทเขลม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1671 000211500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแยกสะท้อน ต ำบลจันทเขลม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1672 000211600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองเสม็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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1673 000211700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองโสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1674 000211800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองคันทรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1675 000211900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วงน  ำขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1676 000212000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลอ่ำวใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1677 000212100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนอ่ำวช่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1678 000212200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปลำยคลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1679 000212300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท้ำยวัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1680 000212400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเกำะขวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1681 000212500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยแร้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1682 000212600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนฉำงเกลือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1683 000212700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเนินทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1684 000212800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพรงตะเฆ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1685 000212900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำพริก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1686 000213000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำกุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1687 000213100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองขวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1688 000213200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตะกำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1689 000213300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลช ำรำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1690 000213400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแหลมกลัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1691 000213500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำเส้น ต ำบลแหลมกลัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1692 000213600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไม้รูด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1693 000213700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วงโสม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1694 000213800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองมะขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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1695 000213900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหำดเล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1696 000214000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเขำสมิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1697 000214100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนชุมแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1698 000214200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพนมพริก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1699 000214300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1700 000214400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนฆ้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1701 000214500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำโสม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1702 000214600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสะตอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1703 000214700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองปุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1704 000214800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดินแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1705 000214900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลประณีต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1706 000215000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตำระวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1707 000215100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเกษมสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1708 000215200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเจียรพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1709 000215300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตรอกกระสังข์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1710 000215400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตำมำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1711 000215500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนมะนำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1712 000215600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปะอำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1713 000215700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองแอ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1714 000215800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหม่ืนด่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1715 000215900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลช้ำงทูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1716 000216000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแฟบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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1717 000216100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสำมแยกด่ำนชุมพล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1718 000216200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทับทิมสยำม 01 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1719 000216300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลด่ำนชุมพล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1720 000216400           สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมินทรำชินี จ.ตรำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1721 000216500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคอแล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1722 000216600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1723 000216700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนมะม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1724 000216800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลน  ำเช่ียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1725 000216900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงปิด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1726 000217000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบำงกระดำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1727 000217100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1728 000217200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเนินดินแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1729 000217300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนธรรมชำติบน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1730 000217400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนธรรมชำติล่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1731 000217500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเกำะหมำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1732 000217600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนอ่ำวพร้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1733 000217800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1734 000217900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองพร้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1735 000218000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบำงเบ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1736 000218100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสลักเพชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1737 000218200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเจ็กแบ๊ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1738 000218300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำไข่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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1739 000218400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1740 000218500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ต ำบลคลองนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1741 000218600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงตีนเป็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1742 000218700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1743 000218800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองจุกกระเฌอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1744 000218900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1745 000219000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงขวัญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1746 000219100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนครเน่ืองเขต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1747 000219200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังตะเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1748 000219300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโสธร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1749 000219400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1750 000219500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงกะไห ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1751 000219600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนำมแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1752 000219700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองเปรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1753 000219800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสมอเซ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1754 000219900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองอุดมชลจร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1755 000220000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองหลวงแพ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1756 000220100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงเตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1757 000220200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแขวงกล่ัน  ต ำบลบำงเตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1758 000220300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงสวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1759 000220400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงกระเจ็ด หมู่ท่ี 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1760 000220500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงกระเจ็ด หมู่ท่ี 4 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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1761 000220600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปำกน  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1762 000220700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำทองหลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1763 000220800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสำวชะโงก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1764 000220900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเสม็ดเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1765 000221000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเสม็ดใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1766 000221100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหัวไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1767 000221200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงขนำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1768 000221300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสิงโตทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1769 000221400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหมอนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1770 000221500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบึงน  ำรักษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1771 000221600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอนเกำะกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1772 000221700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลอง 21  ต ำบลดอนเกำะกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1773 000221800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโยธะกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1774 000221900           สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมินทรำชินี จ.ฉะเชิงเทรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1775 000222000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอนฉิมพลี  (บ้ำนคลอง 17) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1776 000222100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลศำลำแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1777 000222200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสว่ำงอำรมณ์  ต ำบลศำลำแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1778 000222300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโพรงอำกำศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1779 000222400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำสะอ้ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1780 000222500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงวัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1781 000222600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงสมัคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1782 000222700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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1783 000222800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงเกลือ ต ำบลบำงเกลือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1784 000222900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแสมขำว  ต ำบลสองคลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1785 000223000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสองคลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1786 000223100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองจอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1787 000223200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพิมพำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1788 000223300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำข้ำม ต ำบลท่ำข้ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1789 000223400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหอมศีล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1790 000223500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปำกอ้อมใหญ่  ต ำบลเขำดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1791 000223600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเกำะไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1792 000223700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองขุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1793 000223800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองบ้ำนโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1794 000223900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองประเวศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1795 000224000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอนทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1796 000224100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเทพรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1797 000224200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำพลับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1798 000224300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองตีนนก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1799 000224400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1800 000224500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงซ่อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1801 000224600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงกรูด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1802 000224700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแหลมประดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1803 000224800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลลำดขวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1804 000224900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสนำมจันทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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1805 000225000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแสนภูดำษ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1806 000225100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสิบเอ็ดศอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1807 000225200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเกำะขนุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1808 000225300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยพูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1809 000225400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองหว้ำ  ต ำบลบ้ำนซ่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1810 000225500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนซ่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1811 000225600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเมืองเก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1812 000225700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1813 000225800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำถ่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1814 000225900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปลำยกระจับ  ต ำบลหนองแหน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1815 000226000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองแหน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1816 000226100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนม่วงโพรง  ต ำบลเขำหินซ้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1817 000226200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเขำหินซ้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1818 000226300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1819 000226400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเมืองใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1820 000226500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสระไม้แดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1821 000226600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนยำงแดง ต ำบลคู้ยำยหมี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1822 000226700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำเลียบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1823 000226800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกตะเคียนงำม  ต ำบลทุ่งพระยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1824 000226900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกระบกเตี ย  ต ำบลท่ำกระดำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1825 000227000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนช ำป่ำงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1826 000227100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโปร่งเกตุ ต ำบลท่ำกระดำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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1827 000227200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโปร่งเจริญ  ต ำบลท่ำกระดำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1828 000227300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำยำว  ต ำบลท่ำกระดำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1829 000227400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองอุดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1830 000227500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งพระยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1831 000227600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล  ต ำบลลำดกระทิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1832 000227700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลลำดกระทิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1833 000227800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแปลงยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1834 000227900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองหน่ึง ต ำบลแปลงยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1835 000228000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลภูมิเจริญ ต ำบลหัวส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1836 000228100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองไม้แก่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1837 000228200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไทรทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1838 000228300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำตะเกียบ  (บ้ำนท่ำกลอย) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1839 000228500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองปรือกันยำง ต ำบลท่ำตะเกียบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1840 000228600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองประโยชน์   ต ำบลท่ำตะเกียบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1841 000228700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองตะเกรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1842 000228900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนธรรมรัตน์ใน  ต ำบลคลองตะเกรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1843 000229000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองตะเกรำ  (บ้ำนหนองคอก) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1844 000229100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเทพประทำน  ต ำบลคลองตะเกรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1845 000229200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลก้อนแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1846 000229300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองเข่ือน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1847 000229400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองเข่ือน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1848 000229500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงตลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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1849 000229600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงเล่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1850 000229700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1851 000229800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลรอบเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1852 000229900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวัดโบสถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1853 000230000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสนทรีย์ ต ำบลวัดโบสถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1854 000230100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงเดชะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1855 000230200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1856 000230300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงบริบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1857 000230400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดงพระรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1858 000230600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1859 000230700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกไม้ลำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1860 000230800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไม้เค็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1861 000230900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดงขี เหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1862 000231000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลจุฬำภรณ์อำทรรำษฎร์ ต ำบลดงขี เหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1863 000231100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเนินหอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1864 000231200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยเกษียรน้อย ต ำบลเนินหอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1865 000231300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโนนห้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1866 000231400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเมืองเก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1867 000231500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังดำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1868 000231600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเกำะแดง ต ำบลวังดำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1869 000231700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนนทรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1870 000231800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลย่ำนรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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1871 000231900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขำด้วน ต ำบลย่ำนรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1872 000232000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังตะเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1873 000232100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหำดนำงแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1874 000232200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปรำสำท  หำดนำงแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1875 000232300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลลำดตะเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1876 000232400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1877 000232500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองนำใน  บ้ำนนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1878 000232600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ่อทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1879 000232700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกอุดม ต ำบลหนองก่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1880 000232800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองก่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1881 000232900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำแขม  นำแขม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1882 000233000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเขำไม้แก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1883 000233100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโปร่งสะเดำ ต ำบลเขำไม้แก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1884 000233200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังท่ำช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1885 000233300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองสิบสอง ต ำบลวังท่ำช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1886 000233400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนด่ำนตะก่ัว ต ำบลนำดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1887 000233500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลส ำพันตำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1888 000233600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสะพำนหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1889 000233700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองตะแบก ต ำบลสะพำนหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1890 000233800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1891 000233900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองตำหม่ืน ต ำบลทุ่งโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1892 000234000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำสะตือ ต ำบลแก่งดินสอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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1893 000234100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขำขำด ต ำบลแก่งดินสอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1894 000234200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทับลำน ต ำบลบุพรำหมณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1895 000234300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนขุนศรี ต ำบลบุพรำหมณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1896 000234400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงกระเบำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1897 000234500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงเตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1898 000234600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1899 000234700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบำงรุ่งโรจน์ ต ำบลบำงยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1900 000234800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงแตน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1901 000234900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงพลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1902 000235000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองงูเหลือม ต ำบลบำงพลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1903 000235100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงปลำร้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1904 000235200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนิคมพัฒนำ ต ำบลบำงปลำร้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1905 000235300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1906 000235400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกระทุ่มแพ้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1907 000235500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเกำะลอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1908 000235600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1909 000235700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเกำะแดง ต ำบลบ้ำนหอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1910 000235800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1911 000235900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนน ต ำบลดงบัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1912 000236000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดงบัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1913 000236100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลค ำโตนด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1914 000236200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งสบก ต ำบลค ำโตนด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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1915 000236300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเนินสูง ต ำบลค ำโตนด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1916 000236400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบุฝ้ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1917 000236500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1918 000236600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกเข่ือน ต ำบลหนองแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1919 000236700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกกรวด  โพธ์ิงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1920 000236800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโพธ์ิงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1921 000236900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสัมพันธ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1922 000237000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1923 000237100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1924 000237200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงกุ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1925 000237300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดงกระทงยำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1926 000237400           สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมินทรำชินี จ.ปรำจีนบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1927 000237500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปรือวำยใหญ่ ต ำบลหนองโพรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1928 000237600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหัวหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1929 000237700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองปรือน้อย ต ำบลหัวหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1930 000237800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหำดยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1931 000237900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกรอกสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1932 000238000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองเกตุ ต ำบลโคกไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1933 000238100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกพนมดี ต ำบลโคกไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1934 000238200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคู้ล ำพัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1935 000238300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไผ่ชะเลือด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1936 000238400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเจดีย์ทอง ต ำบลท่ำช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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1937 000238500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำข่อย ต ำบลบ้ำนใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1938 000238600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองเหมือง ต ำบลวังกระโจม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1939 000238700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำทรำย ต ำบลท่ำทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1940 000238800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนชวดบัว ต ำบลดอนยอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1941 000238900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบำงหอย ต ำบลศรีจุฬำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1942 000239000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบำงปรัง ต ำบลศรีจุฬำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1943 000239100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองทองทรำย ต ำบลดงละคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1944 000239200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำแห ต ำบลดงละคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1945 000239300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนศรีนำวำ ต ำบลศรีนำวำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1946 000239400           สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมินทรำชินี จ.นครนำยก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1947 000239500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขำนำงบวช ต ำบลสำริกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1948 000239600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังยำยฉิม ต ำบลหินตั ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1949 000239700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขำทุเรียน ต ำบลเขำพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1950 000239800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปำกช่อง ต ำบลเขำพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1951 000239900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตอไม้แดง ต ำบลพรหมณี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1952 000240000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังปลำจีด ต ำบลพรหมณี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1953 000240100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไผ่ล้อม ต ำบลปำกพลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1954 000240200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใหม่ ต ำบลเกำะหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1955 000240300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสะแกซึง ต ำบลเกำะโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1956 000240400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงข่ำ ต ำบลเกำะโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1957 000240500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพรหมเพชร ต ำบลโคกกรวด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1958 000240600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเกำะกำ ต ำบลท่ำเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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1959 000240700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองหัวลิงใน ต ำบลหนองแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1960 000240800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบุ่งเข้ ต ำบลหนองแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1961 000240900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำใหม่ ต ำบลนำหินลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1962 000241000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองรี ต ำบลบ้ำนพร้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1963 000241100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทำงกระบือ ต ำบลบ้ำนพร้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1964 000241200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองคันจำม ต ำบลบ้ำนพริก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1965 000241300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพริก ต ำบลบ้ำนพริก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1966 000241400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไผ่ขวำง ต ำบลอำษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1967 000241500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทองหลำง ต ำบลทองหลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1968 000241600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลอง 30 ต ำบลทองหลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1969 000241700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบำงอ้อ ต ำบลบำงอ้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1970 000241800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแหลมไม้ย้อย ต ำบลพิกุลออก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1971 000241900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกร่ำงประตูวัง ต ำบลป่ำขะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1972 000242000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขำเพ่ิม ต ำบลเขำเพ่ิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1973 000242100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขำน้อย ต ำบลเขำเพ่ิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1974 000242200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนละว้ำ ต ำบลศรีกะอำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1975 000242300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปำกคลอง 22 ต ำบลพระอำจำรย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1976 000242400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบึงพระอำจำรย์ ต ำบลพระอำจำรย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1977 000242500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนลำดช้ำง ต ำบลบึงศำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1978 000242600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลอง 23 ฝ่ังเหนือ ต ำบลศีรษะกระบือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1979 000242700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลอง 24 ฝ่ังใต้ ต ำบลศีรษะกระบือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1980 000242800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขมรฝ่ังใต้ ต ำบลโพธ์ิแทน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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1981 000242900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเตยน้อย ต ำบลบำงสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1982 000243000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนประตูน  ำบำงสมบูรณ์ ต ำบลบำงสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1983 000243100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบำงนำงเล็ก ต ำบลทรำยมูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1984 000243200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบน ต ำบลบำงปลำกด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1985 000243300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใน ต ำบลบำงลูกเสือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1986 000243400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท ำนบ ต ำบลชุมพล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1987 000243500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแก้ง ต ำบลบ้ำนแก้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1988 000243600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเขำสิงห์โต ต ำบลบ้ำนแก้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1989 000243700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลศำลำล ำดวน ต ำบลศำลำล ำดวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1990 000243800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองไทร ต ำบลศำลำล ำดวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1991 000243900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเขำมะกำ ต ำบลศำลำล ำดวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1992 000244000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองน  ำใส ต ำบลโคกป่ีฆ้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1993 000244100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลลุงพู ต ำบลโคกป่ีฆ้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1994 000244200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกป่ีฆ้อง ต ำบลโคกป่ีฆ้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1995 000244300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบะขมิ น ต ำบลโคกป่ีฆ้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1996 000244400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำแยก ต ำบลท่ำแยก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1997 000244500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองผักขม ต ำบลท่ำแยก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1998 000244600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำเกษม ต ำบลท่ำเกษม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
1999 000244700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกสัมพันธ์ ต ำบลท่ำเกษม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2000 000244800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนน  ำซับเจริญ ต ำบลสระขวัญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2001 000244900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแก่งสีเสียด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2002 000245000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองมะละกอ ต ำบลสระขวัญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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2003 000245100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองบุหร่ี ต ำบลหนองบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2004 000245200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเนินแสนสุข ต ำบลหนองบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2005 000245300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลรำชันย์  ต ำบลไทยอุดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2006 000245400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำดี  ต ำบลซับมะกรูด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2007 000245500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแวง  ต ำบลไทรเดียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2008 000245600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทับทิมสยำม   ต ำบลคลองไก่เถ่ือน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2009 000245700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขำตำง๊อก  ต ำบลคลองไก่เถ่ือน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2010 000245800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองไก่เถ่ือน  ต ำบลคลองไก่เถ่ือน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2011 000245900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนน  ำค ำ  ต ำบลเบญจขร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2012 000246000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนชุมทอง  ต ำบลเบญจขร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2013 000246100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหินกอง  ต ำบลไทรทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2014 000246200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกุดเกวียน ต ำบลตำพระยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2015 000246300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำงำม  ต ำบลตำพระยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2016 000246400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกเพร็ก  ต ำบลทัพเสด็จ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2017 000246500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแสง์ ต ำบลทัพเสด็จ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2018 000246600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลมะกอก ต ำบลทัพเสด็จ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2019 000246700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองติม ต ำบลทัพรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2020 000246800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกไพล  ต ำบลทัพรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2021 000246900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองผักแว่น ต ำบลทัพรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2022 000247000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทัพไทย ต ำบลทัพไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2023 000247100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทับทิมสยำม   ต ำบลทัพไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2024 000247200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลรัตนะ  ต ำบลทัพไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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2025 000247300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนวมินทรำชินี ต ำบลทัพไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2026 000247400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคคลำน ต ำบลโคคลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2027 000247500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตำหลังใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2028 000247600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำตำสี  ต ำบลตำหลังใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2029 000247700           สถำนีอนำมัยคลองหินปูน หมู่ท่ี 1 ต ำบลคลองหินปูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2030 000247800           สถำนีอนำมัยคลองตำสูตร ม.10 ต ำบลคลองหินปูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2031 000247900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งมหำเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2032 000248000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองจระเข้ ต ำบลทุ่งมหำเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2033 000248100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองตะเคียนชัย  ต ำบลทุ่งมหำเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2034 000248200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำเกวียน  ต ำบลท่ำเกวียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2035 000248300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองมะนำว ต ำบลท่ำเกวียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2036 000248400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองหอย  ต ำบลผักขะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2037 000248500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยเด่ือ ต ำบลผักขะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2038 000248600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองเทำ ต ำบลโนนหมำกเค็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2039 000248700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทับใหม่  ต ำบลโนนหมำกเค็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2040 000248800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองน  ำใส  ต ำบลหนองน  ำใส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2041 000248900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนซับนกแก้ว  ต ำบลหนองน  ำใส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2042 000249000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนช่องกุ่ม  ต ำบลช่องกุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2043 000249100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยชัน  ต ำบลช่องกุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2044 000249200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแวง  ต ำบลหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2045 000249300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแซร์ออ  ต ำบลแซร์ออ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2046 000249400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขำพรมสุวรรณ  ต ำบลแซร์ออ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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2047 000249500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองหมำกฝ้ำย  ต ำบลหนองหมำกฝ้ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2048 000249600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใหม่ศรีจ ำปำ  ต ำบลหนองหมำกฝ้ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2049 000249700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองตะเคียนบอน  ต ำบลหนองตะเคียนบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2050 000249800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองทรำย  ต ำบลหนองตะเคียนบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2051 000249900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบ่อนำงชิง  ต ำบลห้วยโจด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2052 000250000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเมืองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2053 000250100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนิคมสร้ำงตนเองคลองน  ำใส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2054 000250200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหันทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2055 000250300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองน  ำใส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2056 000250400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำข้ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2057 000250500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลป่ำไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2058 000250600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทับพริก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2059 000250700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใหม่หนองไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2060 000250800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลผ่ำนศึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2061 000250900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองปรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2062 000251000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองสังข์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2063 000251100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองทับจันทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2064 000251200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลฟำกห้วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2065 000251300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโรงเรียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2066 000251400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเขำฉกรรจ์  ต ำบลเขำฉกรรจ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2067 000251500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองเจริญ  ต ำบลหนองหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2068 000251600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองหว้ำ  ต ำบลหนองหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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2069 000251700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลซับมะนำว  ต ำบลหนองหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2070 000251800           สถำนีอนำมัยนำคันหัก ต ำบลพระเพลิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2071 000251900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไทรทอง  ต ำบลพระเพลิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2072 000252000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเขำสำมสิบ  ต ำบลเขำสำมสิบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2073 000252100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกสูง ต ำบลโคกสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2074 000252200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลละลมติม ต ำบลโคกสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2075 000252300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองม่วง ต ำบลหนองม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2076 000252400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไผ่งำม  ต ำบลหนองม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2077 000252500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองแวง ต ำบลหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2078 000252600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองตะเคียน ต ำบลหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2079 000252700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองม่ัง ต ำบลหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2080 000252800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโนนหมำกมุ่น  ต ำบลโนนหมำกมุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2081 000252900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลอ่ำงศิลำ ต ำบลโนนหมำกมุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2082 000253000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนซับสิงโต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2083 000253100           สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมินทรำชินี จ.สระแก้ว ม.10 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2084 000253200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังใหม่ ต ำบลวังใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2085 000253300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งกบินทร์ ต ำบลวังใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2086 000253400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองเจริญสุข  ต ำบลวังทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2087 000253500           สถำนีอนำมัยบ้ำนถวำยเฉลิมพระเกียรติ(บ้ำนคลองยำยอินทร์) ต ำบลวังทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2088 000253600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองพลวงมะนำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2089 000253700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองปรู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2090 000253800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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2091 000253900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2092 000254000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโตนด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2093 000254100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองพระลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2094 000254200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหลักร้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2095 000254300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองกระทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2096 000254400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพลกรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2097 000254500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโนนฝร่ัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2098 000254600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลขนำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2099 000254700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2100 000254800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลศรีษะละเลิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2101 000254900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพุดซำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2102 000255000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลมะค่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2103 000255100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลระกำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2104 000255200           สถำนีอนำมัยบ้ำนโคกกรวด หมู่ท่ี 02 โคกกรวด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2105 000255300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไชยมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2106 000255400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองปลิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2107 000255500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลยำงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2108 000255600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสีมุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2109 000255700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งกระโดน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2110 000255800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกระฉอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2111 000255900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลมะเริงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2112 000256000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองไข่น  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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2113 000256100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอนแสนสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2114 000256200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2115 000256300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเฉลียงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2116 000256400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกกระชำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2117 000256500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลมำบกรำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2118 000256600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลจระเข้หิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2119 000256700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตล่ิงชัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2120 000256800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลมำบตะโกเอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2121 000256900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำรำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2122 000257000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลอังโกน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2123 000257100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโนนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2124 000257200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลล ำเพียก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2125 000257300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลซับระวิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2126 000257400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลซับก้ำนเหลือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2127 000257500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2128 000257600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสระว่ำนพระยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2129 000257700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกไม้ตำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2130 000257800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสันติสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2131 000257900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2132 000258000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกุดโบสถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2133 000258100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสมบัติเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2134 000258200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอนแขวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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2135 000258300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2136 000258400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลรำษฎร์พัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2137 000258500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปอปิด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2138 000258600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคูขำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2139 000258700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคอนเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2140 000258800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2141 000258900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตำจ่ัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2142 000259000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปรำงค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2143 000259100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2144 000259200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยไหรำษฎร์พัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2145 000259300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโนนเต็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2146 000259400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอนใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2147 000259500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลขำมสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2148 000259600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2149 000259700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกกระเบื อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2150 000259800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตลุกพลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2151 000259900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลช่อระกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2152 000260000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองบัวตะแบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2153 000260100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสีสุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2154 000260200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2155 000260300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2156 000260400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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2157 000260500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลละกอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2158 000260600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดงพลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2159 000260700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหินโคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2160 000260800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพะโค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2161 000260900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพลับพลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2162 000261000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำอ่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2163 000261100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองปรึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2164 000261200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำลำดขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2165 000261300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลขี ตุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2166 000261400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโจด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2167 000261500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกอโจด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2168 000261600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลละลม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2169 000261700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลด่ำนเกวียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2170 000261800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกุดพิมำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2171 000261900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลด่ำนนอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2172 000262000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2173 000262100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตะเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2174 000262200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกุดม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2175 000262300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2176 000262400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแปรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2177 000262500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพันชนะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2178 000262600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสระจรเข้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

2179 000262700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองกรำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2180 000262800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองบัวตะเกียด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2181 000262900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองบัวละคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2182 000263000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหินดำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2183 000263100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยจรเข้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2184 000263200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2185 000263300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2186 000263400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลซับพลู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2187 000263500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโนนเมืองพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2188 000263600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอนป่ำโอบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2189 000263700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลด่ำนจำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2190 000263800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลใหม่นำรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2191 000263900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2192 000264000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสระพัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2193 000264100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลค้ำงพลู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2194 000264200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2195 000264300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคูเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2196 000264400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสระตะเฆ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2197 000264500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสำยออ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2198 000264700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลถนนโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2199 000264800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองดุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2200 000264900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใหม่กลอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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2201 000265000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโตนด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2202 000265100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเพชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2203 000265200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอนชมพู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2204 000265300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตลำดแค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2205 000265400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหลุมข้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2206 000265500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำกระทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2207 000265600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลมะค่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2208 000265700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพลสงครำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2209 000265800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลมะรุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2210 000265900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเหล่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2211 000266000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2212 000266100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2213 000266200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสะพำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2214 000266300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอนท้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2215 000266400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองตะคลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2216 000266500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำรำดพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2217 000266600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโนนเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2218 000266700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเมืองนำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2219 000266800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลชีวึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2220 000266900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพะงำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2221 000267000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองหัวฟำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2222 000267100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเมืองเกษตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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2223 000267200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดงบัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2224 000267300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองแจ้งน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2225 000267400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทองหลำงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2226 000267500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองพลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2227 000267600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคูขำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2228 000267700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโนนทองหลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2229 000267800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอนชุมช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2230 000267900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2231 000268000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบัวลำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2232 000268100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหินแห่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2233 000268200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโพนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2234 000268300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองเชียงโข่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2235 000268400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2236 000268500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโนนจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2237 000268600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโนนกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2238 000268700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกสี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2239 000268800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอนคนทำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2240 000268900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองจะบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2241 000269000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเมืองพะไล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2242 000269100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโนนประดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2243 000269200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองแจ้งใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2244 000269300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลส่ีเหล่ียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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2245 000269400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโนนไผ่ล้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2246 000269500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกสี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2247 000269600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนประทำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2248 000269700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหัวหนอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2249 000269800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2250 000269900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหันห้วยทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2251 000270000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคอกหมู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2252 000270100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหญ้ำคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2253 000270200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองช่ำงตำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2254 000270300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเย้ยตะแบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2255 000270400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2256 000270500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองคู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2257 000270600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตะคุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2258 000270700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสุขัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2259 000270800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบุสมอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2260 000270900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลขุนละคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2261 000271000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตะขบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2262 000271100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลน  ำซับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2263 000271200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพระเพลิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2264 000271300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนกออก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2265 000271400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพร้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2266 000271500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองปลิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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2267 000271600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2268 000271700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2269 000271800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเชียงสำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2270 000271900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลล ำนำงแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2271 000272000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองนกเขียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2272 000272100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปลำยดำบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2273 000272200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหลุมข้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2274 000272300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำงเหริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2275 000272400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำเย่ียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2276 000272500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนซึม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2277 000272600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสัมฤทธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2278 000272700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลลุงตำมัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2279 000272800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2280 000272900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2281 000273000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2282 000273100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลจำรย์ต ำรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2283 000273200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลรังกำใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2284 000273300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนิคมสร้ำงตนเอง 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2285 000273400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลชีวำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2286 000273500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนิคมสร้ำงตนเอง 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2287 000273600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองหญ้ำขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2288 000273700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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2289 000273800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2290 000273900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลมะกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2291 000274000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลมะค่ำระเว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2292 000274100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2293 000274200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองระเวียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2294 000274300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทับสวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2295 000274400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโนนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2296 000274500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำล่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2297 000274600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไผ่นกเขำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2298 000274700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองสำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2299 000274800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหินดำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2300 000274900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองพลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2301 000275000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองม่วงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2302 000275100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองนำพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2303 000275200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลซ่ำเลือด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2304 000275300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหลุ่งประดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2305 000275400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตะโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2306 000275500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองแต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2307 000275600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลประสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2308 000275700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2309 000275800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2310 000275900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกพะงำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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2311 000276000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกหินช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2312 000276100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตำจง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2313 000276200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองตำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2314 000276300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโนนรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2315 000276400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปฏิรูปท่ีดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2316 000276500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองหลัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2317 000276600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตูมใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2318 000276700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลประดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2319 000276800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเหมือดแอ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2320 000276900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหินตั ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2321 000277000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเมืองเก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2322 000277100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกมะกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2323 000277200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโนนค่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2324 000277300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองหอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2325 000277400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโค้งยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2326 000277500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลมะเกลือเก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2327 000277600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปลำยรำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2328 000277700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลมะเกลือใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2329 000277800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวะภูแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2330 000277900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2331 000278000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองตะไก้ อ ำเภอสูงเนิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2332 000278100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกุดจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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2333 000278200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโป่งแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2334 000278300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพันดุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2335 000278400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกแขวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2336 000278500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองสรวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2337 000278600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองตะครอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2338 000278700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบึงอ้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2339 000278800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2340 000278900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปำงละกอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2341 000279000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังโรงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2342 000279100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลใหม่ส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2343 000279200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองตะแบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2344 000279300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2345 000279400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกุดน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2346 000279500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโนนเสลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2347 000279600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองน  ำใส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2348 000279700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยลุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2349 000279800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังโรงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2350 000279900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองจอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2351 000280000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2352 000280100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2353 000280200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองกก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2354 000280300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองมะค่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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2355 000280400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกลำงดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2356 000280500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองกระทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2357 000280600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองไข่น  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2358 000280700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังกะทะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2359 000280800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองขวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2360 000280900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองดินด ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2361 000281000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2362 000281100           สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมินทรำชินี จ.นครรำชสีมำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2363 000281200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ่อทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2364 000281300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลขนงพระเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2365 000281400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลขนงพระใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2366 000281500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองคุ้ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2367 000281600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2368 000281700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลซับพลู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2369 000281800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองน  ำแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2370 000281900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2371 000282000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลซับน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2372 000282100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโนนกระโดน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2373 000282200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหัวท ำนบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2374 000282300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสำรภี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2375 000282400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2376 000282500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลซับตะคร้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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2377 000282600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบุกระโทก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2378 000282700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองหัวแรด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2379 000282800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองตะไก้ อ ำเภอหนองบุณมำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2380 000282900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลลุงเขว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2381 000283000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองไม้ไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2382 000283100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลใหม่อุดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2383 000283200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโนนส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2384 000283300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโนนระเวียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2385 000283400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสีสุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2386 000283500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหัวหนอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2387 000283600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโนนตำเถร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2388 000283700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลส ำพะเนียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2389 000283800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอนยำวน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2390 000283900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอนยำวใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2391 000284000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลศำลเจ้ำพ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2392 000284100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองทุเรียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2393 000284200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำวังไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2394 000284300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบุเจ้ำคุณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2395 000284400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลยุบอีปูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2396 000284500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโนนสำวเอ้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2397 000284600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลระเริง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2398 000284700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบะใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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2399 000284800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองโสมง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2400 000284900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไทยสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2401 000285000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลส ำนักตะคร้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2402 000285100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2403 000285200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสะพำนหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2404 000285300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบึงปรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2405 000285400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังยำยทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2406 000285500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลลิ นฟ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2407 000285600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกระเบื องนอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2408 000285700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลครบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2409 000285800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเมืองจำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2410 000285900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสระพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2411 000286000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลมำบกรำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2412 000286100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพังเทียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2413 000286200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทัพรั ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2414 000286300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองหอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2415 000286400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท ำนบพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2416 000286600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2417 000286700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลช่องแมว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2418 000286800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดงหลบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2419 000286900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไพล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2420 000287000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลมะดัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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2421 000287100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกรูด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2422 000287200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพระพุทธ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2423 000287300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำตำวงษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2424 000287400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2425 000287500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองโพรง ต ำบลอิสำณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2426 000287600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหัววัว ต ำบลเสม็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2427 000287700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบัว ต ำบลบ้ำนบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2428 000287800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบุลำว ต ำบลสะแกโพรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2429 000287900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองเกียบ  ต ำบลสะแกโพรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2430 000288000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสวำยจีก ต ำบลสวำยจีก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2431 000288100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนยำง ต ำบลบ้ำนยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2432 000288200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแก่นเจริญ ต ำบลพระครู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2433 000288300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพะไล ต ำบลถลุงเหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2434 000288400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองตำด ต ำบลหนองตำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2435 000288500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปีกฝำย  ต ำบลหนองตำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2436 000288600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนลุมปุ๊ก ต ำบลลุมปุ๊ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2437 000288700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตลำดชัย ต ำบลสองห้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2438 000288800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสวำยสอ ต ำบลบัวทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2439 000288900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโกรกขี หนู ต ำบลชุมเห็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2440 000289000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปริงเปน ต ำบลหลักเขต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2441 000289100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกตำล ต ำบลสะแกซ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2442 000289200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกกลำง ต ำบลกลันทำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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2443 000289300           สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมินทรำชินี บ้ำนยำงน้อย หมู่ท่ี 3 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2444 000289400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปะเคียบ ต ำบลปะเคียบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2445 000289500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโจด ต ำบลปะเคียบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2446 000289600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแพ ต ำบลบ้ำนแพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2447 000289700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนยำนำง ต ำบลพรส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2448 000289800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหินเหล็กไฟ ต ำบลหินเหล็กไฟ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2449 000289900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนมำลัย ต ำบลหินเหล็กไฟ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2450 000290000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกก่อง ต ำบลหินเหล็กไฟ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2451 000290100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนเจริญ ต ำบลตูมใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2452 000290200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกรูด ต ำบลตูมใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2453 000290300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองขมำร ต ำบลหนองขมำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2454 000290400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสวนใหม่ ต ำบลกระสัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2455 000290500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนล ำดวน ต ำบลล ำดวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2456 000290600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองพลวง ต ำบลล ำดวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2457 000290700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสองชั น ต ำบลสองชั น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2458 000290800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนจอม ต ำบลสองชั น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2459 000290900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสูงเนิน ต ำบลสูงเนิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2460 000291000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตะครองใต้ ต ำบลสูงเนิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2461 000291100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองเต็ง ต ำบลหนองเต็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2462 000291200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหว้ำใต้ ต ำบลหนองเต็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2463 000291300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเมืองไผ่ ต ำบลเมืองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2464 000291400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสวำยสอ ต ำบลเมืองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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2465 000291500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไม้แดง ต ำบลชุมแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2466 000291600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนก้ำนเหลือง ต ำบลชุมแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2467 000291700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเพชร ต ำบลบ้ำนปรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2468 000291800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยส ำรำญ ต ำบลห้วยส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2469 000291900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกันทรำรมย์ ต ำบลกันทรำรมย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2470 000292000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนศรีภูมิ ต ำบลศรีภูมิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2471 000292100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองกก ต ำบลสะเดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2472 000292200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขว้ำ ต ำบลสะเดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2473 000292300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งโพธ์ิ ต ำบลชุมแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2474 000292400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองทองล่ิม ต ำบลหนองโบสถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2475 000292500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกศรีพัฒนำ ต ำบลหนองกง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2476 000292600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนผักหวำน ต.ถนนหัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2477 000292700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองไทร ต ำบลหนองไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2478 000292800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนก้ำนเหลือง ต ำบลก้ำนเหลือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2479 000292900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสิงห์ ต ำบลบ้ำนสิงห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2480 000293000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกแร่ ต ำบลล ำไทรโยง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2481 000293100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกยำง ต ำบลทรัพย์พระยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2482 000293200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองยำง ต ำบลหนองยำยพิมพ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2483 000293300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหัวถนน ต ำบลหัวถนน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2484 000293400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนชุมแสง ต ำบลทุ่งแสงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2485 000293500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองโสน ต ำบลหนองโสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2486 000293600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองก่ี ต ำบลหนองก่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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2487 000293700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนขำมน้อย ต ำบลเย้ยปรำสำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2488 000293800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองไผ่ ต ำบลเมืองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2489 000293900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนอะรำง ต ำบลดอนอะรำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2490 000294000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกสะอำด ต ำบลดอนอะรำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2491 000294100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกสว่ำง ต ำบลโคกสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2492 000294200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสระขุด ต ำบลทุ่งกระเต็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2493 000294300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนลุงขี หนู ต ำบลท่ำโพธ์ิชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2494 000294400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกสูง-คูขำด ต ำบลโคกสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2495 000294500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองท ำนบ ต ำบลบุกระสัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2496 000294600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตำจง ต ำบลตำจง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2497 000294700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกไม้แดง ต ำบลส ำโรงใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2498 000294800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสันติสุข ต ำบลส ำโรงใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2499 000294900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกหญ้ำคำ  ต ำบลยำยแย้มวัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2500 000295000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแวง ต ำบลหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2501 000295100           สถำนีอนำมัยบ้ำนหนองหว้ำ ต ำบลหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2502 000295200           สถำนีอนำมัยบ้ำนหนองตำเยำ ต ำบลหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2503 000295300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนศรีทำยำท ต ำบลหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2504 000295400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนรำษฎร์รักแดน ต ำบลหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2505 000295500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกสะอำด ต ำบลหนองตะครอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2506 000295600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองกรำด  หนองตระครอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2507 000295700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกว่ำน ต ำบลโคกว่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2508 000295800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองหมี ต ำบลโคกว่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

2509 000295900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแสลงโทน ต ำบลแสลงโทน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2510 000296000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไทร ต ำบลบ้ำนไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2511 000296100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกประเดียก ต ำบลละเวี ย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2512 000296200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนจรเข้มำก ต ำบลจรเข้มำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2513 000296300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกเมือง ต ำบลจรเข้มำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2514 000296400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกสะอำด  ปังกู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2515 000296500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกย่ำง ต ำบลโคกย่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2516 000296600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตลุงเก่ำ ต ำบลโคกม้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2517 000296700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนละลมพนู ต ำบลไพศำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2518 000296800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพิณทอง ต ำบลไพศำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2519 000296900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตะโกตำพิ ต ำบลตะโกตำพิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2520 000297000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขำคอก ต ำบลเขำคอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2521 000297100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโนนสว่ำง ต ำบลเขำคอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2522 000297200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองบอน ต ำบลหนองบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2523 000297300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกมะขำม ต ำบลโคกมะขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2524 000297400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกรัง ต ำบลโคกตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2525 000297500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกสัมพันธ์ ต ำบลปะทัดบุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2526 000297600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนส่ีเหล่ียม ต ำบลส่ีเหล่ียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2527 000297700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกระเหย ต ำบลปรำสำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2528 000297800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนเจริญ ต ำบลโนนเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2529 000297900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองไม้งำม ต ำบลหนองไม้งำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2530 000298000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสำยตะกู ต ำบลสำยตะกู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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2531 000298100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสำยโท 12 ใต้ ต ำบลสำยตะกู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2532 000298200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนละหำนทรำยใหม่ ต ำบลหินลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2533 000298300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบึงเจริญ ต ำบลบึงเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2534 000298400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสำยโท 5 ใต้ ต ำบลจันทบเพชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2535 000298500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหลัก ต ำบลเขำดินเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2536 000298600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนม่วงใต้ ต ำบลมะเฟือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2537 000298700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองม่วง ต ำบลบ้ำนจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2538 000298800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแฮด ต ำบลบ้ำนเป้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2539 000298900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแวง ต ำบลบ้ำนแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2540 000299000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเพียแก้ว ต ำบลบ้ำนยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2541 000299100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองจิก ต ำบลหำยโศก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2542 000299200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองมันปลำ ต ำบลหนองคู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2543 000299300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนส่ีเหล่ียมเจริญ ต ำบลแสลงพัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2544 000299400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแสลงพัน ต ำบลแสลงพัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2545 000299500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบุแปบ ต ำบลทะเมนชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2546 000299600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตลำดโพธ์ิ ต ำบลตลำดโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2547 000299700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองผะองค์ ต ำบลหนองกระทิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2548 000299800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโกรกประดู่ ต ำบลโคกกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2549 000299900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกกลำง ต ำบลโคกกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2550 000300000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนว่ำนพัฒนำ ต ำบลโคกสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2551 000300100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองครก ต ำบลเมืองแฝก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2552 000300200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนยำง ต ำบลบ้ำนยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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2553 000300300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลผไทรินทร์ ต ำบลผไทรินทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2554 000300400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกล่ำม ต ำบลโคกล่ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2555 000300500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนตะครอง ต ำบลหินโคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2556 000300600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองบัวโคก ต ำบลหนองบัวโคก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2557 000300700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำศรีนวล ต ำบลบุโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2558 000300800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองโดน ต ำบลหนองโดน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2559 000300900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองเกำะ ต ำบลสตึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2560 000301000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งวัง ต ำบลทุ่งวัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2561 000301100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเมืองแก ต ำบลเมืองแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2562 000301200           สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำนวมินทรำชินี บ้ำนหนองใหญ่ ต ำบลหนองใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2563 000301300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนร่อนทอง ต ำบลร่อนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2564 000301500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนป่ำหนำม ต ำบลดงพลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2565 000301600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำลำว ต ำบลดอนมนต์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2566 000301700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนชุมแสง ต ำบลชุมแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2567 000301800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนสมบูรณ์ ต ำบลชุมแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2568 000301900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำม่วง ต ำบลท่ำม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2569 000302000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนมะพริก ต ำบลสะแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2570 000302100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสระบัว ต ำบลสระบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2571 000302200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสนำมชัย ต ำบลสนำมชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2572 000302300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกระสัง ต ำบลกระสัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2573 000302400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกสว่ำง  หัวฝำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2574 000302500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไทยเจริญ ต ำบลไทยเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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2575 000302600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกลอย ต ำบลไทยเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2576 000302700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองน  ำขุ่น ต ำบลหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2577 000302800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปลื มใต้ ต ำบลโคกมะม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2578 000302900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเทพพัฒนำ ต ำบลโคกมะม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2579 000303000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหูท ำนบ ต ำบลหูท ำนบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2580 000303100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกไม้แดง ต ำบลหูท ำนบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2581 000303200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำโพธ์ิ ต ำบลนำโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2582 000303300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนกลำง ต ำบลบ้ำนคู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2583 000303400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำเหล็ก ต ำบลบ้ำนดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2584 000303500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหัวช้ำง ต ำบลบ้ำนดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2585 000303600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแวง ต ำบลดอนกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2586 000303700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพธ์ิเงิน ต ำบลห้วยหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2587 000303800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนงิ ว ต ำบลห้วยหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2588 000303900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนขำม ต ำบลไทยสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2589 000304000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกระเบื องน้อย ต ำบลหนองชัยศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2590 000304100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเสำเดียว ต ำบลเสำเดียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2591 000304200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปรำสำททอง ต ำบลเมืองฝ้ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2592 000304300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองโคลน ต ำบลสระทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2593 000304400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนจันดุม ต ำบลจันดุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2594 000304500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกเจริญ ต ำบลจันดุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2595 000304600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกขมิ น ต ำบลโคกขมิ น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2596 000304700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตำพระ ต ำบลโคกขมิ น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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2597 000304800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนป่ำชัน ต ำบลป่ำชัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2598 000304900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนส ำโรง ต ำบลส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2599 000305000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยรำช ต ำบลห้วยรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2600 000305100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใหม่ ต ำบลสำมแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2601 000305200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหว้ำ ต ำบลตำเสำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2602 000305300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตะโก ต ำบลตะโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2603 000305400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสนวน ต ำบลสนวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2604 000305500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกอรุณ ต ำบลโคกเหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2605 000305600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเมืองโพธ์ิ ต ำบลเมืองโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2606 000305800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งจังหัน ต ำบลทุ่งจังหัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2607 000305900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกรัก ต ำบลโกรกแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2608 000306000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงบัง ต ำบลดงอีจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2609 000306100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปรำสำทพร ต ำบลหนองปล่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2610 000306200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเมืองยำง ต ำบลเมืองยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2611 000306300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองตำเปล่ง ต ำบลช่อผกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2612 000306400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองหว้ำ ต ำบลละลวด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2613 000306500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกสนวน ต ำบลโคกสนวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2614 000306700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทองหลำง ต.ทองหลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2615 000306800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเป้ำพัฒนำ ต.แดงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2616 000306900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบำก ต.กู่สวนแตง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2617 000307000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองเยือง ต ำบลหนองเยือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2618 000307200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลซับคะนึง ต ำบลโนนดินแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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2619 000307300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองกก ต ำบลส้มป่อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2620 000307400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนล ำนำงรอง ต ำบลล ำนำงรอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2621 000307500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองเสม็ด ต ำบลล ำนำงรอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2622 000307600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสองห้อง ต ำบลบ้ำนด่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2623 000307700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปรำสำท ต ำบลปรำสำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2624 000307800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนมะขำมป้อม ต ำบลปรำสำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2625 000307900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปลัดปุ๊ก ต ำบลวังเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2626 000308000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงกระทิง ต ำบลโนนขวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2627 000308100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองนำ ต ำบลโนนขวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2628 000308200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเจริญสุข ต ำบลเจริญสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2629 000308400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนไม้ไฟ ต ำบลตำเป๊ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2630 000308500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกตำหึงพัฒนำ ต ำบลอีสำนเขต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2631 000308600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนถำวร ต ำบลถำวร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2632 000308700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบุตำพวง ต ำบลถำวร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2633 000308800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนยำยแย้ม ต ำบลยำยแย้มวัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2634 000308900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตั งใจ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2635 000309000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเพี ยรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2636 000309100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2637 000309200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนส ำโรงโคกเพชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2638 000309300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2639 000309400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสลักได ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2640 000309500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตำอ็อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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2641 000309600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกำเกำะ ต ำบลตำอ๊อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2642 000309700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทัพกระบือ ต ำบลส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2643 000309800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแกใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2644 000309900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนอกเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2645 000310000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคอโค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2646 000310100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2647 000310200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเฉนียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2648 000310300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเทนมีย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2649 000310400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2650 000310500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเมืองที ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2651 000310600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2652 000310700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบุฤำษี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2653 000310800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตระแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2654 000310900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแสลงพันธ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2655 000311000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกำเกำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2656 000311100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสวนหม่อน ต ำบลชุมพลบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2657 000311200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2658 000311300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไพรขลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2659 000311400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพนม่วง ต ำบลไพรขลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2660 000311500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลศรีณรงค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2661 000311600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลยะวึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2662 000311700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเมืองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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2663 000311800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนยำงบ่ออี ต ำบลเมืองบ้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2664 000311900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนอ้อ-ตล่ิงชัน ต ำบลสระขุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2665 000312000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสระขุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2666 000312100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกระเบื อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2667 000312200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2668 000312300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกระโพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2669 000312400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตระมุง ต ำบลกระโพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2670 000312500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตำกลำง ต ำบลกระโพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2671 000312600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสำโรช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2672 000312700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพรมเทพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2673 000312800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโพนครก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2674 000312900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสะเอิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2675 000313000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองม่วง ต ำบลเมืองแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2676 000313100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2677 000313200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปรีง ต ำบลบะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2678 000313300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2679 000313400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนม่วงมูล ต ำบลหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2680 000313500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโสมน ต ำบลบัวโคก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2681 000313600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบัวโคก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2682 000313700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองเมธี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2683 000313800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งกุลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2684 000313900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงเค็ง ต ำบลเมืองลึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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2685 000314000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเมืองลีง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2686 000314100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกระหำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2687 000314200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนว่ำน ต ำบลบุแกรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2688 000314300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบุแกรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2689 000314400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองสนิท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2690 000314500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนม่วง ต ำบลบ้ำนผือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2691 000314600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลลุ่มระวี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2692 000314700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลชุมแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2693 000314800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเป็นสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2694 000314900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทมอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2695 000315000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไพล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2696 000315100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปรือ ต ำบลปรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2697 000315200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งมน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2698 000315300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตำเบำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2699 000315400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2700 000315500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปลัด ต ำบลหนองใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2701 000315600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2702 000315700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกะดำด ต ำบลโคกยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2703 000315800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2704 000315900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไทร ต ำบลบ้ำนไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2705 000316000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนมะเมียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2706 000316100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเชื อเพลิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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2707 000316200           สถำนีอนำมัยต ำบลปรำสำททนง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2708 000316300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2709 000316400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2710 000316500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกันตรวจระมวล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2711 000316600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสมุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2712 000316700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลประทัดบุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2713 000316800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปรำสำทเบง ต ำบลกำบเชิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2714 000316900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคูตัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2715 000317000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลด่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2716 000317100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเกษตรถำวร ต ำบลด่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2717 000317200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแนงมุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2718 000317300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสระทอง ต ำบลแนงมุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2719 000317400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนสวรรค์ ต ำบลโคกตะเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2720 000317500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตะเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2721 000317600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลธำตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2722 000317700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2723 000317800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบึง ต ำบลดอนแรด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2724 000317900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนแรด ต ำบลดอนแรด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2725 000318000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองบัวทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2726 000318100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดินแดง ต ำบลหนองบัวบำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2727 000318200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองบัวบำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2728 000318300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองใหญ่ ต ำบลหนองหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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2729 000318400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองเทพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2730 000318500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนผ ำ ต ำบลหนองเทพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2731 000318600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคอนสวรรค์ ต ำบลไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2732 000318700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2733 000318800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโนน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2734 000318900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองกระทุง ต ำบลเบิด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2735 000319000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเบิด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2736 000319100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลระเวียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2737 000319200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนซำด ต ำบลระเวียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2738 000319300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลน  ำเขียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2739 000319400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกุดขำคีม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2740 000319500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลยำงสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2741 000319600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทับใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2742 000319700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลค ำผง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2743 000319800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนเปือย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2744 000319900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโพนโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2745 000320000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองระฆัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2746 000320100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำนวน ต ำบลนำนวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2747 000320200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนอ้อมแก้ว ต ำบลนำนวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2748 000320300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2749 000320400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหัวงัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2750 000320500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสองห้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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2751 000320600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองอียอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2752 000320700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหัวแรต ต ำบลตรึม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2753 000320800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตรึม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2754 000320900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลจำรพัต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2755 000321000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2756 000321100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำท่ม ต ำบลแตล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2757 000321200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแตล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2758 000321300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2759 000321400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคำละแมะ ต ำบลคำละแมะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2760 000321500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองเหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2761 000321600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนยะยำน ต ำบลหนองเหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2762 000321700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองขวำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2763 000321800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลช่ำงป่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2764 000321900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกุดหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2765 000322000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลขวำวใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2766 000322100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำรุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2767 000322200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตรมไพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2768 000322300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลผักไหม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2769 000322400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโดง ต ำบลสังขะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2770 000322500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลขอนแตก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2771 000322600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2772 000322700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพระแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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2773 000322800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนจำรย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2774 000322900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกระเทียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2775 000323000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองยำว ต.กระเทียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2776 000323100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสะกำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2777 000323200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตำตุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2778 000323300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทับทัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2779 000323400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตำคง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2780 000323500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนซบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2781 000323600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทับทิมสยำม04 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2782 000323700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเทพรักษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2783 000323800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโชคเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2784 000323900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตะเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2785 000324000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลอู่โลก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2786 000324100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตร ำดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2787 000324200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตระเปียงเตีย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2788 000324300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลส ำโรงทำบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2789 000324400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกระออม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2790 000324500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองฮะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2791 000324600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2792 000324700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลศรีสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2793 000324800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเกำะแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2794 000324900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหม่ืนศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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2795 000325000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกะเลำ ต ำบลหม่ืนศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2796 000325100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเสม็จ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2797 000325200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสะโน ต ำบลสะโน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2798 000325300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลประดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2799 000325400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสะเดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2800 000325500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ต ำบลจรัส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2801 000325600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำสนวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2802 000325700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตำวัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2803 000325800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองโจงโลง ต ำบลตำวัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2804 000325900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลอำโพน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2805 000326000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลส ำเภำลูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2806 000326100           สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมินทรำชินี จ.สุรินทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2807 000326200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนอุโลก ต ำบลบักได ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2808 000326300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2809 000326400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลจีกแดก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2810 000326500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตำเมียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2811 000326600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลณรงค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2812 000326700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแจนแวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2813 000326800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตรวจ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2814 000326900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตรวจ บ้ำนเกำะตรวจ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2815 000327000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2816 000327100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลศรีสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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2817 000327200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเขวำสินรินทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2818 000327300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2819 000327400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตำกูก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2820 000327500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปรำสำททอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2821 000327600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2822 000327700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคูซอด  ต ำบลคูซอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2823 000327800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแทง  ต ำบลซ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2824 000327900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองคู  ต ำบลจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2825 000328000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตะดอบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2826 000328100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองครกใต้ ต ำบลหนองครก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2827 000328200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกุดโง้ง ต ำบลโพนข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2828 000328300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกลำง ต ำบลโพนค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2829 000328400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแวง ต ำบลโพนเขวำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2830 000328500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสร้ำงเรือง ต ำบลหญ้ำปล้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2831 000328600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนแกด ต ำบลทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2832 000328700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองไฮ ต ำบลหนองไฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2833 000328800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแก้ว ต ำบลหนองแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2834 000328900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนน  ำค ำ ต ำบลน  ำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2835 000329000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองโน ต ำบลน  ำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2836 000329100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพธ์ิ ต ำบลโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2837 000329200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนก้ำนเหลือง ต ำบลหมำกเขียบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2838 000329300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองไผ่ ต ำบลหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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2839 000329400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนผักขะ ต ำบลลิ นฟ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2840 000329500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลยำงชุมใหญ่ ต ำบลยำงชุมใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2841 000329600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคอนกำม ต ำบลคอนกำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2842 000329700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนคูณ ต ำบลโนนคูณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2843 000329800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกุดเมืองฮำม ต ำบลกุดเมืองฮำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2844 000329900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนจอมบึง ต ำบลบึงบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2845 000330000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนผึ ง ต ำบลโนนสัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2846 000330100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองหัวช้ำง ต ำบลหนองหัวช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2847 000330200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบกขี ยำง ต ำบลหนองหัวช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2848 000330300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสร้ำงเหล่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2849 000330400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแวง ต ำบลหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2850 000330500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกอก ต ำบลหนองแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2851 000330600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเจ่ีย ต ำบลทำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2852 000330700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนละทำย ต ำบลละทำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2853 000330800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเมืองน้อย ต ำบลเมืองน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2854 000330900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งม่ัง ต ำบลอีปำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2855 000331000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพันล ำ  ต ำบลบัวน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2856 000331100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองบัว ต ำบลหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2857 000331200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดู่  ต ำบลดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2858 000331300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนผักแพว ต ำบลผักแพว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2859 000331400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนจำน ต ำบลจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2860 000331500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองทำมน้อย ต ำบลค ำเนียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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2861 000331600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตำแท่น ต ำบลบึงมะลู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2862 000331700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนถนนวิหำร ต ำบลบึงมะลู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2863 000331800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกุดเสลำ ต ำบลกุดเสลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2864 000331900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองเดียงน้อย ต ำบลเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2865 000332000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสังเม็ก ต ำบลสังเม็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2866 000332100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำกันตม ต ำบลสังเม็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2867 000332200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนละลำย ต ำบลละลำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2868 000332300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค ำโปรย  ต ำบลละลำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2869 000332400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกเจริญ ต ำบลละลำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2870 000332500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโดนเอำว์ ต ำบลรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2871 000332600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนม่วง ต ำบลตระกำจ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2872 000332700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนจำน ต ำบลจำนใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2873 000332800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนศรีอุดม  ต ำบลจำนใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2874 000332900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำ ต ำบลภูเงิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2875 000333000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนภูเงิน ต ำบลภูเงิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2876 000333100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำพระ ต ำบลภูเงิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2877 000333200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนช ำ ต ำบลช ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2878 000333300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขวำ ต ำบลกระแซง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2879 000333400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกระแซง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2880 000333500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนส ำรำญ ต ำบลโนนส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2881 000333600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแก ต ำบลหนองหญ้ำลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2882 000333700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเสำธงชัย ต ำบลเสำธงชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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2883 000333800           สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมินทรำชินี จ.ศรีสะเกษ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2884 000333900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนช ำเม็ง  ต ำบลเสำธงชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2885 000334000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนขนุน ต ำบลขนุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2886 000334100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำขนวน ต ำบลขนุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2887 000334200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองหิน ต ำบลสวนกล้วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2888 000334300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนจ ำนัน ต ำบลสวนกล้วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2889 000334400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเดียงตะวันตก ต ำบลเวียงเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2890 000334500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคก ต ำบลทุ่งใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2891 000334600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งใหญ่ ต ำบลทุ่งใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2892 000334700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนด่ำนกลำง ต ำบลภูผำหมอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2893 000334800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกโพน ต ำบลกันทรำรมย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2894 000334900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตะเคียนบังอิง  ต ำบลศรีสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2895 000335000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนจะกง ต ำบลจะกง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2896 000335100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใจดี ต ำบลใจดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2897 000335200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกันจำน ต ำบลดองก ำเม็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2898 000335300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนอำวอย ต ำบลโสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2899 000335400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองคล้ำ ต ำบลโสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2900 000335500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนขนุน  ต ำบลโสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2901 000335600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปรือใหญ่ ต ำบลปรือใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2902 000335700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปรือคันตะวันออก ต ำบลปรือใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2903 000335800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทับทิมสยำม 06 บ้ำนนำจะเรีย ต ำบลปรือใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2904 000335900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองลุง ต ำบลสะเดำใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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2905 000336000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสมบูรณ์ ต ำบลห้วยใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2906 000336100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหัวเสือ ต ำบลหัวเสือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2907 000336200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตะเคียนช่ำงเหล็ก ต ำบลตะเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2908 000336300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกวำงขำว ต ำบลนิคมพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2909 000336400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองกลำง ต ำบลตำอุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2910 000336500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกเพชร ต ำบลโคกเพชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2911 000336600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปรำสำท ต ำบลปรำสำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2912 000336700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบ่อทอง ต ำบลปรำสำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2913 000336800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนส ำโรงตำเจ็น ต ำบลส ำโรงตำเจ็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2914 000336900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำก๊อก  ต ำบลห้วยส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2915 000337000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกฤษณำ ต ำบลกฤษณำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2916 000337100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวิทย์ ต ำบลลมศักด์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2917 000337200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตรอย ต ำบลหนองฉลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2918 000337300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนิคมซอยกลำง ต ำบลหนองฉลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2919 000337400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนน ต ำบลศรีตระกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2920 000337500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่ม ต ำบลไพรบึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2921 000337600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองอำรี ต ำบลดินแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2922 000337700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปรำสำทเยอเหนือ ต ำบลปรำสำทเยอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2923 000337800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไม้แก่น ต ำบลส ำโรงพลัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2924 000337900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตำโมกข์ ต ำบลส ำโรงพลัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2925 000338000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพะแวะ ต ำบลสุขสวัสด์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2926 000338100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกันตรวจ ต ำบลโนนปูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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2927 000338200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกู่ ต ำบลกู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2928 000338300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกระดึ ต ำบลกู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2929 000338400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนก ำแมด ต ำบลหนองเชียงทูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2930 000338500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองเชียงทูน ต ำบลหนองเชียงทูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2931 000338600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตูม ต ำบลตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2932 000338700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำเวียง ต ำบลสมอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2933 000338800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนหล่ี ต ำบลสมอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2934 000338900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนเหลือม ต ำบลโพธ์ิศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2935 000339000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตำเปียง ต ำบลส ำโรงปรำสำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2936 000339100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหว้ำน ต ำบลส ำโรงปรำสำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2937 000339200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดู่ ต ำบลดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2938 000339300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสวำย ต ำบลสวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2939 000339400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลขุนหำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2940 000339500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหลักหิน ต ำบลบักดอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2941 000339600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนส ำโรงเกียรติ ต ำบลบักดอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2942 000339700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทับทิมสยำม 07 บ้ำนสันติสุข ต ำบลบักดอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2943 000339800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพรำนเหนือ ต ำบลพรำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2944 000339900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนม่วงแยก ต ำบลพรำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2945 000340000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนซ ำขี เหล็ก ต ำบลพรำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2946 000340100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพธ์ิวงศ์ ต ำบลโพธ์ิวงศ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2947 000340200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกรำม ต ำบลไพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2948 000340300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนซ ำเขียน ต ำบลไพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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2949 000340400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกันจด ต ำบลกระหวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2950 000340500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองบัว ต ำบลโนนสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2951 000340600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกันทรอมหนือ ต ำบลกันทรอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2952 000340700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตำนวน ต ำบลกันทรอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2953 000340800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนภูทอง ต ำบลภูฝ้ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2954 000340900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพธ์ิกระสังข์ ต ำบลโพธ์ิกระสังข์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2955 000341000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกันตรวจ ต ำบลห้วยจันทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2956 000341100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยจันทร์ ต ำบลห้วยจันทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2957 000341200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเมืองแคน ต ำบลเมืองแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2958 000341300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปลำขำว ต ำบลหนองแค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2959 000341400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสงยำง ต ำบลกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2960 000341500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกุง ต ำบลกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2961 000341600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเด่ือ ต ำบลคลีกลิ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2962 000341700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลีกลิ ง ต ำบลคลีกลิ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2963 000341800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนจิก ต ำบลจิกสังข์ทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2964 000341900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนด่ำน ต ำบลด่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2965 000342000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดู่ ต ำบลดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2966 000342100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโกทำ ต ำบลหนองอ่ึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2967 000342200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนม่วง ต ำบลหนองอ่ึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2968 000342300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบัวหุ่ง ต ำบลบัวหุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2969 000342400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไผ่ ต ำบลไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2970 000342500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนส้มป่อย ต ำบลส้มป่อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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2971 000342600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองหมี ต ำบลหนองหมี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2972 000342700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหว้ำน ต ำบลหว้ำนค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2973 000342800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสร้ำงป่ี ต ำบลสร้ำงป่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2974 000342900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองบัวดง ต ำบลหนองบัวดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2975 000343000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนอีหล่ ำ ต ำบลอีหล่ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2976 000343100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนก้ำนเหลือง ต ำบลก้ำนเหลือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2977 000343200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนอ้อมแก้ว ต ำบลก้ำนเหลือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2978 000343300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งไชย  ต ำบลทุ่งไชย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2979 000343400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนยำง ต ำบลส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2980 000343500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนแตน ต ำบลแขม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2981 000343600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองไฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2982 000343700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนขะยูง ต ำบลขะยูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2983 000343800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตำเกษ ต ำบลตำเกษ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2984 000343900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหัวช้ำง ต ำบลหัวช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2985 000344000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลรังแร้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2986 000344100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแต้ ต ำบลแต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2987 000344200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนน  ำท่วม ต ำบลแข้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2988 000344300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแข้ ต ำบลแข้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2989 000344400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพธ์ิชัย ต ำบลโพธ์ิชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2990 000344500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปะอำว ต ำบลปะอำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2991 000344600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพงพรต ต ำบลหนองห้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2992 000344700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแคน ต ำบลหนองห้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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2993 000344800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองหัวหมู ต ำบลสระก ำแพงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2994 000344900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกหล่ำม ต ำบลโคกหล่ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2995 000345000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคก ต ำบลโคกจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2996 000345100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนม่วง ต ำบลเป๊ำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2997 000345200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองคูใหญ่ ต ำบลเป๊ำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2998 000345300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเมืองหลวง ต ำบลเมืองหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
2999 000345400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองสะมอน ต ำบลเมืองหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3000 000345500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกล้วยกว้ำง ต ำบลกล้วยกว้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3001 000345600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนผักไหม ต ำบลผักไหม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3002 000345700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห่องน้อย ต ำบลผักไหม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3003 000345800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพะวร ต ำบลจำนแสนไชย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3004 000345900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนจำนแสนไชย ต ำบลจำนแสนไชย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3005 000346000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปรำสำท ต ำบลปรำสำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3006 000346100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนค้อ ต ำบลโนนค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3007 000346200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองมะเกลือ ต ำบลโนนค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3008 000346300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเหล่ำเสน ต ำบลบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3009 000346400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหัวเหล่ำ ต ำบลบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3010 000346500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งรวงทอง ต ำบลโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3011 000346600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองกุง ต ำบลหนองกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3012 000346700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกสะอำด ต ำบลหนองกูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3013 000346800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเหล่ำกวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3014 000346900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนศรีแก้ว ต ำบลศรีแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

3015 000347000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคน ต ำบลศรีแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3016 000347100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพิงพวยใต้ ต ำบลพิงพวย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3017 000347200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนศรีสุข ต ำบลสระเยำว์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3018 000347300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนศรีพะเนำ ต ำบลตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3019 000347400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเส่ืองข้ำว ต ำบลเส่ืองข้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3020 000347500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนศรีโนนงำม  ต ำบลศรีโนนงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3021 000347600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนจะกอง ต ำบลสะพุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3022 000347700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนน  ำเกลี ยง ต ำบลน  ำเกลี ยง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3023 000347800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนละเอำะ ต ำบลละเอำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3024 000347900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตองปิด ต ำบลตองปิด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3025 000348000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขิน ต ำบลเขิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3026 000348100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนงำม ต ำบลรุ่งระวี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3027 000348200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคูบ  ต ำบลคูบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3028 000348300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแวง  ต ำบลคูบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3029 000348400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบุสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3030 000348500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลธำตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3031 000348600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดวนใหญ่ ต ำบลดวนใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3032 000348700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ่อแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3033 000348800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพนยำง  ต ำบลโพนยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3034 000348900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลศรีส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3035 000349000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3036 000349100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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3037 000349200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกตำล ต ำบลโคกตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3038 000349300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยตำมอญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3039 000349400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนกยูงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3040 000349500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนละลมกลำง  ต ำบลละลม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3041 000349600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตะเคียนรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3042 000349700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำตรำว ต ำบลดงรัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3043 000349800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแซร์สเบำว์ ต ำบลดงรัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3044 000349900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไพรพัฒนำ ต ำบลไพรพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3045 000350000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแซรไปร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3046 000350100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเก็บงำ ต ำบลเมืองจันทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3047 000350200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเมืองจันทร์ ต ำบลเมืองจันทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3048 000350300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตำโกน ต ำบลตำโกน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3049 000350400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปลำซิว ต ำบลหนองใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3050 000350500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเสียว ต ำบลเสียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3051 000350600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแดง ต ำบลเสียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3052 000350700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองหว้ำ ต ำบลหนองหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3053 000350800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเพ็ก ต ำบลหนองหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3054 000350900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองงูเหลือม ต ำบลหนองงูเหลือม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3055 000351000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองฮำง ต ำบลหนองฮำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3056 000351100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำคล้อ ต.ท่ำคล้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3057 000351200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพยุห์ ต ำบลพยุห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3058 000351300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนส ำโรง ต ำบลพรหมสวัสด์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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3059 000351400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนสว่ำง ต ำบลพรหมสวัสด์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3060 000351500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกระแซง ต ำบลต ำแย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3061 000351600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพธ์ิศรี ต ำบลโนนเพ็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3062 000351700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองค้ำ ต ำบลหนองค้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3063 000351800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนหนองหว้ำ ต ำบลโดด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3064 000351900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปลำเดิดใหญ่ ต ำบลโดด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3065 000352000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเสียว ต ำบลเสียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3066 000352100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองม้ำ ต ำบลหนองม้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3067 000352200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนผือ ต ำบลผือใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3068 000352300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแปน ต ำบลผือใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3069 000352400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนอีเซ ต ำบลอีเซ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3070 000352500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหัวเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3071 000352600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองขอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3072 000352700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองไหล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3073 000353000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปทุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3074 000353100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนด้ำมพร้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3075 000353200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแก ต ำบลแจระแม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3076 000353300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทัพไทย ต ำบลแจระแม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3077 000353400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองบ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3078 000353500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงบัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3079 000353600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนยำงลุ่ม  ไร่น้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3080 000353700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกระโสบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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3081 000353800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปำกน  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3082 000353900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนผำแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3083 000354000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3084 000354100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำแค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3085 000354200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบก ต ำบลเอือดใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3086 000354300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองขุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3087 000354400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนจันทัย ต ำบลวำริน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3088 000354500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนลำดควำย ต ำบลลำดควำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3089 000354600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค ำบง ต ำบลสงยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3090 000354700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนภูหล่น ต ำบลสงยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3091 000354800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตะบ่ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3092 000354900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค ำไหล ต ำบลค ำไหล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3093 000355000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยหมำกน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3094 000355100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนำมแท่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3095 000355200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค ำหมำไน ต ำบลนำเลิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3096 000355300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนใหญ่ ต ำบลดอนใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3097 000355400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตุงลุง ต ำบลโขงเจียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3098 000355500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำบัว ต ำบลห้วยยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3099 000355600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำโพธ์ิใต้ ต ำบลนำโพธ์ิกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3100 000355700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคันท่ำเกวียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3101 000355800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแสงใหญ่ ต ำบลหนองแสงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3102 000355900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังอ่ำง ต ำบลหนองแสงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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3103 000356000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3104 000356100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองผือน้อย ต ำบลห้วยไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3105 000356200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนจำนเข่ือง ต ำบลเข่ืองใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3106 000356300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกุดกระเสียน ต ำบลเข่ืองใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3107 000356400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสร้ำงถ่อ ต ำบลสร้ำงถ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3108 000356500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนศรีบัว ต ำบลสร้ำงถ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3109 000356600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหัวทุ่ง ต ำบลค้อทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3110 000356700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนส้มป่อย ต ำบลค้อทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3111 000356800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนยำงน้อย ต ำบลก่อเอ้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3112 000356900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนใหญ่ ต ำบลก่อเอ้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3113 000357000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงยำง ต ำบลก่อเอ้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3114 000357100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหัวดอน ต ำบลหัวดอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3115 000357200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแขม ต ำบลหัวดอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3116 000357300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลชีทวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3117 000357400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองโน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3118 000357500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำไห ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3119 000357600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำค ำใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3120 000357700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแดงหม้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3121 000357800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบุตร ต ำบลแดงหม้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3122 000357900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนธำตุน้อย ต ำบลธำตุน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3123 000358000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไทย ต ำบลบ้ำนไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3124 000358100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพนทอง ต ำบลบ้ำนไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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3125 000358200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกอก ต ำบลบ้ำนกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3126 000358300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไผ่ ต ำบลกลำงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3127 000358400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกลำงใหญ่ ต ำบลกลำงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3128 000358500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนรัง ต ำบลโนนรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3129 000358600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนผักแว่น ต ำบลยำงขี นก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3130 000358700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลศรีสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3131 000358800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนธำตุกลำง ต ำบลสหธำตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3132 000358900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองเหล่ำ ต ำบลหนองเหล่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3133 000359000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนขำมป้อม ต ำบลขำมป้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3134 000359100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเจียด ต ำบลเจียด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3135 000359300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองผือ ต ำบลหนองผือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3136 000359400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบำก ต ำบลหนองผือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3137 000359500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3138 000359600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแก้งเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3139 000359700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองนกทำ ต ำบลหนองนกทำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3140 000359800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำหว้ำ ต ำบลหนองสิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3141 000359900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำส่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3142 000360000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3143 000360100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งเทิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3144 000360200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบัวเจริญ ต ำบลทุ่งเทิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3145 000360300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสวนฝ้ำย ต ำบลสมสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3146 000360400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนม่วง ต ำบลสมสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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3147 000360500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3148 000360600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนกอย ต ำบลกุดประทำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3149 000360700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนแคน ต ำบลตบหู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3150 000360800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพนดวน ต ำบลตบหู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3151 000361000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเสำเล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3152 000361100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3153 000361200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเม็กน้อย ต ำบลกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3154 000361300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแก้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3155 000361400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำโพธ์ิศรี ต ำบลท่ำโพธ์ศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3156 000361500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบัวงำม ต ำบลบัวงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3157 000361600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองสนม ต ำบลบัวงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3158 000361700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค ำคร่ัง ต ำบลค ำคร่ัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3159 000361800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำกระแชง ต ำบลนำกระแชง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3160 000361900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองเงินฮ้อย ต ำบลนำกระแซง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3161 000362000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองยำว ต ำบลโพนงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3162 000362100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล*สถำนีอนำมัยนิคมฯผัง 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3163 000362200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนป่ำโม่ง ต ำบลป่ำโมง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3164 000362300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค ำกลำง ต ำบลป่ำโมง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3165 000362400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลใหม่พัฒนำ ต ำบลโนนสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3166 000362500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแก้งเรือง ต ำบลนำจะหลวย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3167 000362600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกเทียม ต ำบลโนนสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3168 000362700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบุ่งค ำ ต ำบลพรสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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3169 000362800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งเงิน ต ำบลบ้ำนตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3170 000362900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนแดง ต ำบลบ้ำนตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3171 000363000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโสกแสง ต ำบลโสกแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3172 000363100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งเพียง ต ำบลโสกแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3173 000363200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนสว่ำง ต ำบลโสกแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3174 000363300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตบหู ต ำบลโนนสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3175 000363400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตำโม ต ำบลโซง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3176 000363500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปลำขำว ต ำบลยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3177 000363600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแข้ด่อน ต ำบลโดมประดิษฐ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3178 000363700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนสูง ต ำบลโดมประดิษฐ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3179 000363800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกุดเชียงมุน ต ำบลโดมประดิษฐ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3180 000363900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองคก-ตำยอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3181 000364000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบุเปือย ต ำบลบุเปือย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3182 000364100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนยำงใหญ่ ต ำบลยำงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3183 000364200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสุขวัฒนำ ต ำบลเก่ำขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3184 000364400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3185 000364500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองเม็ก ต ำบลห้วยข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3186 000364600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบก ต ำบลห้วยข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3187 000364700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคอแลน ต ำบลคอแลน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3188 000364800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองเรือ ต ำบลคอแลน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3189 000364900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนขอนแป้น ต ำบลคอแลน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3190 000365000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำโพธ์ิ ต ำบลนำโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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3191 000365100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองสะโน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3192 000365200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสร้ำงม่วง ต ำบลหนองสะโน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3193 000365300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสมพรรัตน์ ต ำบลหนองสะโน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3194 000365400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนค้อ ต ำบลโนนค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3195 000365500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนบำก ต ำบลบัวงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3196 000365600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแมด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3197 000365700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกระเดียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3198 000365800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเวียง ต ำบลกระเดียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3199 000365900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค ำสมิง ต ำบลเกษม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3200 000366000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเกษม ต ำบลเกษม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3201 000366100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกุศกร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3202 000366200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนข้ำมเป้ีย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3203 000366300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคอนสำย ต ำบลคอนสำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3204 000366400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกน้อย ต ำบลโคกจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3205 000366500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำพิน ต ำบลนำพิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3206 000366700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนกุง ต ำบลโนนกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3207 000366800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลค ำแคนน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3208 000366900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตระกำร ต ำบลตระกำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3209 000367000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพนเมือง ต ำบลตระกำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3210 000367100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตำกแดด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3211 000367200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไหล่ทุ่ง ต ำบลไหล่ทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3212 000367300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบ่อหิน ต ำบลไหล่ทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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3213 000367400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเป้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3214 000367500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเซเป็ด ต ำบลเซเป็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3215 000367600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำเด่ือ ต ำบลเซเป็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3216 000367700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสะพือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3217 000367800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองเต่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3218 000367900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนถ  ำแข้ ต ำบลถ  ำแข้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3219 000368000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3220 000368100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยฝ้ำยพัฒนำ ต ำบลห้วยฝ้ำยพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3221 000368200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกุดยำลวน ต ำบลกุดยำลวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3222 000368300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแดง ต ำบลแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3223 000368500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนสวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3224 000368600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแก้งลิง ต ำบลโนนสวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3225 000368700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแก่งเค็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3226 000368800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนขุนค ำ ต ำบลแก่งเค็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3227 000368900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกำบิน ต ำบลกำบิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3228 000369000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตุ ต ำบลกำบิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3229 000369100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบก ต ำบลหนองทันน  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3230 000369200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองหลัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3231 000369300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลขมิ น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3232 000369400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแสง ต ำบลดุมใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3233 000369500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบัวยำง ต ำบลดุมใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3234 000369600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพระโรจน์ ต ำบลหนองช้ำงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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3235 000369700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองเมือง ต ำบลหนองเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3236 000369800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสร้ำงม่ิง ต ำบลหนองเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3237 000369900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนขวำว ต ำบลเตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3238 000370000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนน  ำค ำแดง ต ำบลเตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3239 000370100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำดี ต ำบลยำงสักกระโพหลุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3240 000370200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนยำงสักกระโพหลุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3241 000370300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนยำงเครือ ต ำบลยำงสักกระโพหลุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3242 000370400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองไข่นก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3243 000370500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองเหล่ำ ต ำบลหนองเหล่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3244 000370600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนแดงใหญ่ ต ำบลหนองเหล่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3245 000370700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองฮำง ต ำบลหนองฮำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3246 000370800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนผักระย่ำ ต ำบลยำงโยภำพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3247 000370900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองสองห้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3248 000371000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองขุ่น ต ำบลยำงโยภำพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3249 000371100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไผ่ใหญ่ ต ำบลไผ่ใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3250 000371200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแสงไผ่ ต ำบลไผ่ใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3251 000371300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งมณี ต ำบลนำเลิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3252 000371400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพนแพง ต ำบลโพนแพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3253 000371500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบัววัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3254 000371600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลรำษฎร์ส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3255 000371700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำโหนนน้อย ต ำบลโนนโหนน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3256 000371800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคูเมืองกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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3257 000371900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกเซบูรณ์ ต ำบลสระสมิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3258 000372100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเพียเภ้ำ ต ำบลค ำน  ำแซบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3259 000372200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนน้อย ต ำบลบุ่งหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3260 000372300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3261 000372400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค ำขวำง ต ำบลค ำขวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3262 000372500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพธ์ิใหญ่ ต ำบลโพธ์ิใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3263 000372600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลก่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3264 000372700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองกินเพล ต ำบลหนองกินเพล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3265 000372800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งเกษม ต ำบลโนนผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3266 000372900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนศรีไค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3267 000373000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยขะยูง ต ำบลห้วยขะยูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3268 000373100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังกำงฮุง ต ำบลบุ่งไหม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3269 000373200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกุดชมภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3270 000373300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอนจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3271 000373400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยแดง ต ำบลดอนจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3272 000373500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทรำยมูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3273 000373600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3274 000373700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนชำดฮี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3275 000373800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองไฮ ต ำบลโนนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3276 000373900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนกเต็น ต ำบลโนนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3277 000374000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำช้ำง ต ำบลโพธ์ิไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3278 000374100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสร้ำงแก้ว ต ำบลโพธ์ิไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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3279 000374200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองโพธ์ิ ต ำบลโพธ์ิศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3280 000374300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนระเว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3281 000374400           สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมินทรำชินี จ.อุบลรำชธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3282 000374500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองบัวฮี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3283 000374600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนยำนำง ต ำบลหนองบัวฮี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3284 000374700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลอ่ำงศิลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3285 000374800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนกำหลง ต ำบลโนนกำหลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3286 000374900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำชุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3287 000375000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแขมใต้ ต ำบลบ้ำนแขม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3288 000375100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนพันชำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3289 000375200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3290 000375300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนจิกเทิง ต ำบลจิกเทิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3291 000375400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3292 000375500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำคำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3293 000375600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค ำหนำมแท่ง ต ำบลนำคำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3294 000375700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลค ำหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3295 000375800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพะไล ต ำบลโพธ์ิไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3296 000375900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลม่วงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3297 000376000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตูม ต ำบลม่วงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3298 000376100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำขำม ต ำบลส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3299 000376200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3300 000376300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสองคอน ต ำบลสองคอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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3301 000376400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสำรภี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3302 000376500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปำกห้วยม่วง ต ำบลเหล่ำงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3303 000376600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองฟำนยืน ต ำบลเหล่ำงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3304 000376700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกก่อง ต ำบลโคกก่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3305 000376900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองไฮ ต ำบลหนองไฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3306 000377000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนสูง ต ำบลค้อน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3307 000377100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค้อน้อย ต ำบลค้อน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3308 000377200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลศรีมงคล (บ้ำนเปือย) ต ำบลโนนกำเล็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3309 000377300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพนเมือง ต ำบลโนนกำเล็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3310 000377400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3311 000377500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสระดอกเกษ ต ำบลโคกสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3312 000377700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบอน ต ำบลบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3313 000377800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค ำก้ำว ต ำบลขำมป้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3314 000377900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงบัง ต ำบลดอนมดแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3315 000378100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำเมืองเหนือ ต ำบลท่ำเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3316 000378200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลค ำไฮใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3317 000378300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคันไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3318 000378400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนช่องเม็ก ต ำบลช่องเม็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3319 000378500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแก่งศรีโคตร ต ำบลโนนก่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3320 000378600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค ำก้อม ต ำบลฝำงค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3321 000378800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหัวสะพำน ต ำบลค ำเข่ือนแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3322 000378900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคันเปือย ต ำบลค ำเข่ือนแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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3323 000379000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองอ้ม ต ำบลหนองอ้ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3324 000379100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำเกษม ต ำบลนำเกษม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3325 000379200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนใหญ่ ต ำบลนำเกษม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3326 000379300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกุดเรือ ต ำบลกุดเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3327 000379400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งช้ำง ต ำบลกุดเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3328 000379500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองบัวอำรี ต ำบลนำห่อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3329 000379600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำเยีย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3330 000379700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำจำน ต ำบลนำเยีย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3331 000379800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำดี ต ำบลนำเยีย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3332 000379900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำดู่ ต ำบลนำดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3333 000380000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำเรือง ต ำบลนำเรือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3334 000380100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3335 000380200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปำกแซง ต ำบลพะลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3336 000380300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบก ต ำบลพะลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3337 000380400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกองโพน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3338 000380500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนศรีคูณ ต ำบลพังเคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3339 000380600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพังเคน ต ำบลพังเคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3340 000380700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเหล่ำเสือโก้ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3341 000380800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพนเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3342 000380900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแพงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3343 000381000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองบก ต ำบลหนองบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3344 000381100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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3345 000381200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3346 000381300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแก่งโดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3347 000381400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค ำนกเปล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3348 000381500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบุ่งมะแลงใต้ ต ำบลบุ่งมะแลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3349 000381600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสว่ำงตก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3350 000381700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนน  ำขุ่น ต ำบลตำเกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3351 000381800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3352 000381900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนโมกข์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3353 000382000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนขี เหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3354 000382100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกสะอำด ต ำบลโคกสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3355 000382200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลอ ำเภอเมืองยโสธร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3356 000382300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้องข่ำ ต ำบลน  ำค ำใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3357 000382400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตำดทอง ต ำบลตำดทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3358 000382500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสว่ำง ต ำบลส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3359 000382600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค ำน  ำสร้ำง ต ำบลค้อเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3360 000382700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนกลอย ต ำบลค้อเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3361 000382800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสำมเพีย ต ำบลดู่ทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3362 000382900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดู่ทุ่ง ต ำบลดู่ทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3363 000383000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค ำแดง ต ำบลเดิด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3364 000383100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค ำฮี ต ำบลขั นไดใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3365 000383200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งแต้ ต ำบลทุ่งแต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3366 000383300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสิงห์ ต ำบลสิงห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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3367 000383400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำสะไมย์ ต ำบลนำสะไมย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3368 000383500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองหอย ต ำบลเข่ืองค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3369 000383600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองหิน ต ำบลหนองหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3370 000383700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนค้อ  หนองเป็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3371 000383800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ต ำบลหนองคู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3372 000383900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองบัว ต ำบลเข่ืองค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3373 000384000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนขุมเงิน ต ำบลขุมเงิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3374 000384100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งนำงโอก ต ำบลทุ่งนำงโอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3375 000384200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองเรือ ต ำบลหนองเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3376 000384300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกยำว ต ำบลทรำยมูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3377 000384400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดู่ลำด ต ำบลดู่ลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3378 000384500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสีสุก ต ำบลดู่ลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3379 000384600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค ำครตำ ต ำบลดงมะไฟ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3380 000384700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงมะไฟ ต ำบลดงมะไฟ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3381 000384800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำเวียง ต ำบลนำเวียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3382 000384900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไผ่ ต ำบลไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3383 000385000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกกลำง ต ำบลไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3384 000385100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแก ต ำบลกุดชุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3385 000385200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนเปือย ต ำบลโนนเปือย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3386 000385300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนก ำแมด ต ำบลก ำแมด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3387 000385400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหัวงัว ต ำบลก ำแมด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3388 000385500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำโส่ ต ำบลนำโส่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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3389 000385600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหัวนำ ต ำบลห้วยแก้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3390 000385700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองหมี ต ำบลหนองหมี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3391 000385800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพนงำม ต ำบลโพนงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3392 000385900           สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมินทรำชินี จ.ยโสธร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3393 000386000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค ำน  ำสร้ำง ต ำบลค ำน  ำสร้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3394 000386100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค ำผักกูด ต ำบลหนองแหน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3395 000386200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนประทำย ต ำบลหนองแหน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3396 000386300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนย่อ ต ำบลย่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3397 000386400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสงเปือย ต ำบลสงเปือย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3398 000386500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพนทัน ต ำบลโพนทัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3399 000386600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงเจริญ ต ำบลดงเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3400 000386700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งมน ต ำบลทุ่งมน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3401 000386800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำค ำ ต ำบลนำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3402 000386900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงแคนใหญ่ ต ำบลดงแคนใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3403 000387000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบกน้อย ต ำบลดงแดนใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3404 000387100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกู่จำน ต ำบลกู่จำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3405 000387200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำเวียง ต ำบลกู่จำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3406 000387300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำแก ต ำบลนำแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3407 000387400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำหลู่ ต ำบลนำแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3408 000387500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกุดกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3409 000387600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเหล่ำไฮ ต ำบลเหล่ำไฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3410 000387700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแคนน้อย ต ำบลดงแคนน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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3411 000387800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกระจำย ต ำบลกระจำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3412 000387900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนิคม ต ำบลกระจำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3413 000388000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแข้ ต ำบลโคกนำโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3414 000388100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองชุม ต ำบลโคกนำโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3415 000388200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกนำโก ต ำบลโคกนำโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3416 000388300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเซซ่ง ต ำบลเชียงเพ็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3417 000388400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนศรีฐำน ต ำบลศรีฐำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3418 000388500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเหมือด ต ำบลฟ้ำหยำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3419 000388600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหัวเมือง ต ำบลหัวเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3420 000388700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกุดพันเขียว ต ำบลหัวเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3421 000388800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคุ้ม ต ำบลคูเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3422 000388900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนส ำโรง ต ำบลคูเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3423 000389000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหัวดอน ต ำบลผือฮี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3424 000389100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนผึ ง ต ำบลบำกเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3425 000389200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเหล่ำใหญ่ ต ำบลม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3426 000389300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพธ์ิศรี ต ำบลม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3427 000389400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนรำชมุนี ต ำบลโนนทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3428 000389500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงจงอำง ต ำบลบึงแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3429 000389600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนชัยชนะ ต ำบลบึงแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3430 000389700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหัวดง ต ำบลพระเสำร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3431 000389800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพระเสำร์ ต ำบลพระเสำร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3432 000389900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสงยำง ต ำบลสงยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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3433 000390000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเหล่ำน้อย ต ำบลค้อวัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3434 000390100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพนเมือง ต ำบลฟ้ำห่วน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3435 000390200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนติ ว ต ำบลกุดน  ำใส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3436 000390300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตูม ต ำบลกุดน  ำใส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3437 000390400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนศิริพัฒนำ ต ำบลน  ำอ้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3438 000390500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนน  ำอ้อม ต ำบลน  ำอ้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3439 000390600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนช่องเม็ก ต ำบลบุ่งค้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3440 000390700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำกอก ต ำบลบุ่งค้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3441 000390800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแคนน้อย ต ำบลบุ่งค้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3442 000390900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนน้อมเกล้ำ ต ำบลบุ่งค้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3443 000391000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้องแซง ต ำบลห้องแซง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3444 000391100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนป่ำชำด ต ำบลห้องแซง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3445 000391200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหวำย ต ำบลสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3446 000391300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกุดแข้ด่อน ต ำบลกุดเชียงหมี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3447 000391400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกุดเชียงหมี ต ำบลกุดเชียงหมี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3448 000391500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสำมแยก ต ำบลสำมแยก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3449 000391600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกุดแห่ ต ำบลกุดแห่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3450 000391700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกส ำรำญ ต ำบลโคกส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3451 000391800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสมสะอำด ต ำบลโคกส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3452 000391900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองยำง ต ำบลโคกส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3453 000392000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสร้ำงม่ิง ต ำบลสร้ำงม่ิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3454 000392100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนศรีแก้ว ต ำบลศรีแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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3455 000392200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกใหญ่ ต ำบลศรีแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3456 000392400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนน  ำค ำ ต ำบลน  ำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3457 000392500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองคูน้อย ต ำบลน  ำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3458 000392600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนส้มผ่อ ต ำบลส้มผ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3459 000392700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองสนม ต ำบลค ำเตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3460 000392800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค ำไผ่ ต ำบลค ำไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3461 000392900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองหลอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3462 000393000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโพนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3463 000393100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำฝำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3464 000393200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค่ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3465 000393300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกุดตุ้ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3466 000393400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลชีลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3467 000393500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองบัวขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3468 000393600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเล่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3469 000393700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำเสียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3470 000393800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองนำแซง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3471 000393900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลลำดใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3472 000394000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3473 000394100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำหินโงม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3474 000394200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยต้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3475 000394300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสำมพันตำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3476 000394400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยบงเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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3477 000394500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3478 000394600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3479 000394700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบุ่งคล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3480 000394800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองไผ่งำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3481 000394900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกุดยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3482 000395000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหลุบโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3483 000395100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกุดหูลิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3484 000395200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3485 000395300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลป่ำไม้แดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3486 000395400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังก ำแพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3487 000395500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแก้งยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3488 000395600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยน  ำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3489 000395700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคอนสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3490 000395800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลยำงหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3491 000395900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลช่องสำมหมอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3492 000396000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโนนสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3493 000396100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3494 000396200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโสก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3495 000396300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกม่ังงอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3496 000396400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนฝำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3497 000396500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำฮี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3498 000396600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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3499 000396700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3500 000396800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองบัวน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3501 000396900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเป้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3502 000397000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกุดเลำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3503 000397100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลขำมป้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3504 000397200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโนนกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3505 000397300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสระโพนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3506 000397400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลส้มกบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3507 000397500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3508 000397600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองโพนงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3509 000397700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสำรจอดเก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3510 000397800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3511 000397900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลซับสีทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3512 000398000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโนนเขวำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3513 000398100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแก้งตำดไช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3514 000398200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกุดชุมแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3515 000398300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลถ  ำวัวแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3516 000398400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหัวนำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3517 000398500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนเหม่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3518 000398600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโหล่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3519 000398700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3520 000398800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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3521 000398900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเหมือดแอ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3522 000399000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยคนทำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3523 000399100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโนนสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3524 000399200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนศรีสง่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3525 000399300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองพวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3526 000399400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยหัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3527 000399500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโนนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3528 000399600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสระส่ีเหล่ียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3529 000399700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองบัวบำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3530 000399800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลชีวสุทโธ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3531 000399900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3532 000400000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกุดน  ำใส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3533 000400100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองโดน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3534 000400200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลละหำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3535 000400300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโนนจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3536 000400400           สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมินทรำชินี จ.ชัยภูมิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3537 000400500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำกูบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3538 000400600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลส้มป่อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3539 000400700           โรงพยำบำลซับใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3540 000400800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบุฉนวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3541 000400900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตะโกทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3542 000401000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนชวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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3543 000401100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองสองห้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3544 000401200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3545 000401300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองอีหล่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3546 000401400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกุดแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3547 000401500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหัวทะเล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3548 000401600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขำดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3549 000401700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกเริงรมย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3550 000401800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลจอมแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3551 000401900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกเพชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3552 000402000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปำกจำบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3553 000402100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังตะเฆ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3554 000402200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3555 000402300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยแย้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3556 000402400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตะลอมไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3557 000402500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3558 000402600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโสกปลำดุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3559 000402700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลช่องส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3560 000402800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยยำยจ๋ิว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3561 000402900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3562 000403000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำยำงกลัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3563 000403100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยหินฝน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3564 000403200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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3565 000403300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโนนส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3566 000403400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังใหม่พัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3567 000403500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโป่งนก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3568 000403600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลซับมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3569 000403700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกวำงโจน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3570 000403800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบัวพักเกวียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3571 000403900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองบัวพรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3572 000404000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนมูลกระบือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3573 000404100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแซง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3574 000404200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3575 000404300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกุดยม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3576 000404400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเพชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3577 000404500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลภูดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3578 000404600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกุดจอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3579 000404700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแดงสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3580 000404800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโนนเสลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3581 000404900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโอโล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3582 000405000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนธำตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3583 000405100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3584 000405200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหลุบค่ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3585 000405300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสำมสวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3586 000405400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสระพัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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3587 000405500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเต่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3588 000405600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอนขิงแคง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3589 000405700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองคู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3590 000405800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโนนงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3591 000405900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองตำนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3592 000406000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำหนองทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3593 000406100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3594 000406200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแก้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3595 000406300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองสังข์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3596 000406400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองศำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3597 000406500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหลุบคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3598 000406600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3599 000406700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเซียมป่ำหม้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3600 000406800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเก่ำย่ำดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3601 000406900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองพีพ่วน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3602 000407000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำมะไฟหวำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3603 000407100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนซ ำมูลนำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3604 000407200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3605 000407300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3606 000407400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโนนคูณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3607 000407500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลผำเบียด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3608 000407600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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3609 000407700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งลุยลำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3610 000407800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองหญ้ำโก้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3611 000407900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดงบัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3612 000408000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งนำเลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3613 000408100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3614 000408200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเจียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3615 000408300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองจันลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3616 000408400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนลำดชุมพล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3617 000408500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำระยะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3618 000408600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองตะเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3619 000408700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลถ  ำแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3620 000408800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองฉิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3621 000408900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโกรกกุลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3622 000409000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตำเนิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3623 000409100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลขี เหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3624 000409200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกะฮำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3625 000409300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลรังงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3626 000409400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไก่ค ำ ต ำบลไก่ค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3627 000409500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเชือก ต ำบลนำจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3628 000409600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนเมย ต ำบลดอนเมย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3629 000409700           สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมินทรำชินี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3630 000409800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเหล่ำพรวน ต ำบลเหล่ำพรวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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3631 000409900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสร้ำงนกทำ ต ำบลสร้ำงนกทำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3632 000410000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนดู่ ต ำบลสร้ำงนกทำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3633 000410100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคึมใหญ่ ต ำบลคึมใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3634 000410200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำแต้ ต ำบลนำแต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3635 000410300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนภูเขำขำม ต ำบลคึมใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3636 000410400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำผือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3637 000410500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงบังพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3638 000410600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนน  ำปลีก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3639 000410700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3640 000410800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำยม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3641 000410900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำหมอม้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3642 000411000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3643 000411100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค ำน้อย ต ำบลโนนหนำมแท่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3644 000411200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3645 000411300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนภักดีเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3646 000411400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองมะแซว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3647 000411500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกุดปลำดุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3648 000411600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3649 000411700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3650 000411800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลค ำเดือย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3651 000411900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกก่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3652 000412000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล บ้ำนพุทธรักษำ ต ำบลโคกโก่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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3653 000412100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล บ้ำนบุ่งเขียว ต ำบลโคกก่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3654 000412200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยทม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3655 000412300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยฆ้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3656 000412400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3657 000412500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองไฮน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3658 000412600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสำมแยก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3659 000412700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค ำโพน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3660 000412900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนลือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3661 000413000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำผำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3662 000413100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตำดใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3663 000413200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3664 000413300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำป่ำแซง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3665 000413400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวินัยดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3666 000413500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนจำนลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3667 000413600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลอุ่มยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3668 000413700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพนเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3669 000413800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำสะแบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3670 000413900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโป่งหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3671 000414000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3672 000414100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไร่สีสุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3673 000414200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองคู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3674 000414300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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3675 000414400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองไฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3676 000414500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองสำมสี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3677 000414600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหัวตะพำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3678 000414700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค ำพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3679 000414800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนหนำมแท่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3680 000414900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเค็งใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3681 000415000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกเลำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3682 000415100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพนเมืองน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3683 000415200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนขุมเหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3684 000415300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสร้ำงถ่อใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3685 000415400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำคู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3686 000415500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองยอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3687 000415600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนจิกคู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3688 000415800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดงมะยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3689 000416000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเปือย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3690 000416100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนน  ำท่วม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3691 000416200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงบัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3692 000416300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนชี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3693 000416400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไร่ขี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3694 000416500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนฟ้ำห่วน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3695 000416600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแมด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3696 000416700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนศำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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3697 000416800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3698 000416900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนยำนำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3699 000417000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยลึก  ต ำบลโพธ์ิชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3700 000417100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองบัวโซม  ต ำบลหนองสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3701 000417200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหัวนำ  ต ำบลหัวนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3702 000417300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนคูณ  ต ำบลบ้ำนขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3703 000417400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนข้องโป้   ต ำบลบ้ำนขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3704 000417500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำมะเฟือง  ต ำบลนำมะเฟือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3705 000417600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพร้ำว  ต ำบลบ้ำนพร้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3706 000417700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบก  ต ำบลบ้ำนพร้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3707 000417800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำเลิง  ต ำบลโนนขมิ น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3708 000417900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยโจด  ต ำบลโนนขมิ น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3709 000418000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหมำกเล่ือม  ต ำบลล ำภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3710 000418100           สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมินทรำชินี จ.หนองบัวล ำภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3711 000418200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนยำงหลวงเหนือ  ต ำบลกุดจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3712 000418400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองบัวเหนือ  ต ำบลโนนทัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3713 000418500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำค ำไฮ  ต ำบลนำค ำไฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3714 000418600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนป่ำไม้งำม  ต ำบลป่ำไม้งำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3715 000418700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกกลำง   ต ำบลป่ำไม้งำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3716 000418800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองหว้ำน้อย  ต ำบลหนองหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3717 000418900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโป่งแค  ต ำบลด่ำนช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3718 000419000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำหนองทุ่ม   ต ำบลกุดดินจ่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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3719 000419100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนร่องน  ำใส  ต ำบลกุดดินจ่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3720 000419200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนก่ำน  ต ำบลฝ่ังแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3721 000419300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนซ่ ำเสี ยว ต ำบลฝ่ังแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3722 000419400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกุดกระสู้    ต ำบลเก่ำกลอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3723 000419500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนยำงชุม   ต ำบลเก่ำกลอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3724 000419600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนม่วง  ต ำบลโนนเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3725 000419700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำอุทัย  ต ำบลอุทัยสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3726 000419800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพนำวัลย์  ต ำบลดงสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3727 000419900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนป่ำแดงงำม  ต ำบลกุดแห่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3728 000420000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนถ่ิน ต ำบลบ้ำนถ่ิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3729 000420100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโสกก้ำนเหลือง  ต ำบลบ้ำนถ่ิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3730 000420200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำลำด  ต ำบลหนองเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3731 000420300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองเรือ  ต ำบลหนองเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3732 000420400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแวง  ต ำบลกุดดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3733 000420500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนก้ำวหน้ำ  ต ำบลกุดดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3734 000420600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค้อ  ต ำบลบ้ำนค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3735 000420700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองทุ่ม  ต ำบลบ้ำนค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3736 000420800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยมะหล่ี ต ำบลโนนเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3737 000420900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองตำนำ  ต ำบลโคกใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3738 000421000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกม่วง  ต ำบลโคกม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3739 000421100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนิคมพัฒนำ  ต ำบลนิคมพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3740 000421200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงบำก  ต ำบลนิคมพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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3741 000421300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนกู่  ต ำบลปำงกู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3742 000421400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนศรีวิชัย  ต ำบลศรีบุญเรือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3743 000421500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนอุดมพัฒนำ  ต ำบลหนองบัวใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3744 000421600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกุดสะเทียน ต ำบลกุดสะเทียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3745 000421700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำกอก ต ำบลนำกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3746 000421800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำหนองทุ่ม  ต ำบลนำกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3747 000421900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหินตลำด  ต ำบลโนนสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3748 000422000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนคูณ ต ำบลโนนสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3749 000422100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนสมบูรณ์  ต ำบลยำงหล่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3750 000422200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนเกล็ด  ต ำบลยำงหล่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3751 000422300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนสงวน  ต ำบลโนนม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3752 000422400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนฝำยหิน  ต ำบลโนนม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3753 000422500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนผำสุก ต ำบลหนองกุงแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3754 000422600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองกุงแก้ว  ต ำบลหนองกุงแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3755 000422700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแก ต ำบลหนองแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3756 000422800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทรำยมูล ต ำบลทรำยทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3757 000422900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหันนำงำม ต ำบลหันนำงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3758 000423000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนสมบูรณ์  ต ำบลนำสี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3759 000423100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนน  ำกง  ต ำบลนำสี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3760 000423200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนปอแดง   ต ำบลบ้ำนโคก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3761 000423300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเซิน ต ำบลนำดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3762 000423400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค่ำยสว่ำง  ต ำบลนำดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

3763 000423500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งสว่ำง(นำด่ำน/สุขส ำรำญ)  ต ำบลนำด่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3764 000423600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองบัวน้อย  ต ำบลนำด่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3765 000423700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงมะไฟ  ต ำบลดงมะไฟ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3766 000423800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโชคชัย  ต ำบลดงมะไฟ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3767 000423900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบุญทัน ต ำบลบ้ำนโคก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3768 000424000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกุดผึ ง  ต ำบลกุดผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3769 000424100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำกลำง  ต ำบลนำเหล่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3770 000424200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนผำเวียง   ต ำบลนำแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3771 000424300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำแก ต ำบลนำแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3772 000424400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนภูทอง  ต ำบลวังทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3773 000424500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำเจริญ  ต ำบลวังทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3774 000424600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังปลำป้อม  ต ำบลวังปลำป้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3775 000424700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังม่วง  ต ำบลเทพคีรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3776 000424800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3777 000424900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3778 000425000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกสี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3779 000425100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองบัวดีหมี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3780 000425200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3781 000425300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3782 000425400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเมืองเก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3783 000425500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนบม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3784 000425600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนผือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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3785 000425700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพระลับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3786 000425800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสำวะถี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3787 000425900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3788 000426000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3789 000426100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3790 000426200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนซ ำจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3791 000426300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแดงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3792 000426400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอนช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3793 000426500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอนหัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3794 000426600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองหญ้ำแพรก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3795 000426700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3796 000426800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลศิลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3797 000426900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเป็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3798 000427000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3799 000427100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบึงเนียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3800 000427200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโนนท่อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3801 000427300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3802 000427400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลป่ำหวำยน่ัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3803 000427500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโนนฆ้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3804 000427600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเหล่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3805 000427700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลป่ำมะนำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3806 000427800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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3807 000427900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพระบุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3808 000428000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโต้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3809 000428100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3810 000428200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลขำมป้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3811 000428300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3812 000428400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเหมือดแอ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3813 000428500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเม็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3814 000428600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3815 000428700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลยำงค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3816 000428800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลจระเข้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3817 000428900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโนนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3818 000429000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทรัพย์เจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3819 000429100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนฟันเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3820 000429200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกุดกว้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3821 000429300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโนนทัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3822 000429400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโนนสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3823 000429500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3824 000429600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนผือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3825 000429700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนมำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3826 000429800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโนนหัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3827 000429900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำหนองทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3828 000430000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโนนอุดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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3829 000430100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลขัวเรียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3830 000430200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3831 000430300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังหูกวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3832 000430400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไชยสอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3833 000430500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังหินลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3834 000430600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนสำวเอ้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3835 000430700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองผือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3836 000430800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำเพียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3837 000430900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองเขียด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3838 000431000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองเสำเล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3839 000431100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโนนสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3840 000431200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสีชมพู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3841 000431300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกไม้งำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3842 000431400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำจำน ต ำบลนำจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3843 000431500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนส่ีแยกโนนหัวนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3844 000431600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลซ ำยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3845 000431700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3846 000431800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนอ่ำงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3847 000431900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนซ ำจ ำปำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3848 000432000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบริบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3849 000432100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเทพชมพู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3850 000432200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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3851 000432300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลภูห่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3852 000432400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลน  ำพอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3853 000432500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ต ำบลวังชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3854 000432600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3855 000432700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบัวใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3856 000432800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค ำบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3857 000432900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลม่วงหวำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3858 000433000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำมะเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3859 000433100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3860 000433200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเหล่ำใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3861 000433300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3862 000433400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบัวเงิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3863 000433500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทรำยมูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3864 000433600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3865 000433700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำกระเสริม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3866 000433800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกุดพังทุย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3867 000433900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกุดน  ำใส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3868 000434000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3869 000434100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3870 000434200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค ำปลำหลำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3871 000434300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3872 000434400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลศรีสุขส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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3873 000434500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3874 000434600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองกุงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3875 000434700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองโอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3876 000434800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยโจด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3877 000434900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนสัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3878 000435000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3879 000435100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3880 000435200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ต ำบลบ้ำนฝำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3881 000435300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดูนสำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3882 000435400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองโน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3883 000435500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลน  ำอ้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3884 000435600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหัวนำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3885 000435700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3886 000435800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลในเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3887 000435900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนละว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3888 000436000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเมืองเพีย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3889 000436100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสร้ำงแป้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3890 000436200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3891 000436300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลค ำแคนเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3892 000436400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลภูเหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3893 000436500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลป่ำปอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3894 000436600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหินตั ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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3895 000436700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองน  ำใส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3896 000436800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำโน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3897 000436900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหัวหนอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3898 000437000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3899 000437100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลขำมป้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3900 000437200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสระแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3901 000437300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเมืองพล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3902 000437400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโจดหนองแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3903 000437500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเก่ำงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3904 000437600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองมะเขือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3905 000437700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองแวงโสกพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3906 000437800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเพ็กใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3907 000437900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกสง่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3908 000438000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองแวงนำงเบ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3909 000438100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนฮ่องหอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3910 000438200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลลอมคอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3911 000438300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโนนข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3912 000438400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโสกนกเต็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3913 000438500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหัวทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3914 000438600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคอนฉิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3915 000438700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3916 000438800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลใหม่นำเพียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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3917 000438900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโนนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3918 000439000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโนนสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3919 000439100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลก้ำนเหลือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3920 000439200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำนำงแนว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3921 000439300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลละหำนนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3922 000439400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำวัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3923 000439500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทำงขวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3924 000439600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองสองห้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3925 000439700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคึมชำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3926 000439800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนแต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3927 000439900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโนนธำตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3928 000440000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตะก่ัวป่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3929 000440100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3930 000440200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองเม็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3931 000440300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอนดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3932 000440400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดงเค็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3933 000440500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหันโจด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3934 000440600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอนด่ัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3935 000440700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3936 000440800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองไผ่ล้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3937 000440900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3938 000441000           สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมินทรำชินี จ.ขอนแก่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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3939 000441100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหว้ำทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3940 000441200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกุดขอนแก่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3941 000441300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำชุมแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3942 000441400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3943 000441500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเขำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3944 000441600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองกุงธนสำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3945 000441700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองกุงเซิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3946 000441800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสงเปือย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3947 000441900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งชมพู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3948 000442000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเมืองเก่ำพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3949 000442100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดินด ำ ต ำบลดินด ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3950 000442200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกุดดุก ต ำบลดินด ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3951 000442300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสวนหม่อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3952 000442400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนสัมพันธ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3953 000442500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองแปน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3954 000442600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโพนเพ็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3955 000442700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3956 000442800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลค ำแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3957 000442900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองก้ำนเหลือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3958 000443000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3959 000443100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3960 000443200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำศำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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3961 000443300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำฝำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3962 000443400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3963 000443500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3964 000443600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3965 000443700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหัวนำกลำง ต ำบลบ้ำนแท่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3966 000443800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแท่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3967 000443900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนดู่น้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3968 000444000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ต ำบลศรีบุญเรือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3969 000444100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3970 000444200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนพยอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3971 000444300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปอแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3972 000444400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเขำสวนกวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3973 000444500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดงเมืองแอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3974 000444600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแวงเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3975 000444700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3976 000444800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนป่ำเปือย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3977 000444900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโนนสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3978 000445000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโนนคอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3979 000445100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3980 000445200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำฝำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3981 000445300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังสวำบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3982 000445400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

3983 000445500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกระนวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3984 000445600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลค ำแมด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3985 000445700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3986 000445800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคูค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3987 000445900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยเตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3988 000446000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3989 000446100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโพธ์ิไชย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3990 000446200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลซับสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3991 000446300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำแพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3992 000446400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกุดธำตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3993 000446500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3994 000446600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3995 000446700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลขนวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3996 000446800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3997 000446900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแฮด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3998 000447000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนขำมเป้ีย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
3999 000447100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเล็บเงือก  โคกส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4000 000447200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4001 000447300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโนนสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4002 000447400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองแซง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4003 000447500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโนนศิลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4004 000447600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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4005 000447700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4006 000447800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเปือยใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4007 000447900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองปลำหมอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4008 000448000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโนนแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4009 000448100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปำกดง  ต ำบลนิคมสงเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4010 000448200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนขำว   บ้ำนพรำนเหมือน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4011 000448300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองบัว  บ้ำนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4012 000448400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4013 000448500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนิคมทหำรผ่ำนศึก  นิคมทหำรผ่ำนศึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4014 000448600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโนนสูง    บ้ำนป่ำหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4015 000448700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหมูม่น   ต.หมูม่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4016 000448800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนจ ำปำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4017 000448900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเชียงยืน  บ้ำนหนองเป็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4018 000449000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองนำค ำ  หนองนำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4019 000449100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกุดสระ  บ้ำนโนนยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4020 000449200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำดี  บ้ำนกุดลิงง้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4021 000449300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเล่ือม  ต.บ้ำนเล่ือม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4022 000449400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเชียงพิณ บ้ำนเชียงพิณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4023 000449500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสำมพร้ำว  บ้ำนสำมพร้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4024 000449600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองไฮ  หนองไฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4025 000449700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโสกน  ำขำว  หนองไฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4026 000449800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำข่ำ  นำข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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4027 000449900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนตูม  นำข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4028 000450000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองใหญ่   บ้ำนจ่ัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4029 000450100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองขอนกว้ำง   บ้ำนอีเล่ียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4030 000450200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกสะอำด   บ้ำนนิคม 3 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4031 000450300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำกว้ำง   นำกว้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4032 000450400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่นนท์   ต.หนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4033 000450500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงหวำย  ต.กุดจับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4034 000450600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพธ์ิ   ต ำบลปะโค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4035 000450700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนขอนยูง  ต ำบลขอนยูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4036 000450800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองฆ้อง  ต ำบลขอนยูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4037 000450900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสร้ำงแป้น  ต ำบลเชียงเพ็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4038 000451000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบ่อทอง ต ำบลสร้ำงก่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4039 000451100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตำลเลียน   บ้ำนทุ่งตำลเลียน ต ำบลตำลเลียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4040 000451300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองแสง บ้ำนแสงสว่ำง  ต.หนองอ้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4041 000451400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนอูบมุง  ต.อูบมุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4042 000451500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกผักหอม   ต.อูบมุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4043 000451600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแวงจุมพล  ต.กุดหมำกไฟ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4044 000451800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนน  ำพ่น  ต ำบลน  ำพ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4045 000451900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแซง  ต.หนองบัวบำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4046 000452000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองเม็ก  ต.โนนหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4047 000452100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนหวำยใต้   ต.โนนหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4048 000452200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเหล่ำสีเสียด ต.ตูมใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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4049 000452300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนน  ำฆ้อง  ต.พันดอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4050 000452400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเวียงค ำ ต.เวียงค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4051 000452500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหินฮำว บ้ำนเมืองพรึก  เวียงค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4052 000452600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเมืองพรึก  ต.แชแล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4053 000452700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพนทอง  ต.อุ่มจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4054 000452800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเชียงแหว  ต.เชียงแหว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4055 000452900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยเกิ ง  ต.ห้วยเกิ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4056 000453000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนสมบูรณ์  ต.ห้วยสำมพำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4057 000453100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสะอำดนำมูล ต.ห้วยสำมพำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4058 000453200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสงเปลือย  ต.เสอเพลอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4059 000453300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทองอินทร์   ต.เสอเพลอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4060 000453400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนศรีสว่ำงวัฒนำ  ต.สีออ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4061 000453500           สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมินทรำชินี บ้ำนนำม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4062 000453600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลผำสุก  บ้ำนโนนผำสุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4063 000453700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเหล่ำหมำกจันทร์  ต.ท่ำล่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4064 000453800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำล่ี  ต.ท่ำล่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4065 000453900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปะโค  ต.ปะโค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4066 000454000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบุ่งหมำกลำน  ต.ปะโค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4067 000454100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยบง  ต.หนองหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4068 000454200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองแวงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4069 000454300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนส ำรำญ  ต.บุ่งแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4070 000454400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำลุมภู ต.บุ่งแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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4071 000454500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกุดดอกค ำ ต.โพธ์ิศรีส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4072 000454600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทมนำงำม  ต.ทมนำงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4073 000454700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทมป่ำข่ำ  ต.ทมนำงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4074 000454800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองกุงศรี  ต.หนองกุงศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4075 000454900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแสง  ต.โคกกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4076 000455000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนต้ำยสวรรค์   ต.หนองเม็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4077 000455100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองเม็ก  ต.หนองเม็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4078 000455200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพังงู บ้ำนยำงค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4079 000455300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสะแบง บ้ำนไร่พัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4080 000455400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสร้อยพร้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4081 000455500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเชียง  บ้ำนศรีเชียงใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4082 000455600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนยำ ต.บ้ำนยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4083 000455700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพนงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4084 000455800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคก  ต.โพนงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4085 000455900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนผักตบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4086 000456000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองบัวแดง  ต.หนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4087 000456100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนหำยโศก  ต.ดอนหำยโศก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4088 000456200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนต้อง ต.หนองสระปลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4089 000456300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกุดค้ำ  ต.ทุ่งฝน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4090 000456400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองกุง  ต.ทุ่งใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4091 000456500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนศรีสว่ำง  ต.ทุ่งใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4092 000456600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำชุมแสง  ต.นำชุมแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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4093 000456700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำทม   ต.นำทม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4094 000456800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแวง ต.ไชยวำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4095 000456900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแคน  ต.หนองหลัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4096 000457000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค ำเลำะ  ต.ค ำเลำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4097 000457100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยยำง  ต.โพนสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4098 000457200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนศรีสง่ำเมือง ต.ศรีธำตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4099 000457300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำไฮ ต.จ ำปี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4100 000457400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนม่วง  ต.จ ำปี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4101 000457500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโปร่ง ต.บ้ำนโปร่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4102 000457600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหัวนำค ำ  ต.หัวนำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4103 000457700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค ำค้อ ต.หัวนำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4104 000457800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองนกเขียน  ต.หนองนกเขียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4105 000457900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำยูง  บ้ำนนำยูงเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4106 000458000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตำดทอง  บ้ำนโนนส ำรำญ ต.ตำดทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4107 000458100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองกุงทับม้ำ   บ้ำนวังสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4108 000458200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองหญ้ำไซ ต.หนองหญ้ำไซ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4109 000458300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบะยำว  ต.บะยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4110 000458400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำแก - ภูดิน  ต.บะยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4111 000458500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค ำยำง  ต.ผำสุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4112 000458600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลค ำน้อย  บ้ำนค ำน้อยใหม่ไทยเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4113 000458700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค ำโคกสูง  ต.ค ำโคกสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4114 000458800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนสะอำด  ต.วังสำมหมอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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4115 000458900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสระแก้ว ต.บ้ำนดุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4116 000459100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงเย็น ต.ดงเย็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4117 000459200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพนสูงเหนือ  ต.โพนสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4118 000459300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนศรีเจริญ ต.อ้อมกอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4119 000459400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำเจริญ  ต.บ้ำนจันทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4120 000459500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทรำยมูล  ต.บ้ำนจันทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4121 000459600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่ง  ต.บ้ำนชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4122 000459700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนสะอำด  ต.บ้ำนชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4123 000459800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำไหม  ต.นำไหม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4124 000459900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนถ่อนนำลับ   ต.ถ่อนนำลับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4125 000460000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังดำรำ  ต.วังทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4126 000460100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสวถำนีอนำมัยบ้ำนม่วง  ต.บ้ำนม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4127 000460200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองสว่ำง  ต.บ้ำนม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4128 000460300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนทองหลำง  ต.บ้ำนตำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4129 000460400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนอุดม  ต.นำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4130 000460500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนธำตุ   ต.หำยโศก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4131 000460600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงหวำย  ต.หำยโศก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4132 000460700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนสะอำด   ต.เขือน  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4133 000460800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเท่ือม ต.เขือน  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4134 000460900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค ำบง  ต.ค ำบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4135 000461000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนทอง  ต.โนนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4136 000461100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำเตย  ต.โนนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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4137 000461200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนข้ำวสำร ต.ข้ำวสำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4138 000461300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนสว่ำง  ต.จ ำปำโมง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4139 000461400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนม่วง ต.จ ำปำโมง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4140 000461500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกลำงใหญ่  ต.กลำงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4141 000461600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเมืองพำน  ต.เมืองพำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4142 000461700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองกำลึม  ต.เมืองพำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4143 000461800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค ำด้วง  ต.ค ำด้วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4144 000461900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยศิลำผำสุก ต.ค ำด้วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4145 000462000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองหัวคู  ต.หนองหัวคู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4146 000462100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค้อ  ต.บ้ำนค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4147 000462300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลน  ำโสม  บ้ำนโนนสวรรค์  ต.น  ำโสม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4148 000462400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำเมืองไทย  ต.น  ำโสม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4149 000462500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนสมบูรณ์   ต.น  ำโสม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4150 000462600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแวง ต.หนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4151 000462700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหยวก  ต.บ้ำนหยวก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4152 000462800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโสมเย่ียม   บ้ำนโนนพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4153 000462900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนผำกลำงนำ  ต.สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4154 000463000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนธำตุ  ต.บ้ำนธำตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4155 000463100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนิคม  ต.บ้ำนธำตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4156 000463200           สถำนีอนำมัยบ้ำนนำพู่ หมู่ท่ี 01 ต.นำพู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4157 000463300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหลวง ต.นำพู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4158 000463400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเชียงหวำง   ต.เชียงหวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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4159 000463500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสุมเส้ำ   ต.สุมเส้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4160 000463600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำบัว   ต.นำบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4161 000463700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเหล่ำ ต.บ้ำนเหล่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4162 000463800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนจอมศรี  ต.จอมศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4163 000463900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคอนเลียบ   ต.เตำไห ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4164 000464000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพนสวรรค์   ต.โคกกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4165 000464100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสร้ำงแป้น   บ้ำนโนนพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4166 000464200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเชียงดำ  ต.เชียงดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4167 000464300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนยวด  ต.บ้ำนยวด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4168 000464400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคก ต.บ้ำนโคก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4169 000464500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหำยโศก  ต.นำสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4170 000464600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหินโงม  ต.บ้ำนหินโงม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4171 000464700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแสงทอง  ต.หนองแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4172 000464800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำสี ต.แสงสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4173 000464900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแสงสว่ำง  ต.แสงสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4174 000465000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำดี  ต.นำดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4175 000465100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำยูง ต.นำยูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4176 000465200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยทรำย  ต.นำยูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4177 000465300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนก้อง ต.บ้ำนก้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4178 000465400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำตูม  ต.บ้ำนก้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4179 000465500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำแค  ต.นำแค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4180 000465600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเพ่ิม  ต.นำแค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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4181 000465700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนทอง  ต.โนนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4182 000465800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแดง  ต.บ้ำนแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4183 000465900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำทรำย  ต.นำทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4184 000466000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำยม  ต.ดอนกลอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4185 000466100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนจีต หมู่ท่ี 06 ต.บ้ำนจีต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4186 000466200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนทองอินทร์  ต.โนนทองอินทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4187 000466300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค้อใหญ่ ต.ค้อใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4188 000466400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคอนสำย   ต.คอนสำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4189 000466500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเพชรเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4190 000466600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลน  ำภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4191 000466700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำอ้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4192 000466800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกกดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4193 000466900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไร่ม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4194 000467000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโพนป่ำแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4195 000467100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไร่ทำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4196 000467200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำอำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4197 000467300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลขอนแก่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4198 000467400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหัวนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4199 000467500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองผ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4200 000467600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเจริญสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4201 000467700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเพีย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4202 000467800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสูบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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4203 000467900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลก้ำงปลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4204 000468000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำแขม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4205 000468100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปำกหมำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4206 000468200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยกระทิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4207 000468300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยตำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4208 000468400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำดอกค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4209 000468500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยปลำดุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4210 000468600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4211 000468700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4212 000468800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลธำตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4213 000468900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสงเปือย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4214 000469000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4215 000469100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลศรีโพนแท่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4216 000469200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำป่ำหนำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4217 000469300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำบม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4218 000469400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4219 000469500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำดีหมี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4220 000469600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคกเลำใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4221 000469700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลผำแบ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4222 000469800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบุฮม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4223 000469900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหินตั ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4224 000470000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหำดทรำยขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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4225 000470100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4226 000470200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเชียงกลม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4227 000470300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคอนสำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4228 000470400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยเหียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4229 000470700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยบ่อซืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4230 000470800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยพิชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4231 000470900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสงำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4232 000471000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเครือคู้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4233 000471100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปำกโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4234 000471200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4235 000471300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4236 000471400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองอุมลัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4237 000471500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4238 000471600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทับก่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4239 000471700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลน  ำเย็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4240 000471800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตูบค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4241 000471900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกกจ ำปำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4242 000472000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4243 000472100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองผือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4244 000472200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลป่ำก่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4245 000472300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำพึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4246 000472400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโนนสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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4247 000472500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเหล่ำกอหก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4248 000472600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำศำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4249 000472700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลร่องจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4250 000472800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปลำบ่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4251 000472900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4252 000473000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยผักเน่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4253 000473100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสำนตม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4254 000473200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4255 000473300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปำกคำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4256 000473400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเม่ียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4257 000473500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลอำฮี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4258 000473600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลน  ำแคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4259 000473700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4260 000473800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4261 000473900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแก่งม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4262 000474000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำวัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4263 000474100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทรำยขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4264 000474200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเหมืองแบ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4265 000474300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำดอกไม้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4266 000474400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตำกแดด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4267 000474500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกกบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4268 000474600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปำกปวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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4269 000474700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลผำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4270 000474800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกมน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4271 000475000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4272 000475100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยผุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4273 000475200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลขอนแก่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4274 000475300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4275 000475400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกขมิ น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4276 000475500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโนนสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4277 000475600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกหนองแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4278 000475700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4279 000475800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำแปนใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4280 000475900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปวนพุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4281 000476000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองหมำกแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4282 000476100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลผำนกเค้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4283 000476200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยส้มใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4284 000476300           สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมินทรำชินี จ.เลย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4285 000476400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยส้ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4286 000476500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลน้อยสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4287 000476600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลศรีอุบล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4288 000476700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำมูลตุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4289 000476800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเลยวังไสย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4290 000476900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลใหม่พัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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4291 000477000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสมศักด์ิพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4292 000477100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพวยเด้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4293 000477200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำตำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4294 000477300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโนนป่ำซำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4295 000477400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4296 000477500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเพ่ิมสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4297 000477600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหัวฝำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4298 000477700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโป่งศรีโทน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4299 000477800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4300 000478000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยป่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4301 000478100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลซ ำบุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4302 000478200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลมีชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4303 000478300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโพธ์ิชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4304 000478400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกวนวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4305 000478500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเวียงคุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4306 000478600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวัดธำตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4307 000478700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหำดค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4308 000478800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหินโงม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4309 000478900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4310 000479000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4311 000479100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำฮี ต ำบลค่ำยบกหวำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4312 000479200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลค่ำยบกหวำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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4313 000479300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโพนสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4314 000479400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพระธำตุบังพวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4315 000479500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองกอมเกำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4316 000479600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปะโค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4317 000479700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเมืองหมี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4318 000479800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสีกำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4319 000479900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลน  ำโมง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4320 000480000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำส ำรำญ ต ำบลน  ำโมง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4321 000480100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกองนำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4322 000480200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกคอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4323 000480300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4324 000480400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนถ่อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4325 000480500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนว่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4326 000480600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4327 000480700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโพนสำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4328 000480800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองนำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4329 000480900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโนนสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4330 000481000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองเข็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4331 000481100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหอค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4332 000481200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกสะอำด ต ำบลหอค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4333 000481300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองเลิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4334 000481400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกก่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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4335 000481500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4336 000481600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไคสี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4337 000481700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนผำสวรรค์ ต ำบลชัยพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4338 000481800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลชัยพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4339 000482000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวิศิษฐ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4340 000482100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลค ำนำดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4341 000482200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโป่งเปือย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4342 000482300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลศรีชมภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4343 000482400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอนหญ้ำนำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4344 000482500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองหัวช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4345 000482600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังชมภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4346 000482700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลศรีส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4347 000482800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวัดหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4348 000482900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปำกสวย ต ำบลวัดหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4349 000483000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองกุ้งใต้ ต ำบลกุดบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4350 000483100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกุดบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4351 000483200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลชุมช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4352 000483300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4353 000483400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนร่องโน ต ำบลทุ่งหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4354 000483500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเหล่ำต่ำงค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4355 000483600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำหนัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4356 000483700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงสระพัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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4357 000483800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเซิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4358 000483900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4359 000484000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค ำรุ่งเรือง  ต ำบลบ้ำนโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4360 000484100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนผือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4361 000484200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสร้ำงนำงขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4362 000484300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองพันทำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4363 000484400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำขำม ต ำบลศรีชมภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4364 000484500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลศรีชมภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4365 000484600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค ำแก้ว ต ำบลค ำแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4366 000484700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนเค็ง ต ำบลค ำแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4367 000484800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำเหว่อ ต ำบลบัวตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4368 000484900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบัวตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4369 000485000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนสวำง ต ำบลถ  ำเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4370 000485100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลถ  ำเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4371 000485200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเหล่ำทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4372 000485300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโพธ์ิตำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4373 000485400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสำวแล ต ำบลโพธ์ิตำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4374 000485500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหม้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4375 000485600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองสำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4376 000485700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพระพุทธบำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4377 000485800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองปลำปำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4378 000485900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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4379 000486000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโพนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4380 000486100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอนไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4381 000486200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลด่ำนศรีสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4382 000486400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสังคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4383 000486500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนผำตั ง ต ำบลผำตั ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4384 000486600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4385 000486700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4386 000486800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเทพประทับ ต ำบลนำงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4387 000486900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลซำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4388 000487000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำกกแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4389 000487100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกกระแซ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4390 000487200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนต้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4391 000487300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกโขง ต ำบลป่งไฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4392 000487400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลป่งไฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4393 000487500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค ำบอน ต ำบลน  ำจั น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4394 000487600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลน  ำจั น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4395 000487700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4396 000487800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4397 000487900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโสกก่ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4398 000488000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยก้ำนเหลือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4399 000488100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองยอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4400 000488200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำกั ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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4401 000488300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสมสนุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4402 000488400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4403 000488500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโสกโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4404 000488600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโพธ์ิหมำกแข้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4405 000488700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดงบัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4406 000488800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำดอกค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4407 000488900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลชุมภูพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4408 000489000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4409 000489100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำค ำแคน ต ำบลนำแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4410 000489200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำสะแบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4411 000489300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำสิงห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4412 000489400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองเด่ิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4413 000489500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกกว้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4414 000489600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสระใคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4415 000489700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคอกช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4416 000489800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลฝำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4417 000489900           สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมินทรำชินี จ.หนองคำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4418 000490000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4419 000490100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกุดแคน ต ำบลหนองหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4420 000490200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังไฮ ต ำบลหนองหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4421 000490300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4422 000490400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกอุดม ต ำบลอุดมพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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4423 000490500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลอุดมพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4424 000490600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลรัตนวำปี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4425 000490700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำทับไฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4426 000490800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนต้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4427 000490900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพระบำทนำสิงห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4428 000491000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโพนแพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4429 000491100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเชียงเหียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4430 000491200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขวำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4431 000491300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4432 000491400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4433 000491500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกก่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4434 000491600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนหว่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4435 000491700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเกิ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4436 000491800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4437 000491900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนอุปรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4438 000492000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนแต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4439 000492100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4440 000492200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4441 000492300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหัวนำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4442 000492400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยแอ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4443 000492500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองโน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4444 000492600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกบัวค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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4445 000492700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4446 000492800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4447 000492900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4448 000493000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตำหลุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4449 000493100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนป่ำข่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4450 000493200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4451 000493300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนภิบำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4452 000493400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนยำงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4453 000493500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4454 000493600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองสระพัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4455 000493700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนพยอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4456 000493800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4457 000493900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนขิงแคง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4458 000494000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดู่เหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4459 000494100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองผือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4460 000494200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนเมืองน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4461 000494300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนยำงสินไชย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4462 000494400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเข่ือน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4463 000494500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4464 000494600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพนงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4465 000494700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนจ ำปำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4466 000494800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนยำงท่ำแจ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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4467 000494900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแห่ใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4468 000495000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4469 000495100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4470 000495200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเลิงใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4471 000495300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4472 000495400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4473 000495500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนมะค่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4474 000495600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเปลือยน  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4475 000495700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำขอนยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4476 000495800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหัวขัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4477 000495900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองอุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4478 000496000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำสีนวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4479 000496100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนขำมเรียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4480 000496200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนมะกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4481 000496300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนขี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4482 000496400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบุ่งเบำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4483 000496500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนศรีสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4484 000496600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใส้จ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4485 000496700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4486 000496800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนช่ืนชม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4487 000496900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4488 000497000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองซอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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4489 000497100           สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมินทรำชินี จ.มหำสำรคำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4490 000497200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4491 000497300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแฝก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4492 000497400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนขำมเป้ีย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4493 000497500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองบุญชู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4494 000497600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4495 000497700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4496 000497800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเสือเฒ่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4497 000497900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนศรีสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4498 000498000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4499 000498100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4500 000498200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4501 000498300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเหล่ำบัวบำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4502 000498400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบ่อใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4503 000498500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหัวหนอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4504 000498600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงมัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4505 000498700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเหล่ำยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4506 000498800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนรำษี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4507 000498900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเหล่ำตำมำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4508 000499000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4509 000499100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4510 000499200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนบม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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4511 000499300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบัวมำศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4512 000499400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองคูขำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4513 000499500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโสกภำรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4514 000499600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังปลำโด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4515 000499700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบกพร้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4516 000499800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4517 000499900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเปลือย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4518 000500000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4519 000500100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4520 000500200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4521 000500300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4522 000500400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองบัวแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4523 000500500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหัวหนองคู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4524 000500600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4525 000500700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปอพำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4526 000500800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองสระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4527 000500900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองเม็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4528 000501000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหัวเข่ำแตก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4529 000501100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4530 000501200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปลำขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4531 000501300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนติ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4532 000501400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงยำงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

4533 000501500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนหมี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4534 000501600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเม็กค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4535 000501700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแก่นท้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4536 000501800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4537 000501900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำสีนวล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4538 000502000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองบะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4539 000502100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4540 000502200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนหล่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4541 000502300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4542 000502400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเมืองเตำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4543 000502500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4544 000502600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนมะโบ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4545 000502700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองระเวียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4546 000502800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองหว้ำเฒ่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4547 000502900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสระแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4548 000503000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสระบำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4549 000503100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเมืองเสือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4550 000503200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4551 000503300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4552 000503400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4553 000503500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเสือโก้ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4554 000503600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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4555 000503700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพธ์ิชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4556 000503800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนชำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4557 000503900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังปทุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4558 000504000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4559 000504100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหัวนำไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4560 000504200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนงัวบำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4561 000504300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4562 000504400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4563 000504500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4564 000504600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนมันน  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4565 000504700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบูรพำสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4566 000504800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนประชำอำสำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4567 000504900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองเสือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4568 000505000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4569 000505100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทองหลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4570 000505200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4571 000505300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแต้น้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4572 000505400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเหล่ำจ่ัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4573 000505500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงบัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4574 000505600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแดงโพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4575 000505700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำฝำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4576 000505800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหัวดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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4577 000505900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4578 000506000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4579 000506100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพธ์ิทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4580 000506200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนป่ำโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4581 000506300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเหล่ำหมำกค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4582 000506400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4583 000506500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบุ่งง้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4584 000506600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4585 000506700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสุขส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4586 000506800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพังดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4587 000506900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองบัวสันตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4588 000507000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4589 000507100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกุดรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4590 000507200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4591 000507300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแหน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4592 000507400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเลิงแฝก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4593 000507500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4594 000507600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4595 000507700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4596 000507800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหัวนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4597 000507900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแก่นทรำย   ต ำบลรอบเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4598 000508000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนสว่ำง  ต ำบลเหนือเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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4599 000508100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนขอนแก่นใต้  ต ำบลขอนแก่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4600 000508200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำโพธ์ิ   ต ำบลนำโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4601 000508300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแมต    ต ำบลสะอำดสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4602 000508400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสังข์ - สงยำง   ต ำบลสะอำดสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4603 000508500           สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมินทรำชินี จ.ร้อยเอ็ด  หมู่ท่ี 5  ต ำบลสีแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4604 000508600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปอภำร ต ำบลปอภำร (ปอพำน) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4605 000508700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนรัง  ต ำบลโนนรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4606 000508800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนซ้ง  ต ำบลหนองแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4607 000508900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเกล็ดหล่ิน  ต ำบลหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4608 000509000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแวง  ต ำบลหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4609 000509100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองจิก   ต ำบลดงลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4610 000509200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแคน    ต ำบลแคนใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4611 000509300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหัวโนนตำลน้อย    ต ำบลโนนตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4612 000509400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเมืองทอง  ต ำบลเมืองทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4613 000509500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเมืองบัว    ต ำบลเมืองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4614 000509600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนอุ่มเม้ำ ต ำบลเหล่ำหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4615 000509700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงมัน ต ำบลสิงห์โคก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4616 000509800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองไผ่   ต ำบลสิงห์โคก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4617 000510000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแจ่มอำรมย์    ต ำบลดงคร่ังใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4618 000510100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองกุง ต ำบลบ้ำนฝำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4619 000510200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหัวหนอง    ต ำบลหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4620 000510300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองอ่ำง    ต ำบลก ำแพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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4621 000510400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองสิม  ต ำบลกู่กำสิงห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4622 000510500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองบัวพัฒนำ     ต ำบลน  ำอ้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4623 000510600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนผ ำ  ต ำบลโนนสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4624 000510700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขวำตะคลอง  ต ำบลทุ่งทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4625 000510800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงคร่ังน้อย   ต ำบลดงคร่ังน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4626 000510900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอกล  ำ    ต ำบลดอกล  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4627 000511000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตำจ่อย    ต ำบลดอกล  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4628 000511100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดู่ - ฝำยใหญ่    ต ำบลหนองแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4629 000511200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสวนปอ  ต ำบลหนองแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4630 000511300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสำมขำ  ต ำบลโพนสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4631 000511400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนจำนใต้   ต ำบลโพนสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4632 000511500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนสวรรค์    ต ำบลโนนสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4633 000511600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนน  ำค ำ   ต ำบลโนนสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4634 000511700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสระบัว    ต ำบลสระบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4635 000511800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบัวขำว   ต ำบลสระบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4636 000511900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองส่วย   ต ำบลโนนสง่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4637 000512000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนข่ำใหญ่   ต ำบลหนองผือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4638 000512100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเมืองหงษ์   ต ำบลเมืองหงษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4639 000512200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองคลอง  ต ำบลโคกล่ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4640 000512300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนน  ำใส  ต ำบลน  ำใส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4641 000512400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงแดง    ต ำบลดงแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4642 000512500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงกลำง   ต ำบลดงกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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4643 000512600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนป่ำสังข์    ต ำบลป่ำสังข์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4644 000512700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนร่องค ำ  ต ำบลป่ำสังข์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4645 000512800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนอีง่อง    ต ำบลอีง่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4646 000512900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนลิ นฟ้ำ    ต ำบลลิ นฟ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4647 000513000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงยำง  ต ำบลดู่น้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4648 000513100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนอีโคตร    ต ำบลศรีโคตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4649 000513200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคำงฮุง   ต ำบลธวัชบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4650 000513300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนจอมพล    ต ำบลนิเวศน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4651 000513400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองไผ่  ต ำบลหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4652 000513500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนอุ่มเม้ำ  ต ำบลอุ่มเม้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4653 000513600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปรำงค์กู่ ต ำบลมะอึ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4654 000513700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบัวหลวง  ต ำบลเหล่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4655 000513800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหวำยหลึม ต ำบลมะบ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4656 000513900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองบ่ัว  ต ำบลเขวำทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4657 000514000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนมะบ้ำ  ต ำบลบึงงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4658 000514100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนงัว    ต ำบลไพศำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4659 000514200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนยำงด่อ  ต ำบลเทอดไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4660 000514300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเมืองน้อย   ต ำบลเมืองน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4661 000514400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนขำม ต ำบลบึงนคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4662 000514500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำชม   ต ำบลแสนสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4663 000514600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนแดง     ต ำบลแสนสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4664 000514700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกุดน  ำใส   ต ำบลกุดน  ำใส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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4665 000514800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองทัพไทย    ต ำบลหนองทัพไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4666 000514900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหัวนำ  ต ำบลหนองทัพไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4667 000515000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพธ์ิใหญ่    ต ำบลโพธ์ิใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4668 000515100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวำรีอุดม     ต ำบลวำรีสวัสด์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4669 000515200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค ำแดง   ต ำบลโคกสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4670 000515300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพธ์ิชัย   ต ำบลโพธ์ิชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4671 000515400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำนวล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4672 000515500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค ำไฮ  ต ำบลค ำไฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4673 000515600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสระแก้ว   ต ำบลสระแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4674 000515700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค้อใหญ่    ต ำบลค้อใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4675 000515800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนศำลำ    ต ำบลชำนุวรรณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4676 000515900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแสงทุ่ง   ต ำบลแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4677 000516000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกกกม่วง    ต ำบลโคกกกม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4678 000516100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงกลำง    ต ำบลโคกกกม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4679 000516200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำแพง   ต ำบลนำอุดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4680 000516300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองกุง   ต ำบลสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4681 000516400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนโพธ์ิ  ต ำบลหนองใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4682 000516500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแวงแห่   ต ำบลหนองใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4683 000516600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบะตะกำ  ต ำบลหนองใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4684 000516700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพนทองน้อย  ต ำบลโพธ์ิทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4685 000516800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำอุ่ม    ต ำบลโพธ์ิทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4686 000516900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบะเค    ต ำบลโพธ์ิทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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4687 000517000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนชัยศรี    ต ำบลโนนชัยศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4688 000517100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนงิ วเหนือ    ต ำบลโนนชัยศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4689 000517200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนป้อง  ต ำบลโพธ์ิศรีสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4690 000517300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนจุมจัง   ต ำบลอุ่มเม่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4691 000517400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนอุ่มเม่ำใต้     ต ำบลอุ่มเม่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4692 000517500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนรำษฎร์ด ำเนินต ำบลค ำนำดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4693 000517600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบึงงำม     ต ำบลค ำนำดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4694 000517700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวำรีสวัสด์ิ   ต ำบลพรมสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4695 000517800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังม่วยเหนือ ต ำบลวังสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4696 000517900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสองห้อง    ต ำบลโคกสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4697 000518000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแวงใหญ่     ต ำบลขำมเป้ีย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4698 000518100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเชียงใหม่  ต ำบลเชียงใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4699 000518200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบัวค ำ    ต ำบลบัวค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4700 000518300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพิบูลย์ชัย    ต ำบลอัคคะค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4701 000518400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสะอำด   ต ำบลสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4702 000518500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค ำพอุง  ต ำบลค ำพอุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4703 000518600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองตำไก้  ต ำบลหนองตำไก้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4704 000518700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนเจริญ  ต ำบลดอนโอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4705 000518800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองนกทำ    ต ำบลโพธ์ิศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4706 000518900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนฉะวะ ต ำบลหนองพอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4707 000519100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบึงงำม ต ำบลบึงงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4708 000519200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองค ำ  ต ำบลภูเขำทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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4709 000519300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนสว่ำง   ต ำบลภูเขำทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4710 000519400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองหว้ำ ต ำบลกกโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4711 000519500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค ำโพนสูง    ต ำบลกกโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4712 000519600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหำญไพรวัลย์    ต ำบลโคกสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4713 000519700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองขุ่น   ต ำบลหนองขุ่นใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4714 000519800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงบัง   ต ำบลหนองขุ่นใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4715 000519900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกุดขุ่น    ต ำบลรอบเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4716 000520000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกกลำง    ต ำบลผำน  ำย้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4717 000520100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำทรัพย์เจริญ   ต ำบลท่ำสีดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4718 000520300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพันขำง  ต ำบลนำงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4719 000520400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกุดแข้    ต ำบลนำงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4720 000520500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนสนำม   ต ำบลเมืองไพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4721 000520600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไคร่นุ่น  ต ำบลนำแซง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4722 000520700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใหม่สำมัคคี  ต ำบลนำแซง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4723 000520800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำเมือง   ต ำบลนำเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4724 000520900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนป่ำขี ต ำบลนำเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4725 000521000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกกทัน  ต ำบลวังหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4726 000521100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำม่วง    ต ำบลท่ำม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4727 000521200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสะทอน    ต ำบลขวำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4728 000521300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนขวำว   ต ำบลขวำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4729 000521400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองฟ้ำ  ต ำบลโพธ์ิทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4730 000521500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำโพธ์ิ  ต ำบลโพธ์ิทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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4731 000521600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหวำย    ต ำบลภูเงิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4732 000521700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนมะหร่ี  ต ำบลภูเงิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4733 000521800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำทม    ต ำบลภูเงิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4734 000521900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงหวำย  ต ำบลเกำะแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4735 000522000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนผักกำดหญ้ำ   ต ำบลนำเลิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4736 000522100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองจอก   ต ำบลเหล่ำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4737 000522200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำวี  ต ำบลศรีวิลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4738 000522300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบะหลวง  ต ำบลหนองหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4739 000522400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสะอำดนำดี ต ำบลพรสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4740 000522500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนน  ำจั นใหญ่  ต ำบลบึงเกลือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4741 000522600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนยำงเลิง  ต ำบลดอกไม้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4742 000522700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำใหญ่   ต ำบลนำใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4743 000522800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสองชั น   ต ำบลหินกอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4744 000522900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองควำยอีน้อย    ต ำบลเมืองทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4745 000523000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตำกแดด   ต ำบลหัวโทน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4746 000523100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเปลือยน้อย    ต ำบลบ่อพันขัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4747 000523200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตำหยวก    ต ำบลทุ่งหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4748 000523300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนดู่ ต ำบลหัวช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4749 000523400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนน  ำค ำ  ต ำบลน  ำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4750 000523500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแวง  ต ำบลห้วยหินลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4751 000523600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค ำพรินทร์    ต ำบลช้ำงเผือก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4752 000523700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนจำนเตย   ต ำบลทุ่งกุลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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4753 000523800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองเม็ก ต ำบลทุ่งศรีเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4754 000523900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองจำน  ต ำบลจ ำปำขัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4755 000524000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนผ ำ  ต ำบลเมืองสรวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4756 000524100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองผือ    ต ำบลหนองผือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4757 000524200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนข่อย  ต ำบลหนองหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4758 000524300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสูงยำง  ต ำบลคูเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4759 000524400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองยำง    ต ำบลกกกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4760 000524500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเกำะแก้ว  ต ำบลสำมขำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4761 000524600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสว่ำง   ต ำบลศรีสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4762 000524700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนยำงค ำ     ต ำบลยำงค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4763 000524800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนสัมพันธ์    ต ำบลท่ำหำดยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4764 000524900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพนเมือง    ต ำบลโพนเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4765 000525000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแจ้ง  ต ำบลแจ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4766 000525100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหน่อม    ต ำบลหน่อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4767 000525200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสีสวำด   ต ำบลหนองหม่ืนถ่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4768 000525300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองหม่ืนถ่ำน ต ำบลหนองหม่ืนถ่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4769 000525400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองขำม  ต ำบลหนองขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4770 000525500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแฮด ต ำบลหนองขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4771 000525600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนรวมไทย  ต ำบลโหรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4772 000525700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองบัว  ต ำบลหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4773 000525800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองตำโฮม ต ำบลขี เหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4774 000525900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนยำงเฌอ  ต ำบลขี เหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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4775 000526000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดู่  ต ำบลบ้ำนดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4776 000526100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนชุมพร  ต ำบลชุมพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4777 000526200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกสี   ต ำบลชุมพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4778 000526300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบุ่งเลิศ    ต ำบลบุ่งเลิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4779 000526400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค ำนำงตุ้ม    ต ำบลบุ่งเลิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4780 000526500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนชมสะอำด    ต ำบลชมสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4781 000526600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเหล่ำใหญ่  ต ำบลโพธ์ิทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4782 000526700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเมืองเปลือย    ต ำบลเมืองเปลือย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4783 000526800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองใหญ่ ต ำบลหนองใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4784 000527000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสนำมชัย ต ำบลสวนจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4785 000527100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพธ์ิสัย  ต ำบลโพธ์ิสัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4786 000527200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนน  ำเงิน ต ำบลหนองแวงควง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4787 000527300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพยอม  ต ำบลดินด ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4788 000527400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองบัวรอง    ต ำบลดินด ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4789 000527500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนม่วงน  ำ    ต ำบลปำฝำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4790 000527600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำลำด  ต ำบลม่วงลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4791 000527700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเปลือยตำล  ต ำบลดงสิงห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4792 000527800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนยำงใหญ่    ต ำบลยำงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4793 000527900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนอนำมัย  ต ำบลผักแว่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4794 000528000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคุยขนวน  ต ำบลเชียงขวัญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4795 000528100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพลับพลำ ต ำบลพลับพลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4796 000528200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังยำว  ต ำบลพลับพลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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4797 000528300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนยำง    ต ำบลพระธำตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4798 000528400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเหล่ำสำมัคคี  ต ำบลพระเจ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4799 000528500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไผ่ ต ำบลหมูม้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4800 000528600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนศรีจันทร์  ต ำบลบ้ำนเขือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4801 000528700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนศำลำงำม    ต ำบลหนองฮี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4802 000528800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสำวแห  ต ำบลสำวแห ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4803 000528900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวำรีเกษม ต ำบลดูกอ่ึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4804 000529000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนขมิ น   ต ำบลเด่นรำษฎร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4805 000529100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนต้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4806 000529200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโนนสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4807 000529300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองโพน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4808 000529400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองสอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4809 000529500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสะอำดนำทม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4810 000529600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนฝำยแตก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4811 000529700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนแพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4812 000529800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเชียงเครือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4813 000529900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแกเปะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4814 000530000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำไคร้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4815 000530100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4816 000530200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแวงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4817 000530300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเหล่ำหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4818 000530400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค ำไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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4819 000530500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเหล่ำกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4820 000530600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนน  ำบุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4821 000530700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแวงใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4822 000530800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโนนชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4823 000530900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4824 000531000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำจำรย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4825 000531100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนศรีสวัสด์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4826 000531200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนยอดแกง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4827 000531300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหัวงัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4828 000531400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสงเปล่ือย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4829 000531500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนอุทัยวรรณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4830 000531600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองบัวใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4831 000531700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนข้ำวหลำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4832 000531800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4833 000531900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเฉลิมพระเกียรติฯ (โพนงำม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4834 000532000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสีถำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4835 000532100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4836 000532200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนเขวำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4837 000532300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนทัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4838 000532400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำเย่ือม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4839 000532500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4840 000532600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแปน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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4841 000532700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4842 000532800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกประสิทธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4843 000532900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำเพลิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4844 000533000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4845 000533100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำมล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4846 000533200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนศิลำเลิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4847 000533300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำเรียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4848 000533400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค้อพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4849 000533500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแจนแลน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4850 000533600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกุดฝ่ังแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4851 000533700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเหล่ำใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4852 000533800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนจุมจัง (สันติสุข) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4853 000533900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำสีนวล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4854 000534000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเหล่ำไฮงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4855 000534100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสวนผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4856 000534200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำไคร้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4857 000534300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกุดหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4858 000534400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองแวงศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4859 000534500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคุย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4860 000534600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนฟองแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4861 000534700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนสวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4862 000534800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองห้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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4863 000534900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4864 000535000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองบัวทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4865 000535100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกุดค้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4866 000535200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกุดบอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4867 000535300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำตำหล่ิว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4868 000535400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองผือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4869 000535500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพนสวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4870 000535600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนส้มป่อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4871 000535700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเสียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4872 000535800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4873 000535900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4874 000536000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4875 000536100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยเตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4876 000536200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4877 000536300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหัวนำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4878 000536400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงบัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4879 000536500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองอิเฒ่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4880 000536600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนยำนำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4881 000536700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำเชือก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4882 000536800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4883 000536900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4884 000537000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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4885 000537100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปอแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4886 000537200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4887 000537300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองตอกแป้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4888 000537400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค ำใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4889 000537500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกุดโดน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4890 000537600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4891 000537700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยมะทอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4892 000537800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพิมูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4893 000537900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค ำเหมือดแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4894 000538000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนขี ควง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4895 000538100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทรำยทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4896 000538200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค ำลือชำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4897 000538300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4898 000538400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำมะเขือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4899 000538500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกก่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4900 000538600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนม่วงกุญชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4901 000538700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแก้งนคร (ตำดคงเค็ง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4902 000538800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนแหลมทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4903 000538900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนน  ำเกลี ยง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4904 000539000           สถำนีอนำมัยบ้ำนเก่ำเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4905 000539100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4906 000539200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดินจ่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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4907 000539300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4908 000539400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4909 000539500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงสวนพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4910 000539600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสูงเนิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4911 000539700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกุงเก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4912 000539800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนยำงอุ้ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4913 000539900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกุดจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4914 000540000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแสนสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4915 000540100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแซง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4916 000540200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4917 000540300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4918 000540400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค ำไฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4919 000540500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4920 000540600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยยำงดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4921 000540700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองสรวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4922 000540800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4923 000540900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองชุมแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4924 000541000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนภูฮัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4925 000541100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองกุงเผือก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4926 000541200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4927 000541300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองบัวโดน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4928 000541400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสร้ำงแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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4929 000541500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4930 000541600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนมหำไชย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4931 000541700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหมูม่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4932 000541800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4933 000541900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนขมิ น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4934 000542000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4935 000542100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4936 000542200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค ำบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4937 000542300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคงอุดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4938 000542400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไค้นุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4939 000542500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองอีบุตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4940 000542600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแซง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4941 000542700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4942 000542800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองกุงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4943 000542900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลค ำสร้ำงเท่ียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4944 000543000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4945 000543100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำคู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4946 000543200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนจอมศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4947 000543300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนำกระเดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4948 000543400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4949 000543500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4950 000543600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหว้ำนพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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4951 000543700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนภูแล่นช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4952 000543800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกุดครอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4953 000543900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสะอำดไชยศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4954 000544000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค ำหอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4955 000544100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนม่วงนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4956 000544200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำจ ำปำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4957 000544300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลธำตุเชิงชุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4958 000544400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกเลำะ ต ำบลขมิ น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4959 000544500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงมะไฟสำมัคคี ต ำบลขมิ น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4960 000544600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทับสอ ต ำบลงิ วด่อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4961 000544700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคูสนำม ต ำบลงิ วด่อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4962 000544800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนหอม ต ำบลโนนหอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4963 000544900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองสนม ต ำบลเชียงเครือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4964 000545000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเชียงเครือวัดใหญ่ ต ำบลเชียงเครือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4965 000545100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนส่ำงแก้วสมำนมิตร ต ำบลท่ำแร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4966 000545200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนม่วงลำย ต ำบลม่วงลำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4967 000545300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแมด ต ำบลดงชน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4968 000545400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำขำม ต ำบลห้วยยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4969 000545500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำค ำ ต ำบลห้วยยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4970 000545600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพังขว้ำงใต้ ต ำบลพังขว้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4971 000545700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงขุมข้ำว ต ำบลพังขว้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4972 000545800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงมะไฟ ต ำบลดงมะไฟ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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4973 000545900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงพัฒนำ ต ำบลธำตุนำเวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4974 000546000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองปลำน้อย ต ำบลเหล่ำปอแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4975 000546100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองลำดใต้ ต ำบลหนองลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4976 000546200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนแคนใต้ ต ำบลหนองลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4977 000546300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนฮำงโฮง ต ำบลฮำงโฮง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4978 000546400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกก่องใหญ่ ต ำบลโคกก่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4979 000546500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบอน ต ำบลนำโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4980 000546600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำเพียงใหม่ ต ำบลนำเพียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4981 000546700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพธิไพศำล ต ำบลโพธิไพศำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4982 000546800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองบัวสร้ำง ต ำบลอุ่มจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4983 000546900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแสนพัน ต ำบลอุ่มจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4984 000547000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกุดแฮดสำมัคคี ต ำบลกุดบำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4985 000547100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพนงำม ต ำบลนำม่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4986 000547200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงนิมิต ต ำบลนำม่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4987 000547300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค้อน้อย ต ำบลกุดไห ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4988 000547400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังยำง ต ำบลวังยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4989 000547500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพอกน้อยพัฒนำ ต ำบลพอกน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4990 000547600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนเรือ ต ำบลนำหัวบ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4991 000547700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไฮ่ ต ำบลไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4992 000547800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนช้ำงม่ิงพัฒนำ ต ำบลช้ำงม่ิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4993 000547900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองโดก ต ำบลช้ำงม่ิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4994 000548000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนศรีวงศ์ทอง ต ำบลช้ำงม่ิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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4995 000548100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองผือ ต ำบลนำใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4996 000548200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนผักค ำภู ต ำบลนำใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4997 000548300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบัวใหญ่ ต ำบลสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4998 000548400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบะฮีเหนือ ต ำบลบะฮี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
4999 000548500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำขำม ต ำบลเชิงชุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5000 000548600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดง ต ำบลม่วงไข่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5001 000548700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแร่ ต ำบลแร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5002 000548800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสุขเกษม ต ำบลไฮหย่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5003 000548900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนภูเงิน ต ำบลไฮหย่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5004 000549000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนต้นผึ งใหม่พัฒนำ ต ำบลต้นผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5005 000549100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพนสวำง ต ำบลต้นผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5006 000549200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตำดโพนไผ่ ต ำบลวำริชภูมิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5007 000549300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปลำโหล ต ำบลปลำโหล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5008 000549400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองท่ม ต ำบลปลำโหล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5009 000549500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนยำวใหญ่ ต ำบลหนองลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5010 000549600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนจ ำปำทอง ต ำบลหนองลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5011 000549700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค ำบิด ต ำบลค ำบ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5012 000549800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนภูวงน้อย ต ำบลค ำบ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5013 000549900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนส้มโฮง  ต ำบลค้อเขียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5014 000550000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำค ำ ต ำบลนิคมน  ำอูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5015 000550100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองบัวบำน ต ำบลหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5016 000550200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนสุวรรณ ต ำบลสุวรรณคำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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5017 000550300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปำนเจริญ ต ำบลเด่ือศรีคันไชย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5018 000550400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค ำหมูน ต ำบลเด่ือศรีคันไชย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5019 000550500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนขัวก่ำย  ต ำบลขัวก่ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5020 000550600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพนแพง ต ำบลหนองสนม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5021 000550700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งโพธ์ิ ต ำบลหนองสนม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5022 000550800           สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมินทรำชินี บ้ำนโคกแสง จ.สกลนคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5023 000550900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนแต้ ต ำบลธำตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5024 000551000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองฮำง ต ำบลธำตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5025 000551100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยหิน ต ำบลหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5026 000551200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนอุดม ต ำบลศรีวิชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5027 000551300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำซอ ต ำบลนำซอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5028 000551400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแสงเจริญ ต ำบลอินทร์แปลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5029 000551500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำค ำ ต ำบลนำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5030 000551600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคอนสำย ต ำบลคอนสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5031 000551700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนจ ำปำดง ต ำบลกุดเรือค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5032 000551800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแวง ต ำบลหนองแวงใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5033 000551900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเพีย ต ำบลหนองบัวสิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5034 000552000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพธ์ิชัย ต ำบลหนองบัวสิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5035 000552100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองพอกใหญ่ ต ำบลนำแต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5036 000552200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงอีบ่ำง ต ำบลนำแต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5037 000552300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแพด ต ำบลแพด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5038 000552400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนมำย  ต ำบลมำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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5039 000552500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงห้วยเปลือย ต ำบลดงหม้อทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5040 000552600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค ำยำง ต ำบลดงเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5041 000552700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกสง่ำ  ต ำบลดงหม้อทองใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5042 000552800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยหลัว  ต ำบลห้วยหลัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5043 000552900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสุขส ำรำญ ต ำบลโนนสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5044 000553000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองกว่ัง ต ำบลหนองกว่ัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5045 000553100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบ่อแก้ว ต ำบลบ่อแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5046 000553200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำยอเหนือ ต ำบลอำกำศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5047 000553300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกลำง  ต ำบลโพนแพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5048 000553400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกุดจอกใหญ่ ต ำบลวำใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5049 000553500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวำใหญ่ ต ำบลวำใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5050 000553600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพนงำม ต ำบลโพนงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5051 000553700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำก้อน  ต ำบลท่ำก้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5052 000553800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนแดง ต ำบลท่ำก้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5053 000553900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำฮี  ต ำบลนำฮี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5054 000554000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบะหว้ำ ต ำบลบะหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5055 000554100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองสำมขำ ต ำบลสำมัคคีพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5056 000554200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค ำสะอำดพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5057 000554300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนต้ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5058 000554400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบงเหนือ  ต ำบลบงเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5059 000554500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนยำงชุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5060 000554600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกสี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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5061 000554700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5062 000554800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5063 000554900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบงใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5064 000555000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบ่อร้ำง-คึกสีนวล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5065 000555100           สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมินทรำชินี บ้ำนขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5066 000555200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพันนำ ต ำบลพันนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5067 000555300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสร้ำงแป้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5068 000555400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทรำยมูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5069 000555500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตำลโกน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5070 000555600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกสุวรรณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5071 000555700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตำลเนิ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5072 000555800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำเตียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5073 000555900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนธำตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5074 000556000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำถ่อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5075 000556100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำศิลำ ต ำบลท่ำศิลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5076 000556200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนชัยชนะ ต ำบลท่ำศิลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5077 000556300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวัฒนำ ต ำบลวัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5078 000556400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแวง ต ำบลปทุมวำปี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5079 000556500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพนปลำโหล ต ำบลเต่ำงอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5080 000556600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงหลวง ต ำบลบึงทวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5081 000556700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค ำข่ำ ต ำบลนำตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5082 000556800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำหลวง ต ำบลจันทร์เพ็ญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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5083 000556900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยหีบรุ่งอรุณ ต ำบลตองโขบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5084 000557000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพนค้อ ต ำบลเหล่ำโพนค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5085 000557100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนม่วงไข่น้อย ต ำบลด่ำนม่วงค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5086 000557200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกนำดี ต ำบลแมดนำท่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5087 000557300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพนทองวัฒนำ ต ำบลแมดนำท่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5088 000557400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกุดนำขำม ต ำบลเจริญศิลป์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5089 000557500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเหล่ำ ต ำบลบ้ำนเหล่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5090 000557600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแวง ต ำบลบ้ำนเหล่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5091 000557700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนสร้ำงไพร ต ำบลทุ่งแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5092 000557800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกศิลำ ต ำบลโคกศิลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5093 000557900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงสง่ำ ต ำบลหนองแปน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5094 000558000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใหม่ไชยำ ต ำบลบ้ำนโพน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5095 000558100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใหม่หนองผือ ต ำบลนำแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5096 000558200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำแก้วน้อย ต ำบลนำแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5097 000558300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพนแคน้อย ต ำบลนำตงวัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5098 000558400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนน  ำพุ ต ำบลบ้ำนแป้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5099 000558500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพนบก ต ำบลบ้ำนแป้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5100 000558600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนสำมัคคี ต ำบลเชียงสือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5101 000558700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนต้อน ต ำบลสร้ำงค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5102 000558800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำยอ ต ำบลสร้ำงค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5103 000558900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนชมภูพำนเหนือ  ต ำบลสร้ำงค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5104 000559000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหลุบเลำ ต ำบลหลุบเลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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5105 000559100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนฮ่องสิม ต ำบลหลุบเลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5106 000559200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำงเต่ิง ต ำบลโคกภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5107 000559300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบ่อเดือนห้ำ ต ำบลโคกภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5108 000559400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกกปลำซิว ต ำบลกกปลำซิว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5109 000559500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหัวโพน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5110 000559600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำรำชควำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5111 000559700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกุรุคุ ต ำบลกุรุคุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5112 000559800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5113 000559900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำมน ต ำบลบ้ำนผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5114 000560000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองปลำดุก ต ำบลบ้ำนผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5115 000560100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้อม ต ำบลอำจสำมำรถ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5116 000560200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลอำจสำมำรถ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5117 000560300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลขำมเฒ่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5118 000560400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนชะโงม ต ำบลขำมเฒ่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5119 000560500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนชะโนด ต ำบลขำมเฒ่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5120 000560600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5121 000560700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองจันทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5122 000560800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5123 000560900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำหลวง ต ำบลท่ำค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5124 000561000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลค ำเตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5125 000561100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนแดง ต ำบลค ำเตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5126 000561200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองญำติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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5127 000561300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค ำพอกต ำบลหนองญำติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5128 000561400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบัว ต ำบลดงขวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5129 000561500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดงขวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5130 000561600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโชคอ ำนวย  ต ำบลวังตำมัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5131 000561700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสุขเกษม  ต ำบลโพธ์ิตำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5132 000561800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองฮี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5133 000561900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกุตำไก้ ต ำบลกุตำไก้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5134 000562000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำดอกไม้ ต ำบลกุตำไก้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5135 000562100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกสว่ำง ต ำบลโคกสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5136 000562200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5137 000562300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลมหำชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5138 000562400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำมะเขือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5139 000562500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพนสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5140 000562600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองเทำใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5141 000562700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกลำง ต ำบลโนนตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5142 000562800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5143 000562900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำจ ำปำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5144 000563000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำดอกแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5145 000563100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนแดง ต ำบลท่ำจ ำปำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5146 000563200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไชยบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5147 000563300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหำดกวน ต ำบลไชยบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5148 000563400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแก้วปัดโป่ง ต ำบลไชยบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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5149 000563500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพนอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5150 000563600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5151 000563700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตำลหนองเทำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5152 000563800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำหนำมแก้ว ต ำบลหนองเทำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5153 000563900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพะทำย ต ำบลพะทำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5154 000564000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเวินพระบำท ต ำบลเวินพระบำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5155 000564100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนม่วง ต ำบลเวินพระบำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5156 000564200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลรำมรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5157 000564300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองไฮ ต ำบลรำมรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5158 000564400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไผ่ล้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5159 000564500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนสะฝำง ต ำบลโพนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5160 000564700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกพระธำย  ต ำบลโพนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5161 000564800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโพนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5162 000564900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค ำนกกก ต ำบลหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5163 000565000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5164 000565100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำพระชัย ต ำบลหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5165 000565200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำงัว ต ำบลไผ่ล้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5166 000565300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลฝ่ังแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5167 000565400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพนแพง ต ำบลโพนแพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5168 000565500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตำลกุด ต ำบลโพนแพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5169 000565600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพระกลำงทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5170 000565700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำถ่อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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5171 000565800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงยอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5172 000565900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแสนพัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5173 000566000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอนนำงหงษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5174 000566100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลน  ำก่ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5175 000566200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทู้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5176 000566300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทรำยมูล ต ำบลน  ำก่ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5177 000566400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนอุ่มเหม้ำ ต ำบลอุ่มเหม้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5178 000566500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำหนำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5179 000566600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกุดฉิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5180 000566700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค ำผำสุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5181 000566800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5182 000566900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5183 000567000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำยอใหญ่ ต ำบลนำงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5184 000567100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกหินแฮ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5185 000567200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำบัว ต ำบลโคกหินแฮ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5186 000567300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนสะอำด  ต ำบลหนองย่ำงชิ น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5187 000567400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำบ่ัว ต ำบลเรณูใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5188 000567500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำขำม ต ำบลนำขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5189 000567600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพระซอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5190 000567700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงอิน ำ ต ำบลพระซอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5191 000567800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองสังข์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5192 000567900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำฉันทะ ต ำบลนำคู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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5193 000568000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำคู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5194 000568200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงน้อย ต ำบลพิมำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5195 000568300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพิมำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5196 000568400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองหอยใหญ่ ต ำบลพุ่มแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5197 000568500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพุ่มแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5198 000568600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพนตูม ต ำบลก้ำเหลือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5199 000568700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลก้ำนเหลือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5200 000568800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองบ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5201 000568900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงขวำง ต ำบลหนองบ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5202 000569000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำเลียง ต ำบลนำเลียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5203 000569100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกสี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5204 000569200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำขำม ต ำบลวังยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5205 000569300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5206 000569400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแก้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5207 000569500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค ำพี ห ต ำบลค ำพี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5208 000569600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลยอดชำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5209 000569700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5210 000569800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนอีอูด ต ำบลนำเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5211 000570000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองผือ ต ำบลบ้ำนเอื อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5212 000570100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเอื อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5213 000570200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแค ต ำบลสำมผง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5214 000570300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปำกยำม  ต ำบลสำมผง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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5215 000570400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสำมผง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5216 000570500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำบ่อ  ต ำบลท่ำบ่อสงครำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5217 000570600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนสมอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5218 000570700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5219 000570800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนขำมเป้ียใหญ่ ต ำบลบ้ำนข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5220 000570900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเหล่ำ ต ำบลนำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5221 000571000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5222 000571100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลภูกระแต ต ำบลนำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5223 000571200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโพนสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5224 000571300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำโพธ์ิ ต ำบลโพนสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5225 000571400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเสียวสงครำม ต ำบลหำดแพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5226 000571500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหำดแพง  ต ำบลหำดแพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5227 000571600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำงัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5228 000571700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนอูนนำ ต ำบลนำงัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5229 000571800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำคอย ต ำบลนำงัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5230 000571900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนแดง  ต ำบลบ้ำนเสียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5231 000572000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5232 000572100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำคูณใหญ่  ต ำบลนำคูณใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5233 000572200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนศำลำ ต ำบลเหล่ำพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5234 000572300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเหล่ำพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5235 000572400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำเรือ  ต ำบลท่ำเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5236 000572500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนต้ำย  ต ำบลโพนจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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5237 000572600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำหัวบ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5238 000572700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโพนตูม ต ำบลนำหัวบ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5239 000572800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5240 000572900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนขำมเตี ยใหญ่ ต ำบลนำขมิ น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5241 000573000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพนบก ต ำบลโพนบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5242 000573100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลขว้ำงคลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5243 000573200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5244 000573300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยไห ต ำบลบ้ำนค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5245 000573400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5246 000573500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพันห่ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5247 000573600           สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมินทรำชินี จ.นครพนม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5248 000573700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองซน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5249 000573800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค ำแม่นำง ต ำบลหนองซน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5250 000573900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนเตย ต ำบลดอนเตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5251 000574000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกุดโง้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5252 000574100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5253 000574200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5254 000574300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5255 000574400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค ำฮี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5256 000574500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5257 000574600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5258 000574700           สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมินทรำชินี บ้ำนนำโสก ต.นำโสก จ.มุกดำหำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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5259 000574800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำโด่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5260 000574900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำสีนวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5261 000575000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำไค้-นำแล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5262 000575100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค ำป่ำหลำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5263 000575200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสำมขำ ต ำบลค ำป่ำหลำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5264 000575300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแก้ง ต ำบลค ำป่ำหลำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5265 000575400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเหมืองบ่ำ ต ำบลค ำอำฮวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5266 000575500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนสะอำด  ต ำบลค ำอำฮวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5267 000575600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงเย็น ต ำบลดงเย็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5268 000575700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนป่งโพง  ต ำบลดงเย็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5269 000575800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงมอน ต ำบลดงมอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5270 000575900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงยำง ต ำบลกุดแข้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5271 000576000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนภูแผงม้ำ ต ำบลนิคมค ำสร้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5272 000576100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำกอก ต ำบลนำกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5273 000576200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแวง ต ำบลหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5274 000576300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเหล่ำหลวง ต ำบลหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5275 000576400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเหล่ำกลำง ต ำบลกกแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5276 000576500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำอุดม ต ำบลนำอุดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5277 000576600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทรำยไหลแล้ง ต ำบลนำอุดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5278 000576700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองหล่ี ต ำบลโชคชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5279 000576800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสุริโย ต ำบลร่มเกล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5280 000576900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองหล่ม ต ำบลโพธ์ิไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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5281 000577000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพธ์ิไทร ต ำบลโพธ์ิไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5282 000577100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนป่ำชำด ต ำบลป่ำไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5283 000577200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองเม็ก  ต ำบลป่ำไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5284 000577400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำทำม ต ำบลป่ำไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5285 000577500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเหล่ำหมี ต ำบลเหล่ำหมี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5286 000577600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำซิง  ต ำบลเหล่ำหมี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5287 000577700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำยำง ต ำบลบ้ำนบำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5288 000577800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำสะเม็ง ต ำบลนำสะเม็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5289 000577900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองกระยัง ต ำบลนำสะเม็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5290 000578000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแก้ง ต ำบลบ้ำนแก้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5291 000578100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเหล่ำ ต ำบลหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5292 000578200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกกตูม ต ำบลกกตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5293 000578300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสำนแว้  ต ำบลกกตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5294 000578400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนขัวสูง ต ำบลกกตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5295 000578500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแก่งนำง ต ำบลกกตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5296 000578600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแคน ต ำบลหนองแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5297 000578700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนชะโนดน้อย ต ำบลชะโนดน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5298 000578800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนย้อมพัฒนำ ต ำบลชะโนดน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5299 000578900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพังแดง ต ำบลพังแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5300 000579000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค ำชะอี ต ำบลค ำชะอี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5301 000579100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนสังข์ศรี  บ้ำนซ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5302 000579200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองเอ่ียน ต ำบลหนองเอ่ียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

5303 000579300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค้อ ต ำบลบ้ำนค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5304 000579400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเหล่ำ ต ำบลบ้ำนเหล่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5305 000579500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองหญ้ำปล้อง ต ำบลบ้ำนเหล่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5306 000579600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพนงำม ต ำบลโพนงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5307 000579700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโนนป่ำแดง  ต ำบลโพนงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5308 000579800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเหล่ำสร้ำงถ่อ ต ำบลเหล่ำสร้ำงถ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5309 000579900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค ำบก ต ำบลค ำบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5310 000580000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหว้ำนใหญ่   หว้ำนใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5311 000580100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนป่งขำม ต ำบลป่งขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5312 000580200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอน ต ำบลบำงทรำยน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5313 000580300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบำงทรำย ต ำบลบำงทรำยน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5314 000580400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนชะโนด ต ำบลชะโนด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5315 000580500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนิคมเกษตรกรรมทหำรผ่ำนศึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5316 000580600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนงิ ว ต ำบลโนนยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5317 000580700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค ำพอก  ต ำบลโนนยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5318 000580800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบุ่ง ต ำบลภูวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5319 000580900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเป้ำ ต ำบลบ้ำนเป้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5320 000581000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกกลำง  ต ำบลหนองสูงใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5321 000581100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเจ็ดยอด ต ำบลช้ำงเผือก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5322 000581200           สถำนีอนำมัยต ำบลสุเทพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5323 000581300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำข้ำม ต ำบลแม่เหียะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5324 000581400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังสิงห์ค ำ ต ำบลป่ำแดด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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5325 000581500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโรงวัว ต ำบลหนองหอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5326 000581600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนศรีบัวเงิน ต ำบลท่ำศำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5327 000581700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบวกครกน้อย ต ำบลหนองป่ำคร่ัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5328 000581800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนขะจำว ต ำบลฟ้ำฮ่ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5329 000581900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนป่ำข่อยเหนือ ต ำบลสันผีเสื อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5330 000582000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่หอย ต ำบลบ้ำนหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5331 000582100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเมืองกลำง ต ำบลบ้ำนหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5332 000582200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองห่ำย ต ำบลข่วงเปำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5333 000582300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแท่นดอกไม้ ต ำบลสบเต๊ียะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5334 000582400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยทรำย ต ำบลบ้ำนแปะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5335 000582500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำข้ำมเหนือ ต ำบลบ้ำนแปะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5336 000582600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงเย็น  ต ำบลบ้ำนแปะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5337 000582700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนขุนแปะ ต ำบลบ้ำนแปะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5338 000582900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังน  ำหยำด ต ำบลแม่สอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5339 000583000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใหม่สำรภี ต ำบลแม่สอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5340 000583100           สถำนีอนำมัยบ้ำนป่ำแดด ต ำบลท่ำผำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5341 000583200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสองธำร ต ำบลบ้ำนทับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5342 000583300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปำงอุ๋ง ต ำบลแม่ศึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5343 000583400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกองกำน ต ำบลแม่ศึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5344 000583500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่ซำ ต ำบลแม่นำจร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5345 000583600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่นำจร ต ำบลแม่นำจร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5346 000583700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยบง ต ำบลบ้ำนจันทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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5347 000583800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่แฮใต้ ต ำบลปำงหินฝน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5348 000583900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปำงหินฝน ต ำบลปำงหินฝน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5349 000584000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกองแขก ต ำบลกองแขก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5350 000584100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำหวำย ต ำบลเมืองนะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5351 000584200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนอรุโณทัย ต ำบลเมืองนะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5352 000584300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเมืองงำย ต ำบลเมืองงำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5353 000584400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่นะ ต ำบลแม่นะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5354 000584500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสบอ้อ ต ำบลแม่นะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5355 000584600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใหม่ ต ำบลเมืองคอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5356 000584700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปำงมะเยำ  ต ำบลปิงโค้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5357 000584800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไตรสภำวะคำม ต ำบลปิงโค้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5358 000584900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งข้ำวพวง ต ำบลทุ่งข้ำวพวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5359 000585000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกอกหม่น ต ำบลสันปูเลย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5360 000585100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งมะหนิ ว ต ำบลลวงเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5361 000585200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดวงดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5362 000585300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำ ต ำบลสง่ำบ้ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5363 000585400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนป่ำดู่ ต ำบลป่ำลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5364 000585500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนป่ำแงะ ต ำบลตลำดขวัญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5365 000585600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพันหลัง ต ำบลส ำรำญรำษฏร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5366 000585700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสันต้นแหน ต ำบลแม่คือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5367 000585800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่ก๊ะ ต ำบลตลำดใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5368 000585900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสันทรำย ต ำบลแม่ฮ้อยเงิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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5369 000586000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยบ่อทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5370 000586100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยหม้อ(สมเด็จ) ต ำบลป่ำเม่ียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5371 000586200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโป่งดิน(โป่งกุ่ม)  ต ำบลป่ำเม่ียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5372 000586300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปำงไฮ (เทพเสด็จ) ต ำบลเทพเสด็จ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5373 000586400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่ก๊ะ ต ำบลแม่แตง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5374 000586500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนร่ ำเปิง ต ำบลขี เหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5375 000586600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนช่อแล ต ำบลช่อแล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5376 000586700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหัวฝำย ต ำบลแม่หอพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5377 000586800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปำงม่วง ต ำบลสบเปิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5378 000586900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเป้ำ ต ำบลบ้ำนเป้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5379 000587000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสันป่ำตึง ต ำบลสันป่ำยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5380 000587100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนป่ำแป๋ ต ำบลป่ำแป๋ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5381 000587200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนออบ ต ำบลเมืองก๋ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5382 000587300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนต้นลุง ต ำบลบ้ำนช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5383 000587400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่ตะมำน ต ำบลกื ดช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5384 000587500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปง ต ำบลอินทขิล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5385 000587600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปำงกว้ำง ต ำบลอินทขิล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5386 000587700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนริมใต้ ต ำบลริมใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5387 000587800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนขอนตำล ต ำบลริมใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5388 000587900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเหมืองผ่ำ ต ำบลริมเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5389 000588000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใหม่ ต ำบลสันโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5390 000588100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสันคะยอม ต ำบลขี เหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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5391 000588200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนซำง ต ำบลขี เหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5392 000588300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนขี เหล็กหลวง ต ำบลขี เหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5393 000588400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสะลวงนอก ต ำบลสะลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5394 000588500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองปลำมัน ต ำบลห้วยทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5395 000588600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งโป่ง ต ำบลแม่แรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5396 000588700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโป่งแยงใน ต ำบลโป่งแยง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5397 000588800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่สำหลวง ต ำบลแม่สำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5398 000588900           โรงพยำบำลชุมชนต ำบลดอนแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5399 000589000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนตัน ต ำบลเหมืองแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5400 000589100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังป้อง ต ำบลเหมืองแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5401 000589200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนป่ำลำน ต ำบลสะเมิงเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5402 000589300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนป๊อก ต ำบลสะเมิงเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5403 000589400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนอมลอง ต ำบลแม่สำบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5404 000589500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนงิ วเฒ่ำ ต ำบลแม่สำบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5405 000589600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปำงมะโอ ต ำบลบ่อแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5406 000589700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนยั งเมิน ต ำบลยั งเมิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5407 000589800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสันทรำยคองน้อย ต ำบลเวียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5408 000589900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนม่อนป่ิน ต ำบลม่อนป่ิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5409 000590000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนม่วงชุม ต ำบลม่อนป่ิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5410 000590100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่งอนกลำง ต ำบลแม่งอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5411 000590200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนยำง ต ำบลแม่งอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5412 000590300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่สูน ต ำบลแม่สูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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5413 000590400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสันป่ำแดง ต ำบลแม่สูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5414 000590500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองยำว  ต ำบลแม่สูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5415 000590600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยงูนอก ต ำบลสันทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5416 000590700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสองแคว ต ำบลสันทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5417 000590800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยไคร้ ต ำบลแม่คะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5418 000590900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองฮ่ำง ต ำบลแม่คะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5419 000591000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่ข่ำ ต ำบลแม่ข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5420 000591100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำหัด ต ำบลโป่งน  ำร้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5421 000591200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใหม่ปู่แช่ ต ำบลแม่อำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5422 000591300           สถำนีอนำมัยบ้ำนห้วยป่ำซำง ต ำบลแม่สำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5423 000591400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่ฮ่ำง ต ำบลแม่สำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5424 000591500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสันป๋อ ต ำบลสันต้นหมื อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5425 000591600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคำยหลวง ต ำบลแม่นำวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5426 000591700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่เมืองน้อย ต ำบลแม่นำวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5427 000591800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำตอน ต ำบลท่ำตอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5428 000591900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำมะแกง ต ำบลท่ำตอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5429 000592000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหลวง ต ำบลบ้ำนหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5430 000592100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนจัดสรร ต ำบลบ้ำนหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5431 000592200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งหลวง ต ำบลทุ่งหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5432 000592300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งกู่ ต ำบลป่ำตุ้ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5433 000592400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนป่ำไหน่ ต ำบลป่ำไหน่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5434 000592500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองปิด ต ำบลสันทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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5435 000592600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนขำมสุ่มป่ำ ต ำบลสันทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5436 000592700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งน้อย ต ำบลบ้ำนโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5437 000592800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนป่ำงิ ว ต ำบลน  ำแพร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5438 000592900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแพะ  ต ำบลเข่ือนผำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5439 000593000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสหกรณ์ ต ำบลเข่ือนผำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5440 000593100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนป่ำแขม ต ำบลแม่แวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5441 000593200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนร่มเกล้ำ ต ำบลแม่แวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5442 000593300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่ป๋ัง ต ำบลแม่ป๋ัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5443 000593400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนผำแดง ต ำบลแม่ป๋ัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5444 000593500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำเม็ง ต ำบลโหล่งขอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5445 000593600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหลวง ต ำบลโหล่งขอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5446 000593700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนก่ิวแลหลวง ต ำบลยุหว่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5447 000593800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยส้ม ต ำบลสันกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5448 000593900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งหลุก ต ำบลท่ำวังพร้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5449 000594000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนมะขำมหลวง ต ำบลมะขำมหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5450 000594100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโรงวัว ต ำบลแม่ก๊ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5451 000594200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทรำยมูล ต ำบลแม่ก๊ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5452 000594300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำโป่ง ต ำบลบ้ำนแม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5453 000594400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนก่ิวแลน้อย ต ำบลบ้ำนแม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5454 000594500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเปียง ต ำบลบ้ำนแม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5455 000594600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งเสี ยว ต ำบลบ้ำนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5456 000594700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงก๋ ำ ต ำบลทุ่งสะโตก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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5457 000594800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหัวริน ต ำบลทุ่งสะโตก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5458 000594900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่กุ้งหลวง ต ำบลทุ่งต้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5459 000595000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนน  ำบ่อหลวง ต ำบลน  ำบ่อหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5460 000595100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองห้ำ ต ำบลน  ำบ่อหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5461 000595200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนมะขุนหวำน ต ำบลมะขุนหวำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5462 000595300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตลำด ต ำบลสันก ำแพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5463 000595400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสันโค้ง ต ำบลทรำยมูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5464 000595500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนร้องวัวแดง ต ำบลร้องวัวแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5465 000595600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนป่ำตำล ต ำบลบวกค้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5466 000595700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกอสะเรียม ต ำบลบวกค้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5467 000595800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอยยำว ต ำบลแช่ช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5468 000595900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่ผำแหน ต ำบลออนใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5469 000596000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนป่ำสักน้อย ต ำบลแม่ปูคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5470 000596100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนล้ำนตอง ต ำบลห้วยทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5471 000596200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนต้นเปำ ต ำบลต้นเปำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5472 000596300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนมอญ ต ำบลสันกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5473 000596400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่อ ต ำบลสันทรำยหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5474 000596500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสันคะยอม ต ำบลสันทรำยน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5475 000596600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสันพระเนตร ต ำบลสันพระเนตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5476 000596700           สถำนีอนำมัยบ้ำนสันนำเม็ง ต ำบลสันนำเม็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5477 000596800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนป่ำก้ำง ต ำบลสันป่ำเปำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5478 000596900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนร้องเม็ง ต ำบลหนองแหย่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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5479 000597000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่ฮักพัฒนำ ต ำบลหนองแหย่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5480 000597100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองไคร้ ต ำบลหนองจ๊อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5481 000597200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองมะจับ ต ำบลแม่แฝก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5482 000597300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนร่มหลวง ต ำบลแม่แฝก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5483 000597400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเจดีย์แม่ครัว ต ำบลแม่แฝกใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5484 000597500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเมืองวะ ต ำบลเมืองเล็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5485 000597600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนป่ำเหมือด ต ำบลป่ำไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5486 000597700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนศรีบุญเรือง ต ำบลป่ำไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5487 000597800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสันทรำย ต ำบลหนองแก๋ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5488 000597900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนขันแก้ว ต ำบลหำรแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5489 000598000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบวกครก ต ำบลหนองตอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5490 000598100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนต้นแก้ว ต ำบลขุนคง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5491 000598200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนน  ำโท้ง ต ำบลสบแม่ข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5492 000598300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไร่ ต ำบลบ้ำนแหวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5493 000598400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนต้นเฮือด  ต ำบลบ้ำนแหวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5494 000598500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนป่ำตำล ต ำบลสันผักหวำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5495 000598600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนต้นเกว๋น ต ำบลหนองควำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5496 000598700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปง ต ำบลบ้ำนปง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5497 000598800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่ฮะ ต ำบลบ้ำนปง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5498 000598900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนน  ำแพร่ ต ำบลน  ำแพร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5499 000599000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแควมะกอก ต ำบลฮอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5500 000599100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งโป่ง ต ำบลบ้ำนตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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5501 000599200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตำลกลำง ต ำบลบ้ำนตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5502 000599300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบ่อพะแวน ต ำบลบ่อหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5503 000599400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำฟ่อน ต ำบลบ่อหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5504 000599500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่โถ ต ำบลบ่อสลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5505 000599600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกองลอย ต ำบลบ่อสลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5506 000599700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบ่อสลี ต ำบลบ่อสลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5507 000599800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำคอเรือ ต ำบลนำคอเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5508 000599900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนถ่ินส ำรำญ ต ำบลดอยเต่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5509 000600000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไร่ ต ำบลดอยเต่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5510 000600100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอยเต่ำ ต ำบลดอยเต่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5511 000600200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแปลง 1 ต ำบลมืดกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5512 000600300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแอ่นจัดสรร ต ำบลบ้ำนแอ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5513 000600400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนน้อย ต ำบลบงตัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5514 000600500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโปงทุ่ง ต ำบลโปงทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5515 000600600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่ตูบ ต ำบลโป่งทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5516 000600700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนยำงเปียง ต ำบลยำงเปียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5517 000600800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสบลำน ต ำบลยำงเปียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5518 000600900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใหม่ ต ำบลแม่ต่ืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5519 000601000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยน  ำขำว ต ำบลม่อนจอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5520 000601100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนมูเซอร์ ต ำบลม่อนจอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5521 000601200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่หลองหลวง ต ำบลสบโขง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5522 000601300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำเกียน ต ำบลนำเกียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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5523 000601400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนยำงเนิ ง ต ำบลยำงเนิ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5524 000601500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพญำชมภู ต ำบลชมภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5525 000601600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนศรีสองเมือง ต ำบลไชยสถำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5526 000601700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหัวดง ต ำบลขัวมุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5527 000601800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแฝก ต ำบลหนองแฝก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5528 000602000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแคว ต ำบลท่ำกว้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5529 000602100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสันต้นกอก ต ำบลดอนแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5530 000602200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบวกครกเหนือ ต ำบลท่ำวังตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5531 000602300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนป่ำสำ ต ำบลสันทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5532 000602400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนศรีค ำชมภู ต ำบลป่ำบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5533 000602500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเปียงหลวง ต ำบลเปียงหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5534 000602600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนจอง ต ำบลเปียงหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5535 000602700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปงต ำ ต ำบลปงต ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5536 000602800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนร้องธำร ต ำบลศรีดงเย็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5537 000602900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงป่ำสัก ต ำบลศรีดงเย็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5538 000603000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนป่ำแดง ต ำบลแม่ทะลบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5539 000603100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยไผ่ ต ำบลหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5540 000603200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสันติวนำ ต ำบลหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5541 000603300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปง ต ำบลหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5542 000603400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำทรำย ต ำบลทุ่งป้ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5543 000603500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งป่ำคำเหนือ ต ำบลทุ่งป้ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5544 000603600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเตำไห  ต ำบลทุ่งรวงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

5545 000603700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองเต่ำ ต ำบลแม่วิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5546 000603800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใหม่วังผำปูน ต ำบลแม่วิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5547 000603900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอนเปำ ต ำบลดอนเปำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5548 000604000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหัวฝำย ต ำบลออนเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5549 000604100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนออนกลำง ต ำบลออนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5550 000604200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสหกรณ์ ต ำบลสหกรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5551 000604300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยแก้ว ต ำบลห้วยแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5552 000604400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยทรำย ต ำบลแม่ทำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5553 000604500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนป่ำไม้ห้วยบง ต ำบลทำเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5554 000604600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโทกเสือ (กรป.กลำง) ต ำบลดอยหล่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5555 000604700           ศูนย์แพทย์ชุมชนวัดอินทำรำม หมู่ท่ี 06 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5556 000604800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสำมหลัง ต ำบลสองแคว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5557 000604900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนชัย ต ำบลยำงครำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5558 000605000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใหม่หนองหอย ต ำบลสันติสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5559 000605100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหลุก ต ำบลเหมืองง่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5560 000605200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลอุโมงค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5561 000605300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองช้ำงคืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5562 000605400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลประตูป่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5563 000605500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลริมปิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5564 000605600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลต้นธง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5565 000605700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนป่ำซำงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5566 000605800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเหมืองจี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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5567 000605900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองหลุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5568 000606000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเวียงยอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5569 000606100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5570 000606200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลมะเขือแจ้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5571 000606300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนม้ำ ต ำบลศรีบัวบำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5572 000606400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองหล่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5573 000606500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองหนำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5574 000606600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทำป่ำสัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5575 000606700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทำปลำดุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5576 000606800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่สะป๊วด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5577 000606900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทำกำศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5578 000607000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนป่ำเลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5579 000607100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทำขุมเงิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5580 000607200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปงแม่ลอบ ต ำบลทำแม่ลอบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5581 000607300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยฮ่อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5582 000607400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทำทุ่งหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5583 000607500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยแพ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5584 000607600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยหละ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5585 000607700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลป่ำพลู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5586 000607800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเหล่ำยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5587 000607900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหล่ำยแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5588 000608000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสันปูเลย ต ำบลศรีเตี ย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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5589 000608100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองปลำสวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5590 000608200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองเขียด ต ำบลหนองปลำสวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5591 000608300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปวงค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5592 000608400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่ตืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5593 000608500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่เทย ต ำบลแม่ตืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5594 000608600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยศำลำ  ต ำบลแม่ตืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5595 000608700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5596 000608800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพระบำทห้วยต้ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5597 000608900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดงด ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5598 000609000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลก้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5599 000609100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่ลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5600 000609200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยแหน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5601 000609300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปำง ต ำบลศรีวิชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5602 000609400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่ป๊อก  ต.ศรีวิชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5603 000609500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโป่งแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5604 000609600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5605 000609700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตะเคียนปม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5606 000609800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลป่ำซำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5607 000609900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปำกบ่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5608 000610000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5609 000610100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่แรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5610 000610200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลม่วงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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5611 000610300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเรือน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5612 000610400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลมะกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5613 000610500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำตุ้ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5614 000610600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนมงคลชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5615 000610700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลน  ำดิบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5616 000610800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังสวนกล้วย  ต ำบลน  ำดิบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5617 000610900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยไฟ  ต ำบลนครเจดีย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5618 000611000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยไซ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5619 000611100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยยำบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5620 000611200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองล่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5621 000611300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเหล่ำดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5622 000611400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงหลวง ต ำบลวังผำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5623 000611500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังผำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5624 000611600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโทกหัวช้ำง ต ำบลพระบำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5625 000611700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนฟ่อน ต ำบลชมพู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5626 000611800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนศรีหมวดเกล้ำ ต ำบลชมพู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5627 000611900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกล้วยแพะ ต ำบลกล้วยแพะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5628 000612000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกล้วยม่วง ต ำบลกล้วยแพะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5629 000612100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกำด ต ำบลปงแสนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5630 000612200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่กืย ต ำบลปงแสงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5631 000612300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสบมำย ต ำบลบ้ำนแลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5632 000612400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนจ ำค่ำ ต ำบลเสด็จ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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5633 000612500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทรำยทอง ต ำบลเสด็จ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5634 000612600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเสด็จ ต ำบลเสด็จ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5635 000612700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนต้นม่ืน ต ำบลพิชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5636 000612800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำโทก ต ำบลทุ่งฝำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5637 000612900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเอื อม ต ำบลบ้ำนเอื อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5638 000613000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสบเฟือง ต ำบลบ้ำนเอื อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5639 000613100           สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมินทรำชินี จ.ล ำปำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5640 000613200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งม่ำนเหนือ ต ำบลเป้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5641 000613300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยเป้ง ต ำบลบ้ำนค่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5642 000613400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค่ำหลวง ต ำบลบ้ำนค่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5643 000613500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำขัว ต ำบลบ่อแฮ้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5644 000613600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนม่วงแงว ต ำบลบ่อแฮ้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5645 000613700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนต้นธงชัย ต ำบลต้นธงชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5646 000613800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใหม่จ ำบอน ต ำบลต้นธงชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5647 000613900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนิคม เขต 1 ต ำบลนิคมพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5648 000614000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหัววัง ต ำบลบุญนำคพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5649 000614100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำสี ต ำบลบ้ำนดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5650 000614200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใหม่รัตนโกสินทร์ ต ำบลนำสัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5651 000614300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกอรวก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5652 000614400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทำน ต ำบลจำงเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5653 000614500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสบป้ำด ต ำบลสบป้ำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5654 000614600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนน  ำล้อม ต ำบลเกำะคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

5655 000614700           สถำนีอนำมัยบ้ำนล ำปำงหลวง ต ำบลล ำปำงหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5656 000614800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนจู๊ด ต ำบลล ำปำงหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5657 000614900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสองแควใต้ ต ำบลนำแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5658 000615000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนจอมปิง ต ำบลนำแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5659 000615100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไหล่หิน ต ำบลไหล่หิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5660 000615200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังพร้ำว ต ำบลวังพร้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5661 000615300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนศำลำคงลำน ต ำบลศำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5662 000615400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนศำลำไชย ต ำบลศำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5663 000615500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำแส่ง ต ำบลนำแส่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5664 000615600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำผำ ต ำบลท่ำผำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5665 000615700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนธรรม ต ำบลไหล่หิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5666 000615800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปงป่ำป๋อ ต ำบลเสริมขวำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5667 000615900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่เลียง ต ำบลเสริมขวำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5668 000616000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่ต๋ ำ ต ำบลเสริมซ้ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5669 000616100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำโป่ง ต ำบลเสริมซ้ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5670 000616200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสันโป่ง ต ำบลเสริมกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5671 000616300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนฮ่องฮี ต ำบลเสริมกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5672 000616400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนน  ำจ ำ ต ำบลหลวงใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5673 000616500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสบพลึง ต ำบลบ้ำนโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5674 000616600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสบป๋อน ต ำบลบ้ำนร้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5675 000616700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใหม่พัฒนำ ต ำบลบ้ำนร้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5676 000616800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพร้ำว ต ำบลปงเตำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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5677 000616900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่แป้น ต ำบลนำแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5678 000617000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนอ้อนเหนือ ต ำบลบ้ำนอ้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5679 000617100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแหงใต้ ต ำบลบ้ำนแหง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5680 000617200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบ่อห้อ ต ำบลบ้ำนแหง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5681 000617300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหวด ต ำบลบ้ำนหวด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5682 000617400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอกค ำใต้ ต ำบลแม่ตีบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5683 000617500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนม่วง ต ำบลแจ้ห่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5684 000617600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสำ ต ำบลบ้ำนสำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5685 000617700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่ตำหลวง ต ำบลปงดอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5686 000617800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเปียงใจ ต ำบลปงดอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5687 000617900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่สุก ต ำบลแม่สุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5688 000618000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนก่ิว ต ำบลแม่สุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5689 000618100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำงำม ต ำบลเมืองมำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5690 000618200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไผ่แพะ ต ำบลเมืองมำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5691 000618300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งฮ้ำง ต ำบลทุ่งผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5692 000618400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแจ้คอน ต ำบลทุ่งผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5693 000618500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งฮั ว ต ำบลทุ่งฮั ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5694 000618600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไผ่แม่พริก ต ำบลวังใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5695 000618700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนแก้ว ต ำบลร่องเคำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5696 000618800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนร่องเคำะ ต ำบลร่องเคำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5697 000618900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่ส้ำน ต ำบลร่องเคำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5698 000619000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตึงใต้ ต ำบลวังทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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5699 000619100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปงถ  ำ ต ำบลวังทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5700 000619200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนฮ่ำง ต ำบลวังแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5701 000619300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนป่ำแขม ต ำบลวังซ้ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5702 000619400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปงวัง ต ำบลวังใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5703 000619500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเด่นแก้ว ต ำบลล้อมแรด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5704 000619600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำช้ำง ต ำบลแม่วะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5705 000619700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเด่นชัย ต ำบลแม่วะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5706 000619800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่ปะหลวง ต ำบลแม่ปะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5707 000619900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำมะเกว๋น ต ำบลแม่ปะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5708 000620000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่มอกกลำง ต ำบลแม่มอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5709 000620100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเด่นอุดม ต ำบลแม่มอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5710 000620200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเสลียมหวำน ต ำบลเวียงมอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5711 000620300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปำงอ้ำ ต ำบลเวียงมอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5712 000620400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำเกวียน ต ำบลเวียงมอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5713 000620500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองหอย ต ำบลเวียงมอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5714 000620600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยแก้ว ต ำบลนำโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5715 000620700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำเบี ย ต ำบลนำโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5716 000620800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่ถอด ต ำบลแม่ถอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5717 000620900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำบ้ำนไร่ ต ำบลแม่ถอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5718 000621000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนแก้ว ต ำบลเถินบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5719 000621100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่เชียงรำยลุ่ม ต ำบลแม่พริก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5720 000621200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยขี นก ต ำบลแม่พริก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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5721 000621300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนผำปังกลำง ต ำบลผำปัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5722 000621400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่ปุ ต ำบลแม่ปุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5723 000621500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนต้นธง ต ำบลแม่ปุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5724 000621600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่เชียงรำยบน ต ำบลพระบำทวังตวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5725 000621700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนน  ำโทกหัวดง ต ำบลแม่ทะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5726 000621800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหัวฝำย ต ำบลนำครัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5727 000621900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำคต ต ำบลป่ำตัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5728 000622000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนก่ิวหลวง ต ำบลบ้ำนก่ิว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5729 000622100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบอมหลวง ต ำบลบ้ำนบอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5730 000622200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนฮ่องห้ำ ต ำบลน  ำโจ้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5731 000622300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนอง ต ำบลน  ำโจ้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5732 000622400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใหม่ ต ำบลดอนไฟ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5733 000622500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำกวำง ต ำบลดอนไฟ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5734 000622600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหัวเสือ ต ำบลหัวเสือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5735 000622700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสำมขำ ต ำบลหัวเสือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5736 000622800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแพะใหม่ ต ำบลวังเงิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5737 000622900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่วะ ต ำบลสันดอนแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5738 000623000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนจัวเหนือ ต ำบลสมัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5739 000623100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่กว๊ะ ต ำบลแม่กว๊ะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5740 000623200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำยำง ต ำบลนำยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5741 000623300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไร่ ต ำบลนำยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5742 000623400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนป่ำไคร้ ต ำบลหนองหล่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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5743 000623500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งหนองขำม  ต ำบลหนองหล่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5744 000623600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเวียงใต้ ต ำบลเมืองยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5745 000623700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเหล่ำ ต ำบลเมืองยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5746 000623800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสันหลวง ต ำบลปงยำงคก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5747 000623900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนข่วง ต ำบลปงยำงคก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5748 000624000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนยำงอ้อย ต ำบลเวียงตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5749 000624100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยเรียน ต ำบลเวียงตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5750 000624200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปันเต้ำ ต ำบลแม่สัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5751 000624300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวอแก้ว ต ำบลวอแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5752 000624400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนป่ำเหว ต ำบลบ้ำนขอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5753 000624500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่กองบิน ต ำบลบ้ำนขอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5754 000624600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนจ๋ง ต ำบลทุ่งกว๋ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5755 000624700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนป่ำเวียง ต ำบลทุ่งกว๋ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5756 000624800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนศรีดอนมูล ต ำบลแจ้ซ้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5757 000624900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่แจ๋ม ต ำบลแจ้ซ้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5758 000625000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนขำม ต ำบลหัวเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5759 000625100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลม่อนดินแดง ต ำบลท่ำเสำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5760 000625200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเกำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5761 000625300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลป่ำเซ่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5762 000625400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคุ้งตะเภำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5763 000625500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังกะพี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5764 000625600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหำดกรวด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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5765 000625700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำ ต ำบลหำดกรวด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5766 000625800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลน  ำริด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5767 000625900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนชำยเขำ  ต ำบลน  ำริด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5768 000626000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังสีสูบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5769 000626100           สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมินทรำชินี จ.อุตรดิตถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5770 000626200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนด่ำนนำขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5771 000626300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยฮ้ำ ต ำบลบ้ำนด่ำนนำขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5772 000626400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนด่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5773 000626500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพระฝำง ต ำบลผำจุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5774 000626600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลผำจุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5775 000626700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5776 000626800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแสนตอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5777 000626900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหำดงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5778 000627000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลขุนฝำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5779 000627100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลถ  ำฉลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5780 000627200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังแดง ต ำบลวังแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5781 000627300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5782 000627400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหำดสองแคว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5783 000627500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลน  ำอ่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5784 000627600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลข่อยสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5785 000627700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหำดล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5786 000627800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคีรีทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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5787 000627900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลผำเลือด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5788 000628000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนย่ำนดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5789 000628100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลจริม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5790 000628200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5791 000628300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปำงหม่ิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5792 000628400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนน  ำรี ต ำบลน  ำหมัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5793 000628500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลน  ำหมัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5794 000628600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำแฝก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5795 000628700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยผึ ง ต ำบลท่ำแฝก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5796 000628800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำงพญำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5797 000628900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลร่วมจิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5798 000629000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยไคร้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5799 000629100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนฝำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5800 000629200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5801 000629300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเด่นเหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5802 000629400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลน  ำไคร้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5803 000629500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยแมง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5804 000629600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลน  ำไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5805 000629700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยมุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5806 000629800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโป่งพำน  ต ำบลห้วยมุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5807 000629900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสองคอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5808 000630000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยใส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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5809 000630100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเสี ยว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5810 000630200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสองห้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5811 000630300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยน้อยกำ ต ำบลม่วงเจ็ดต้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5812 000630400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลม่วงเจ็ดต้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5813 000630500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำขุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5814 000630600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยไผ่  ต.บ่อเบี ย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5815 000630700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเกำะ  ต ำบลบ้ำนดำรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5816 000630800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดำรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5817 000630900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองละมุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5818 000631000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไร่อ้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5819 000631100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำสัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5820 000631200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคอรุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5821 000631400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหม้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5822 000631500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำมะเฟือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5823 000631600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5824 000631700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพญำแมน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5825 000631800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำอิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5826 000631900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5827 000632000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่พูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5828 000632100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนผำมูบ ต ำบลแม่พูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5829 000632200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำนกกก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5830 000632300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลฝำยหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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5831 000632400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท้องลับแล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5832 000632500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลชัยจุมพล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5833 000632600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไผ่ล้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5834 000632700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงสระแก้ว  ต ำบลไผ่ล้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5835 000632800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งยั ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5836 000632900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลด่ำนแม่ค ำมัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5837 000633000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนน  ำหมีใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5838 000633100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลผักขวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5839 000633200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแพะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5840 000633300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลป่ำคำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5841 000633400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลน  ำพี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5842 000633500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ต ำบลนำจักร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5843 000633600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนน  ำช ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5844 000633700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนป่ำแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5845 000633800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนน  ำกลำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5846 000633900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่ลัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5847 000634000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งโฮ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5848 000634100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลร่องฟอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5849 000634200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเหมืองหม้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5850 000634300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังธง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5851 000634400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่หล่ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5852 000634500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยฮุง ต ำบลห้วยม้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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5853 000634600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยม้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5854 000634700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลป่ำแมต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5855 000634800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนถ่ิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5856 000634900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสวนเข่ือน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5857 000635000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำคูหำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5858 000635100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังหงษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5859 000635200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่ค ำมี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5860 000635300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนศรีภูมิ ต ำบลแม่ค ำมี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5861 000635400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งกวำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5862 000635500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำข้ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5863 000635600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่ยม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5864 000635700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลช่อแฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5865 000635800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำตอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5866 000635900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกำญจนำ  ต ำบลกำญจนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5867 000636000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลร้องกวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5868 000636100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลน  ำเลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5869 000636200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเวียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5870 000636300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปำกห้วยอ้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5871 000636400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5872 000636500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่ยำงตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5873 000636600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่ยำงเป้ียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5874 000636700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไทรพร้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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5875 000636800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไผ่โทน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5876 000636900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังป้ิง ต ำบลไผ่โทน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5877 000637000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยแก๊ต ต ำบลห้วยโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5878 000637100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยโรง ต ำบลห้วยโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5879 000637200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่ทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5880 000637300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่ยำงร้อง ต ำบลแม่ยำงร้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5881 000637400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่ยำงยวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5882 000637500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่เก่ียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5883 000637700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5884 000637800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนผำคัน  ต ำบลบ้ำนปิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5885 000637900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนผำมอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5886 000638000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลต้ำเหล่ำ ต ำบลเวียงต้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5887 000638100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเวียงต้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5888 000638200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปำกกำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5889 000638300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำตุ้ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5890 000638400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหัวทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5891 000638500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งแล้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5892 000638600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนผำจ๊ับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5893 000638700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่รัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5894 000638800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่ปำนใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5895 000638900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสูงเม่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5896 000639000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโตน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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5897 000639100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบวกโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5898 000639200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนร่องเลี ยว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5899 000639300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนป่ำผึ ง ต ำบลหัวฝำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5900 000639400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนช่องลม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5901 000639500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเหล่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5902 000639600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5903 000639700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5904 000639800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกำศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5905 000639900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลร่องกำศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5906 000640000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปงพร้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5907 000640100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสบสำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5908 000640200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเวียงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5909 000640300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนผำสุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5910 000640400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพระหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5911 000640500           สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมินทรำชินี จ.แพร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5912 000640600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปำกปำน ต ำบลไทรย้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5913 000640700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไทรย้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5914 000640800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบ่อแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5915 000640900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5916 000641000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนน  ำแรม ต ำบลห้วยไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5917 000641100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสวนหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5918 000641200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปงป่ำหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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5919 000641300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5920 000641400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งน้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5921 000641500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังดิน ต ำบลบ้ำนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5922 000641600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนลูนิเกตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5923 000641700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยขอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5924 000641800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยหม้ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5925 000641900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเตำปูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5926 000642000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำไร่เดียว ต ำบลเตำปูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5927 000642100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหัวเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5928 000642200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังฟ่อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5929 000642300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสะเอียบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5930 000642400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนป่ำเลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5931 000642500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5932 000642600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแดนชุมพล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5933 000642700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังเบอะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5934 000642800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลม่วงค ำ  ต ำบลสรอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5935 000642900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไฮย้อย ต ำบลสรอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5936 000643000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5937 000643100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่ป้ำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5938 000643200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแช่ฟ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5939 000643300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่แปง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5940 000643400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำพูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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5941 000643500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังลึก  ต ำบลนำพูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5942 000643600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำพูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5943 000643700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่พุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5944 000643800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่ต๊ึด ต ำบลแม่พุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5945 000643900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนป่ำม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5946 000644000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลป่ำสัก  ต ำบลป่ำสัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5947 000644100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่สิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5948 000644200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลรัตนปัญญำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5949 000644300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองม่วงไข่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5950 000644400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5951 000644500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสะเลียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5952 000644600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนต ำหนักธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5953 000644700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งแค้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5954 000644800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5955 000644900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ต ำบลผำสิงห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5956 000645000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ต ำบลไชยสถำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5957 000645100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลถืมตอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5958 000645200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเรือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5959 000645300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ต ำบลนำซำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5960 000645400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดู่ใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5961 000645500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนมูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5962 000645600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนน  ำครก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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5963 000645700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกองควำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5964 000645800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ต ำบลฝำยแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5965 000645900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบุปผำรำม ต ำบลฝำยแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5966 000646000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนม่วงต๊ึด ต ำบลม่วงต๊ึด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5967 000646100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำน้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5968 000646200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำปัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5969 000646300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเมืองจัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5970 000646400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ต ำบลเมืองจัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5971 000646500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล บ้ำนใหม่น  ำแก่น ต ำบลน  ำแก่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5972 000646600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสวก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5973 000646700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล บ้ำนสะเนียน ต ำบลสะเนียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5974 000646800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนน  ำโค้ง ต ำบลสะเนียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5975 000646900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนละเบ้ำยำ ต ำบลสะเนียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5976 000647000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล บ้ำนใหม่พัฒนำ ต ำบลน  ำเก๋ียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5977 000647100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่จริม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5978 000647200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตอง ต ำบลแม่จริม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5979 000647300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหมอเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5980 000647400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลน  ำพำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5981 000647500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนน  ำตวง ต ำบลน  ำพำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5982 000647600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลน  ำปำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5983 000647700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล บ้ำนนำวี ต ำบลบ้ำนฟ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5984 000647800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนฟ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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5985 000648000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5986 000648100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพีใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5987 000648200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเชียงของ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5988 000648300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลศรีษะเกษ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5989 000648400           สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมินทรำชินี จ.น่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5990 000648500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสันทะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5991 000648600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบัวใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5992 000648700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลน  ำตก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5993 000648800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแงง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5994 000648900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสถำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5995 000649000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลศิลำแลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5996 000649200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลศิลำเพชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5997 000649300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลอวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5998 000649400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไชยวัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
5999 000649500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเจดีย์ชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6000 000649600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลภูคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6001 000649700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสกำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6002 000649800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลริม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6003 000649900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลป่ำคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6004 000650000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลผำตอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6005 000650100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนน  ำโมง ต ำบลผำตอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6006 000650200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลยม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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6007 000650300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพร้ำว ต ำบลยม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6008 000650400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตำลชุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6009 000650500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนตัน  ต ำบลศรีภูมิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6010 000650600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค๊ัวะ ต ำบลศรีภูมิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6011 000650700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลจอมพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6012 000650800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแสนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6013 000651000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลข่ึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6014 000651100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไหล่น่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6015 000651200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตำลชุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6016 000651300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำเหลือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6017 000651400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลส้ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6018 000651500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสันรุ่งเรือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6019 000651600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6020 000651700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลน  ำป้ัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6021 000651800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลยำบหัวนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6022 000651900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปงสนุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6023 000652000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลอ่ำยนำไลย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6024 000652100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนฝ่ังหม่ิน ต ำบลอ่ำยนำไลย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6025 000652200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลส้ำนนำหนองใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6026 000652300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนยำบนำเลิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6027 000652400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนป่ำแพะ  ต ำบลแม่ขะนิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6028 000652500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่สำคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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6029 000652600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6030 000652700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่สำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6031 000652800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งผง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6032 000652900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6033 000653000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลงอบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6034 000653100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลและ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6035 000653200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนชี ต ำบลเชียงกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6036 000653300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6037 000653400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนส้อ ต ำบลเปือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6038 000653500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเปือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6039 000653600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเชียงคำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6040 000653700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพระธำตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6041 000653800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพญำแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6042 000653900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพระพุทธบำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6043 000654000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหลักหม่ืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6044 000654100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำทะนุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6045 000654200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเมืองลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6046 000654300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปิงหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6047 000654400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลป่ำแลวหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6048 000654500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพงษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6049 000654600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ่อเกลือเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6050 000654700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำกอก ต ำบลภูฟ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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6051 000654800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนถ  ำเวียงแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6052 000654900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลชนแดน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6053 000655000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลยอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6054 000655100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยโก๋น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6055 000655200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนด่ำน ต ำบลขุนน่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6056 000655300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนน  ำรีพัฒนำ ต ำบลขุนน่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6057 000655400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดงเจน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6058 000655500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเจน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6059 000655600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนร่องค ำหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6060 000655700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่นำเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6061 000655800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6062 000655900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนต๊ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6063 000656000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนต๋อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6064 000656100           สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมินทรำชินี แม่ปืม จ.พะเยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6065 000656200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนป่ำฝำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6066 000656300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6067 000656400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่กำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6068 000656500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6069 000656600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลจ ำป่ำหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6070 000656700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำวังทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6071 000656800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่ใส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6072 000656900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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6073 000657000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำจ ำปี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6074 000657100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่อิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6075 000657200           สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมินทรำชินี อนำลโย จ.พะเยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6076 000657300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลจุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6077 000657400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนธำตุขิงแกง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6078 000657500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนศรีมำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6079 000657600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนร่องย้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6080 000657700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลลอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6081 000657800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหงส์หิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6082 000657900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสักลอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6083 000658000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งรวงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6084 000658100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยยำงขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6085 000658200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ต ำบลหย่วน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6086 000658300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลน  ำแวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6087 000658400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนผำลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6088 000658500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเวียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6089 000658600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนฝำยกวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6090 000658700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแวนโค้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6091 000658800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเจดีย์ค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6092 000658900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองป่ำแพะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6093 000659000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลร่มเย็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6094 000659100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเชียงบำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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6095 000659200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่ลำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6096 000659300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนน  ำมิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6097 000659400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนจ ำบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6098 000659500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสันปูเลย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6099 000659600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปำงมดแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6100 000659700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งผำสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6101 000659800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6102 000659900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไชยสถำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6103 000660000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบ่อเบี ย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6104 000660100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำฟ้ำใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6105 000660200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6106 000660300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบุญเกิด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6107 000660400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอกค ำใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6108 000660500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนถ  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6109 000660600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนถ  ำเจริญรำษฎร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6110 000660700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6111 000660800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลขุนลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6112 000660900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6113 000661000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสันโค้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6114 000661100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนจ ำไก่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6115 000661200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลป่ำซำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6116 000661300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองหล่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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6117 000661400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดงสุวรรณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6118 000661500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคือเวียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6119 000661600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6120 000661700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6121 000661800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนร่องเอ่ียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6122 000661900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลควร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6123 000662000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลออย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6124 000662100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนฝำยแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6125 000662200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6126 000662300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลงิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6127 000662400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเลี ยว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6128 000662500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปำงค่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6129 000662600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลขุนควร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6130 000662700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสบขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6131 000662800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่ใจ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6132 000662900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนป่ำตึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6133 000663000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลศรีถ้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6134 000663100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่สุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6135 000663200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองสระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6136 000663300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเหล่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6137 000663400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงอินตำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6138 000663500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเจริญรำษฎร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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6139 000663600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลป่ำแฝก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6140 000663700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนฮวก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6141 000663800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลภูซำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6142 000663900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนม่วงชุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6143 000664000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งกล้วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6144 000664100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเชียงแรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6145 000664200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนมูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6146 000664300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสบบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6147 000664400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหัวฝำย รอบเวียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6148 000664600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลรอบเวียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6149 000664700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6150 000664800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโป่งพระบำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6151 000664900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำงแล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6152 000665000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำสุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6153 000665100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่ข้ำวต้ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6154 000665200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโล๊ะป่ำห้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6155 000665300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่ยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6156 000665400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสันทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6157 000665500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่กรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6158 000665600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปำงริมกรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6159 000665700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยชมภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6160 000665800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยสัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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6161 000665900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนร่องปลำขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6162 000666000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนร่องเบ้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6163 000666100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสันตำลเหลือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6164 000666200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลริมกก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6165 000666300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอยลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6166 000666400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโล๊ะป่ำตุ้ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6167 000666500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลป่ำอ้อดอนชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6168 000666600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงเทพนิมิตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6169 000666700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำสำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6170 000666800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอยฮำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6171 000666900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนด้ำยหนองหล่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6172 000667000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลผำงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6173 000667100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงมะต๋ึน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6174 000667200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเวียงเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6175 000667300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนช่องลม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6176 000667400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอนศิลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6177 000667500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6178 000667600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสถำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6179 000667700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนน  ำม้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6180 000667800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งอ่ำง ห ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6181 000667900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคร่ึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6182 000668000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลม่วงชุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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6183 000668100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบุญเรือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6184 000668200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนซ้อเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6185 000668300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยซ้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6186 000668400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใหม่ดอนแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6187 000668500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขียะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6188 000668600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6189 000668700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลศรีดอนชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6190 000668800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหำดบ้ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6191 000668900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเมืองกำญจน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6192 000669000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตุ้มเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6193 000669100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6194 000669200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปล้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6195 000669300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่ลอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6196 000669400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเก๋ียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6197 000669500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเชียงเค่ียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6198 000669600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ตับเต่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6199 000669700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปำงค่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6200 000669800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนร่มโพธ์ิไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6201 000669900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนรักแผ่นดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6202 000670000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหงำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6203 000670100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนแยง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6204 000670200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสันทรำยงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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6205 000670300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลศรีดอนไชย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6206 000670400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองแรด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6207 000670500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสันมะเค็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6208 000670600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่อ้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6209 000670700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลธำรทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6210 000670800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสันติสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6211 000670900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอยงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6212 000671000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล หัวง้ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6213 000671100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเจริญเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6214 000671200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนป่ำบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6215 000671300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลป่ำหุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6216 000671400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนงิ วเฒ่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6217 000671500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนร่องธำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6218 000671600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทรำยขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6219 000671700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสันกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6220 000671800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่เย็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6221 000671900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเมืองพำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6222 000672000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทำนตะวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6223 000672100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเวียงห้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6224 000672200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลป่ำแดด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6225 000672300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหล่ำยร้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6226 000672400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลป่ำแงะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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6227 000672500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสันมะค่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6228 000672600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโรงช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6229 000672700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลศรีโพธ์ิเงิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6230 000672900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่ค ำน  ำลัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6231 000673000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลจันจว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6232 000673100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่ค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6233 000673200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนม่วงค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6234 000673300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพระรำชทำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6235 000673400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใหม่พัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6236 000673500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสันทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6237 000673600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำข้ำวเปลือก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6238 000673700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลป่ำตึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6239 000673800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยมะหินฝน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6240 000673900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่ไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6241 000674000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลศรีค  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6242 000674100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลจันจว้ำใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6243 000674200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลจอมสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6244 000674300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสบรวก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6245 000674400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเวียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6246 000674500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่ค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6247 000674600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลป่ำสัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6248 000674700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแซว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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6249 000674800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่แอบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6250 000674900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสันสลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6251 000675000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเวียงแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6252 000675100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลศรีดอนมูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6253 000675200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่เงิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6254 000675300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6255 000675400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโยนก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6256 000675500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่สำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6257 000675600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยไคร้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6258 000675700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเกำะช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6259 000675800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโป่งผำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6260 000675900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลศรีเมืองชุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6261 000676000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนผำหมี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6262 000676100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนด้ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6263 000676200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโป่งงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6264 000676300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่สรวย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6265 000676400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโป่งฟูเฟือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6266 000676500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลป่ำแดด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6267 000676600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลศรีถ้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6268 000676700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยน  ำขุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6269 000676800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำก๊อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6270 000676900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวำวี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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6271 000677000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอยช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6272 000677100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยไคร้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6273 000677200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเจดีย์หลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6274 000677300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสันสลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6275 000677400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6276 000677500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลป่ำงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6277 000677600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งม่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6278 000677700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเวียงกำหลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6279 000677800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่เจดีย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6280 000677900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปำงมะกำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6281 000678000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่เจดีย์ใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6282 000678100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่เปำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6283 000678200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่ต๋ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6284 000678300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไม้ยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6285 000678400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยก้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6286 000678500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเม็งรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6287 000678600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนศรีสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6288 000678700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ตำดควัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6289 000678800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลม่วงยำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6290 000678900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6291 000679000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนร่มฟ้ำทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6292 000679100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนผำตั ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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6293 000679200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหล่ำยงำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6294 000679300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำข้ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6295 000679400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพระเนตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6296 000679500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลต้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6297 000679600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลป่ำตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6298 000679700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนป่ำข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6299 000679800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลยำงฮอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6300 000679900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนน  ำแพร่ ใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6301 000680000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปำงมะหัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6302 000680100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพญำไพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6303 000680200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนอำโย๊ะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6304 000680300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสันติคีรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6305 000680400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสำมัคคีใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6306 000680500           สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6307 000680600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดงมะดะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6308 000680700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยส้ำนยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6309 000680800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำสันกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6310 000680900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลจอมหมอกแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6311 000681000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบัวสลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6312 000681100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโป่งมอญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6313 000681200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลป่ำก่อด ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6314 000681300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโป่งแพร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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6315 000681400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยส้ำนพลับพลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6316 000681500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งก่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6317 000681600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนร่องบัวทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6318 000681800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดงมหำวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6319 000681900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนป่ำซำงเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6320 000682000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลป่ำซำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6321 000682100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6322 000682200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6323 000682300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่บง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6324 000682400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองป่ำก่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6325 000682500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6326 000682600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลป่ำลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6327 000682700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไม้ฮุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6328 000682800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลผำบ่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6329 000682900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปำงหมู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6330 000683000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกุงไม้สัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6331 000683100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลในสอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6332 000683200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหมอกจ ำแป่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6333 000683300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำป่ำแปก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6334 000683400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลรักไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6335 000683500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยผำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6336 000683600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลน  ำกัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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6337 000683700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำปลำจำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6338 000683800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยปูลิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6339 000683900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองขำวกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6340 000684000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่สุริน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6341 000684100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลต่อแพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6342 000684200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเมืองปอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6343 000684300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่ลำก๊ะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6344 000684400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำหินส้ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6345 000684500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหัวปอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6346 000684600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่แจ๊ะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6347 000684700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่ก๊ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6348 000684800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปำงตอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6349 000684900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเวียงเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6350 000685000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเมืองน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6351 000685100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลม่วงสร้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6352 000685200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่ของ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6353 000685300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่ปิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6354 000685400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่ฮี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6355 000685500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6356 000685600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแพมบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6357 000685700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเมืองแปง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6358 000685800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโป่งสำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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6359 000685900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสบหำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6360 000686000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่ต๊อบเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6361 000686100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งแล้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6362 000686200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่เหำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6363 000686300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลน  ำดิบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6364 000686400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยสิงห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6365 000686500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโพซอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6366 000686600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสล่ำเชียงตอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6367 000686700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลป่ำแป๋ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6368 000686800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลช่ำงหม้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6369 000686900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่ลำหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6370 000687000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่สุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6371 000687100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่เต๋ีย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6372 000687200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่โถ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6373 000687300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลละอูบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6374 000687400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6375 000687500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกอกหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6376 000687600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่ปำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6377 000687700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่ฮุ  ต ำบลแม่ลำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6378 000687800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่ลำป่ำแก่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6379 000687900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเลโค๊ะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6380 000688000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนผำผ่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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6381 000688100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกองก๋อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6382 000688200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลอุ้มโล๊ะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6383 000688300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกองแปเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6384 000688400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสบเมย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6385 000688500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลก๊ึดสำมสิบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6386 000688600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่ละนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6387 000688700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลถ  ำลอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6388 000688800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำปู่ป้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6389 000688900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกลำงแดด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6390 000689000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเกรียงไกร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6391 000689100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเกรียงไกรใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6392 000689200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบึงบอระเพ็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6393 000689300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเกำะหงษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6394 000689400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6395 000689500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแก่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6396 000689600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนน  ำกลัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6397 000689700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวัดไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6398 000689800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบำงม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6399 000689900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนมะเกลือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6400 000690000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบึงน  ำใส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6401 000690100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแก่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6402 000690200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพระนอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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6403 000690300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหัวคลัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6404 000690400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสันติธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6405 000690500           สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมินทรำชินี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6406 000690600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนศรีอุทุมพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6407 000690700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองตะคลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6408 000690800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองกระโดน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6409 000690900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองปลิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6410 000691000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสันพิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6411 000691100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนยำงตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6412 000691200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบำงมะฝ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6413 000691300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำซุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6414 000691400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6415 000691500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนศำลำแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6416 000691600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบ่อพลับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6417 000691700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเนินศำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6418 000691800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหำดสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6419 000691900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทับกฤช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6420 000692000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนชุมแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6421 000692100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเกยไชยเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6422 000692200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำกร่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6423 000692300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองขอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6424 000692400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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6425 000692500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสันเนิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6426 000692600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสันติสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6427 000692700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพันลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6428 000692800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำจันทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6429 000692900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนต้นโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6430 000693000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไผ่สิงห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6431 000693100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนฆะมัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6432 000693200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนสนวน  ต ำบลทับกฤชใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6433 000693300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6434 000693400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองก ำลัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6435 000693500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังแรต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6436 000693600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนธำรทหำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6437 000693700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยร่วม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6438 000693800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเกำะแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6439 000693900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยถ่ัวใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6440 000694000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกระดำนหน้ำแกล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6441 000694100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสระงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6442 000694200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเหมืองแร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6443 000694300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6444 000694400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขำนำงต่วม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6445 000694500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังข่อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6446 000694600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกสอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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6447 000694700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนส้มเสี ยว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6448 000694800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบำงตำหงำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6449 000694900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหูกวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6450 000695000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองขี วัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6451 000695100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแดน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6452 000695200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขำห้วยลุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6453 000695300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบำงแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6454 000695400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตำขีด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6455 000695500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพธ์ิขวัญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6456 000695600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองสองหน่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6457 000695700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนด่ำนช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6458 000695800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองละมำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6459 000695900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6460 000696000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพลัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6461 000696100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองตำงู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6462 000696200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบึงปลำทู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6463 000696300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนมำบมะขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6464 000696400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำกระดังงำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6465 000696500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองเต่ำใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6466 000696600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขำดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6467 000696700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงเมืองใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6468 000696800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแพงพวย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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6469 000696900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหัวดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6470 000697000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตำคลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6471 000697100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองจิกรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6472 000697200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนช่องแค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6473 000697300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขำทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6474 000697400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนจันเสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6475 000697500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองกระทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6476 000697600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6477 000697700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหัวหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6478 000697800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขำดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6479 000697900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยดุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6480 000698000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองโพเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6481 000698100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6482 000698200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงมหำชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6483 000698300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนลำดทิพรส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6484 000698400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองหญ้ำรังกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6485 000698500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพนมรอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6486 000698600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหัวถนนใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6487 000698700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใหม่เขำขำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6488 000698800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสำยล ำโพงเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6489 000698900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสำยล ำโพงใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6490 000699000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังรอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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6491 000699100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยลึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6492 000699200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตุ๊กแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6493 000699300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขำล้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6494 000699400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท ำนบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6495 000699500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6496 000699600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตะเฆ่ค่ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6497 000699700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพนมเศษ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6498 000699800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6499 000699900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6500 000700000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองขว้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6501 000700100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6502 000700200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังคำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6503 000700300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6504 000700400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขำดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6505 000700500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตะกรุดภิบำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6506 000700600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตะคร้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6507 000700700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเนินสำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6508 000700800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบ่อไทยสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6509 000700900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพธ์ิประสำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6510 000701000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังข่อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6511 000701100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกระทุ่มทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6512 000701200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำขอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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6513 000701300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขำใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6514 000701400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองหญ้ำขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6515 000701500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแหน  ต ำบลเนินมะกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6516 000701600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนิคมเขำบ่อแก้ว  ต ำบลนิคมเขำบ่อแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6517 000701700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขำไม้เดน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6518 000701800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนยำงขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6519 000701900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหำดสะแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6520 000702000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขำทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6521 000702100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำน  ำอ้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6522 000702200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6523 000702300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6524 000702400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองกลอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6525 000702500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสระบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6526 000702600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทรัพย์ไพวัลย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6527 000702700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสระทะเล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6528 000702800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนลำดยำว ต ำบลลำดยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6529 000702900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโรงสีใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6530 000703000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสะเดำซ้ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6531 000703100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเกำะเปำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6532 000703200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6533 000703300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองจิกรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6534 000703400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนมำบแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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6535 000703500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6536 000703600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองนมวัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6537 000703700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบึงหล่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6538 000703800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6539 000703900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองบอนใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6540 000704000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6541 000704100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองสังข์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6542 000704200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนศำลเจ้ำไก่ต่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6543 000704300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบุรีรัมย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6544 000704400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองโขมง   ต ำบลสระแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6545 000704500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนล ำพยนต์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6546 000704600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพุขมิ น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6547 000704700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนซับส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6548 000704800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองสร้อยทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6549 000704900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไตรคีรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6550 000705000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนด ำรงรักษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6551 000705100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแคทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6552 000705200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6553 000705300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองน  ำโจน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6554 000705400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตล่ิงสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6555 000705500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปำงขนุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6556 000705600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังซ่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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6557 000705700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกัลยำนิคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6558 000705800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6559 000705900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตลุกข่อยน  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6560 000706000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปำงงู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6561 000706100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองจิกทรำยมูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6562 000706200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนชุมตำบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6563 000706300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนลำนหมำไน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6564 000706400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่กะสี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6565 000706500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลน  ำซึม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6566 000706600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสะแกกรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6567 000706700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอนขวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6568 000706800           สถำนีอนำมัยต ำบลหำดทนง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6569 000706900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเกำะเทโพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6570 000707000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำซุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6571 000707100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6572 000707200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโนนเหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6573 000707300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองเต่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6574 000707400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองไผ่แบน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6575 000707500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองพังค่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6576 000707600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6577 000707700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเนินแจง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6578 000707800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งนำไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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6579 000707900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเขำขี ฝอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6580 000708000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองหญ้ำปล้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6581 000708100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกหม้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6582 000708200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองยำยดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6583 000708300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองกลำงดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6584 000708400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองกระทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6585 000708500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคอดยำง  ต ำบลหนองกระทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6586 000708600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองสระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6587 000708700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตลุกดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6588 000708800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังเตย ต ำบลตลุกดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6589 000708900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสวนขวัญต ำบลตลุกดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6590 000709000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6591 000709100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแขวนกูบ ต ำบลพลวงสองนำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6592 000709200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไผ่เขียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6593 000709300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งมน  ต ำบลไผ่เขียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6594 000709400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองข่อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6595 000709500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนหวำย  ต ำบลบ่อยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6596 000709600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ่อยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6597 000709700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6598 000709800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองนำงนวล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6599 000710000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองสรวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6600 000710100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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6601 000710200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลอุทัยเก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6602 000710300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนน  ำพุ ต ำบลทุ่งโพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6603 000710400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งโพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6604 000710500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6605 000710600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6606 000710700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเขำบำงแกรก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6607 000710800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนป่ำหมำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6608 000710900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเขำกวำงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6609 000711000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6610 000711100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอนกลอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6611 000711200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยรอบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6612 000711300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งพ่ึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6613 000711400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำโพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6614 000711500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหมกแถว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6615 000711600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหลุมเข้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6616 000711700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดงขวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6617 000711800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทัพหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6618 000711900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใหม่หนองแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6619 000712000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยพลู ต ำบลห้วยแห้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6620 000712100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยแห้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6621 000712200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนน  ำพุ  ต ำบลคอกควำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6622 000712300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคอกควำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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6623 000712400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยคตคลองหวำย ต ำบลคอกควำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6624 000712500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6625 000712600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเมืองกำรุ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6626 000712700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแก่นมะกรูด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6627 000712800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองจอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6628 000712900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหูช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6629 000713000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6630 000713100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใหม่คลองเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6631 000713200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองบ่มกล้วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6632 000713300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6633 000713400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลล่องตำที ต ำบลลำนสัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6634 000713500           สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมินทรำชินี จ.อุทัยธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6635 000713600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนซับป่ำพลู ต ำบลป่ำอ้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6636 000713800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำมะนำว  ต ำบลระบ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6637 000713900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลระบ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6638 000714000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนน  ำรอบ ต ำบลน  ำรอบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6639 000714100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบึงแห้ง ต ำบลน  ำรอบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6640 000714200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสุขฤทัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6641 000714300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองแห้ง ต ำบลทองหลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6642 000714400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทองหลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6643 000714500           สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมินทรำชินี  จ.ก ำแพงเพชร หมู่ 4 ต.ไตรตรึงษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6644 000714600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังประดำ  ต.ไตรตรึงษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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6645 000714700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปำกอ่ำง ต ำบลอ่ำงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6646 000714800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังตะเคียน ต ำบลอ่ำงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6647 000714900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองคู่  ต ำบลอ่ำงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6648 000715000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนมอส ำรำญ  ต ำบลอ่ำงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6649 000715100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองป้ิงไก่  ต ำบลนำบ่อค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6650 000715200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองกอง ต ำบลนำบ่อค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6651 000715300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่นำรี  ต ำบลนำบ่อค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6652 000715400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนครชุม ต ำบลนครชุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6653 000715500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสหกรณ์  ต ำบลทรงธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6654 000715600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทรงธรรม  ต ำบลทรงธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6655 000715700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำไม้แดง  ต ำบลลำนดอกไม้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6656 000715800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองปลิง ต.หนองปลิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6657 000715900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนน  ำดิบ  ต ำบลหนองปลิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6658 000716000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโพธ์ิพัฒนำ  ต ำบลคณฑี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6659 000716100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไร่  ต ำบลเทพนคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6660 000716200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนมะกอกหวำน  ต ำบลเทพนคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6661 000716300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคณฑี  ต ำบลเทพนคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6662 000716400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนมอสูง  ต ำบลวังทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6663 000716500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนมอสมบูรณ์  ต ำบลวังทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6664 000716600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใหม่ ต ำบลท่ำขุนรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6665 000716700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนน  ำโท้ง ต ำบลท่ำขุนรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6666 000716800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองแม่ลำย  ต ำบลคลองแม่ลำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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6667 000716900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนยำงเรียง ต ำบลคลองแม่ลำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6668 000717000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนธ ำมรงค์  ต ำบลธ ำมรำงค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6669 000717100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองกรด  ต.สระแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6670 000717200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพธ์ิสวัสด์ิ  ต ำบลสระแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6671 000717300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใหม่เจริญพร  ต ำบลหนองคล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6672 000717400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเนินกรอย  ต ำบลหนองทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6673 000717500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนใหญ่ ต ำบลหนองทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6674 000717600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสักขี ต ำบลหนองไม้กอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6675 000717700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่ยื อ ต ำบลหนองไม้กอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6676 000717800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนมหำชัย  ต ำบลมหำชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6677 000717900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแก้วสุวรรณ  ต ำบลมหำชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6678 000718000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบ่อแก้ว ต ำบลพำนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6679 000718100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองแม่แตง  ต ำบลหนองแม่แตง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6680 000718200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบึงหล่ม ต ำบลคลองน  ำไหล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6681 000718300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโป่งน  ำรอ้น ต ำบลโป่งน  ำร้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6682 000718400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองมดแดง  ต ำบลโป่งน  ำร้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6683 000718500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองไพร  ต ำบลโป่งน  ำร้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6684 000718600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองลำน  ต ำบลคลองลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6685 000718700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปำกคลองลำน ต ำบลคลองลำนพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6686 000718800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองเตย  ต ำบลคลองลำนพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6687 000718900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโชคชัยพัฒนำ  ต ำบลคลองลำนพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6688 000719000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองน  ำขุ่น ต ำบลสักงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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6689 000719100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองแขยง  ต ำบลสักงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6690 000719200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลยำงสูง ต ำบลยำงสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6691 000719300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลป่ำพุทรำ ต ำบลป่ำพุทรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6692 000719400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสลกบำตร  ต ำบลสลกบำตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6693 000719500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ่อถ  ำ  ต ำบลบ่อถ  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6694 000719600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอนโค้ง  ต ำบลดอนแตง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6695 000719700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอนแตง ต ำบลดอนแตง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6696 000719800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังชะพลู  ต ำบลวังชะพลู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6697 000719900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองชุมแสง ต ำบลวังชะพลู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6698 000720000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโค้งไผ่ ต ำบลโค้งไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6699 000720100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังน  ำพุ ต ำบลโค้งไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6700 000720200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลศรีไพศำล  ต ำบลปำงมะค่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6701 000720300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปำงมะค่ำ  ต ำบลปำงมะค่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6702 000720400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเกำะแก้ว ต ำบลปำงมะค่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6703 000720500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังหำมแห  ต ำบลวังหำมแห ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6704 000720600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโนนตำรอด ต ำบลเกำะตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6705 000720700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโค้งวิไล  ต ำบลคลองขลุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6706 000720800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำมะเขือ ต ำบลท่ำมะเขือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6707 000720900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำพุทรำ  ต ำบลพุทรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6708 000721000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่ลำด  ต ำบลแม่ลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6709 000721100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังยำง  ต ำบลวังยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6710 000721200           สถำนีอนำมัยวังแขม หมู่ 2 ต.วังแขม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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6711 000721300           สถำนีอนำมัยบ่อทอง หมู่ 8 ต ำบลวังแขม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6712 000721400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหัวถนน  ต ำบลหัวถนน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6713 000721500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนทัน  ต ำบลหัวถนน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6714 000721600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังไทร ต ำบลวังไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6715 000721700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกระโดนเตี ย  ต ำบลวังไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6716 000721800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนช้ำงคับ  ต ำบลวังไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6717 000721900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเกำะล ำใย  ต ำบลวังบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6718 000722000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองผักหนำม  ต ำบลคลองสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6719 000722100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบำงลำด ต ำบลหนองหัววัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6720 000722200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำไม้ ต ำบลท่ำไม้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6721 000722300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังชะโอน  ต ำบลท่ำไม้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6722 000722400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังควง ต ำบลวังควง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6723 000722500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนลำนกระทิง  ต ำบลวังควง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6724 000722600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนลำนทอง  ต ำบลวังควง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6725 000722700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังตะแบก ต ำบลวังตะแบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6726 000722800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคุยประดู่  ต ำบลวังตะแบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6727 000722900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเขำคีริส  ต ำบลเขำคีริส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6728 000723000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองโสน ต ำบลเขำคีรีส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6729 000723100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคุยป้อม ต ำบลคุยบ้ำนโอ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6730 000723200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองพิไกร  ต ำบลคลองพิไกร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6731 000723300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโพธ์ิพัฒนำ  ต ำบลถ  ำกระต่ำยทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6732 000723400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองหัววัว ต ำบลห้วยยั ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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6733 000723500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลลำนไผ่  ต ำบลห้วยยั ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6734 000723600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเกศกำสร  ต ำบลช่องลม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6735 000723700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบึงมำลย์  ต ำบลหนองหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6736 000723800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองหลวง ต ำบลหนองหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6737 000723900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลอินทรำนุสรณ์  ต ำบลโนนพลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6738 000724000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนลำนตำบัว  ต ำบลประชำสุขสันต์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6739 000724100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนประชำสุขสันต์  ต ำบลประชำสุขสันต์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6740 000724200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนประดู่งำม ต ำบลบึงทับเรต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6741 000724300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลจันทิมำ ต ำบลจันทิมำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6742 000724400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองนกชุม  ต ำบลทุ่งทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6743 000724500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งทอง ต ำบลทุ่งทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6744 000724600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนถำวรวัฒนำ ต ำบลถำวรวัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6745 000724700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบึงส ำรำญ ต ำบลถำวรวัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6746 000724800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองหล่ม  ต ำบลโพธ์ิทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6747 000724900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำขึ น ต ำบลโพธ์ิทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6748 000725000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหินดำต ต ำบลหินดำต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6749 000725200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเพชรเจริญต ำบลปำงตำไว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6750 000725300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบึงบ้ำน ต ำบลบึงสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6751 000725400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนชำยเคือง  ต ำบลวังชะโอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6752 000725500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังชะโอน ต ำบลวังชะโอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6753 000725700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโนนพลวง  ต ำบลเทพนิมิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6754 000725800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำคูณ  ต ำบลโกสัมพี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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6755 000725900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแดน  ต ำบลโกสัมพี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6756 000726000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองเมือง 3 ต ำบลโกสัมพี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6757 000726100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโกสัมพี ต ำบลโกสัมพี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6758 000726200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำพุทรำ ต ำบลโกสัมพี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6759 000726300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโนนสมบูรณ์  ต ำบลโกสัมพี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6760 000726400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเกำะรำกเสียด ต ำบลเพชรชมภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6761 000726500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนลำนดอกไม้ต ำบลลำนดอกไม้ตก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6762 000726600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปำกห้วยไม้งำม ต ำบลหนองบัวเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6763 000726700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไม้งำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6764 000726800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนลำนห้วยเด่ือ ต ำบลโป่งแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6765 000726900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโป่งแดง ต ำบลโป่งแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6766 000727000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองนกปีกกำ ต ำบลโป่งแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6767 000727100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนชะลำดระฆัง ต ำบลโป่งแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6768 000727200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองขยำงโพรง ต ำบลน  ำรึม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6769 000727300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเกำะอ้ำยด้วน ต ำบลวังหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6770 000727400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำไม้แดง ต ำบลวังหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6771 000727500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนน  ำโจน ต ำบลวังหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6772 000727600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังเจ้ำ ต ำบลเชียงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6773 000727700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงซ่อม ต ำบลเชียงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6774 000727800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปำกห้วยแม่ท้อ ต ำบลแม่ท้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6775 000727900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนลำงสำง ต ำบลแม่ท้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6776 000728000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนมูเซอ ต ำบลแม่ท้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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6777 000728100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแขม ต ำบลแม่ท้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6778 000728300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองปรือ ต ำบลหนองบัวใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6779 000728400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังประจบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6780 000728500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนลำนสอ ต ำบลวังประจบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6781 000728600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสระตลุง  ต ำบลตลุกกลำงทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6782 000728700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำโบสถ์ ต ำบลนำโบสถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6783 000728800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนประดำง ต ำบลประดำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6784 000728900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่บอน ต ำบลตำกออก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6785 000729000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสมอโคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6786 000729100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนน  ำดิบ ต ำบลสมอโคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6787 000729200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่สลิด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6788 000729300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนยำงโอง ต ำบลแม่สลิด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6789 000729400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนยำงโองนอก ต ำบลแม่สลิด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6790 000729500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเด่นไม้ซุง ต ำบลแม่สลิด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6791 000729600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองงิ ว ต ำบลตำกตก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6792 000729700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตำกตก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6793 000729800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเกำะตะเภำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6794 000729900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่ยะ ต ำบลเกำะตะเภำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6795 000730000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งกระเชำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6796 000730100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใหม่ ต ำบลท้องฟ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6797 000730200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท้องฟ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6798 000730400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยพลู ต ำบลท้องฟ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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6799 000730500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนป่ำยำงใต้ ต ำบลสำมเงำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6800 000730600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปำกทำงเข่ือน ต ำบลวังหมัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6801 000730700           สถำนีอนำมัยบ้ำนวังหวำย ต ำบลวังหมัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6802 000730800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำไผ่ ต ำบลยกกระบัตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6803 000730900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่ระวำน ต ำบลยกกระบัตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6804 000731000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองเชียงคำ ต ำบลยกกระบัตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6805 000731100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่เชียงรำย ต ำบลยกกระบัตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6806 000731200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใหม่สำมัคคี ต ำบลยกกระบัตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6807 000731300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลย่ำนรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6808 000731400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองโสน ต ำบลย่ำนรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6809 000731500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนอูมวำบ ต ำบลบ้ำนนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6810 000731600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโสมง ต ำบลบ้ำนนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6811 000731700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสันป่ำป๋วย ต ำบลบ้ำนนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6812 000731800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังจันทร์ ต ำบลวังจันทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6813 000731900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงลำน ต ำบลวังจันทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6814 000732000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสันป่ำไร่ ต ำบลพระธำตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6815 000732100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังผำ ต ำบลแม่จะเรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6816 000732200           สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมินทรำชินี จ.ตำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6817 000732300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยบง ต ำบลแม่จะเรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6818 000732400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนขะเนจื อ ต ำบลขะเนจื อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6819 000732500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่ระมำดน้อย ต ำบลขะเนจื อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6820 000732600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค ำหวัน ต ำบลแม่ต่ืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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6821 000732700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแสม ต ำบลสำมหม่ืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6822 000732800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำสองยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6823 000732900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่สอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6824 000733000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่ระเมิง ต ำบลแม่สอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6825 000733100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่หละ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6826 000733200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่วะหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6827 000733300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปูเตอร์ ต ำบลแม่กุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6828 000733400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่กุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6829 000733500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่กุเหนือ ต ำบลแม่กุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6830 000733600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่กุใหม่ ต ำบลแม่กุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6831 000733700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพะวอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6832 000733800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปำงส่ำงค ำ ต ำบลพะวอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6833 000733900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่ตำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6834 000734000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่ก๊ืดหลวง ต ำบลแม่กำษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6835 000734100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่กำษำ ต ำบลแม่กำษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6836 000734200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโกกโก่ ต ำบลแม่กำษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6837 000734300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่กื ดสำมท่ำ ต ำบลแม่กำษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6838 000734400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำสำยลวด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6839 000734500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังตะเคียน ต ำบลท่ำสำยลวด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6840 000734600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่ปะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6841 000734700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยกระโหลก ต ำบลแม่ปะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6842 000734800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยหินฝน ต ำบลแม่ปะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

6843 000734900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลมหำวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6844 000735000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเจดีย์โค๊ะ ต ำบลมหำวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6845 000735100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยยะอุ ต ำบลด่ำนแม่ละเมำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6846 000735200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปำงส้ำน ต ำบลด่ำนแม่ละเมำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6847 000735300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพระธำตุผำแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6848 000735400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนซอโอ ต ำบลช่องแคบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6849 000735500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลช่องแคบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6850 000735600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนร่มเกล้ำ 4 ต ำบลคีรีรำษฎร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6851 000735700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนชิบำโบ ต ำบลคีรีรำษฎร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6852 000735800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนร่มเกล้ำ 1 ต ำบลคีรีรำษฎร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6853 000735900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวำเล่ย์ ต ำบลวำเล่ย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6854 000736000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนรวมไทยพัฒนำท่ี 16 ต ำบลวำเล่ย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6855 000736100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนรวมไทยพัฒนำท่ี 1 ต ำบลรวมไทยพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6856 000736200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนรวมไทยพัฒนำท่ี 6 ต ำบลรวมไทยพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6857 000736300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่กลองใหม่ ต ำบลแม่กลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6858 000736400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองหลวง ต ำบลหนองหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6859 000736500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโมโกร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6860 000736600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่จัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6861 000736700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่ละมุ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6862 000736800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6863 000736900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองด่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6864 000737000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเฉลิมพระเกียรติเมืองเก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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6865 000737100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังตะคร้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6866 000737200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลมนต์คีรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6867 000737300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปำกแคว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6868 000737400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลยำงซ้ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6869 000737500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกล้วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6870 000737600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเพชรไฝ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6871 000737700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหลุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6872 000737800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตำลเตี ย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6873 000737900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปำกพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6874 000738000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังทองแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6875 000738100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองตำโชติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6876 000738200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนด่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6877 000738300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังตะคร้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6878 000738400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองสะเกษ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6879 000738500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังน  ำขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6880 000738600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตล่ิงชัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6881 000738700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองเตำปูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6882 000738800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองหญ้ำปล้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6883 000738900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังลึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6884 000739000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองกก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6885 000739100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6886 000739200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนป้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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6887 000739300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสำมพวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6888 000739400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลศรีคีรีมำศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6889 000739500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใหม่เจริญผล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6890 000739600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6891 000739700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำเชิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6892 000739800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลขุนนำวัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6893 000739900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองกระด่ิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6894 000740000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลน  ำพุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6895 000740100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งยำงเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6896 000740200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนประดู่เฒ่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6897 000740300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6898 000740400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไกรนอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6899 000740500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไกรกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6900 000740600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไกรใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6901 000740700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองกระทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6902 000740800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดงเดือย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6903 000740900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลป่ำแฝก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6904 000741000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปรักรัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6905 000741100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกกแรต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6906 000741200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำฉนวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6907 000741300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนน  ำเร่ือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6908 000741400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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6909 000741500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใหม่สุขเกษม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6910 000741600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลศรีสัชนำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6911 000741700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลป่ำงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6912 000741800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่ส ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6913 000741900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่สิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6914 000742000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสะท้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6915 000742100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยโป้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6916 000742200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงย่ำปำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6917 000742300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6918 000742400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองอ้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6919 000742500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6920 000742600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดงคู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6921 000742700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแก่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6922 000742800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปำกคะยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6923 000742900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลป่ำคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6924 000743000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแสนตอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6925 000743100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสำรจิตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6926 000743200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6927 000743300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังลึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6928 000743400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสำมเรือน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6929 000743500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6930 000743600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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6931 000743700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังพิกุล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6932 000743800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำขุนไกร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6933 000743900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเกำะตำเลิ ยง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6934 000744000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวงฆ้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6935 000744100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวัดเกำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6936 000744200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6937 000744300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทับผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6938 000744400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเตว็ดนอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6939 000744500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนซ่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6940 000744600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6941 000744700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสระบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6942 000744800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลรำวต้นจันทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6943 000744900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำมักกะสัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6944 000745000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองกระจง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6945 000745100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังพิณพำทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6946 000745200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังไม้ขอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6947 000745300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลย่ำนยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6948 000745400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6949 000745500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6950 000745600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไผ่ตะล่อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6951 000745700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเมืองบำงยม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6952 000745800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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6953 000745900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปำกน  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6954 000746000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลป่ำกุมเกำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6955 000746100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเมืองบำงขลัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6956 000746200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองกลับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6957 000746300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนครเดิฐ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6958 000746400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลน  ำขุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6959 000746500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองมะพลับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6960 000746600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6961 000746700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำวิเศษ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6962 000746800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแสงสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6963 000746900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไทยชนะศึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6964 000747000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองหม่ืนชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6965 000747100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองผักบุ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6966 000747200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกลำงดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6967 000747300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบึงบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6968 000747400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเขำแก้วศรีสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6969 000747500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสำมหลัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6970 000747600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังน  ำคู้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6971 000747700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลงิ วงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6972 000747800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวัดจันทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6973 000747900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวัดพริก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6974 000748000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเสำหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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6975 000748100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6976 000748200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6977 000748300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสมอแข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6978 000748400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6979 000748500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนป่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6980 000748600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปำกโทก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6981 000748700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหัวรอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6982 000748800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลจอมทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6983 000748900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนจอมทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6984 000749000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกร่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6985 000749100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6986 000749200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพลำยชุมพล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6987 000749300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลมะขำมสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6988 000749400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลอรัญญิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6989 000749500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบึงพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6990 000749600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไผ่ขอดอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6991 000749700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6992 000749800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองกะท้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6993 000749900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบำงยำงพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6994 000750000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแยง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6995 000750100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6996 000750200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเกษตรสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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6997 000750300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยตีนต่ัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6998 000750400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเนินเพ่ิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
6999 000750500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7000 000750600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำคล้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7001 000750700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนครชุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7002 000750800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลน  ำกุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7003 000750900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลยำงโกลน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7004 000751000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบุ่งตำรอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7005 000751100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนน  ำเลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7006 000751200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแก่งทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7007 000751300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ่อโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7008 000751400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพร้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7009 000751500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยเฮี ย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7010 000751600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลชำติตระกำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7011 000751700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใหม่ไทยเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7012 000751800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสวนเม่ียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7013 000751900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7014 000752000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7015 000752100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำตำจูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7016 000752200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำตอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7017 000752300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ่อภำค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7018 000752400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนร่มเกล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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7019 000752500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำสะแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7020 000752600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปลักแรด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7021 000752700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงโคกขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7022 000752800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพันเสำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7023 000752900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังอิทก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7024 000753000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปรือกระเทียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7025 000753100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบึงกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7026 000753200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองกุลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7027 000753300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลในนิคมบำงระก ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7028 000753400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7029 000753500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7030 000753600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนชุมแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7031 000753700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลชุมแสงสงครำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7032 000753800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองอ้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7033 000753900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนิคมพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7034 000754000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใหม่เจริญผล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7035 000754100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ่อทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7036 000754200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำนำงงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7037 000754300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7038 000754400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7039 000754500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังตำบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7040 000754600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกสลุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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7041 000754700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสนำมคลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7042 000754800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7043 000754900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไผ่ล้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7044 000755000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนครป่ำหมำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7045 000755100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแหลมครก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7046 000755200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเนินกุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7047 000755300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวัดตำยม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7048 000755400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7049 000755500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำขุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7050 000755600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวงฆ้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7051 000755700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังมะด่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7052 000755800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลมะตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7053 000755900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหอกลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7054 000756000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลศรีภิรมย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7055 000756100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตลุกเทียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7056 000756200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองสะแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7057 000756300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7058 000756400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองแขม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7059 000756500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลมะต้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7060 000756600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหำงไหล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7061 000756700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนศรีเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7062 000756800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนิคมทุ่งสำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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7063 000756900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดงประค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7064 000757000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7065 000757100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท้อแท้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7066 000757200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท้อแท้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7067 000757300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนน  ำคบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7068 000757400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7069 000757500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหินลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7070 000757600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำขอนเบน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7071 000757700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคันโช้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7072 000757800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยเจียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7073 000757900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพันชำลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7074 000758000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสุพรรณพนมทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7075 000758100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่ระกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7076 000758200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังน  ำใส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7077 000758300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองปรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7078 000758400           สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมินทรำชินี จ.พิษณุโลก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7079 000758500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใหม่ชัยเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7080 000758600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังพิกุล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7081 000758700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงพลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7082 000758800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแก่งโสภำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7083 000758900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำหม่ืนรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7084 000759000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองเตำอิฐ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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7085 000759100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังนกแอ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7086 000759200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนน  ำพรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7087 000759300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไผ่ใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7088 000759400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7089 000759500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลชัยนำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7090 000759600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดินทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7091 000759700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนน  ำปำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7092 000759800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลชมพู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7093 000759900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนรักไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7094 000760000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนมุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7095 000760100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองขมิ น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7096 000760200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไทรย้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7097 000760300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7098 000760400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังโพรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7099 000760500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโปร่งไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7100 000760600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนน้อยซุ้มขี เหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7101 000760700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7102 000760800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดำน ต ำบลไผ่ขวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7103 000760900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไผ่ขวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7104 000761000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลย่ำนยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7105 000761100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำฬ่อเหนือ ต ำบลท่ำฬ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7106 000761200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปำกทำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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7107 000761300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7108 000761400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโรงช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7109 000761500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเมืองเก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7110 000761600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองคู้ ต ำบลท่ำหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7111 000761700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7112 000761800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลฆะมัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7113 000761900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดงป่ำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7114 000762000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหัวดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7115 000762100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลป่ำมะคำบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7116 000762200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสำยค ำโห้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7117 000762300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงกลำง ต ำบลดงกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7118 000762400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองยำง ต ำบลวังทรำยพูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7119 000762500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองปลำไหล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7120 000762600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังทับไทร ต ำบลหนองปลำไหล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7121 000762700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองสะแก-ป่ำหวำย ต ำบลหนองปลำไหล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7122 000762800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนยำงสำมต้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7123 000762900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7124 000763000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองปล้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7125 000763100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไผ่ท่ำโพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7126 000763200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7127 000763300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไผ่รอบใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7128 000763400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไผ่รอบเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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7129 000763500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองหัวปลวก ต ำบลไผ่รอบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7130 000763600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดงเสือเหลือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7131 000763700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเนินสว่ำง ต ำบลเนินสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7132 000763800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองสะแก ต ำบลเนินสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7133 000763900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งใหญ่ ต ำบลทุ่งใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7134 000764000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบ่อป้ิงเกลือ ต ำบลดงเสือเหลือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7135 000764100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลงิ วรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7136 000764200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยเกตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7137 000764300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไทรโรงโขน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7138 000764400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองพยอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7139 000764500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7140 000764600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดงตะขบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7141 000764700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองคูณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7142 000764800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังส ำโรง บ้ำนวังส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7143 000764900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7144 000765000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขำรวก ต ำบลวังหลุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7145 000765100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังหลุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7146 000765200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทับหมัน บ้ำนทับหมันเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7147 000765201           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข สำขำสถำนีอนำมัยต ำบลวังส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7148 000765300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7149 000765400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงไผ่ บ้ำนห้วยคต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7150 000765500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหอไกร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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7151 000765600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไร่ ต ำบลเนินมะกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7152 000765700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7153 000765800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังส ำโรง บ้ำนวังส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7154 000765900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลภูมิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7155 000766000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังกรด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7156 000766100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยเขน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7157 000766200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังตะกู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7158 000766300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลล ำปะดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7159 000766400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนล ำประดำเหนือ ต ำบลล ำประดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7160 000766500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท้ำยน  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7161 000766600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทะนง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7162 000766700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7163 000766800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งน้อย บ้ำนทุ่งน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7164 000766900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ต ำบลท่ำขมิ น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7165 000767000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำเสำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7166 000767100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงคลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7167 000767200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำน่ัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7168 000767300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7169 000767400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวัดขวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7170 000767500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังลูกช้ำง ต ำบลสำมง่ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7171 000767600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลก ำแพงดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7172 000767700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลรังนก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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7173 000767800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบัวยำง ต ำบลหนองหลุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7174 000767900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7175 000768000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองสะเดำ ต ำบลบ้ำนนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7176 000768100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเนินปอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7177 000768200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเนินปอ บ้ำนเนินพลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7178 000768300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองโสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7179 000768400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนมำบกระเปำ ต ำบลหนองโสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7180 000768500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองหญ้ำปล้อง ต ำบลหนองหลุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7181 000768600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคุยกระชำย ต ำบลวังโมกข์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7182 000768700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบึงบัว ต ำบลบ้ำนนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7183 000768800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองขำว ต ำบลบ้ำนนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7184 000768900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสำยดงยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7185 000769000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังแดง ต ำบลเขำทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7186 000769100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเขำทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7187 000769200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเขำเจ็ดลูก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7188 000769300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท้ำยทุ่ง  ต ำบลท้ำยทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7189 000769400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท้ำยทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7190 000769500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไดอีเผือก ต ำบลท้ำยทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7191 000769600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังทับไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7192 000769700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำเย่ียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7193 000769800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7194 000769900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยแก้ว ต ำบลห้วยแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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7195 000770000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโพธ์ิไทรงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7196 000770100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแหลมรัง ต ำบลแหลมรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7197 000770200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใหม่สำมัคคี ต ำบลแหลมรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7198 000770300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงลำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7199 000770400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบึงนำรำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7200 000770500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังก้ำนเหลือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7201 000770600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังก้ำนเหลือง ต ำบลวังงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7202 000770700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7203 000770800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยร่วม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7204 000770900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยพุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7205 000771000           สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติฯ ส ำนักขุนเณร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7206 000771100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตะเบำะ ต ำบลตะเบำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7207 000771200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพี  ต ำบลบ้ำนโตก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7208 000771300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพนำนิคม ต ำบลบ้ำนโตก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7209 000771400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสะเดียง  ต ำบลสะเดียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7210 000771500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลป่ำแดง ต ำบลป่ำเลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7211 000771600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพล ำ ต ำบลป่ำเลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7212 000771700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำง่ัว ต ำบลนำง่ัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7213 000771800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำพล ต ำบลท่ำพล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7214 000771900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังซอง ต ำบลท่ำพล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7215 000772000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดงมูลเหล็ก ต ำบลดงมูลเหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7216 000772100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคก ต ำบลบ้ำนโคก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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7217 000772200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกงกะยำง ต ำบลบ้ำนโคก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7218 000772300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลชอนไพร ต ำบลชอนไพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7219 000772400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำป่ำ   ต ำบลนำป่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7220 000772500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองผักบุ้ง ต ำบลนำยม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7221 000772600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลถ  ำน  ำบัง ต ำบลนำยม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7222 000772700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังชมภู    ต ำบลวังชมภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7223 000772800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลน  ำร้อน ต ำบลน  ำร้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7224 000772900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยสะแก ต ำบลห้วยสะแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7225 000773000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยใหญ่ ต ำบลห้วยใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7226 000773100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโป่งหว้ำ   ต ำบลห้วยใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7227 000773200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลยำงลำด ต ำบลระวิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7228 000773300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลระวิง ต ำบลระวิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7229 000773400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบุ่งคล้ำ    ต ำบลดงขุย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7230 000773500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองโก ต ำบลท่ำข้ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7231 000773600           สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ 2530 น  ำลัด ต ำบลพุทธบำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7232 000773700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยงำช้ำง ต ำบลพุทธบำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7233 000773800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเขำแม่แก่ ต ำบลลำดแค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7234 000773900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลลำดแค ต ำบลลำดแค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7235 000774000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองใหญ่ ต ำบลลำดแค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7236 000774100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกส ำรำญ ต ำบลบ้ำนกล้วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7237 000774200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลซับพุทรำ ต ำบลซับพุทรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7238 000774300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตะกุดไร ต ำบลตะกุดไร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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7239 000774400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลศำลำลำย ต ำบลศำลำลำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7240 000774500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำมะกล้วย ต ำบลวัดป่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7241 000774600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำช้ำง ต ำบลตำลเด่ียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7242 000774700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลฝำยนำแซง ต ำบลฝำยนำแซง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7243 000774800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองสว่ำง ต ำบลหนองสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7244 000774900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลน  ำเฮี ย ต ำบลน  ำเฮี ย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7245 000775000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองบัว ต ำบลสักหลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7246 000775100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังมล ต ำบลท่ำอิบุญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7247 000775200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโสก ต ำบลบ้ำนโสก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7248 000775300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกกเด่ือ ต ำบลบ้ำนติ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7249 000775400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนติ ว ต ำบลบ้ำนติ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7250 000775500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังร่อง ต ำบลห้วยไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7251 000775600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลน  ำก้อ ต ำบลน  ำก้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7252 000775700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลน  ำดุก ต ำบลปำกช่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7253 000775800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังยำว ต ำบลปำกช่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7254 000775900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยระหงษ์ ต ำบลปำกช่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7255 000776000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลน  ำชุนใหญ่ ต ำบลน  ำชุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7256 000776100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดงขวำง ต ำบลน  ำชุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7257 000776200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองไขว่ ต ำบลหนองไขว่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7258 000776300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลลำนบ่ำ ต ำบลลำนบ่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7259 000776400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหัวนำ ต ำบลบุ่งคล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7260 000776500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองคัน ต ำบลบุ่งคล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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7261 000776600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบุ่งน  ำเต้ำ ต ำบลบุ่งน  ำเต้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7262 000776700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลธำรทิพย์ ต ำบลบุ่งน  ำเต้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7263 000776800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกลำง ต ำบลบ้ำนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7264 000776900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลช้ำงตะลูด ต ำบลช้ำงตะลูด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7265 000777000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดงน้อย ต ำบลช้ำงตะลูด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7266 000777100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไร่ ต ำบลบ้ำนไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7267 000777200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปำกดุก ต ำบลปำกดุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7268 000777300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำซ ำ ต ำบลนำซ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7269 000777400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองยำว ต ำบลหินฮำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7270 000777500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหินฮำว ต ำบลหินฮำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7271 000777600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำผู ต ำบลหินฮำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7272 000777700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเนิน ต ำบลบ้ำนเนิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7273 000777800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลอุ่มกะทำด  ต ำบลศิลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7274 000777900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสงเปลือย ต ำบลศิลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7275 000778000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยมะยม ต ำบลนำแซง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7276 000778100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังบำล ต ำบลวังบำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7277 000778200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยหอย ต ำบลวังบำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7278 000778300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทับเบิก ต ำบลวังบำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7279 000778400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำเกำะ ต ำบลนำเกำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7280 000778500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังขอน ต ำบลตำดกลอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7281 000778600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตำดกลอย ต ำบลตำดกลอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7282 000778700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำไร่เดียว ต ำบลท่ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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7283 000778800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำโรง ต ำบลท่ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7284 000778900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแก่งหินปูน ต ำบลสำมแยก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7285 000779000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกปรง ต ำบลโคกปรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7286 000779100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลน  ำร้อน ต ำบลน  ำร้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7287 000779200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ่อรัง ต ำบลบ่อรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7288 000779300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังไผ่ ต ำบลบ่อรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7289 000779400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพุเตย ต ำบลพุเตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7290 000779500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพุขำม ต ำบลพุขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7291 000779600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลรวมทรัพย์ ต ำบลภูน  ำหยด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7292 000779700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลยำงจ่ำ ต ำบลภูน  ำหยด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7293 000779800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโพทะเล ต ำบลซับสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7294 000779900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบึงกระจับ ต ำบลบึงกระจับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7295 000780000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังใหญ่ ต ำบลวังใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7296 000780100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโนนสง่ำ ต ำบลยำงสำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7297 000780200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลซับน้อย ต ำบลซับน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7298 000780300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำตระกรุด ต ำบลศรีเทพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7299 000780400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งเศรษฐี ต ำบลสระกรวด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7300 000780500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเกำะแก้ว ต ำบลคลองกระจัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7301 000780600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังขอน ต ำบลคลองกระจัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7302 000780700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำสนุ่น ต ำบลนำสนุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7303 000780800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำน  ำโครม ต ำบลนำน  ำโครม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7304 000780900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกสะอำด ต ำบลโคกสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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7305 000781000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองย่ำงทอย ต ำบลหนองย่ำงทอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7306 000781100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสันติธรรม ต ำบลประดู่งำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7307 000781200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกองทูล ต ำบลกองทูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7308 000781300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำเฉลียง ต ำบลนำเฉลียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7309 000781400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโภชน์ ต ำบลบ้ำนโภชน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7310 000781500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกสูง ต ำบลท่ำแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7311 000781600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเพชรละคร ต ำบลเพชรละคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7312 000781700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ่อไทย ต ำบลบ่อไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7313 000781800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยโป่ง ต ำบลห้วยโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7314 000781900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกลำง ต ำบลวังท่ำดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7315 000782000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบัววัฒนำ ต ำบลบัววัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7316 000782100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลอิสำนสำมัคคี ต ำบลวังโบสถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7317 000782200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลยำงงำม ต ำบลยำงงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7318 000782300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำด้วง ต ำบลท่ำด้วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7319 000782400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลรำหุล ต ำบลบึงสำมพัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7320 000782500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหินดำดน้อย ต ำบลซับสมอทอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7321 000782600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลซับสมพงษ์ ต ำบลซับไม้แดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7322 000782700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองแจง ต ำบลหนองแจง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7323 000782800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลซับบอน ต ำบลกันจุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7324 000782900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังพิกุล ต.วังพิกุล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7325 000783000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพญำวัง ต ำบลพญำวัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7326 000783100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลศรีมงคล ต ำบลศรีมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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7327 000783200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเขำพลวง ต ำบลสระแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7328 000783300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหลักด่ำน ต ำบลหลักด่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7329 000783400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังกวำง ต ำบลวังกวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7330 000783500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดงคล้อ ต ำบลวังกวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7331 000783600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกมน ต ำบลโคกมน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7332 000783700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังกระดำษเงิน ต ำบลท้ำยดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7333 000783800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดงหลง ต ำบลท้ำยดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7334 000783900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองน  ำคัน ต ำบลซับเปิบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7335 000784000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลซับเปิบ ต ำบลซับเปิบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7336 000784100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลน  ำอ้อม ต ำบลวังหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7337 000784200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังหิน ต ำบลวังหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7338 000784300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังศำล ต ำบลวังศำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7339 000784400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลป่ำแดง ต ำบลเขำค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7340 000784500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปำนสุขุม ต ำบลเขำค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7341 000784600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำยำว ต ำบลทุ่งสมอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7342 000784700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเหล่ำหญ้ำ ต ำบลแคมป์สน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7343 000784800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลป่ำคำ ต ำบลแคมป์สน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7344 000784900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพัฒนวรพงษ์ ต ำบลริมสีม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7345 000785000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลร่ืนฤดี ต ำบลสะเดำะพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7346 000785100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเสลียงแห้ง ต ำบลหนองแม่นำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7347 000785200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองแม่นำ ต ำบลหนองแม่นำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7348 000785300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเข็กน้อย ต ำบลเข็กน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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7349 000785400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเจดีย์หัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7350 000785500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยหมู  ต ำบลเจดีย์หัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7351 000785600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอนตะโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7352 000785700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองกลำงนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7353 000785800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7354 000785900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคุ้งน  ำวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7355 000786000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบำงศรีเพชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7356 000786100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคุ้งกระถิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7357 000786200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลอ่ำงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7358 000786300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกหม้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7359 000786400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสำมเรือน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7360 000786500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนญวน ต ำบลสำมเรือน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7361 000786600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพิกุลทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7362 000786700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลน  ำพุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7363 000786800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอนแร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7364 000786900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหินกอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7365 000787000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเขำแร้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7366 000787100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเกำะพลับพลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7367 000787200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเกำะลอย ต ำบลเกำะพลับพลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7368 000787300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหลุมดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7369 000787400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงป่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7370 000787500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพงสวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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7371 000787600           สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมินทรำชินี จ.รำชบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7372 000787700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคูบัว ต ำบลคูบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7373 000787800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำรำบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7374 000787900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7375 000788000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปำกช่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7376 000788100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขำป่ินทอง ต ำบลปำกช่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7377 000788200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขำผึ ง ต ำบลปำกช่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7378 000788300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเบิกไพร ต ำบลเบิกไพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7379 000788400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเบิกไพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7380 000788500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลด่ำนทับตะโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7381 000788600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองสีนวล ต ำบลด่ำนทับตะโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7382 000788700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหุบพริก ต ำบลด่ำนทับตะโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7383 000788800           สถำนีอนำมัยบ้ำนโกรกสิงขร ต ำบลด่ำนทับตะโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7384 000788900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งแฝก ต ำบลแก้มอ้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7385 000789000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแก้มอ้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7386 000789100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนรำงเฆ่ ต ำบลแก้มอ้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7387 000789200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลรำงบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7388 000789300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองนก ต ำบลรำงบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7389 000789400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสวนผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7390 000789500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนผำปก ต ำบลสวนผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7391 000789600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนถ  ำหิน ต ำบลสวนผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7392 000789700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยผำก ต ำบลสวนผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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7393 000789800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกล้วย ต ำบลป่ำหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7394 000789900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลป่ำหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7395 000790000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำเคย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7396 000790100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตะนำวศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7397 000790200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบ่อหวี ต ำบลตะนำวศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7398 000790300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลด ำเนินสะดวก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7399 000790400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลประสำทสิทธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7400 000790500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลศรีสุรำษฏร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7401 000790600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตำหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7402 000790700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอนกรวย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7403 000790800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอนคลัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7404 000790900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบัวงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7405 000791000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบัวงำม -โพหัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7406 000791100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7407 000791200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแพงพวย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7408 000791300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลส่ีหม่ืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7409 000791400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคูหำสวรรค์ ต ำบลส่ีหม่ืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7410 000791500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำนัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7411 000791600           สถำนีอนำมัยบ้ำนหนองปลำเล็ก หมู่ท่ี 04 ขุนพิทักษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7412 000791800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนรำงห้ำต ำลึง ต ำบลขุนพิทักษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7413 000791900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอนไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7414 000792000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำผำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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7415 000792100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนครก ต.ท่ำผำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7416 000792200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองกลำงด่ำน ต ำบลกรับใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7417 000792300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกรับใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7418 000792400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปำกแรต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7419 000792500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนยำง ต ำบลปำกแรต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7420 000792600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองกบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7421 000792700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองบอน ต ำบลหนองอ้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7422 000792800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองอ้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7423 000792900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอนกระเบื อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7424 000793000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสวนกล้วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7425 000793100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนครชุมน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7426 000793200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตำผำ ต ำบลนครชุมน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7427 000793300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7428 000793400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคุ้งพยอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7429 000793500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองปลำหมอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7430 000793600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสระตะโก  ต ำบลหนองปลำหมอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7431 000793700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองไม้เฝ้ำ ต ำบลเขำขลุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7432 000793800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองไก่ขัน ต ำบลเขำขลุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7433 000793900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสัมมำรำม ต ำบลเขำขลุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7434 000794000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเขำขลุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7435 000794100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบำงพัง ต ำบลเบิกไพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7436 000794200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเบิกไพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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7437 000794300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลลำดบัวขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7438 000794400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังเย็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7439 000794500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองม่วง ต ำบลวังเย็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7440 000794600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหัวโพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7441 000794700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวัดแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7442 000794800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนใหญ่ ต ำบลดอนใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7443 000794900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอนใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7444 000795000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอนคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7445 000795100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโพหัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7446 000795200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังกุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7447 000795300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอนกระเบื อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7448 000795400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองโพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7449 000795500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเลือก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7450 000795600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองรี  ต ำบลบ้ำนเลือก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7451 000795700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไร่ ต ำบลคลองตำคต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7452 000795800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองตำคต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7453 000795900           สถำนีอนำมัยต ำบลบ้ำนฆ้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7454 000796000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเก่ำ ต ำบลบ้ำนฆ้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7455 000796100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบำงกะโด ต ำบลบ้ำนสิงห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7456 000796200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสิงห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7457 000796300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอนทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7458 000796400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองข่อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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7459 000796500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลช ำแระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7460 000796600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองสองห้อง ต ำบลช ำแระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7461 000796700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสร้อยฟ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7462 000796800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำชุมพล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7463 000796900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนแฉลบ ต ำบลท่ำชุมพล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7464 000797100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงโตนด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7465 000797200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเตำปูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7466 000797300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขำรำบ ต ำบลเตำปูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7467 000797400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำงแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7468 000797500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลธรรมเสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7469 000797600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองตำพุด ต ำบลธรรมเสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7470 000797700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขำแหลม ต ำบลเขำชะงุ้ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7471 000797800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเขำชะงุ้ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7472 000797900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองใยบัว ต ำบลหนองกวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7473 000798000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองกวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7474 000798100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองไร่ ต ำบลทุ่งหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7475 000798200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7476 000798300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองวัวด ำ ต ำบลทุ่งหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7477 000798400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังมะนำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7478 000798500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอนทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7479 000798600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองกระทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7480 000798700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขำดิน ต ำบลหนองกระทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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7481 000798800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลป่ำไก่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7482 000798900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวัดยำงงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7483 000799000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลอ่ำงหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7484 000799100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำคอก ต ำบลอ่ำงหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7485 000799200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ่อกระดำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7486 000799300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังปลำช่อน ต ำบลยำงหัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7487 000799400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลยำงหัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7488 000799500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหินสี ต.ยำงหัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7489 000799600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไทยประจันต์ ต ำบลยำงหัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7490 000799700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวันดำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7491 000799800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยยำงโทน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7492 000799900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเวียงทุน (อุดมธรรมอุปถัมภ์) ต ำบลเกำะศำลพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7493 000800000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเกำะศำลพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7494 000800100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลจอมประทัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7495 000800200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปำกสระ ต ำบลจอมประทัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7496 000800300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7497 000800400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโป่งเจ็ด ต ำบลบ้ำนคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7498 000800500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7499 000800600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพุน  ำร้อน ต ำบลบ้ำนบึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7500 000800800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองพันจันทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7501 000800900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองจอก ต ำบลหนองพันจันทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7502 000801000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขำพุรำง ต ำบลปำกแพรก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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7503 000801100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนยำง ต ำบลท่ำมะขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7504 000801200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแก่งเสี ยน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7505 000801300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองบัว ต ำบลหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7506 000801400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนลำดหญ้ำ ต ำบลลำดหญ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7507 000801500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแก ต ำบลลำดหญ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7508 000801600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังด้ง ต ำบลวังด้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7509 000801700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำมะนำว ต ำบลวังด้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7510 000801800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำทุ่ม ต ำบลวังด้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7511 000801900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองสำมพรำน  ต ำบลวังด้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7512 000802000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำทุ่งนำ ต ำบลช่องสะเดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7513 000802100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทับศิลำ ต ำบลช่องสะเดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7514 000802200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองหญ้ำ ต ำบลหนองหญ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7515 000802300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังปลำหมู ต ำบลหนองหญ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7516 000802400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแก่งหลวง ต ำบลเกำะส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7517 000802500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเก่ำ ต ำบลบ้ำนเก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7518 000802600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยน  ำขำว ต ำบลบ้ำนเก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7519 000802700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนล ำทหำร ต ำบลบ้ำนเก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7520 000802800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตะเคียนงำม  ต ำบลบ้ำนเก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7521 000802900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพุน  ำร้อน ต ำบลบ้ำนเก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7522 000803000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังเย็น ต ำบลวังเย็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7523 000803100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่น  ำน้อย ต ำบลไทรโยค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7524 000803200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำทุ่งนำ ต ำบลไทรโยค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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7525 000803300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งก้ำงย่ำง ต ำบลไทรโยค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7526 000803400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดำวดึงส์ ต ำบลไทรโยค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7527 000803500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนช่องอ้ำยกำง ต ำบลลุ่มส่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7528 000803600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำเสำ ต ำบลท่ำเสำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7529 000803700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพุเตย ต ำบลท่ำเสำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7530 000803800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำกิเลน ต ำบลสิงห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7531 000803900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองปลำ ต ำบลวังกระแจะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7532 000804000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแก่งระเบิด ต ำบลวังกระแจะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7533 000804100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งเรือโกลน ต ำบลศรีมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7534 000804200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบ้องตี  ต ำบลบ้องตี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7535 000804300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองกระทุ่ม ต ำบลหนองกุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7536 000804400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใหม่ ต ำบลหนองกุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7537 000804500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพุพรหม ต ำบลหนองกุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7538 000804600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองรี ต ำบลหนองรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7539 000804700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนล ำอีซู ต ำบลหนองรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7540 000804800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหลังเขำ ต ำบลหนองกร่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7541 000804900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไร่เจริญ ต ำบลหลุมรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7542 000805000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลช่องด่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7543 000805100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหลุมรัง ต ำบลหลุมรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7544 000805200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสำมยอด ต ำบลช่องด่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7545 000805300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปลำยนำสวน ต ำบลนำสวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7546 000805400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำสนุ่น ต ำบลด่ำนแม่แฉลบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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7547 000805500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเกำะบุก ต ำบลหนองเป็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7548 000805700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบนเขำแก่งเรียง ต ำบลท่ำกระดำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7549 000805800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเอรำวัณ ต ำบลท่ำกระดำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7550 000805900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำล ำใย ต ำบลเขำโจด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7551 000806000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนน  ำพุล่ำง ต ำบลเขำโจด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7552 000806100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองพันท้ำว ต ำบลพงตึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7553 000806200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนยำงม่วง ต ำบลยำงม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7554 000806300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนชะเอม ต ำบลดอนชะเอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7555 000806400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกระต่ำยเต้น ต ำบลท่ำไม้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7556 000806500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนส ำนักคร้อ ต ำบลตะคร  ำเอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7557 000806600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขำตะพั น ต ำบลโคกตะบอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7558 000806700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพธ์ิเย็น ต ำบลดอนขมิ น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7559 000806800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนอุโลกส่ีหม่ืน ต ำบลอุโลกส่ีหม่ืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7560 000806900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขำช่อง ต ำบลเขำสำมสิบหำบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7561 000807000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพระแท่น ต ำบลพระแท่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7562 000807100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหวำยเหนียว ต ำบลหวำยเหนียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7563 000807200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแสนตอ ต ำบลแสนตอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7564 000807300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสนำมแย้ ต ำบลสนำมแย้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7565 000807400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำเสำ ต ำบลท่ำเสำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7566 000807500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7567 000807600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนศำลเจ้ำโพรงไม้ ต ำบลวังขนำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7568 000807700           สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมินทรำชินี จ.กำญจนบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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7569 000807800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขำดิน ต ำบลท่ำล้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7570 000807900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองขำว ต ำบลหนองขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7571 000808000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกร่ำงทอง ต ำบลทุ่งทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7572 000808100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขำน้อย ต ำบลเขำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7573 000808200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนม่วงชุม ต ำบลม่วงชุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7574 000808300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสระเศรษฐี ต ำบลบ้ำนใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7575 000808400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตลำดส ำรอง ต ำบลพังตรุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7576 000808500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยไร่ ต ำบลพังตรุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7577 000808600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำตะคร้อ ต ำบลท่ำตะคร้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7578 000808700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนรำงสำล่ี ต ำบลรำงสำล่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7579 000808800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองตำกยำ ต ำบลหนองตำกยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7580 000808900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนพกิจโกศล ต ำบลหนองตำกยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7581 000809000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปรังกำสี ต ำบลท่ำขนุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7582 000809100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไร่    ต ำบลห้วยเขย่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7583 000809200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนอู่ล่อง ต ำบลท่ำขนุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7584 000809300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสหกรณ์นิคม ต ำบลสหกรณ์นิคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7585 000809400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเหมืองปิล๊อก ต ำบลปิล๊อก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7586 000809500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหินดำด ต ำบลหินดำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7587 000809600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกุยม่ัง ต ำบลหินดำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7588 000809700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกุยแหย่ ต ำบลล่ินถ่ิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7589 000809800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนล่ินถ่ิน ต ำบลล่ินถ่ิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7590 000809900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเกริงกระเวีย ต ำบลชะแล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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7591 000810000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งเสือโทน ต ำบลชะแล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7592 000810100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนภูเตย ต ำบลชะแล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7593 000810200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยเขย่ง ต ำบลห้วยเขย่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7594 000810300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเวียกะดี  ต ำบลหนองลู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7595 000810400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใหม่พัฒนำ ต ำบลหนองลู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7596 000810500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนซองกำเรีย ต ำบลหนองลู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7597 000810600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพระเจดีย์สำมองค์ ต ำบลหนองลู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7598 000810700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนยำงขำว ต ำบลปรังเผล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7599 000810800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกองม่องทะ ต ำบลไล่โว่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7600 000810900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองโพธ์ิ ต ำบลดอนตำเพชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7601 000811000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหลุมหิน ต ำบลหนองโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7602 000811100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งสมอ ต ำบลทุ่งสมอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7603 000811200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนเจดีย์ ต ำบลดอนเจดีย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7604 000811300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเบ็ญพำด ต ำบลพังตรุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7605 000811400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบ่อระแหง ต ำบลพังตรุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7606 000811500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโครำช ต ำบลรำงหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7607 000811600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตลำดเขต ต ำบลรำงหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7608 000811700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสระลุมพุก  ต ำบลหนองสำหร่ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7609 000811800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแสลบหย่อง ต ำบลเลำขวัญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7610 000811900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองโสน ต ำบลหนองโสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7611 000812000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขำวงพระจันทร์ ต ำบลหนองฝ้ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7612 000812100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองฝ้ำย ต ำบลหนองฝ้ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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7613 000812200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโป่งพรหม ต ำบลหนองโสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7614 000812300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองประดู่ ต ำบลหนองประดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7615 000812400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตลุงเหนือ ต ำบลหนองประดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7616 000812500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองปลิง ต ำบลหนองปลิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7617 000812600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองมะสังข์ ต ำบลหนองปลิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7618 000812700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองจ่ัน ต ำบลหนองนกแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7619 000812800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองเค็ด ต ำบลหนองนกแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7620 000812900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองอ ำเภอจีน ต ำบลทุ่งกระบ่ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7621 000813000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งกระบ่ ำ ต ำบลทุ่งกระบ่ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7622 000813100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองไผ่เดิม ต ำบลหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7623 000813200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนยำงเกำะ  ต ำบลกลอนโด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7624 000813300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนสว่ำง ต ำบลกลอนโด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7625 000813400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำโป่ง ต ำบลจรเข้เผือก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7626 000813500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไทรทอง ต ำบลจรเข้เผือก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7627 000813600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองหญ้ำปล้อง ต ำบลจรเข้เผือก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7628 000813700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองปำกดง ต ำบลหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7629 000813800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองปรือ ต ำบลหนองปรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7630 000813900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองขอน ต ำบลหนองปรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7631 000814000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโป่งช้ำง ต ำบลหนองปรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7632 000814100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองใหญ่ ต ำบลหนองปรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7633 000814200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพยอมงำม ต ำบลหนองปลำไหล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7634 000814300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองปลำไหล ต ำบลหนองปลำไหล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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7635 000814400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองผักแว่น ต ำบลสมเด็จเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7636 000814500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทัพพระยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7637 000814600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไพรงำม ต ำบลห้วยกระเจำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7638 000814700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7639 000814800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนแสลบ ต ำบลดอนแสลบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7640 000814900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองปลิง  ต ำบลดอนแสลบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7641 000815000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสระลงเรือ ต ำบลสระลงเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7642 000815100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลรั วใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7643 000815200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทับตีเหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7644 000815300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำระหัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7645 000815400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนกลำง  ต ำบลไผ่ขวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7646 000815500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไผ่ขวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7647 000815600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนขุนรำม ต ำบลโคกโคเฒ่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7648 000815700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกโคเฒ่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7649 000815800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอนตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7650 000815900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอนมะสังข์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7651 000816000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพิหำรแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7652 000816100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนอู่ยำ (ใหม่)  ต ำบลดอนก ำยำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7653 000816200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอนก ำยำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7654 000816300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอนโพธ์ิทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7655 000816400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7656 000816500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพธ์ิตะวันออก  ต ำบลบ้ำนโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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7657 000816600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสระแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7658 000816700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองปรือ  ต ำบลสระแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7659 000816800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตล่ิงชัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7660 000816900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหัวอุด ต ำบลตล่ิงชัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7661 000817000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงกุ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7662 000817100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลศำลำขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7663 000817200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตีนเป็ด  ต ำบลศำลำขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7664 000817300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสวนแตง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7665 000817400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไผ่ลูกนก  ต ำบลสวนแตง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7666 000817500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสังฆจำยเถร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7667 000817600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสนำมชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7668 000817700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโพธ์ิพระยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7669 000817800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองขำม (ใหม่)  ต ำบลสนำมคลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7670 000817900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสนำมคลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7671 000818000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำช้ำง ต ำบลเขำพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7672 000818100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเดิมบำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7673 000818200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแหลมหว้ำ ต ำบลเดิมบำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7674 000818300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำงบวช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7675 000818400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแขม ต ำบลเขำดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7676 000818500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเขำดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7677 000818600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปำกน  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7678 000818700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคูเมือง ต ำบลทุ่งคลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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7679 000818800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งคลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7680 000818900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7681 000819000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนริ วกรูด ต ำบลโคกช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7682 000819100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหัวเขำ ต ำบลหัวเขำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7683 000819200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหัวเขำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7684 000819300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหัวนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7685 000819400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ่อกรุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7686 000819500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนลำด ต ำบลบ่อกรุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7687 000819600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังศรีรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7688 000819700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลป่ำสะแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7689 000819800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลยำงนอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7690 000819900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองกระทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7691 000820000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองอุโลก ต ำบลหนองมะค่ำโมง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7692 000820100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองมะค่ำโมง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7693 000820200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลด่ำนช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7694 000820300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพุน  ำร้อน ต ำบลด่ำนช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7695 000820400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโป่งค่ำง  ต ำบลด่ำนช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7696 000820500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยขมิ น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7697 000820600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยแห้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7698 000820700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งมะกอก ต ำบลองค์พระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7699 000820800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลองค์พระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7700 000820900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทับผึ งน้อย ต ำบลวังคัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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7701 000821000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงรัง ต ำบลวังคัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7702 000821100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทับกระดำษ  ต ำบลนิคมกระเสียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7703 000821200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนิคมกระเสียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7704 000821300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพุหวำย  ต ำบลนิคมกระเสียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7705 000821400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกล้วย ต ำบลวังยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7706 000821500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7707 000821600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงปลำม้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7708 000821700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตะค่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7709 000821800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกฤษณำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7710 000821900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนรำษฎร์บูรณะ ต ำบลกฤษณำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7711 000822000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสำลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7712 000822100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเสำธงทอง ต ำบลสำลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7713 000822200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไผ่กองดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7714 000822300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลองครักษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7715 000822400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสำมัคคีธรรม ต ำบลองครักษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7716 000822500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลจรเข้ใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7717 000822600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแหลม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7718 000822700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลมะขำมล้ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7719 000822800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังน  ำเย็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7720 000822900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนขำด  ต ำบลวัดโบสถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7721 000823000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวัดโบสถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7722 000823100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวัดดำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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7723 000823200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนม่วงเจริญผล ต ำบลศรีประจันต์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7724 000823300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกร่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7725 000823400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลมดแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7726 000823500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7727 000823600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งขโมย ต ำบลบำงงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7728 000823700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพธ์ินฤมิตร ต ำบลดอนปรู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7729 000823800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอนปรู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7730 000823900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนรำงหำงม้ำ ต ำบลปลำยนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7731 000824000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปลำยนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7732 000824100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7733 000824200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองชะโด ต ำบลวังหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7734 000824300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังน  ำซับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7735 000824400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7736 000824500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนลำดปลำเค้ำ  ต ำบลวังยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7737 000824600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองกระดวง  ต ำบลดอนเจดีย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7738 000824700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยม้ำลอย ต ำบลหนองสำหร่ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7739 000824800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองสำหร่ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7740 000824900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนช่องพิกุล ต ำบลไร่รถ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7741 000825000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไร่รถ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7742 000825100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสระกระโจม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7743 000825200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนกลำง ต ำบลสระกระโจม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7744 000825300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองทรำย ต ำบลทะเลบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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7745 000825400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทะเลบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7746 000825500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงเลน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7747 000825600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงตำเถร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7748 000825700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไผ่โรงวัว ต ำบลบำงตำเถร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7749 000825800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบำงเกล็ด ต ำบลบำงตะเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7750 000825900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบำงสะแก ต ำบลบำงตะเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7751 000826000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงตะเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7752 000826100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7753 000826200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำไชย ต ำบลหัวโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7754 000826300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหัวโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7755 000826400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงพลับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7756 000826500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนกระเบื อง ต ำบลบำงพลับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7757 000826600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเนินพระปรำงค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7758 000826700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7759 000826800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนย่ำนซ่ือ ต ำบลบ้ำนช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7760 000826900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลต้นตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7761 000827000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนข่ือชนก  ต ำบลศรีส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7762 000827100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลศรีส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7763 000827200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งคอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7764 000827300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองเฝ้ำ ต ำบลทุ่งคอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7765 000827400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนลองตอง  ต ำบลทุ่งคอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7766 000827500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองบ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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7767 000827600           สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมินทรำชินี (ต ำบลบ่อสุพรรณ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7768 000827700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหัววัง ต.บ่อสุพรรณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7769 000827800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอนมะนำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7770 000827900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำประชำสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7771 000828000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลย่ำนยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7772 000828100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบำงขวำก  ต.ย่ำนยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7773 000828200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนสันชัย ต ำบลวังลึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7774 000828300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังลึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7775 000828400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองผักนำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7776 000828500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองสังข์ทอง  ต.หนองผักนำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7777 000828600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7778 000828700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองหัวรัง  ต ำบลบ้ำนสระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7779 000828800           สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมินทรำชินี (บ้ำนดอนไร่) ต.หนองสะเดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7780 000828900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองสะเดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7781 000829000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหัวกระบัง  ต ำบลกระเสียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7782 000829100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกระเสียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7783 000829200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลอู่ทอง (บ้ำนโคก) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7784 000829300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบ่อป้ัน ต ำบลสระยำยโสม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7785 000829400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสระยำยโสม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7786 000829500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังหลุมพอง ต ำบลจรเข้สำมพัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7787 000829600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลจรเข้สำมพัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7788 000829700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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7789 000829800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลยุ้งทะลำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7790 000829900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอนมะเกลือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7791 000830000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยหิน ต ำบลหนองโอ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7792 000830100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองโอ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7793 000830200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอนคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7794 000830300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโป่งพรำนอินทร์ ต ำบลดอนคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7795 000830400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนขำมเหนือ ต ำบลพลับพลำไชย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7796 000830500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพลับพลำไชย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7797 000830600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขำทอก ต.พลับพลำไชย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7798 000830700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนจร้ำใหม่ ต ำบลบ้ำนโข้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7799 000830800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโข้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7800 000830900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเจดีย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7801 000831000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองข้ำวงำย  ต.สระพังลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7802 000831100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสระพังลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7803 000831200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองชะโด ต ำบลกระจัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7804 000831300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกระจัน ต ำบลกระจัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7805 000831400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองรำชวัตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7806 000831500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7807 000831600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสำมัคคีธรรม ต ำบลหนองโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7808 000831700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแจงงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7809 000831800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังน  ำโจน  ต ำบลแจงงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7810 000831900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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7811 000832000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทัพหลวง ต ำบลทัพหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7812 000832100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโค้งบ่อแร่  ต ำบลทัพหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7813 000832200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำสร้ำง ต ำบลนครปฐม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7814 000832300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงแขม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7815 000832400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอนเสำเกียด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7816 000832500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพระประโทน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7817 000832600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนต้นส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7818 000832700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลธรรมศำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7819 000832800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตำก้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7820 000832900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลมำบแค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7821 000833000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสนำมจันทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7822 000833100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอนยำยหอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7823 000833200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลถนนขำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7824 000833300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ่อพลับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7825 000833400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนอ้อยอีเตี ย  ต ำบลบ่อพลับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7826 000833500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังตะกู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7827 000833600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองปำกโลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7828 000833700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสำมควำยเผือก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7829 000833800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7830 000833900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองดินแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7831 000834000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังเย็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7832 000834100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโพรงมะเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

7833 000834200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหุบรัก ต ำบลโพรงมะเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7834 000834300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลล ำพยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7835 000834400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลลำดหญ้ำแพรก ต ำบลสระกะเทียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7836 000834500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสวนป่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7837 000834600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยจระเข้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7838 000834700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทัพหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7839 000834800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนม่วงดำรส ต ำบลทัพหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7840 000834900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองงูเหลือม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7841 000835000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7842 000835100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองกระโดน ต ำบลบ้ำนยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7843 000835200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งกระพังโหม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7844 000835300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกระตีบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7845 000835400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองกร่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7846 000835500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7847 000835600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไร่แตงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7848 000835700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยขวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7849 000835800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสองห้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7850 000835900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งขวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7851 000836000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสระส่ีมุม ต ำบลสระส่ีมุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7852 000836100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองพงกลำง ต ำบลสระส่ีมุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7853 000836200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7854 000836300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอนข่อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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7855 000836400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสระพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7856 000836500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองพงนก ต ำบลสระพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7857 000836600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนก ำแพงแสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7858 000836700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยหมอนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7859 000836800           สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมินทรำชินี จ.นครปฐม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7860 000836900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลรำงพิกุล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7861 000837000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองเขมร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7862 000837100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองกระทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7863 000837200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังน  ำเขียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7864 000837300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองปลำไหล ต ำบลทุ่งกระพังโหม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7865 000837400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวัดแค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7866 000837500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำต ำหนัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7867 000837600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7868 000837700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำกระชับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7869 000837800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลขุนแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7870 000837900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำพระยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7871 000838000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยตะโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7872 000838100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงระก ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7873 000838200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกพระเจดีย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7874 000838300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลศรีษะทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7875 000838400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวัดเสถียร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7876 000838500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท้องไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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7877 000838600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแหลมบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7878 000838700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลศรีมหำโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7879 000838800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสัมปทวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7880 000838900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวัดส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7881 000839000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอนแฝก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7882 000839100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนลำนแหลม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7883 000839200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสวนถ่ัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7884 000839300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7885 000839400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงแก้วฟ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7886 000839500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลลำนตำกฟ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7887 000839600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลงิ วรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7888 000839700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวัดไทยำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7889 000839800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตะโกสูง ต ำบลสำมง่ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7890 000839900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7891 000840000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเลำเต่ำ ต ำบลห้วยพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7892 000840100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลล ำเหย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7893 000840200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนภูมิ ต ำบลล ำเหย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7894 000840300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอนพุทรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7895 000840400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7896 000840500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอนรวก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7897 000840600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยด้วน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7898 000840700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลล ำลูกบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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7899 000840800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงเลน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7900 000840900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงปลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7901 000841000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7902 000841100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบำงหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7903 000841200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงภำษี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7904 000841300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงระก ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7905 000841400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงไทรป่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7906 000841500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหินมูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7907 000841600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไทรงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7908 000841700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอนตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7909 000841800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนิลเพชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7910 000841900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบัวปำกท่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7911 000842000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองนกกระทุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7912 000842100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนรำภิรมย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7913 000842200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองสว่ำงอำรมย์ ต ำบลนรำภิรมย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7914 000842300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลล ำพญำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7915 000842400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเวฬุวนำรำม ต ำบลล ำพญำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7916 000842500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไผ่หูช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7917 000842600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงเกตุ ต ำบลสำมพรำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7918 000842700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสำมพรำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7919 000842800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำข้ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7920 000842900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทรงคนอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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7921 000843000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหอมเกร็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7922 000843100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหอมเกร็ด 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7923 000843200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงกระทึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7924 000843300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงเตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7925 000843400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนทอง ต ำบลบำงช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7926 000843500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7927 000843600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไร่ขิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7928 000843700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกระทุ่มล้ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7929 000843800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกระทุ่มล้ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7930 000843900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7931 000844000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตลำดจินดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7932 000844100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตำกแดด ต ำบลตลำดจินดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7933 000844200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองจินดำ ต ำบลคลองจินดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7934 000844300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองจินดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7935 000844400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลยำยชำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7936 000844500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7937 000844600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสวนผัก ต ำบลบ้ำนใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7938 000844700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลอ้อมใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7939 000844800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวัดสุวรรณ ต ำบลศำลำยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7940 000844900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสำลวัน ต ำบลศำลำยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7941 000845000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองโยง 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7942 000845100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองโยง 1 (บุญยศรีสวัสด์ิ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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7943 000845200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลมหำสวัสด์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7944 000845300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบ่อ  ต ำบลบ้ำนบ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7945 000845400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกระซ้ำขำว  ต ำบลบ้ำนบ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7946 000845500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงโทรัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7947 000845600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบำงพลี  ต ำบลบำงโทรัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7948 000845700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกำหลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7949 000845800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำโคก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7950 000845900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำจีน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7951 000846000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำดี  ต ำบลนำดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7952 000846100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนศรีเมือง  ต ำบลท่ำทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7953 000846200           สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมินทรำชินี ต ำบลคอกกระบือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7954 000846300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพธ์ิแจ้  ต ำบลบำงน  ำจืด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7955 000846400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงน  ำจืด  ต ำบลบำงน  ำจืด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7956 000846500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคก  ต ำบลพันท้ำยนรสิงห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7957 000846600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกสิกรรมนิคมเกลือ 4 ต ำบลพันท้ำยนรสิงห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7958 000846700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไร่  ต ำบลพันท้ำยนรสิงห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7959 000846800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสันดำบ  ต ำบลโคกขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7960 000846900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสหกรณ์  ต ำบลโคกขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7961 000847000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบำงปลำ  ต ำบลบ้ำนเกำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7962 000847100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนอ้อมโรงหีบ  ต ำบลบ้ำนเกำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7963 000847200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนชำยทะเลบำงกระเจ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7964 000847300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงกระเจ้ำ  ต ำบลบำงกระเจ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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7965 000847400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนก ำพร้ำ  ต ำบลบำงหญ้ำแพรก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7966 000847500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงหญ้ำแพรก ต ำบลบำงหญ้ำแพรก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7967 000847600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลชัยมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7968 000847700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลอ้อมน้อย  ต ำบลอ้อมน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7969 000847800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสำยส่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7970 000847900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำไม้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7971 000848000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสวนหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7972 000848100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนรำงปลำซิว  ต ำบลสวนหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7973 000848200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7974 000848300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองทองหลำง  ต ำบลคลองมะเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7975 000848400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองมะเด่ือ  ต ำบลคลองมะเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7976 000848500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองนกไข่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7977 000848600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอนไก่ดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7978 000848700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแครำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7979 000848800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำเสำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7980 000848900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท้องคุ้ง  ต ำบลท่ำเสำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7981 000849000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหลักสำม  ต.หลักสำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7982 000849100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งอินทรีย์  ต ำบลหลักสำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7983 000849200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกงูเห่ำ  ต ำบลยกกระบัตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7984 000849300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท ำนบแพ้ว 4 ต ำบลยกกระบัตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7985 000849400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโรงเข้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7986 000849600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนสะแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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7987 000849700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกลำงนำ  ต ำบลหนองสองห้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7988 000849800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองสองห้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7989 000849900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองสองห้อง  ต ำบลหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7990 000850000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนโฆ  ต ำบลหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7991 000850100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหลักสอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7992 000850200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเจ็ดริ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7993 000850300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองตัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7994 000850400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนช่องสำร  ต ำบลอ ำแพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7995 000850500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำแร้ง  ต ำบลอ ำแพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7996 000850600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสวนส้ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7997 000850800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองตัน  ต ำบลเกษตรพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7998 000850900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวัดบำงขันแตก ต ำบลบำงขันแตก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
7999 000851000           สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมินทรำชินี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8000 000851100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลลำดใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8001 000851200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตะวันจำก ต ำบลลำดใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8002 000851300           สถำนีอนำมัยต ำบลบ้ำนปรก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8003 000851400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแก้วฟ้ำ ต ำบลบ้ำนปรก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8004 000851500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปำกมำบ ต ำบลบำงแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8005 000851600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8006 000851700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท้ำยหำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8007 000851800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวัดปำกสมุทร ต ำบลแหลมใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8008 000851900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแหลมใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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8009 000852000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปำกลัด ต ำบลคลองเขิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8010 000852100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดำวโด่ง ต ำบลคลองเขิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8011 000852200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองโคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8012 000852300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองช่อง ต ำบลคลองโคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8013 000852400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำงตะเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8014 000852500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบังปืน ต ำบลนำงตะเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8015 000852600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงจะเกร็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8016 000852700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนฉู่ฉ่ี ต ำบลบำงจะเกร็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8017 000852800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงสะแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8018 000852900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงย่ีรงค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8019 000853000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโรงหีบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8020 000853100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวัดบำงคนฑีใน ต ำบลบำงคนฑี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8021 000853200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนมะโนรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8022 000853300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอนมะโนรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8023 000853400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงพรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8024 000853500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงกุ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8025 000853600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลจอมปลวก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8026 000853700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงนกแขวก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8027 000853800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลยำยแพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8028 000853900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงกระบือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8029 000854000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปรำโมทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8030 000854100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสวนหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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8031 000854200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวัดวรภูมิ ต ำบลสวนหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8032 000854300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8033 000854400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองพลับ ต ำบลท่ำคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8034 000854500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวัดประดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8035 000854600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวัดช่องลม ต ำบลวัดประดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8036 000854700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองเหมืองใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8037 000854800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเหมืองใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8038 000854900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8039 000855000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดำวดึงษ์  ต ำบลบำงช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8040 000855100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวัดประชำ ต ำบลปลำยโพงพำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8041 000855200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวัดโคกเกตุ ต ำบลปลำยโพงพำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8042 000855300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนส่ีแยก   ต ำบลปลำยโพงพำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8043 000855400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงแค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8044 000855500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแพรกหนำมแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8045 000855600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวัดเขำย่ีสำร ต ำบลย่ีสำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8046 000855700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงนำงล่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8047 000855800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8048 000855900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนมะขำมช้ำง  ต ำบลนำพันสำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8049 000856000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำพันสำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8050 000856100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลธงชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8051 000856200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8052 000856300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองโสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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8053 000856400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไร่ส้ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8054 000856500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเวียงคอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8055 000856600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงจำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8056 000856700           สถำนีอนำมัยต ำบลบ้ำนหม้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8057 000856800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลต้นมะม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8058 000856900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลช่องสะแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8059 000857000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำวุ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8060 000857100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลส ำมะโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8061 000857200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโพพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8062 000857300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหำดเจ้ำส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8063 000857400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหัวสะพำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8064 000857500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลต้นมะพร้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8065 000857600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังตะโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8066 000857700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโพไร่หวำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8067 000857800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอนยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8068 000857900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองขนำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8069 000858000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองพลับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8070 000858100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วย ต ำบลเขำย้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8071 000858200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสระพัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8072 000858300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงเค็ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8073 000858400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทับคำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8074 000858500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองปลำไหล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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8075 000858600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองปรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8076 000858700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพุม่วง ต ำบลหนองชุมพล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8077 000858800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองโพธ์ิ ต ำบลหนองชุมพล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8078 000858900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8079 000859000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยท่ำช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8080 000859100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองชุมพลเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8081 000859200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคีรีวงศ์ ต ำบลหนองชุมพลเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8082 000859300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนอ่ำงศิลำ ต ำบลหนองหญ้ำปล้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8083 000859400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองหญ้ำปล้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8084 000859500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนจะโปรง ต ำบลหนองหญ้ำปล้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8085 000859600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลยำงน  ำกลัดเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8086 000859700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำเสลำ ต ำบลยำงน  ำกลัดเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8087 000859800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโปร่งวิเชียร ต ำบลยำงน  ำกลัดใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8088 000859900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลยำงน  ำกลัดใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8089 000860000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำตะคร้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8090 000860100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8091 000860200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8092 000860300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนิคมสร้ำงตนเองเข่ือนเพชร ต ำบลเขำใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8093 000860400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหุบกระพง ต ำบลเขำใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8094 000860500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองศำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8095 000860600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งจับญวน ต ำบลห้วยทรำยเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8096 000860700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไร่ใหม่พัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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8097 000860800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนรำงจิก ต ำบลไร่ใหม่พัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8098 000860900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโป่งแย้ ต ำบลไร่ใหม่พัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8099 000861000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนช้ำงแทงกระจำด ต ำบลสำมพระยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8100 000861100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนอ่ำงหิน ต ำบลสำมพระยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8101 000861200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอนขุนห้วย ต ำบลดอนขุนห้วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8102 000861300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังยำว ต ำบลดอนขุนห้วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8103 000861400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8104 000861500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองขำนำง ต ำบลท่ำคอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8105 000861600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำวำย ต ำบลยำงหย่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8106 000861700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองบัว ต ำบลหนองจอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8107 000861800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองจอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8108 000861900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลมำบปลำเค้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8109 000862000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองเตียน ต ำบลท่ำไม้รวก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8110 000862100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองชุมแสง ต ำบลท่ำไม้รวก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8111 000862200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำไม้รวก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8112 000862300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังไคร้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8113 000862400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนยำงชุม ต ำบลกลัดหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8114 000862500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งโป่ง ต ำบลกลัดหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8115 000862600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปึกเตียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8116 000862700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองโรง ต ำบลเขำกระปุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8117 000862800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเขำกระปุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8118 000862900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหุบเฉลำ ต ำบลเขำกระปุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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8119 000863000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำแลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8120 000863100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนในดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8121 000863200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8122 000863300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8123 000863400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8124 000863500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลต ำหรุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8125 000863600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสมอพลือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8126 000863700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไร่มะขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8127 000863800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำเสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8128 000863900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองกระเจ็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8129 000864000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองกะปุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8130 000864100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลลำดโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8131 000864200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสะพำนไกร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8132 000864300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไร่โคก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8133 000864400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโรงเข้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8134 000864500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไร่สะท้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8135 000864600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยข้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8136 000864700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8137 000864800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลถ  ำรงค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8138 000864900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยลึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8139 000865000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพุตูม ต ำบลห้วยลึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8140 000865100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงขุนไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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8141 000865200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปำกทะเล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8142 000865300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8143 000865400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำบัว ต ำบลบำงแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8144 000865500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแหลมผักเบี ย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8145 000865600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงตะบูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8146 000865700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสำมแพรก ต ำบลบำงตะบูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8147 000865800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงตะบูนออก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8148 000865900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงครก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8149 000866000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวัดเขำตะเครำ ต ำบลบำงครก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8150 000866100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบำงหอ ต ำบลบำงครก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8151 000866200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำแร้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8152 000866300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำแร้งออก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8153 000866400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขำกลิ ง ต ำบลแก่งกระจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8154 000866500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่คะเมย ต ำบลแก่งกระจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8155 000866600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำเรือ ต ำบลแก่งกระจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8156 000866700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสองพ่ีน้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8157 000866800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนซ่อง ต ำบลวังจันทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8158 000866900           สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมินทรำชินี จ.เพชรบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8159 000867000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนมะขำมโพรง ต ำบลพุสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8160 000867100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยแม่เพรียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8161 000867200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองบัว ต ำบลเกำะหลัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8162 000867300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งเคล็ด ต ำบลเกำะหลัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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8163 000867400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองวำฬ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8164 000867500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนด่ำนสิงขร ต ำบลคลองวำฬ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8165 000867600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยน  ำพุ ต ำบลห้วยทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8166 000867700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังมะเด่ือ  ห้วยทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8167 000867800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค่ันกระได  อ่ำวน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8168 000867900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนย่ำนซ่ือ  ต ำบลอ่ำวน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8169 000868000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนิคมสร้ำงตนเอง กม.12 ต ำบลอ่ำวน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8170 000868100           สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมินทรำชีนี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8171 000868200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองยำยเอม ต ำบลอ่ำวน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8172 000868300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองเก่ำ  บ่อนอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8173 000868400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนซอ ต ำบลบ่อนอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8174 000868500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งโก  ต ำบลบ่อนอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8175 000868600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองปุหลก ต ำบลบ่อนอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8176 000868800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำเผือก  กุยเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8177 000868900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองเตำปูน ต ำบลกุยเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8178 000869000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเขำแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8179 000869100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งน้อย  เขำแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8180 000869200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนยำยหนู ต ำบลดอนยำยหนู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8181 000869300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนป่ำถล่ม ต ำบลสำมกระทำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8182 000869400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนกลำง ต ำบลสำมกระทำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8183 000869500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไร่บน ต ำบลหำดขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8184 000869600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโป่งกระสัง ต ำบลหำดขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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8185 000869700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนรวมไทย ต ำบลหำดขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8186 000869800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนอ่ำงทอง ต ำบลอ่ำงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8187 000869900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองหอย ต ำบลอ่ำงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8188 000870000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตลำดเหมืองแร่ ต ำบลนำหูกวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8189 000870100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำหูกวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8190 000870200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ต ำบลเขำล้ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8191 000870300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนใจดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8192 000870400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8193 000870500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเนินดินแดง ต ำบลห้วยยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8194 000870600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหินเทิน ต ำบลแสงอรุณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8195 000870700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองตำจ่ำ ต ำบลก ำเนิดนพคุณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8196 000870800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งขี ต่ำย  ต ำบลพงศ์ประศำสน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8197 000870900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ต ำบลพงศ์ประศำสน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8198 000871000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลร่อนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8199 000871100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังน  ำเขียว ต ำบลร่อนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8200 000871200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองลอย  ต ำบลร่อนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8201 000871300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนถ  ำคีรีวงศ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8202 000871400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลธงชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8203 000871500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองมงคล  ต ำบลธงชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8204 000871600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยไก่ต่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8205 000871700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองหญ้ำปล้อง   ชัยเกษม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8206 000871800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนธรรมรัตน์ ต ำบลทองมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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8207 000871900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทองมงคล ต ำบลทองมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8208 000872000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่ร ำพึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8209 000872100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนจวง ต ำบลปำกแพรก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8210 000872200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงสะพำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8211 000872300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบำงเปิด ต ำบลทรำยทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8212 000872400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทรำยทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8213 000872500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลช้ำงแรก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8214 000872600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนศรีนคร ต ำบลช้ำงแรก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8215 000872700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไชยรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8216 000872800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบำงเจริญ ต ำบลไชยรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8217 000872900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปรำณบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8218 000873000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใหม่พัฒนำ  เขำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8219 000873100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปำกน  ำปรำณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8220 000873200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองตำเมือง  ต ำบลหนองตำแต้ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8221 000873300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยแสลงพันธ์ ต ำบลหนองตำแต้ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8222 000873400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแก่งกระทิง  วังก์พง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8223 000873500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเขำเจ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8224 000873600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขำเต่ำ ต ำบลหนองแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8225 000873700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองตะเภำ  หินเหล็กไฟ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8226 000873800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองพลับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8227 000873900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยไทรต ำบลหนองพลับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8228 000874000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทับใต้ ต ำบลทับใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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8229 000874100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยสัตว์ใหญ่ ต ำบลห้วยสัตว์ใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8230 000874200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยผื ง ต ำบลห้วยสัตว์ใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8231 000874300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบึงนคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8232 000874400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสำมร้อยยอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8233 000874500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลศิลำลอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8234 000874600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองหญ้ำปล้อง ต ำบลศิลำลอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8235 000874700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไร่เก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8236 000874800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งเคล็ด ต ำบลไร่เก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8237 000874900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแก ต ำบลไร่ใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8238 000875100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปำกนคร  ต ำบลท่ำไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8239 000875200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบำงกระบือ ต ำบลท่ำไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8240 000875300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวัดมุขธำรำ ต ำบลปำกนคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8241 000875400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกข่อย  ต ำบลปำกนคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8242 000875500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปลำยท่ำ  ต ำบลนำทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8243 000875600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนย่ำนซ่ือ  ต ำบลก ำแพงเซำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8244 000875700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองบัว  ต ำบลไชยมนตรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8245 000875800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลมะม่วงสองต้น ต ำบลมะม่วงสองต้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8246 000875900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเหมืองหัวทะเล  ต.นำเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8247 000876000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งโหนด  ต ำบลนำเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8248 000876100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกทึง ต ำบลท่ำงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8249 000876200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำงำม ต ำบลท่ำงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8250 000876300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนยวนแหล  ต ำบลโพธ์ิเสด็จ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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8251 000876400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งแย้ ต ำบลโพธ์ิเสด็จ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8252 000876500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบำงใหญ่  ต ำบลบำงจำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8253 000876600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบำงจำก  ต ำบลบำงจำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8254 000876700           สถำนีอนำมัยบ้ำนปำกพูน หมู่ท่ี 9 ต ำบลปำกพูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8255 000876800           สถำนีอนำมัยบ้ำนศำลำบำงปู หมู่ท่ี 10 ต ำบลปำกพูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8256 000876900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำวง ต ำบลท่ำชัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8257 000877000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปำกพญำ  ต ำบลท่ำชัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8258 000877100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพังสิงห์ ต ำบลท่ำเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8259 000877200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไม้แดง ต ำบลท่ำเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8260 000877300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนช้ำง ต ำบลท่ำเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8261 000877400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองหนอน  ต ำบลท่ำเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8262 000877500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพรหมโลก  ต ำบลพรหมโลก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8263 000877600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำเสน ต ำบลบ้ำนเกำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8264 000877700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนน  ำแคบ  ต ำบลอินคีรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8265 000877800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำสร้ำง ต ำบลอินคีรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8266 000877900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนคำ ต ำบลทอนหงส์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8267 000878000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนอ้ำยคู ต ำบลทอนหงส์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8268 000878100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไม้เรียง  ต ำบลนำเรียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8269 000878200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพรุก ำ ต ำบลลำนสกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8270 000878300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนร่อน ต ำบลเขำแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8271 000878400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนมะม่วงทอง ต ำบลท่ำดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8272 000878500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนย่ำนยำว ต ำบลก ำโลน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

8273 000878600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคีรีวง ต ำบลก ำโลน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8274 000878700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสอ ต ำบลขุนทะเล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8275 000878800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบ่อทรำย ต ำบลขุนทะเล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8276 000878900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปำกน  ำ ต ำบลฉวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8277 000879000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนมะปรำงงำม ต ำบลละอำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8278 000879100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทอนวังปรำง  ต ำบลละอำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8279 000879200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนควนสวรรค์ ต ำบลนำแว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8280 000879300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองท่อม ต ำบลไม้เรียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8281 000879400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทำนพอ ต ำบลไม้เรียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8282 000879500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกะเปียด ต ำบลกะเปียด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8283 000879600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำเส ต ำบลนำกะชะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8284 000879700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยปริก ต ำบลห้วยปริก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8285 000879800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำเขลียง ต ำบลนำเขลียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8286 000879900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสวนจีน ต ำบลจันดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8287 000880000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกะทูนเหนือ ต ำบลกะทูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8288 000880100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปำกจัง ต ำบลกะทูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8289 000880200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปำกระแนะ  เขำพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8290 000880300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนจุฬำภรณ์พัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8291 000880400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งนำใหม่ ต ำบลยำงค้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8292 000880500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังวัว ต ำบลควนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8293 000880600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ต.ท่ำขนำน ท่ำขนำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8294 000880700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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8295 000880800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเนิน บ้ำนเนิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8296 000880900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทำบทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8297 000881000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนช่องขำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8298 000881100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนศรีรักษำ ต ำบลท้องล ำเจียก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8299 000881200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคชธรรมรำช ต ำบลเสือหึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8300 000881300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกำระเกด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8301 000881400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท้ำยทะเล ต ำบลกำระเกด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8302 000881500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขำพระบำท เขำพระบำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8303 000881600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเนินธัมมัง ต ำบลแม่เจ้ำอยู่หัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8304 000881700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่เจ้ำอยู่หัว แม่เจ้ำอยู่หัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8305 000881800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสำมแยก ต ำบลชะอวด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8306 000881900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไร่เนิน ต ำบลท่ำเสม็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8307 000882000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนควนสมบูรณ์  ท่ำประจะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8308 000882100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขำล ำปะ ต ำบลท่ำประจะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8309 000882200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหัวถนน ต ำบลเคร็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8310 000882300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนควนชิง  ต ำบลเคร็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8311 000882400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสพำนีอนำมัยต ำบลวังอ่ำง(บ้ำนหน้ำควนหร่ัง) หมู่ท่ี 4 ต ำบลวังอ่ำงส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8312 000882500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนควนเงิน ต ำบลบ้ำนตูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8313 000882600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนขอนหำด ต ำบลขอนหำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8314 000882700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตรอกแค  ต ำบลขอนหำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8315 000882800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไม้เสียบ ต ำบลเกำะขันธ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8316 000882900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลควนหนองหงษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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8317 000883000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขำพระทอง ต ำบลเขำพระทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8318 000883100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยแหยง ต ำบลเขำพระทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8319 000883200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำงหลง ต ำบลนำงหลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8320 000883300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพรุบัว ต ำบลนำงหลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8321 000883400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตลำดอำทิตย์ ต ำบลกลำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8322 000883500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนใคร ต ำบลกลำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8323 000883600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสำขำ ต ำบลท่ำขึ น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8324 000883700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนประดู่หอม ต ำบลท่ำขึ น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8325 000883800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งชน ต ำบลหัวตะพำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8326 000883900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสงวน  สระแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8327 000884000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหัวคู ต ำบลสระแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8328 000884100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนต้นเลียบ  ต ำบลโมคลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8329 000884200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโมคลำน  ต ำบลโมคลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8330 000884300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหำร ต ำบลไทยบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8331 000884400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลชุมชนสำธิตวลัยลักษณ์พัฒนำ  ต ำบลไทยบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8332 000884500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนจันพอ ต ำบลดอนตะโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8333 000884600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคูใหม่ ต ำบลดอนตะโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8334 000884700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปลักปลำ ต ำบลตล่ิงชัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8335 000884800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสองแพรก  โพธ์ิทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8336 000885000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองหว้ำ ต ำบลชะมำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8337 000885100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทำงข้ำม  ต ำบลหนองหงส์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8338 000885200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองหงส์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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8339 000885300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไทรห้อง ต ำบลควนกรด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8340 000885400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลควนกรด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8341 000885500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนควนแร  นำไม้ไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8342 000885600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งส้ำน ต ำบลนำไม้ไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8343 000885700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใต้ ต ำบลนำหลวงเสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8344 000885800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคอกช้ำง ต ำบลนำหลวงเสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8345 000885900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งควำย  ต ำบลเขำโร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8346 000886000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองปลิง ต ำบลเขำโร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8347 000886100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขำโร ต ำบลเขำโร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8348 000886200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองตูก  ต ำบลกะปำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8349 000886300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกะปำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8350 000886400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนก้ำงปลำ  ต ำบลท่ีวัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8351 000886500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังยวน  ต ำบลท่ีวัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8352 000886600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนน  ำตก  ต ำบลน  ำตก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8353 000886700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลถ  ำใหญ่  ต.ถ  ำใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8354 000886800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใสใหญ่  ต ำบลถ  ำใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8355 000886900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบนควน ต ำบลนำโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8356 000887000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสหกรณ์  ต ำบลเขำขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8357 000887100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไร่เหนือ ต ำบลเขำขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8358 000887200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองจัง ต ำบลนำบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8359 000887300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกองเสำ ต ำบลนำบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8360 000887400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองดี ต ำบลทุ่งสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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8361 000887500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนส่ีแยก ต ำบลทุ่งสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8362 000887600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไสยูงปัก  ต ำบลทุ่งสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8363 000887700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองยำง ต ำบลแก้วแสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8364 000887800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแก้วแสน ต ำบลแก้วแสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8365 000887900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหน้ำเขำ ต ำบลทุ่งสัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8366 000888000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังหิน ต ำบลทุ่งสัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8367 000888100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองใหญ่ ต ำบลทุ่งใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8368 000888200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8369 000888300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเสม็ดจวน ต ำบลกุแหระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8370 000888400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคงคำเลียบ ต ำบลกุแหระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8371 000888500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองคล้ำ ต ำบลปริก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8372 000888600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหัวควน ต ำบลปริก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8373 000888700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองเพรียง ต ำบลบำงรูป ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8374 000888800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนควนฝำมี ต ำบลกรุงหยัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8375 000888900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเป๊ียะเนิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8376 000889000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแสงวิมำน ต ำบลคลองน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8377 000889100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเกำะจำก ต ำบลป่ำระก ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8378 000889200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหัวป่ำขลู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8379 000889300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวัดลำว ต ำบลชะเมำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8380 000889400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบำงมูลนำก ต ำบลชะเมำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8381 000889500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตรงบน ต ำบลคลองกระบือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8382 000889600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบำงสระ ต ำบลคลองกระบือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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8383 000889700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบำงบูชำ ต ำบลเกำะทวด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8384 000889800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบำงไทรนนท์ ต ำบลบ้ำนใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8385 000889900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใหม่บน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8386 000890000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบำงน้อง ต ำบลหูล่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8387 000890100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปลำยทรำย ต ำบลแหลมตะลุมพุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8388 000890200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบนเนิน ปำกพนังฝ่ังตะวันตก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8389 000890300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบำงไทร ต ำบลบำงศำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8390 000890400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบำงนำว ต ำบลบำงพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8391 000890500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบำงขลัง ต ำบลบำงตะพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8392 000890600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนชำยทะเล ต ำบลปำกพนังฝ่ังตะวันออก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8393 000890700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบำงแรด ต ำบลบ้ำนเพิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8394 000890800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวัดสระ ต ำบลท่ำพญำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8395 000890900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเกำะทัง ต ำบลท่ำพญำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8396 000891000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนมะขำมเรียง ต ำบลปำกแพรก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8397 000891100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนขนำบนำก ต ำบลขนำบนำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8398 000891200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบำงตะลุมพอ ต ำบลขนำบนำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8399 000891300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนถลุงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8400 000891400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนขุนพัง ต ำบลหินตก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8401 000891500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพุดหง  ต ำบลหินตก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8402 000891600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไม้หลำ ต ำบลหินตก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8403 000891700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสระพัง ต ำบลเสำธง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8404 000891800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลควนเก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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8405 000891900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท ำเนียบ ต ำบลควนพัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8406 000892000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกลอง ต ำบลควนพัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8407 000892100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งหล่อ ต ำบลควนชุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8408 000892200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปัง ต ำบลควนชุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8409 000892300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนจอมพิบูลย์ ต ำบลทุ่งปรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8410 000892400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำควำย ต ำบลฉลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8411 000892500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนในดอน ต ำบลฉลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8412 000892600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนต้นเหรียง ต ำบลเสำเภำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8413 000892700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำแล ต ำบลเสำเภำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8414 000892800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเปล่ียน ต ำบลเปล่ียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8415 000892900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำหิน ต ำบลเปล่ียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8416 000893000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนส่ีขีด ต ำบลส่ีขีด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8417 000893100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเทพรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8418 000893200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนน  ำฉำ ต ำบลเทพรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8419 000893300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขำใหญ่ ต ำบลเขำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8420 000893400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเปร็ต  ต ำบลขนอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8421 000893500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบำงคู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8422 000893600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำน้อย ต ำบลควนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8423 000893700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำจันทร์ ต ำบลท้องเนียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8424 000893800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนศำลำแก้ว ต ำบลหัวไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8425 000893900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหน้ำสตน ต ำบลหน้ำสตน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8426 000894000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหน้ำทวด ต ำบลหน้ำสตน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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8427 000894100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนแค ต ำบลทรำยขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8428 000894200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหัวคลองแหลม  ต ำบลแหลม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8429 000894300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเขำพังไกร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8430 000894400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนมำบยอด ต ำบลเขำพังไกร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8431 000894500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8432 000894600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงนบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8433 000894700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพัทธสีมำ ต ำบลท่ำซอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8434 000894800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลควนชะลิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8435 000894900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลรำมแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8436 000895000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเกำะเพชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8437 000895100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปำกแพรก ต ำบลบำงขัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8438 000895200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองเสำเหนือ ต ำบลบำงขัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8439 000895300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเค่ียมงำม ต ำบลบ้ำนล ำนำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8440 000895400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองเจ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8441 000895500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสมสรร ต ำบลบ้ำนนิคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8442 000895600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนควนกอ ต ำบลถ  ำพรรณรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8443 000895700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปลำยเส ต ำบลคลองเส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8444 000895800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแพรกกลำงต ำบลคลองเส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8445 000895900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเกำะขวัญ ต ำบลดุสิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8446 000896000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพรรณรำชลเขต ต ำบลดุสิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8447 000896100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนควนมุด ต ำบลควนมุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8448 000896200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสมควร ต ำบลควนหนองคว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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8449 000896300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนอ้ำยเลำ ต ำบลทุ่งโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8450 000896400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกำโห่เหนือ ต ำบลนำหมอบุญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8451 000896500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสำมต ำบล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8452 000896600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพระพรหม ต ำบลนำพรุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8453 000896700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังวัง ต ำบลนำพรุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8454 000896800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพระเพรง ต ำบลนำสำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8455 000896900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำสระ ต ำบลท้ำยส ำเภำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8456 000897000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยยูง ต ำบลช้ำงซ้ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8457 000897100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำช้ำง ต ำบลช้ำงซ้ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8458 000897200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโรงเหล็ก ต ำบลนบพิต ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8459 000897300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเปียน ต ำบลกรุงชิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8460 000897400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหัวทุ่ง ต ำบลกะหรอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8461 000897500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำพุด ต ำบลนำเหรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8462 000897600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนจันดี ต ำบลช้ำงกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8463 000897700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนมะนำวหวำน  ต ำบลช้ำงกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8464 000897800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนควนส้ำน ต ำบลช้ำงกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8465 000897900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหน้ำเหมน ต ำบลช้ำงกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8466 000898000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหลักช้ำง ต ำบลหลักช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8467 000898100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไสคำ ต ำบลสวนขัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8468 000898200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกกระถิน ต ำบลเชียรเขำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8469 000898300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนป่ำหวำย ต ำบลเชียรเขำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8470 000898400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอนตรอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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8471 000898500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสวนหลวง  ต ำบลสวนหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8472 000898600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสระเพลง ต ำบลทำงพูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8473 000898700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกครำม ต ำบลทำงพูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8474 000898800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสองแพรก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8475 000898900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำตีน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8476 000899000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8477 000899100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนในสระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8478 000899200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8479 000899300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทับปริก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8480 000899400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไสไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8481 000899500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนช่องพลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8482 000899600           โรงพยำบำลสำขำเกำะพีพี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8483 000899700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8484 000899800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสบ้ำนในไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8485 000899900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเกำะกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8486 000900000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนควน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8487 000900100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกอตง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8488 000900200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยสำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8489 000900300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนมะม่วงเอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8490 000900400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบำงเหรียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8491 000900500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหน้ำเขำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8492 000900600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขำดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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8493 000900700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกหำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8494 000900800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองโตบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8495 000900900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองโตนด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8496 000901000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนร่ำปู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8497 000901100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำทุ่งกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8498 000901200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8499 000901300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนศำลำด่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8500 000901400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบำงครำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8501 000901500           สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมินทรำชินี จ.กระบ่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8502 000901600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งครก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8503 000901700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทรำยขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8504 000901800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งล้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8505 000901900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8506 000902000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพรุดินนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8507 000902100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองชะมวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8508 000902200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเพหลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8509 000902300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพรุเตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8510 000902400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแหลมสัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8511 000902500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8512 000902600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบำงเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8513 000902700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองหลุมพอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8514 000902800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนอ่ำวลึกน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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8515 000902900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนน  ำจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8516 000903000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขำล่อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8517 000903100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8518 000903200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขำแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8519 000903300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8520 000903400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบำงเหียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8521 000903500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทะเลหอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8522 000903600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนช่องแบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8523 000903700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตัวอย่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8524 000903800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขำต่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8525 000903900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8526 000904000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบำงเหลียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8527 000904100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกแซะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8528 000904200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเสม็ดจวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8529 000904300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสะพำนพน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8530 000904400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขำไว้ข้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8531 000904500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเกำะจ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8532 000904600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเกำะศรีบอยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8533 000904700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองขนำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8534 000904800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแหลมกรวด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8535 000904900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8536 000905000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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8537 000905100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบำงผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8538 000905200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตล่ิงชัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8539 000905300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองยวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8540 000905400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งประสำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8541 000905500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองเสียด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8542 000905600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยมัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8543 000905700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยครำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8544 000905800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนบปริง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8545 000905900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลถ  ำน  ำผุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8546 000906000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงเตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8547 000906100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเกำะเค่ียม ต ำบลบำงเตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8548 000906200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตำกแดด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8549 000906300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสองแพรก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8550 000906400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งคำโงก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8551 000906500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเกำะปันหยี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8552 000906600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเกำะไม้ไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8553 000906700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเกำะหมำกน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8554 000906800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลป่ำกอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8555 000906900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเกำะยำวใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8556 000907000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโล๊ะโป๊ะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8557 000907100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพรุใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8558 000907200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกะปง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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8559 000907300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปำกพู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8560 000907400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเหมำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8561 000907500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเหล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8562 000907600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนช้ำงเช่ือ ต ำบลเหล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8563 000907700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสำยปิหนัง ต ำบลเหล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8564 000907800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลรมณีย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8565 000907900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปำกคลอง ต ำบลรมณีย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8566 000908000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบำงทรำย ต ำบลถ  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8567 000908100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลถ  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8568 000908200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกระโสม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8569 000908300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกะไหล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8570 000908400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเกำะกลำง ต ำบลกะไหล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8571 000908500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำอยู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8572 000908600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบำงหลำม ต ำบลท่ำอยู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8573 000908700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหล่อยูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8574 000908800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทองหลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8575 000908900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำนุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8576 000909000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8577 000909100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนอ่ำวมะขำม ต ำบลคลองเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8578 000909200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบำงใหญ่ ต ำบลบำงนำยสี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8579 000909300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบำงนำยสี ต ำบลบำงนำยสี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8580 000909400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลน  ำเค็ม ต ำบลบำงม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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8581 000909500           สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมินทรำชินี จ.พังงำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8582 000909600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลต ำตัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8583 000909700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8584 000909800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคึกคัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8585 000909900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนอกนำ ต ำบลเกำะคอเขำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8586 000910000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเกำะคอเขำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8587 000910100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเตรียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8588 000910200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8589 000910300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งละออง ต ำบลบำงวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8590 000910400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงติบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8591 000910500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเกำะพระทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8592 000910600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งรัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8593 000910700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกไคร ต ำบลมะรุ่ย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8594 000910800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลมะรุ่ย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8595 000910900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ่อแสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8596 000911000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลถ  ำทองหลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8597 000911100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8598 000911200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงเหรียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8599 000911300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำเตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8600 000911400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งดอน ต ำบลบำงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8601 000911500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8602 000911600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งมะพร้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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8603 000911700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนอินทนิน ต ำบลทุ่งมะพร้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8604 000911800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนิคมท้ำยเหมือง ต ำบลทุ่งมะพร้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8605 000911900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปกปุย ต ำบลล ำภี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8606 000912000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลล ำภี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8607 000912100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลล ำแก่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8608 000912200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเกำะแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8609 000912300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเกำะมะพร้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8610 000912400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลรัษฎำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8611 000912500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแหลมช่ัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8612 000912600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวิชิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8613 000912700           สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมินทรำชินี จ.ภูเก็ต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8614 000912800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลรำไวย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8615 000912900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเกำะโหลน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8616 000913000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกะรน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8617 000913100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกะทู้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8618 000913200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกมลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8619 000913300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลศรีสุนทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8620 000913400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนม่ำหนิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8621 000913500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเชิงทะเล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8622 000913600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบำงเทำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8623 000913700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลป่ำคลอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8624 000913800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพำรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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8625 000913900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเกำะนำคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8626 000914000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไม้ขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8627 000914100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไม้ขำว (เกียรติด ำรงอุทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8628 000914200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสำคู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8629 000914300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลมะขำมเตี ย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8630 000914400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสุนทรนิวำส  ต ำบลวัดประดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8631 000914500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใหม่พัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8632 000914600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนิคมสร้ำงตนเอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8633 000914700           สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมินทรำชินี ต ำบลขุนทะเล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8634 000914800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงใบไม้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8635 000914900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงชนะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8636 000915000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปำกจ่ำแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8637 000915100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8638 000915200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8639 000915300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8640 000915400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงกุ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8641 000915500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองฉนำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8642 000915600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำทองใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8643 000915700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปำกน  ำท่ำทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8644 000915800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8645 000915900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งกง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8646 000916000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกรูด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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8647 000916100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลช้ำงซ้ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8648 000916200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกงตำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8649 000916300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพลำยวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8650 000916400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังไทร ต.ป่ำร่อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8651 000916500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลป่ำร่อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8652 000916600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตะเคียนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8653 000916700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลช้ำงขวำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8654 000916800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหัวหมำกล่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8655 000916900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำอุแท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8656 000917000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตัวอย่ำง ต ำบลท่ำอุแท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8657 000917100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8658 000917200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองสระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8659 000917300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำงก ำ ต ำบลดอนสัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8660 000917400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนครำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8661 000917500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลชลครำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8662 000917600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนศรีไชยครำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8663 000917700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใน ต ำบลปำกแพรก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8664 000917800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปำกแพรก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8665 000917900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลอ่ำงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8666 000918000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเกำะพลวย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8667 000918100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลลิปะน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8668 000918200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเกำะแตน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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8669 000918300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตล่ิงงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8670 000918400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหน้ำเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8671 000918500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลมะเร็ต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8672 000918600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ่อผุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8673 000918700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่น  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8674 000918800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเกำะพะงัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8675 000919000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8676 000919100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท้องนำยปำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8677 000919200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเกำะเต่ำ ต ำบลเกำะพะงัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8678 000919300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพุมเรียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8679 000919400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเลม็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8680 000919500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเวียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8681 000919600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8682 000919700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลป่ำเว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8683 000919800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตะกรบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8684 000919900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโมถ่ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8685 000920000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปำกหมำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8686 000920100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสมอทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8687 000920200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลประสงค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8688 000920300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนประสงค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8689 000920400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองโสด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8690 000920500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองรอก ต ำบลประสงค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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8691 000920600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคันธุลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8692 000920700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8693 000920800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปำกก่ิว  ต ำบลวัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8694 000920900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองพำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8695 000921000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสัมปัง ต ำบลคลองพำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8696 000921100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำไท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8697 000921200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8698 000921300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนน  ำหัก ต ำบลน  ำหัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8699 000921400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกะเปำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8700 000921500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำกระดำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8701 000921600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลย่ำนยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8702 000921700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลย่ำนมะปรำง ต ำบลย่ำนยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8703 000921800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลถ  ำสิงขร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8704 000921900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท ำเนียบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8705 000922000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังขุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8706 000922100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปำกน  ำ ต ำบลพระแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8707 000922200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพะแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8708 000922300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพรุไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8709 000922400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเขำพัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8710 000922500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเช่ียวหลำน-ไกรสร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8711 000922600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพนม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8712 000922700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงสำน ต ำบลพนม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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8713 000922800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลต้นยวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8714 000922900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขำนำใน ต ำบลต้นยวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8715 000923000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสองพ่ีน้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8716 000923100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองศก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8717 000923200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพลูเถ่ือน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8718 000923300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองชะอุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8719 000923500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำเคย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8720 000923600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8721 000923700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเขำถ่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8722 000923800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเสวียด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8723 000923900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปำกฉลุย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8724 000924000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพรุพี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8725 000924100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนช่องช้ำง ต ำบลพรุพลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8726 000924200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งเตำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8727 000924300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งในไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8728 000924400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปลำยน  ำ ต ำบลล ำพูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8729 000924600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำชี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8730 000924700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลควนศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8731 000924800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลควนสุบรรณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8732 000924900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองปรำบ ต ำบลคลองปรำบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8733 000925000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนยำงอุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8734 000925100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งเตำใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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8735 000925200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเพ่ิมพูนทรัพย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8736 000925300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8737 000925400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8738 000925500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลควนท่ำแร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8739 000925600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8740 000925700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพ่วงพรหมคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8741 000925800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนส่ีแยกคลองศิลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8742 000925900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเขำตอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8743 000926000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลอรัญคำมวำรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8744 000926100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนควนกลิ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8745 000926200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหน้ำเขำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8746 000926300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทับเก่ำ ต ำบลอรัญคำมวำรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8747 000926400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทับใหม่ ต ำบลอรัญคำมวำรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8748 000926500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเวียงสระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8749 000926600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเหนือคลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8750 000926700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพรุกะแซง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8751 000926800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองฉนวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8752 000926900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยกรวด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8753 000927000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8754 000927100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลควนร่อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8755 000927200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเขำนิพันธ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8756 000927300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไสขรบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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8757 000927400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกันหลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8758 000927500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนควนมหำชัย  ต ำบลสินปุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8759 000927600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเกำะน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8760 000927700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8761 000927800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไทรขึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8762 000927900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนิคม1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8763 000928000           สถำนีอนำมัยบ้ำนนิคม2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8764 000928200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบำงก ำยำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8765 000928300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหมู่บ้ำนป่ำไม้พระรำชประสงค์ 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8766 000928400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบำงเหรียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8767 000928500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไทรโสภำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8768 000928600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสวนป่ำพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8769 000928700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพุนพิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8770 000928800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำสะท้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8771 000928900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลลีเล็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8772 000929000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงมะเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8773 000929100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงเดือน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8774 000929200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำโรงช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8775 000929300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกรูด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8776 000929400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงงอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8777 000929500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลศรีวิชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8778 000929600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลน  ำรอบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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8779 000929700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลมะลวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8780 000929800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยกรวด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8781 000929900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหัวเตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8782 000930000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8783 000930100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเขำหัวควำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8784 000930200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตะปำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8785 000930300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลชัยบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8786 000930400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสองแพรก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8787 000930500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8788 000930600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไทรทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8789 000930700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตะกุกใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8790 000930800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตะกุกเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8791 000930900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลรำชกรูด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8792 000931000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนกงำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8793 000931100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหงำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8794 000931200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหำดทรำยด ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8795 000931300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงริ น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8796 000931400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปำกน  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8797 000931500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหินช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8798 000931600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเกำะสินไห ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8799 000931700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงนอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8800 000931800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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8801 000931900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหำดส้มแป้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8802 000932000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทรำยแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8803 000932100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเกำะพยำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8804 000932200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลละอุ่นใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8805 000932300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลละอุ่นเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8806 000932400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงพระเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8807 000932500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนระวิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8808 000932600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงแก้วใน ต ำบลบำงแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8809 000932700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงแก้วนอก ต ำบลบำงแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8810 000932800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลม่วงกลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8811 000932900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงเบน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8812 000933000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเช่ียวเหลียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8813 000933100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8814 000933200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทองหลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8815 000933300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8816 000933400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเคียนงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8817 000933500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลน  ำจืดน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8818 000933600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลมะมุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8819 000933700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนพลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8820 000933800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปำกจ่ัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8821 000933900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหำดจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8822 000934000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลล ำเลียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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8823 000934100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสองแพรก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8824 000934200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนิคมปำกจ่ัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8825 000934300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งมะพร้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8826 000934400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทับจำก ต ำบลบำงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8827 000934500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8828 000934600           สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมินทรำชินี จ.ระนอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8829 000934700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8830 000934800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงหมำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8831 000934900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8832 000935000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำชะอัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8833 000935100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตำกแดด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8834 000935200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงลึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8835 000935300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนรักษ์ ต.บำงลึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8836 000935400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหำดพันไกร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8837 000935500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8838 000935600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำไม้ลำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8839 000935700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8840 000935800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8841 000935900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลขุนกระทิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8842 000936000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8843 000936100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวิสัยเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8844 000936200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหลังเขำยำว ต ำบลวิสัยเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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8845 000936300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหำดทรำยรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8846 000936400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลถ  ำสิงห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8847 000936500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสหกรณ์นิคมท่ำแซะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8848 000936600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำแซะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8849 000936700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนลำนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8850 000936800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพรุตะเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8851 000936900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนธรรมเจริญ ต ำบลสลุย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8852 000937000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำกระตำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8853 000937100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังลุ่ม ต ำบลรับร่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8854 000937200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลรับร่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8855 000937300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำข้ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8856 000937400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหงษ์เจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8857 000937500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปำกด่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8858 000937600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหินแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8859 000937700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคุริง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8860 000937800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยทรำยขำว ต ำบลสองพ่ีน้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8861 000937900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนร้ำนตัดผม ต.สองพ่ีน้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8862 000938000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสลุย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8863 000938100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคอกม้ำ ต ำบลบำงสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8864 000938200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทะเลทรัพย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8865 000938300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสะพลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8866 000938400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพรุใหญ่ ต ำบลสะพลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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8867 000938500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลชุมโค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8868 000938600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบำงจำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8869 000938700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนชุมทรัพย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8870 000938800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนถ  ำธง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8871 000938900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบำงแหวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8872 000939100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพละ ต ำบลเขำไชยรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8873 000939200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทรำยแก้ว ต ำบลเขำไชยรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8874 000939300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลขันเงิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8875 000939400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำมะพลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8876 000939500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำขำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8877 000939600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำพญำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8878 000939700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขำดิน ต.นำพญำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8879 000939800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขำชก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8880 000939900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนควน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8881 000940000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงมะพร้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8882 000940100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงน  ำจืด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8883 000940200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพ้อแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8884 000940300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแหลมทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8885 000940400           สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมินทรำชินี จ.ชุมพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8886 000940500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนในกริม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8887 000940600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองสง  ต ำบลละแม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8888 000940700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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8889 000940800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสวนแตง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8890 000940900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งคำวัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8891 000941000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทับใหม่ ต ำบลทุ่งคำวัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8892 000941100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปำกทรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8893 000941200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปังหวำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8894 000941300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพระรักษ์  พระรักษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8895 000941400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนในโหมง ต ำบลพระรักษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8896 000941500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสวี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8897 000941600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งระยะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8898 000941700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองน้อย ต ำบลทุ่งระยะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8899 000941800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8900 000941900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปำกแพรก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8901 000942000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลด่ำนสวี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8902 000942100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลครน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8903 000942200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนน  ำฉำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8904 000942300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวิสัยใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8905 000942400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำสัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8906 000942500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแก่งกระท่ัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8907 000942600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไทยพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8908 000942700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเขำทะลุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8909 000942800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเขำค่ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8910 000942900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปำกตะโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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8911 000943000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนอ่ำวมะม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8912 000943100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตะโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8913 000943200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทับช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8914 000943300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสำมแยกจ ำปำ  ต ำบลตะโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8915 000943400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลช่องไม้แก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8916 000943500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8917 000943600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสวนตูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8918 000943700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลชุมพอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8919 000943800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ่ออิฐ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8920 000943900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลควนหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8921 000944000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำป๋อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8922 000944100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลอ่ำงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8923 000944200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทรำยขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8924 000944300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสวนเรียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8925 000944400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8926 000944500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกระดังงำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8927 000944600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสนำมชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8928 000944700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดีหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8929 000944800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลชุมพล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8930 000944900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8931 000945000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคูขุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8932 000945100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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8933 000945200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพรวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8934 000945300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวัดจันทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8935 000945400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ่อแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8936 000945500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ่อดำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8937 000945600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลป่ำชิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8938 000945700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสะพำนไม้แก่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8939 000945800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสะกอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8940 000945900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8941 000946000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลควนขี แรด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8942 000946100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำทับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8943 000946200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำเสมียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8944 000946300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลน  ำขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8945 000946400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองแงะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8946 000946500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลขุนตัดหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8947 000946600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำหมอไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8948 000946700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลจะโหนง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8949 000946800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตรับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8950 000946900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8951 000947000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8952 000947100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคูนำยสังข์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8953 000947200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองเปียะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8954 000947300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลช่องเขำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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8955 000947400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตล่ิงชัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8956 000947500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8957 000947600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังบวบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8958 000947700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำหมอศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8959 000947800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลล ำชิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8960 000947900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลล ำพด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8961 000948000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปลักหนู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8962 000948100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำประดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8963 000948200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8964 000948300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนป็อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8965 000948400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8966 000948500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทับช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8967 000948600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8968 000948700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8969 000948800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำปรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8970 000949000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8971 000949100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตูหยง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8972 000949200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตำแปด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8973 000949300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเกำะสะบ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8974 000949400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลล ำไพล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8975 000949500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8976 000949600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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8977 000949700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพรุชิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8978 000949800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8979 000949900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสะกอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8980 000950000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำแมงลัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8981 000950100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกตก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8982 000950200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเมำะลำแต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8983 000950300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเปียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8984 000950400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8985 000950500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8986 000950600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำกัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8987 000950700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังโอ๊ะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8988 000950800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทัพหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8989 000950900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคูหำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8990 000951000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลน  ำเช่ียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8991 000951100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลถ  ำตลอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8992 000951200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำโหย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8993 000951300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตำฆอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8994 000951400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองแดน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8995 000951500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสำมอ่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8996 000951600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8997 000951700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
8998 000951800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลผักกูด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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8999 000951900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ่อตรุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9000 000952000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปำกแตระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9001 000952100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพังยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9002 000952200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลระวะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9003 000952300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวัดสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9004 000952400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9005 000952500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแดนสงวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9006 000952600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9007 000952700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9008 000952800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกระแสสินธ์ุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9009 000952900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองกวำงข้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9010 000953000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนิคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9011 000953100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองยำงแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9012 000953200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำมะปรำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9013 000953300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคูหำใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9014 000953400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลควนขัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9015 000953500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งมะขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9016 000953600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโหละยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9017 000953700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลควนรู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9018 000953800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำสีทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9019 000953900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเขำพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9020 000954000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปริก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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9021 000954100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหัวถนน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9022 000954200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลควนเสม็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9023 000954300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพังลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9024 000954400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองแงะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9025 000954500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลม่วงก็อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9026 000954600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9027 000954700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยคู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9028 000954800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหัวควน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9029 000955000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกเนียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9030 000955100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำข่อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9031 000955200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเขำรูปช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9032 000955300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9033 000955400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลศรีประชำเขต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9034 000955500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลศรีประชำอุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9035 000955600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังปริง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9036 000955700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำโต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9037 000955800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลควนลัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9038 000955900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคูเต่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9039 000956000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคอหงส์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9040 000956100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองแห ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9041 000956200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองอู่ตะเภำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9042 000956300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลฉลุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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9043 000956400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9044 000956500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหูแร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9045 000956600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหินผุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9046 000956700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งต ำเสำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9047 000956800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำข้ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9048 000956900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลน  ำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9049 000957000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำจีน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9050 000957100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพรุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9051 000957200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพเฉลิมพระเกียรติ ฯ ต ำบลพะดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9052 000957300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งปรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9053 000957400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำหม่อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9054 000957500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งขมิ น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9055 000957600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองหรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9056 000957700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปำกบำงภูมี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9057 000957800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลควนโส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9058 000957900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9059 000958000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหัวปำบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9060 000958100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงเหรียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9061 000958200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเกำะใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9062 000958300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงกล่ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9063 000958400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหัวควน ท่ำช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9064 000958500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลป่ำยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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9065 000958600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่ทอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9066 000958700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9067 000958800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลชิงโค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9068 000958900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสถิตย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9069 000959000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพร้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9070 000959100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลร ำแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9071 000959200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวัดขนุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9072 000959300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลชะแล้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9073 000959400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ่อทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9074 000959500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลป่ำขำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9075 000959600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสว่ำงอำรมณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9076 000959700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหัวเขำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9077 000959800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงเขียด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9078 000959900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลม่วงงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9079 000960000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองหอยโข่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9080 000960100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งเลียบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9081 000960200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9082 000960300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9083 000960400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองขุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9084 000960500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลควนขัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9085 000960600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนควน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9086 000960700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนควน ต ำบลบ้ำนควน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

9087 000960800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนฉลุง ต ำบลฉลุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9088 000960900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่ง ต ำบลฉลุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9089 000961000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตันหยงกลิงต ำบลเกำะสำหร่ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9090 000961100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเกำะสำหร่ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9091 000961200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเกำะหลีเป๊ะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9092 000961300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตันหยงโป ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9093 000961400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเจ๊ะบิลัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9094 000961500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปำเต๊ะ ต ำบลเจ๊ะบิลัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9095 000961600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลต ำมะลัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9096 000961700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเกำะยำว  ต ำบลปูยู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9097 000961800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปูยู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9098 000961900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใหม่ ต ำบลควนโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9099 000962000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังพะเนียด ต ำบลเกตรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9100 000962100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลควนโดน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9101 000962200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกุบังปะโหลด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9102 000962300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลย่ำนซ่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9103 000962400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังประจัน ต ำบลวังประจัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9104 000962500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลควนกำหลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9105 000962600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนควนบ่อทอง ต ำบลทุ่งนุ้ย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9106 000962700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งนุ้ย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9107 000962800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนผัง 34  ต ำบลอุใดเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9108 000962900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลอุใดเจริญ อ ำเภอควนกำหลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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9109 000963000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแป-ระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9110 000963100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสำคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9111 000963200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทำงยำง ต ำบลสำคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9112 000963300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแป-ระใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9113 000963400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลละงู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9114 000963500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยไทร ต ำบลละงู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9115 000963600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนในเมือง ต ำบลละงู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9116 000963700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเขำขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9117 000963800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบ่อเจ็ดลูก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9118 000963900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปำกน  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9119 000964000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งไหม้  ต ำบลน  ำผุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9120 000964100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลน  ำผุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9121 000964200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแหลมสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9122 000964300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำทอน ต ำบลนำทอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9123 000964400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังตง ต ำบลนำทอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9124 000964500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลขอนคลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9125 000964600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งบุหลัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9126 000964700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งดินลุ่ม ต ำบลป่ำแก่บ่อหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9127 000964800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขำแดง ต ำบลป่ำแก่บ่อหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9128 000964900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปำล์มพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9129 000965000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนมะนัง ต ำบลปำล์มพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9130 000965100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนผัง 50 ต ำบลนิคมพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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9131 000965200           สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมินทรำชินี นิคมพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9132 000965300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำพละ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9133 000965400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนควน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9134 000965500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำบินหลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9135 000965600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลควนปริง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9136 000965700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำโยงใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9137 000965800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงรัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9138 000965900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกหล่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9139 000966000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำโต๊ะหมิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9140 000966100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองตรุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9141 000966200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนน  ำผุด ต.น  ำผุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9142 000966300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลน  ำผุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9143 000966400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำตำล่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9144 000966500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9145 000966600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำท่ำมเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9146 000966700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำงอ ต ำบลนำท่ำมเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9147 000966800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำท่ำมใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9148 000966900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำท่ำม ต ำบลนำท่ำมใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9149 000967000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลควนธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9150 000967100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงหมำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9151 000967200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตะเคียนหลบฟ้ำ ต ำบลบำงหมำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9152 000967300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงเป้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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9153 000967400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9154 000967500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเกำะเค่ียม ต ำบลกันตังใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9155 000967600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกันตังใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9156 000967700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9157 000967800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองลุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9158 000967900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำเหนือ ต ำบลคลองลุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9159 000968000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลย่ำนซ่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9160 000968100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ่อน  ำร้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9161 000968200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงสัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9162 000968300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำเกลือใต้ ต ำบลนำเกลือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9163 000968400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำเกลือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9164 000968500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเกำะมุกด์ ต ำบลเกำะลิบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9165 000968600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนมดตะนอย ต ำบลเกำะลิบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9166 000968700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเกำะลิบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9167 000968800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองชีล้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9168 000968900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนควนโพธ์ิ ต ำบลย่ำนตำขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9169 000969000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองบ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9170 000969100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งเกำะญวน ต ำบลหนองบ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9171 000969200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนควนหิน ต ำบลนำชุมเห็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9172 000969300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนต้นปรง ต ำบลนำชุมเห็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9173 000969400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทอนพลำ ต ำบลนำชุมเห็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9174 000969500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลในควน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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9175 000969600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวัดโพรงจรเข้ ต ำบลในควน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9176 000969700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโพรงจรเข้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9177 000969800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกทรำย ต ำบลโพรงจรเข้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9178 000969900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำบันได ต ำบลทุ่งกระบือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9179 000970000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำนิน ต ำบลทุ่งกระบือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9180 000970100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งค่ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9181 000970200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนควนเค่ียม ต ำบลทุ่งค่ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9182 000970300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเกำะเปียะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9183 000970400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนอัมพวัน ต ำบลเกำะเปียะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9184 000970500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนล ำแคลง ต ำบลปะเหลียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9185 000970600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนล ำปลอก ต ำบลปะเหลียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9186 000970700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเจ้ำพะ ต ำบลปะเหลียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9187 000970800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหยงสตำร์ ต ำบลท่ำข้ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9188 000970900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9189 000971000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงด้วน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9190 000971100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองยำยแม็ม ต ำบลบ้ำนนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9191 000971200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9192 000971300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหินคอกควำย ต ำบลบ้ำนนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9193 000971400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสุโสะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9194 000971500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลลิพัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9195 000971600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเกำะสุกร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9196 000971700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำพญำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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9197 000971800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแหลมสอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9198 000971900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองเจ็ดบำท ต ำบลแหลมสอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9199 000972000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไร่ออก ต ำบลบ่อหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9200 000972100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเขำไม้แก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9201 000972200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแหลมมะขำม ต ำบลเขำไม้แก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9202 000972300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกะลำเส ต ำบลกะลำเส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9203 000972400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกะลำเส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9204 000972500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไม้ฝำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9205 000972600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนฉำงหลำง ต ำบลไม้ฝำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9206 000972700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำเมืองเพชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9207 000972800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขำเพดำน ต ำบลนำเมืองเพชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9208 000972900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยน  ำเย็น ต ำบลหนองช้ำงแล่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9209 000973000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองช้ำงแล่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9210 000973100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพรุจูด ต ำบลบำงดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9211 000973200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9212 000973300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำวง ต ำบลบำงกุ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9213 000973400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเหนือคลอง ต ำบลบำงกุ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9214 000973500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเขำกอบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9215 000973600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองปรือ ต ำบลเขำกอบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9216 000973700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเขำขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9217 000973800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเขำปูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9218 000973900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปำกแจ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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9219 000974000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปำกคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9220 000974100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9221 000974200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลล ำภูรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9222 000974300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองหมอ ต ำบลนำวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9223 000974400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพธ์ิโทน ต ำบลนำวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9224 000974500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยนำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9225 000974600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลในเตำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9226 000974700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งต่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9227 000974800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังคีรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9228 000974900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเขำวิเศษ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9229 000975000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองคล้ำ ต ำบลเขำวิเศษ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9230 000975100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสะพำนเคียน ต ำบลวังมะปรำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9231 000975200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลอ่ำวตง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9232 000975300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนในปง ต ำบลอ่ำวตง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9233 000975400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำสะบ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9234 000975500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลช่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9235 000975600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลละมอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9236 000975700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองยวน ต ำบลละมอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9237 000975800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกสะบ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9238 000975900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำหม่ืนศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9239 000976000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำข้ำวเสีย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9240 000976100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนมำบบอน ต ำบลนำข้ำวเสีย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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9241 000976200           สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมินทรำชินี จ.ตรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9242 000976300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองปำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9243 000976400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9244 000976500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองมวน ต ำบลหนองปรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9245 000976600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองปรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9246 000976700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเขำไพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9247 000976800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปำกปรน ต ำบลหำดส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9248 000976900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหำดส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9249 000977000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำหวี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9250 000977100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตะเสะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9251 000977200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหัวถนน ต ำบลเขำเจียก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9252 000977300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนน  ำเลือด  ต ำบลท่ำมิหร ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9253 000977400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกชะงำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9254 000977500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งต ำบลโคกชะงำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9255 000977600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำท่อม  ต ำบลนำท่อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9256 000977700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปรำงหมู่ ต ำบลปรำงหมู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9257 000977800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปลวกร้อน  ต ำบลท่ำแค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9258 000977900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไพ ต ำบลท่ำแค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9259 000978000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลล ำป ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9260 000978100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปำกประ ต ำบลล ำป ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9261 000978200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งลำน ต ำบลต ำนำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9262 000978300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโตระ ต ำบลต ำนำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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9263 000978400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนควนมะพร้ำว  ต ำบลควนมะพร้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9264 000978500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสวน ต ำบลควนมะพร้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9265 000978600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหูแร่ ต ำบลร่มเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9266 000978700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนล ำ  ต ำบลร่มเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9267 000978800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนอ้ำยน้อย  ต ำบลชัยบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9268 000978900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนมะกอกใต้ ต ำบลชัยบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9269 000979000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำส ำเภำใต้ ต ำบลชัยบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9270 000979100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปำกสระ ต ำบลชัยบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9271 000979200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำโหนด ต ำบลนำโหนด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9272 000979300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนต้นไทร  ต ำบลนำโหนด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9273 000979400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนควนถบ ต ำบลพญำขัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9274 000979500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขำแดง ต ำบลพญำขัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9275 000979600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกงหรำใหม่  ต ำบลกงหรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9276 000979700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหัวหร่ัง  ต ำบลชะรัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9277 000979800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนชะรัด  ต ำบลชะรัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9278 000979900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพูด ต ำบลคลองเฉลิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9279 000980000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคู ต ำบลคลองเฉลิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9280 000980100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโล๊ะจังกระ    ต ำบลคลองเฉลิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9281 000980200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำเหนำะ  ต ำบลคลองทรำยขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9282 000980300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพังก่ิง  ต ำบลสมหวัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9283 000980400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหวัง    ต ำบลสมหวัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9284 000980500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกยำ  ต ำบลเขำชัยสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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9285 000980600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนลำนช้ำง ต ำบลเขำชัยสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9286 000980700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำลำด  ต ำบลควนขนุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9287 000980800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไสนำยขัน  ต ำบลควนขนุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9288 000980900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลจองถนน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9289 000981000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบำงแก้วใต้ ต ำบลจองถนน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9290 000981100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหำนโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9291 000981200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสะทัง ต ำบลหำนโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9292 000981300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองขุด  ต ำบลหำนโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9293 000981400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนควนหมอทอง  ต ำบลโคกม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9294 000981500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำควำย ต ำบลโคกม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9295 000981600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเกำะทองสม ต ำบลโคกม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9296 000981700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองนุ้ย  ต ำบลตะโหมด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9297 000981800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนควนอินนอโม ต ำบลตะโหมด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9298 000981900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตะโหมด ต ำบลตะโหมด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9299 000982000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนด่ำนโลด  ต ำบลแม่ขรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9300 000982100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปลักปอม ต ำบลแม่ขรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9301 000982200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองใหญ่ ต ำบลคลองใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9302 000982300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโหล๊ะบ้ำ    ต ำบลคลองใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9303 000982400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนควนเล้ำเป็ด  ต ำบลคลองใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9304 000982500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพรุนำยขำว ต ำบลคลองใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9305 000982600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำเชียด ต ำบลคลองใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9306 000982700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทะเลน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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9307 000982800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพังดำน ต ำบลนำขยำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9308 000982900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเกำะยำง  ต ำบลนำขยำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9309 000983000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสะพำนข่อย ต ำบลนำขยำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9310 000983100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนส่ีแยกไสยวน ต ำบลพนมวังก์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9311 000983200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแหลมโตนด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9312 000983300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปันแต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9313 000983400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโตนดด้วน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9314 000983500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนควนดินแดง ต ำบลดอนทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9315 000983600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนจันนำ ต ำบลดอนทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9316 000983700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปำกคลอง ต ำบลมะกอกเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9317 000983800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนศำลำ ต ำบลมะกอกเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9318 000983900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพนำงตุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9319 000984000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหัวถนน ต ำบลชะมวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9320 000984100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแพรกหำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9321 000984200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหัวควน ต ำบลดอนประดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9322 000984300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนประดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9323 000984400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไทรพอน ต ำบลดอนประดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9324 000984500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงตำล  ต ำบลเกำะนำงค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9325 000984600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเกำะนำงค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9326 000984700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนช่องฟืน  ต ำบลเกำะหมำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9327 000984800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแหลมกรวด ต ำบลเกำะหมำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9328 000984900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเกำะหมำก  ต ำบลเกำะหมำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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9329 000985000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนฝำละมี ต ำบลฝำละมี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9330 000985100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนควนพระ ต ำบลฝำละมี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9331 000985200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพระเกิด  ต ำบลฝำละมี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9332 000985300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบำงขวน ต ำบลฝำละมี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9333 000985400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนควนเค่ียม ต ำบลฝำละมี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9334 000985500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยเรือ ต ำบลหำรเทำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9335 000985600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทะเลเหมียง    ต ำบลหำรเทำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9336 000985700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9337 000985800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนศำลำมะปรำง ต ำบลเขำยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9338 000985900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโหล๊ะเร็ด  ต ำบลเขำย่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9339 000986000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเขำปู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9340 000986100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสวนโหนด ต ำบลตะแพน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9341 000986200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตะแพน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9342 000986300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำข้ำม ม.8 ต ำบลตะแพน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9343 000986400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนป่ำบอนต่ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9344 000986500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนควนค ำทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9345 000986600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพรุพ้อ ต ำบลโคกทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9346 000986700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนควนเพ็ง  ต ำบลโคกทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9347 000986800           สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมินทรำชินี จ.พัทลุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9348 000986900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองธง ต ำบลหนองธง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9349 000987000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนป่ำบำก ต ำบลทุ่งนำรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9350 000987100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งนำรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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9351 000987200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโหล๊ะหำร  ต ำบลทุ่งนำรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9352 000987300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำดินแดง ต ำบลวังใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9353 000987400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำมะเด่ือ ต ำบลท่ำมะเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9354 000987500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำปะขอ ต ำบลนำปะขอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9355 000987600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเกำะเคียน  ต ำบลนำปะขอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9356 000987700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหำดไข่เต่ำ ต ำบลนำปะขอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9357 000987800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนลอน ต ำบลโคกสัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9358 000987900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองบ่อ ต ำบลท่ำมะเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9359 000988000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนในนิคมฯ  ต ำบลลำนข่อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9360 000988100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งชุมพล  ต ำบลลำนข่อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9361 000988200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองใหญ่  ต ำบลเกำะเต่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9362 000988300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปำกเหมือง ต ำบลเกำะเต่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9363 000988400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตล่ิงชัน  ต ำบลบ้ำนพร้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9364 000988500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบ่อทรำย  ต ำบลบ้ำนพร้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9365 000988600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนขัน ต ำบลชุมพล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9366 000988700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนล ำกะ  ต ำบลชุมพล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9367 000988800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9368 000988900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนล ำใน ต ำบลบ้ำนนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9369 000989000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโล๊ะขนุน ต ำบลอ่ำงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9370 000989100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนล ำสินธ์ุ ต ำบลล ำสินธ์ุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9371 000989200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9372 000989300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตันหยงลูโละ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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9373 000989400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองมำนิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9374 000989500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกะมิยอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9375 000989600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำรำโหม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9376 000989700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปะกำฮะรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9377 000989800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลรูสะมิแล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9378 000989900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตะลุโบะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9379 000990000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำรำเฮำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9380 000990100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปุยุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9381 000990200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกโพธ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9382 000990300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสำมยอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9383 000990400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงโกระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9384 000990500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลป่ำบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9385 000990600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทรำยขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9386 000990700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำประดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9387 000990800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปำกล่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9388 000990900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งพลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9389 000991000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9390 000991100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกอ้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9391 000991200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำเกตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9392 000991300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลควนโนรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9393 000991400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเกำะเปำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9394 000991500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคอลอตันหยง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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9395 000991600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอนรัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9396 000991700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดำโต๊ะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9397 000991800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำก ำช ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9398 000991900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตันหยงเปำว์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9399 000992000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ่อทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9400 000992100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงเขำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9401 000992200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงตำวำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9402 000992300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำกูโบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9403 000992400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปุโละปุโย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9404 000992500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลยำบี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9405 000992600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลลิปะสะโง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9406 000992700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปะนำเระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9407 000992800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9408 000992900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9409 000993000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9410 000993100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลควน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9411 000993200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำน  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9412 000993300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสุเหร่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9413 000993400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคอกกระบือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9414 000993500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพ่อม่ิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9415 000993600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงมะรวด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9416 000993700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลศำลำหยุดพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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9417 000993800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนน  ำบ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9418 000993900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเตรำะหัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9419 000994000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลถนน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9420 000994100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9421 000994200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกระหวะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9422 000994300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลลุโบะยิไร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9423 000994400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลลำงำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9424 000994500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกระเสำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9425 000994600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเกำะจัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9426 000994700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปะโด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9427 000994800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสำคอบน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9428 000994900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสำคอใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9429 000995000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสะก ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9430 000995100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปำนัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9431 000995200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพิเทน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9432 000995300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลน  ำด ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9433 000995400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปำกู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9434 000995500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตะบิ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9435 000995600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปะเสยะวอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9436 000995700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบำเลำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9437 000995800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงเก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9438 000995900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบือเระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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9439 000996000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเตรำะบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9440 000996100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกะดุนง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9441 000996200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลละหำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9442 000996300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลมะนังดำล ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9443 000996400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนจลำโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9444 000996500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเจำะโบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9445 000996600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแป้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9446 000996700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งคล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9447 000996800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไม้แก่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9448 000996900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9449 000997000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดินเสมอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9450 000997100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนรังมดแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9451 000997200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตะโละ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9452 000997300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตะโละกำโปร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9453 000997400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตันหยงดำลอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9454 000997500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตันหยงจึงงำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9455 000997600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตอหลัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9456 000997700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตำแกะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9457 000997800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตำลีอำยร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9458 000997900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงปู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9459 000998000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองแรด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9460 000998100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปิยำมุมัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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9461 000998200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปุลำกง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9462 000998300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำโลย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9463 000998400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสำบัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9464 000998500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลมะนังยง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9465 000998600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลรำตำปันยัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9466 000998700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลจะรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9467 000998800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปำตำบูดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9468 000998900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแหลมโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9469 000999000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลยะรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9470 000999100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสะดำวำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9471 000999200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลประจัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9472 000999300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบือแนปิแน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9473 000999400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสะนอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9474 000999500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลระแว้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9475 000999600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบิตุมุดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9476 000999700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9477 000999800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกระโด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9478 000999900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9479 001000000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเมำะมำวี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9480 001000100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสะตำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9481 001000200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกอล ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9482 001000300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเขำตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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9483 001000400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนจำเรำะบองอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9484 001000500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบำโงยือแบ็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9485 001000600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนอุแตบือรำแง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9486 001000700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตะโละดือรำมัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9487 001000800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปล่องหอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9488 001000900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปล่องหอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9489 001001000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9490 001001100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสถำนีอนำมัยแม่ลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9491 001001200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลม่วงเตี ย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9492 001001300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนต้นโหนด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9493 001001400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลป่ำไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9494 001001500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนยะลำ  ต ำบลยะลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9495 001001600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบุดี  ต ำบลบุดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9496 001001700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบุดี  ต ำบลบุดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9497 001001800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลยุโป ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9498 001001900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งยำมู  ต ำบลยุโป ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9499 001002000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนลิดล  ต ำบลลิดล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9500 001002100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำสำป  ต ำบลท่ำสำป ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9501 001002200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนล ำใหม่  ต ำบลล ำใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9502 001002300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหน้ำถ  ำ  ต ำบลหน้ำถ  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9503 001002400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท ำเนียบ  ต ำบลล ำพะยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9504 001002500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเนียง  ต ำบลเปำะเส้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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9505 001002600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตำสำ  ต ำบลพร่อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9506 001002700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบันนังบูโย  ต ำบลบันนังสำเร็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9507 001002800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสะเตงนอก  ต ำบลสะเตง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9508 001002900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังกระ  ต ำบลตำเซะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9509 001003000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตำเซะ  ต ำบลตำเซะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9510 001003100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนยะรม  ต ำบลยะรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9511 001003200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนรำโมง  ต ำบลยะรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9512 001003300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนมำลำ  ต ำบลนำเรำะแมเรำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9513 001003400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำน กม.7 ต ำบลตำเนำะแมเรำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9514 001003500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกม.18  ต ำบลตำเนำะแมเรำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9515 001003600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนอัยเยอร์เวง  ต ำบลอัยเยอร์เวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9516 001003700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังใหม่ ต ำบลอัยเยอร์เวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9517 001003800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลธำรน  ำทิพย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9518 001003900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบำงลำง  ต ำบลบำเจำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9519 001004000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำน กม.26  ต ำบลเนำะปูเต๊ะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9520 001004100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท ำนบ ต ำบลตำเนำะปูเต๊ะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9521 001004200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบันนังบูโบ  ต ำบลถ  ำทะลุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9522 001004300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตะบิงติงงี  ต ำบลตล่ิงชัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9523 001004400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลลิเง๊ะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9524 001004500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสำยตำเอียด  ต ำบลตล่ิงชัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9525 001004600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกือลอง ต ำบลกือลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9526 001004700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสันติ 1  ต ำบลเข่ือนบำงลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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9527 001005000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแหร ต ำบลบ้ำนแหร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9528 001005100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนละหำด  ต ำบลแม่หวำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9529 001005200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังไทร  ต ำบลแม่หวำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9530 001005300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสันติ 2 ต ำบลแม่หวำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9531 001005400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคอกช้ำง  ต ำบลแม่หวำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9532 001005500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนลำกอ ต ำบลยะหำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9533 001005600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนละแอ  ต ำบลละแอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9534 001005700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนฆอรอรำแม ต ำบลปะแต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9535 001005800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปะแต ต ำบลปะแต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9536 001005900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปูแล บำโร๊ะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9537 001006000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนอก  ต ำบลตำชี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9538 001006100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนลีมำปูโร๊ะ  ต ำบลบำโงยซิแน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9539 001006200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปำแดรู ต ำบลกำตอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9540 001006300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกำตอง  ต ำบลกำตอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9541 001006400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบือแนบำรู  ต ำบลกำลูบัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9542 001006500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกำลอ  ต ำบลกำลอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9543 001006600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนจือแร  ต ำบลกอตอตือร๊ะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9544 001006700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโกตำบำรู  ต ำบลโกตำบำรู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9545 001006800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเก๊ะรอ  ต ำบลเก๊ะรอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9546 001006900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลจะกว๊ะ  ต ำบลจะกว๊ะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9547 001007000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนจำรังตำดง  ต ำบลท่ำธง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9548 001007100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเกำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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9549 001007200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนมีดิง ต ำบลเนินงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9550 001007300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบำลอ  ต ำบลบำลอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9551 001007400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนลูโบะลำบี  ต ำบลบำโงย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9552 001007500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปงตำ  ต ำบลบือมัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9553 001007600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตำโล๊ะ  ต ำบลยะต๊ะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9554 001007700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโต๊ะปำเก๊ะ  ต ำบลวังพญำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9555 001007800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแย๊ะ  ต ำบลอำช่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9556 001007900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตะโล๊ะหะลอ  ต ำบลตะโล๊ะหะลอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9557 001008000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบันนังดำมำ  ต ำบลกำบัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9558 001008100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองน  ำใส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9559 001008200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนลูโบ๊ะบันยัง  ต ำบลกำบัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9560 001008300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบำละ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9561 001008400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนอุเผะ  ต ำบลกรงปินัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9562 001008500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนลือมุ  ต ำบลกรงปินัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9563 001008600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดุซงกูจิ  ต ำบลสะเอะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9564 001008700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยกระทิง ต ำบลห้วยกระทิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9565 001008800           สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมินทรำชินี บ้ำนโฉลง หมู่ท่ี 2 ต ำบลปุโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9566 001008900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลล ำภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9567 001009000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลมะนังตำยอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9568 001009100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงปอ ต ำบลบำงปอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9569 001009200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตะโละแน็ง  ต ำบลบำงปอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9570 001009300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกศิลำ ต ำบลกะลุวอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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9571 001009400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกะลุวอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9572 001009500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกะลุวอเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9573 001009600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบือรำแป๊ะ ต ำบลโคกเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9574 001009700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9575 001009800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทรำยขำว  ต ำบลไพรวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9576 001009900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกูบู    ต ำบลไพรวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9577 001010000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพร่อน  บ้ำนโคกมะม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9578 001010100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลศำลำใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9579 001010200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงขุนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9580 001010300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเกำะสะท้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9581 001010400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำนำค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9582 001010500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกมือบำ ต ำบลโฆษิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9583 001010600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลลุโบะสำวอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9584 001010700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกำเยำะมำตี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9585 001010800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปะลุกำสำเมำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9586 001010900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเชิงเขำ ต ำบลปะลุกำสำเมำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9587 001011000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนจ ำปำกอ ต ำบลบำเร๊ะเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9588 001011100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบือเระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9589 001011200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลอแระ  ต ำบลบำเระใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9590 001011300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลอ ำเภอย่ีงอ  ต ำบลย่ีงอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9591 001011400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลละหำร  ต ำบลละหำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9592 001011500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลจอเบำะ  ต ำบลจอเบำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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9593 001011600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลลุโบ๊ะบำยะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9594 001011700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลลุโบะบือซำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9595 001011800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตะปอเยำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9596 001011900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตอหลัง ต ำบลตันหยงลิมอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9597 001012000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนป่ำไผ่  ต ำบลตันหยงลิมอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9598 001012100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนจุฬำภรณ์พัฒนำ  ต ำบลตันหยงมัส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9599 001012200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบองอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9600 001012300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนลำไม ต ำบลบองอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9601 001012400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกำลีซำ ต ำบลกำลีซำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9602 001012500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกำลิซำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9603 001012600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเจ๊ะเก  ต ำบลบำโงสะโต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9604 001012700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำโงสะโต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9605 001012800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนซีโป ต ำบลเฉลิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9606 001012900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเฉลิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9607 001013000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลมะรือโบตก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9608 001013100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำโอน  ต ำบลรือเสำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9609 001013200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบือและห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9610 001013300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสำวอ  ต ำบลสำวอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9611 001013400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเรียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9612 001013500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนซือเลำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9613 001013600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนมะนังบันยัง  ต ำบลสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9614 001013700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบำโงกือเต๊ะ ต ำบลสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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9615 001013800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำตง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9616 001013900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนอูยิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9617 001014000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลลำโละ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9618 001014100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกสะตอ ต ำบลบำตง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9619 001014200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตำยำ ต ำบลสุวำรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9620 001014300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนยือรำแป ต ำบลสุวำรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9621 001014400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไอร์แยง  ต ำบลศรีสำคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9622 001014500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกำลูบี ต ำบลซำกอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9623 001014600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตะมะยูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9624 001014700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนละเวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9625 001014800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนป่ำไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9626 001014900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตืองอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9627 001015000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกรือซอ  ต ำบลแว้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9628 001015100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสำมแยก  ต ำบลกำยูคละ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9629 001015200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไม้ฝำด  ต ำบลกำยูคละ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9630 001015300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงขุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9631 001015400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนต ำเสำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9632 001015500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโล๊ะจูด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9633 001015600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนยะหอ  ต ำบลแม่ดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9634 001015700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนควนกำแม  ต ำบลแม่ดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9635 001015800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่ดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9636 001015900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตอแล  ต ำบลเอรำวัณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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9637 001016000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสอวอนอก ต ำบลสุคิริน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9638 001016100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนจุฬำภรณ์พัฒนำ 12 ต ำบลสุคิริน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9639 001016200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกะลูบี ต ำบลมำโมง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9640 001016300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเกียร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9641 001016400           สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำนวมินทรำชินี ไอปำโจ ต ำบลภูเขำทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9642 001016500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนภูเขำทอง ต ำบลภูเขำทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9643 001016600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลร่มเกล้ำพยำบำล ต ำบลภูเขำทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9644 001016700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนร่มไทร ต ำบลเกียร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9645 001016800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปำเสมัส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9646 001016900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลมูโนะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9647 001017000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปูโยะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9648 001017100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใหม่  ต ำบลสุไหงปำดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9649 001017200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสุไหงปำดี ต ำบลสุไหงปำดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9650 001017300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโต๊ะเด็ง ต ำบลโต๊ะเด็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9651 001017400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสำกอ  ต ำบลสำกอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9652 001017500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกลูบี ต ำบลสำกอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9653 001017600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลริโก๋ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9654 001017700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกำวะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9655 001017800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดุซงญอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9656 001017900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกำแย กำเตำะ ต ำบลดุซงญอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9657 001018000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลผดุงมำตร บ้ำนลุโบ๊ะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9658 001018100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกูมุง ต ำบลจะแนะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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9659 001018200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไอร์ซือเร๊ะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9660 001018500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบูก๊ิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9661 001018600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไอสะเตีย ต ำบลบูก๊ิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9662 001018700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปีแนมูดอ  ต ำบลบูก๊ิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9663 001018800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลมะรือโบออก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9664 001018900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปิเหล็ง  ต ำบลมะรือโบออก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9665 001019100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกกระจง ต ำบลส ำพันตำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9666 001019200           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนวังรี หมู่ท่ี 05 แก่งดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9667 001019300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหินเทิน ต ำบลแก่งดินสอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9668 001019400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำน ก.ม.80 ต ำบลบุพรำหมณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9669 001019500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดง ต ำบลสำริกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9670 001019600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกะเหร่ียง ต ำบลเขำเพ่ิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9671 001019700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองหมำกนัด  ต ำบลบ้ำนแก้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9672 001019900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองปลำโด  ต ำบลท่ำแยก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9673 001020000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำกะบำก  ต ำบลท่ำแยก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9674 001020200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทัพเซียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9675 001020300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกแจง  ต ำบลทัพเสด็จ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9676 001020500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองคันโท  ต ำบลหนองหมำกฝ้ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9677 001020600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำช้ำง  ต ำบลหนองหมำกฝ้ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9678 001020800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลภูน  ำเกลี ยง  ต ำบลป่ำไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9679 001020900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองหว้ำ  ต ำบลทับพริก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9680 001021200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโนนสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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9681 001021600           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนสำยตรี 16 หมู่ท่ี 08 หนองไม้งำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9682 001021700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสำยตรี 4 ใต้ ต ำบลบึงเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9683 001021900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบ้ำนคะนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9684 001022000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนช ำเบง ต ำบลเทพรักษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9685 001022200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนอ ำปึล ต ำบลบักได ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9686 001022300           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนส ำนักงำนสุขภำพโศกขำมป้อม ต ำบลเสำธงชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9687 001022400           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนโหง่นขำม 04 ต.หนำมแท่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9688 001022500           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนดงนำ 05 ต.หนำมแท่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9689 001022700           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนปำกลำ หมู่ท่ี 05 ต.นำโพธ์ิกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9690 001022800           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนแปดอุ้ม หมู่ท่ี 02 ต.โดมประดิษฐ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9691 001022900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค้อ ต ำบลโดมประดิษฐ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9692 001023000           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนจันลำ หมู่ท่ี10 ต.โดมประดิษฐ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9693 001023400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9694 001024000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนเสียด ต ำบลค ำแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9695 001024100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำกฐิน ต ำบลบ้ำนหม้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9696 001024300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำเชียงเครือ ต ำบลป่งไฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9697 001024700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบำก  ต ำบลบ้ำนบำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9698 001024800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนภูล้อม  บ้ำนบำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9699 001025400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยม่วงฝ่ังซ้ำย ต ำบลแม่สอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9700 001026600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่แฮเหนือ ต ำบลแม่นำจร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9701 001027600           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนแม่ละอูป 05 ต.แจ่มหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9702 001027700           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนนำเลำใหม่ 10 ต.เชียงดำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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9703 001028000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแกน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9704 001028900           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนแม่ลำนค ำ 06 ต.สะเมิงใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9705 001029900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคุ้ม ต ำบลแม่งอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9706 001030500           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนขอนม่วง 03 ต.ป่ำไหน่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9707 001030600           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนแม่ปำดี 12 ต.สันทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9708 001031000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพุย ต ำบลบ่อหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9709 001031300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่งูด ต ำบลนำคอเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9710 001034500           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนแม่หำด 06 ต.ป่ำพลู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9711 001034600           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนป่ำแป๋ 01 ต.ป่ำพลู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9712 001034700           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนห้วยสะแหล 05 ต.หนองปลำสวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9713 001034800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9714 001035000           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนห้วยปิง 03 บ้ำนปวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9715 001035100           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนแม่บอนใต้ 10 ต.บ้ำนปวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9716 001035200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไม้สลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9717 001035300           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนหนองหลัก หมูท่ี 09 ต.ตะเคียนปม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9718 001035400           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนกลำง 05 ต.บ้ำนดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9719 001035500           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนโป่งน  ำร้อน 01 ต.เสริมกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9720 001035600           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนก่ิวต่ ำ หมู่ท่ี 06 ต.ปงเตำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9721 001035700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยหก ต ำบลบ้ำนอ้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9722 001036000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยเด่ือ ต ำบลน  ำไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9723 001036100           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนส่องสี 07 ต.ห้วยมุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9724 001036200           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนวังสัมพันธ์ 03 ต.ม่วงเจ็ดต้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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9725 001036300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสุมข้ำม  ต ำบลนำขุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9726 001036400           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนบ่อเบี ย 01 ต.บ่อเบี ย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9727 001036500           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนปำงคอม 03 ต.บ่อเบี ย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9728 001036600           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนห้วยยำง 07 ต.บ่อเบี ย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9729 001036700           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนห้วยฮ่อม หมู่ท่ี 05 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9730 001036800           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนแม่แรม  หมู่ท่ี 12  ห้วยโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9731 001037200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนน  ำงำว ต ำบลบ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9732 001037300           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนห้วยมอญ หมู่ท่ี 08 ต.เรือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9733 001037400           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนดงป่ำสัก หมู่ท่ี 10 ต.ฝำยแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9734 001037500           สถำนบริกำรสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนน  ำปูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9735 001037600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนร่มเกล้ำ ต ำบลน  ำพำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9736 001037700           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนห้วยเลำ หมู่ท่ี 07 ต.เชียงของ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9737 001037800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนขุนสถำน  ต ำบลสันทะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9738 001037900           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนผำเวียง หมู่ท่ี 03 ต.ภูคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9739 001038000           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนกอก หมู่ท่ี 13 ต.ภูคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9740 001038100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสบขุ่น  ต ำบลป่ำคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9741 001038300           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนดอยติ ว หมู่ท่ี 07 ต.ศรีภูมิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9742 001038400           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนสำลี หมู่ท่ี 04 ต.น  ำมวบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9743 001038500           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนฮำกฮำน หมู่ท่ี 02 ต.ยำบหัวนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9744 001038600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ่อหอย ต ำบลยำบหัวนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9745 001038800           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนห้วยหยวก หมู่ท่ี 06 ต.แม่ขะนิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9746 001038900           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนห้วยสะแตง หมู่ท่ี 02 ต.งอบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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9747 001039000           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนมณีพฤกษ์ หมู่ท่ี 11 ต.งอบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9748 001039100           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนน  ำสอด หมู่ท่ี 08 ต.และ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9749 001039200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปำงแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9750 001039300           สถำนบริกำรสำธำรณสุขชุมชนผำน  ำย้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9751 001039400           สถำนบริกำรสำธำรณสุขชุมชนน  ำเลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9752 001039500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนรำษฎร์-รัฐพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9753 001039600           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนปำงช้ำง  หมู่ท่ี 12 พงษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9754 001039700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนผักเฮือก ต ำบลบ่อเกลือใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9755 001039800           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนยอดดอยพัฒนำ หมู่ท่ี 10 ต.บ่อเกลือใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9756 001039900           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนนำบง หมู่ท่ี14 ต.บ่อเกลือใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9757 001040000           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนสบมำง  หมู่ท่ี 04 ต.ภูฟ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9758 001040200           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนน  ำโมง หมู่ท่ี 06 ต.นำไร่หลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9759 001040300           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนใหม่ชำยแดน หมู่ท่ี 09 ต.ชนแดน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9760 001040400           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนสะเกิน หมู่ท่ี 01 ต.ยอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9761 001040500           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนสบปืน หมู่ท่ี 02 ต.ห้วยโก๋น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9762 001040700           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนก่ิวจันทร์ หมู่ท่ี  10 ต.ขุนน่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9763 001040800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปำงถ  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9764 001040900           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนต้นผึ ง 16 ต.ร่มเย็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9765 001041000           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนคะแนง 10 ต.แม่ลำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9766 001041100           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนนำบัว 03 ต.สระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9767 001041200           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนห้วยก้ำงปลำ 09 ต.สระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9768 001041300           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนปำงงุ้น 06 ต.หนองหล่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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9769 001041400           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนขุนก ำลัง 04 ต.ควร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9770 001041500           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนทุ่งแต 01 ต.งิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9771 001041600           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนปำงผักหม 07 ต.งิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9772 001041700           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนห้วยเฟือง 04 ต.ผำช้ำงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9773 001041800           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนสิบสองพัฒนำ 07 ต.ผำช้ำงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9774 001041900           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนห้วยคอกหมู 08 ต.นำปรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9775 001042000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนน  ำปุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9776 001042100           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนสันติสุข 07 ต.ขุนควร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9777 001042200           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนปำงปูเลำะ 13 ต.ศรีถ้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9778 001042300           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนป่ำเม่ียง 01 ต.เจริญรำษฎร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9779 001042400           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนนำหนุน 14 ต.ภูซำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9780 001042500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยแม่ซ้ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9781 001042600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพนำสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9782 001043200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปำงขอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9783 001043600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสองพ่ีน้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9784 001043900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเล่ำฝู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9785 001044100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสันติสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9786 001044500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอยสะโง้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9787 001044600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนผำฮี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9788 001045000           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนโป่งกลำงน  ำ 12 ต.วำวี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9789 001045200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งพร้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9790 001045500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่ปูนล่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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9791 001045600           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนป่ำตึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9792 001045800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยลึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9793 001045900           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนปำงปอ 01 ต.ปอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9794 001046000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนผำแล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9795 001046100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยหำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9796 001046200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเทอดไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9797 001047100           ศูนย์แพทย์ชุมชนป้อมเพชร หมู่ท่ี 01 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9798 001047200           ศูนย์แพทย์ชุมชนวัดตึก หมู่ท่ี 01 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9799 001047300           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข วัดกล้วย หมู่ท่ี11 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9800 001047400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยมุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9801 001047700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนธำตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9802 001048200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนป่ำยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9803 001048500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยหมำกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9804 001048700           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนหนองเขียว 10 ต.ห้วยโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9805 001048900           สถำนบริกำรสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนห้วยเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9806 001049000           สถำนบริกำรสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนห้วยตอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9807 001049100           สถำนบริกำรสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนแม่สะเป้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9808 001049200           สถำนบริกำรสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนห้วยต้นนุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9809 001049300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9810 001049800           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนผีลู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9811 001049900           สถำนบริกำรสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนบ้ำนไทรงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9812 001050000           สถำนบริกำรสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนดอนช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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9813 001050100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยหมี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9814 001050200           สถำนบริกำรสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนห้วยหมี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9815 001050300           สถำนบริกำรสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนแม่เหมือนหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9816 001050400           สถำนบริกำรสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนขุนสำใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9817 001050500           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนแม่หำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9818 001050600           สถำนบริกำรสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนห้วยกองแป ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9819 001050700           สถำนบริกำรสำธำรณชุมชนสุขบ้ำนจอสิเดอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9820 001050800           สถำนบริกำรสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนจอท่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9821 001050900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่ริดป่ำแก่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9822 001051200           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนท่ำตำฝ่ัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9823 001051300           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนแม่กองคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9824 001051400           สถำนบริกำรสำธำรณสุขชุมชนแม่อุมลองน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9825 001051500           สถำนบริกำรสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนห้วยเด่ือเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9826 001051700           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนแม่ปุ้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9827 001051800           สถำนบริกำรสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนแม่สป้ิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9828 001052000           สถำนบริกำรสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนแม่แลน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9829 001052100           สถำนบริกำรสำธรณสุขชุมชนบ้ำนแม่ละมอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9830 001052200           สถำนบริกำรสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนห้วยกองเป๊ำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9831 001052500           สถำนบริกำรสำธำรณสุขชุมชนบ้ำยนดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9832 001053100           สถำนบริกำรสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนแม่ลำผำไหว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9833 001053200           สถำนบริกำรสำธำรณสุขบ้ำนห้วยกองมูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9834 001053400           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนห้วยเก๋ียง 04 ต.กองก๋อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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9835 001053700           สถำนบริกำรสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนแม่หลุยหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9836 001053800           สถำนบริกำรสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนห้วยมะนำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9837 001053900           สถำนบริกำรสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนห้วยกุ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9838 001054000           สถำนบริกำรสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนห้วยหมูใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9839 001054100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่สำมแลบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9840 001054200           สถำนบริกำรสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนแม่ตอละ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9841 001054400           สถำนบริกำรสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนบุญเลอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9842 001054500           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนไร่ 03 ต.สบป่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9843 001054600           สถำนบริกำรสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนปำงคำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9844 001054700           สถำนบริกำรสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนไม้ฮุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9845 001054800           สถำนบริกำรสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนแอโก๋ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9846 001055000           สถำนบริกำรสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนปำงบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9847 001055300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพนำสวรรค์    ต ำบลแม่เปิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9848 001055700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองปลำสร้อย  ต ำบลปำงตำไว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9849 001055800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนผำผึ ง ต ำบลเชียงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9850 001055900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยเหลือง  ต ำบลแม่ท้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9851 001056000           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนหินลำด หมู่ท่ี 03 ต.บ้ำนนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9852 001056100           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนนุบอ หมู่ท่ี 01 ต.ขะเนจื อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9853 001056400           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนห้วยสินำ หมู่ท่ี 08 ต.แม่ต่ืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9854 001056500           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนห้วยหมำบ้ำ หมู่ท่ี 09 ต.แม่ต่ืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9855 001056600           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนห้วยโป่ง หมู่ท่ี 10 ต.แม่ต่ืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9856 001056700           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนห้วยมะพร้ำว หมู่ท่ี 11 ต.แม่ต่ืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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9857 001056800           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนแพ่แฮ  หมู่ท่ี 01 ต.สำมหม่ืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9858 001056900           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนขุนห้วยแม่ท้อ หมู่ท่ี 02 ต.สำมหม่ืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9859 001057100           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนแม่เหว่ย  หมู่ท่ี 04 ต.ท่ำสองยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9860 001057200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเรกะติ ต ำบลแม่อุสุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9861 001057300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองบัว  ต ำบลแม่อุสุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9862 001057400           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนแม่สองน้อย หมู่ท่ี 08 ต.แม่อุสุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9863 001057500           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนเซหนะเดอลู่ หมู่ท่ี 01 ต.แม่อุสุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9864 001057600           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนมอทีทะ หมู่ท่ี 09 ต.แม่อุสุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9865 001057800           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนตะโป๊ะปู่  หมู่ท่ี 04 แม่ต้ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9866 001058000           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนทีคุคี หมู่ท่ี 04 ต.แม่สอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9867 001058100           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนแม่นิล หมู่ท่ี 06 ต.แม่สอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9868 001058200           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนตะพิเดอ หมู่ท่ี 09 ต.แม่สอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9869 001058300           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนเคลอะเดอคี หมู่ท่ี 10 ต.แม่สอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9870 001058400           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนวะโดรโกร หมู่ท่ี 12 ต.แม่สอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9871 001058500           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนทีโบะคี หมู่ท่ี 13 ต.แม่สอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9872 001058600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่ออกผำรู  ต ำบลแม่หละ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9873 001058700           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนกำหม่ำผำโด้ หมู่ท่ี 05 ต.แม่หละ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9874 001058800           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนทีจือหล่อคี หมู่ท่ี 08 ต.แม่หละ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9875 001058900           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนซอแขระกำ หมู่ท่ี 01 ต.แม่วะหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9876 001059000           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนแม่สะเปำ หมู่ท่ี 02 ต.แม่วะหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9877 001059100           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนเกร้คี หมู่ท่ี 09 ต.แม่วะหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9878 001059700           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนป่ำคำใหม่ หมู่ท่ี 06 ต.คีรีรำษฎร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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9879 001059800           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนป่ำคำเก่ำ หมู่ท่ี 07 ต.คีรีรำษฎร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9880 001059900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนยะพอ  ต ำบลวำเล่ย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9881 001060000           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนก่ิวห้ำง หมู่ท่ี 03 ต.อุ้มผำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9882 001060100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวะครึโค๊ะ  ต ำบลโมโกร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9883 001060200           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนแม่กลองคี หมู่ท่ี 03 ต.โมโกร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9884 001060300           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนร่มเกล้ำ 5 หมู่ท่ี 06 ต.โมโกร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9885 001060400           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนนุโพ หมู่ท่ี 04 ต.แม่จัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9886 001060500           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนหม่องก๊ัวะ หมู่ท่ี 07 ต.แม่จัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9887 001060800           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชน บ้ำนแม่สำน หมู่ท่ี 06แม่ส ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9888 001061000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปำงสำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9889 001061100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยทรำยเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9890 001061200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนน  ำจวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9891 001061300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนุชเทียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9892 001061400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลด่ำนช้ำง  ต ำบลท้ำยดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9893 001061800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสวนพลู  ต ำบลบ้ำนบึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9894 001061900           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนสถำนบริกำรสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนจะแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9895 001062500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลล ำลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9896 001062800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเกำะจง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9897 001063000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลส ำนักเอำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9898 001063200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหำดทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9899 001063700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองชีล้อม ต ำบลคลองชีล้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9900 001064200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบ่อน  ำร้อน  ต ำบลเนำะแมเรำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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9901 001064700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกระป๋อง  ต ำบลแม่หวำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9902 001064900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสุไหงบำลำ  ต ำบลมะนังตำยอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9903 001065800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกวำลอซีรำ ต ำบลปำเสมัส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9904 001066000           โรงพยำบำลพระนครศรีอยุธยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9905 001066100           โรงพยำบำลสระบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9906 001066200           โรงพยำบำลชลบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9907 001066300           โรงพยำบำลระยอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9908 001066400           โรงพยำบำลพระปกเกล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9909 001066401           ศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยำบำลพระปกเกล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9910 001066500           โรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9911 001066600           โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9912 001066700           โรงพยำบำลบุรีรัมย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9913 001066701           ศูนย์สุขภำพชุมชนโรงพยำบำลบุรีรัมย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9914 001066800           โรงพยำบำลสุรินทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9915 001066900           โรงพยำบำลสรรพสิทธิประสงค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9916 001066901           ศูนย์แพทย์ชุมชนวัดใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9917 001067000           โรงพยำบำลขอนแก่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9918 001067003           ศูนย์แพทย์ประชำสโมสร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9919 001067100           โรงพยำบำลอุดรธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9920 001067200           โรงพยำบำลล ำปำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9921 001067300           โรงพยำบำลอุตรดิตถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9922 001067301           ศูนย์สุขภำพชุมชนโรงพยำบำลอุตรดิตถ์(สำขำ 2 วัดท้ำยตลำด) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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9923 001067400           โรงพยำบำลเชียงรำยประชำนุเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9924 001067500           โรงพยำบำลสวรรค์ประชำรักษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9925 001067600           โรงพยำบำลพุทธชินรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9926 001067700           โรงพยำบำลรำชบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9927 001067701           ศูนย์สุขภำพประชำนุเครำะห์โรงพยำบำลรำชบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9928 001067800           โรงพยำบำลเจ้ำพระยำยมรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9929 001067900           โรงพยำบำลนครปฐม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9930 001068000           โรงพยำบำลมหำรำชนครศรีธรรมรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9931 001068100           โรงพยำบำลสุรำษฎร์ธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9932 001068200           โรงพยำบำลหำดใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9933 001068202           ศูนย์แพทย์ชุมชน 3 ต ำบล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9934 001068300           โรงพยำบำลตรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9935 001068301           ศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยำบำลตรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9936 001068400           โรงพยำบำลยะลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9937 001068500           โรงพยำบำลสมุทรปรำกำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9938 001068600           โรงพยำบำลพระน่ังเกล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9939 001068700           โรงพยำบำลปทุมธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9940 001068800           โรงพยำบำลเสนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9941 001068900           โรงพยำบำลอ่ำงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9942 001069000           โรงพยำบำลพระนำรำยณ์มหำรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9943 001069100           โรงพยำบำลบ้ำนหม่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9944 001069200           โรงพยำบำลสิงห์บุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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9945 001069300           โรงพยำบำลอินทร์บุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9946 001069400           โรงพยำบำลชัยนำทนเรนทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9947 001069500           โรงพยำบำลพระพุทธบำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9948 001069600           โรงพยำบำลตรำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9949 001069700           โรงพยำบำลพุทธโสธร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9950 001069800           โรงพยำบำลนครนำยก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9951 001069900           โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชสระแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9952 001070000           โรงพยำบำลศรีสะเกษ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9953 001070001           คลินิกทันตกรรม สสจ.ศรีสะเกษ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9954 001070100           โรงพยำบำลยโสธร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9955 001070200           โรงพยำบำลชัยภูมิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9956 001070300           โรงพยำบำลอ ำนำจเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9957 001070301           คลินิกสุขภำพ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอ ำนำจเจริญ สำขำโรงพยำบำลอ ำนำจเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9958 001070400           โรงพยำบำลหนองบัวล ำภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9959 001070500           โรงพยำบำลเลย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9960 001070600           โรงพยำบำลหนองคำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9961 001070700           โรงพยำบำลมหำสำรคำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9962 001070702           ศูนย์แพทย์ชุมชนสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9963 001070703           ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9964 001070800           โรงพยำบำลร้อยเอ็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9965 001070900           โรงพยำบำลกำฬสินธ์ุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9966 001071000           โรงพยำบำลสกลนคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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9967 001071001           ศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบำลเมืองสกลนคร2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9968 001071002           ศูนย์สุขภำพชุมชนวัดแจ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9969 001071100           โรงพยำบำลนครพนม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9970 001071200           โรงพยำบำลมุกดำหำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9971 001071201           ศูนย์สุขภำพชุมชนโรงพยำบำลมุกดำหำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9972 001071300           โรงพยำบำลนครพิงค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9973 001071400           โรงพยำบำลล ำพูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9974 001071500           โรงพยำบำลแพร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9975 001071600           โรงพยำบำลน่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9976 001071700           โรงพยำบำลพะเยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9977 001071800           โรงพยำบำลเชียงค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9978 001071900           โรงพยำบำลศรีสังวำลย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9979 001072000           โรงพยำบำลอุทัยธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9980 001072100           โรงพยำบำลก ำแพงเพชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9981 001072101           หน่วยบริกำรปฐมภูมิโรงพยำบำลก ำแพงเพชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9982 001072102           ศูนย์ส่งเสริมสุชภำพแพทย์แผนไทย โรงพยำบำลก ำแพงเพชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9983 001072200           โรงพยำบำลสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9984 001072300           โรงพยำบำลแม่สอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9985 001072301           ศูนย์สุขภำพชุมชนโรงพยำบำลแม่สอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9986 001072400           โรงพยำบำลสุโขทัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9987 001072401           หน่วยบิกำรปฐมภูมิโรงพยำบำลสุโขทัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9988 001072500           โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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9989 001072600           โรงพยำบำลพิจิตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9990 001072700           โรงพยำบำลเพชรบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9991 001072800           โรงพยำบำลด ำเนินสะดวก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9992 001072900           โรงพยำบำลบ้ำนโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9993 001072901           ศูนย์สุขภำพชุมชนโรงพยำบำลบ้ำนโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9994 001073000           โรงพยำบำลโพธำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9995 001073001           ศูนย์สุขภำพชุมชนเมืองเครือข่ำยโรงพยำบำลโพธำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9996 001073100           โรงพยำบำลพหลพลพยุหเสนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9997 001073200           โรงพยำบำลมะกำรักษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9998 001073300           โรงพยำบำลสมเด็จพระสังฆรำชองค์ท่ี17 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
9999 001073400           โรงพยำบำลสมุทรสำคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10000 001073500           โรงพยำบำลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10001 001073501           ศูนย์สุขภำพชุมชนเทพเจ้ำกวนอู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10002 001073600           โรงพยำบำลพระจอมเกล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10003 001073700           โรงพยำบำลประจวบคีรีขันธ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10004 001073800           โรงพยำบำลกระบ่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10005 001073900           โรงพยำบำลพังงำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10006 001073901           ศูนย์สุฃภำพชุมชนท้ำยช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10007 001074000           โรงพยำบำลตะก่ัวป่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10008 001074100           โรงพยำบำลวชิระภูเก็ต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10009 001074200           โรงพยำบำลเกำะสมุย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10010 001074300           โรงพยำบำลระนอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

10011 001074400           โรงพยำบำลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10012 001074500           โรงพยำบำลสงขลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10013 001074501           ศูนย์สุขภำพชุมชนกุโบร์รวมใจ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10014 001074600           โรงพยำบำลสตูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10015 001074700           โรงพยำบำลพัทลุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10016 001074800           โรงพยำบำลปัตตำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10017 001074801           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขปำกน  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10018 001074802           ศูนย์สุขภำพชุมชนโรงพยำบำลปัตตำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10019 001074900           โรงพยำบำลเบตง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10020 001074901           ศูนย์สุขภำพชุมชนศำลำประชำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10021 001075000           โรงพยำบำลนรำธิวำสรำชนครินทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10022 001075100           โรงพยำบำลสุไหงโก-ลก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10023 001075200           โรงพยำบำลบำงบ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10024 001075202           ศูนย์สุขภำพชุมชนสร่ำงโศก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10025 001075300           โรงพยำบำลบำงพลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10026 001075400           โรงพยำบำลบำงจำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10027 001075500           โรงพยำบำลพระสมุทรเจดีย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10028 001075600           โรงพยำบำลบำงกรวย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10029 001075700           โรงพยำบำลบำงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10030 001075800           โรงพยำบำลบำงบัวทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10031 001075900           โรงพยำบำลไทรน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10032 001076000           โรงพยำบำลปำกเกร็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

10033 001076100           โรงพยำบำลคลองหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10034 001076101           ศูนย์สุขภำพชุมชนพรธิสำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10035 001076200           โรงพยำบำลธัญบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10036 001076300           โรงพยำบำลประชำธิปัตย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10037 001076400           โรงพยำบำลหนองเสือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10038 001076500           โรงพยำบำลลำดหลุมแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10039 001076600           โรงพยำบำลล ำลูกกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10040 001076601           ศูนย์สุขภำพชุมชนต ำบลล ำไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10041 001076700           โรงพยำบำลสำมโคก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10042 001076800           โรงพยำบำลท่ำเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10043 001076900           โรงพยำบำลสมเด็จพระสังฆรำช(นครหลวง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10044 001077000           โรงพยำบำลบำงไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10045 001077100           โรงพยำบำลบำงบำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10046 001077200           โรงพยำบำลบำงปะอิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10047 001077300           โรงพยำบำลบำงปะหัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10048 001077400           โรงพยำบำลผักไห่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10049 001077500           โรงพยำบำลภำชี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10050 001077600           โรงพยำบำลลำดบัวหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10051 001077700           โรงพยำบำลวังน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10052 001077800           โรงพยำบำลบำงซ้ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10053 001077900           โรงพยำบำลอุทัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10054 001078000           โรงพยำบำลมหำรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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10055 001078100           โรงพยำบำลบ้ำนแพรก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10056 001078200           โรงพยำบำลไชโย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10057 001078400           โรงพยำบำลป่ำโมก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10058 001078500           โรงพยำบำลโพธ์ิทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10059 001078600           โรงพยำบำลแสวงหำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10060 001078700           โรงพยำบำลวิเศษชัยชำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10061 001078800           โรงพยำบำลสำมโก้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10062 001078900           โรงพยำบำลพัฒนำนิคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10063 001079000           โรงพยำบำลโคกส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10064 001079100           โรงพยำบำลชัยบำดำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10065 001079200           โรงพยำบำลท่ำวุ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10066 001079300           โรงพยำบำลท่ำหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10067 001079400           โรงพยำบำลสระโบสถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10068 001079500           โรงพยำบำลโคกเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10069 001079600           โรงพยำบำลล ำสนธิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10070 001079700           โรงพยำบำลหนองม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10071 001079800           โรงพยำบำลบำงระจัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10072 001079900           โรงพยำบำลค่ำยบำงระจัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10073 001080000           โรงพยำบำลพรหมบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10074 001080100           โรงพยำบำลท่ำช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10075 001080200           โรงพยำบำลมโนรมย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10076 001080300           โรงพยำบำลวัดสิงห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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10077 001080400           โรงพยำบำลสรรพยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10078 001080500           โรงพยำบำลสรรคบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10079 001080600           โรงพยำบำลหันคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10080 001080700           โรงพยำบำลแก่งคอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10081 001080800           โรงพยำบำลหนองแค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10082 001080801           ศูนย์สุขภำพชุมชนโรงพยำบำลหนองแคสำขำ 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10083 001080900           โรงพยำบำลวิหำรแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10084 001081000           โรงพยำบำลหนองแซง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10085 001081100           โรงพยำบำลบ้ำนหมอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10086 001081200           โรงพยำบำลดอนพุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10087 001081201           ศูนย์สุขภำพชุมชนต ำบลดอนพุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10088 001081300           โรงพยำบำลหนองโดน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10089 001081400           โรงพยำบำลเสำไห้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10090 001081500           โรงพยำบำลมวกเหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10091 001081600           โรงพยำบำลวังม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10092 001081700           โรงพยำบำลบ้ำนบึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10093 001081800           โรงพยำบำลหนองใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10094 001081801           ศูนย์สุขภำพชุมชนโรงพยำบำลหนองใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10095 001081900           โรงพยำบำลบำงละมุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10096 001081901           ศูนย์สุขภำพชุมชนหนองปรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10097 001082000           โรงพยำบำลวัดญำณสังวรำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10098 001082001           ศูนย์สุขภำพชุมชนโรงพยำบำลวัดญำณสังวรำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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10099 001082100           โรงพยำบำลพำนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10100 001082200           โรงพยำบำลพนัสนิคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10101 001082201           ศูนย์สุขภำพชุมชนต ำบลกุฎโง้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10102 001082300           โรงพยำบำลแหลมฉบัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10103 001082400           โรงพยำบำลเกำะสีชัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10104 001082500           โรงพยำบำลสัตหีบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10105 001082501           ศูนย์แพทย์ชุมชนพลูตำหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10106 001082600           โรงพยำบำลบ่อทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10107 001082601           ศูนย์สุขภำพชุมชนบ่อทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10108 001082700           โรงพยำบำลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ สยำมบรมรำชกุมำรี ระยอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10109 001082800           โรงพยำบำลบ้ำนฉำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10110 001082900           โรงพยำบำลแกลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10111 001083000           โรงพยำบำลวังจันทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10112 001083100           โรงพยำบำลบ้ำนค่ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10113 001083200           โรงพยำบำลปลวกแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10114 001083300           โรงพยำบำลท่ำตะเกียบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10115 001083400           โรงพยำบำลขลุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10116 001083500           โรงพยำบำลท่ำใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10117 001083600           โรงพยำบำลเขำสุกิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10118 001083700           โรงพยำบำลสองพ่ีน้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10119 001083800           โรงพยำบำลโป่งน  ำร้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10120 001083900           โรงพยำบำลมะขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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10121 001084000           โรงพยำบำลแหลมสิงห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10122 001084001           ศูนย์สุขภำพชุมชนปำกน  ำแหลมสิงห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10123 001084100           โรงพยำบำลสอยดำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10124 001084101           ศูนย์สุขภำพชุมชนโรงพยำบำลสอยดำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10125 001084200           โรงพยำบำลแก่งหำงแมว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10126 001084300           โรงพยำบำลนำยำยอำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10127 001084400           โรงพยำบำลเขำคิชฌกูฏ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10128 001084500           โรงพยำบำลคลองใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10129 001084600           โรงพยำบำลเขำสมิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10130 001084700           โรงพยำบำลบ่อไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10131 001084800           โรงพยำบำลแหลมงอบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10132 001084801           ศูนย์ส่งเสริมสุขภำพแผนไทยชีวกบูรพำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10133 001084900           โรงพยำบำลเกำะกูด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10134 001085000           โรงพยำบำลบำงคล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10135 001085100           โรงพยำบำลบำงน  ำเปรี ยว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10136 001085200           โรงพยำบำลบำงปะกง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10137 001085300           โรงพยำบำลบ้ำนโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10138 001085400           โรงพยำบำลพนมสำรคำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10139 001085500           โรงพยำบำลสนำมชัยเขต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10140 001085502           ศูนย์สุขภำพชุมชนบ้ำนหินแร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10141 001085600           โรงพยำบำลแปลงยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10142 001085700           โรงพยำบำลกบินทร์บุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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10143 001085800           โรงพยำบำลนำดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10144 001085900           โรงพยำบำลบ้ำนสร้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10145 001086000           โรงพยำบำลประจันตคำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10146 001086100           โรงพยำบำลศรีมหำโพธิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10147 001086200           โรงพยำบำลศรีมโหสถ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10148 001086300           โรงพยำบำลปำกพลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10149 001086400           โรงพยำบำลบ้ำนนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10150 001086500           โรงพยำบำลองครักษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10151 001086600           โรงพยำบำลคลองหำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10152 001086700           โรงพยำบำลตำพระยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10153 001086800           โรงพยำบำลวังน  ำเย็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10154 001086900           โรงพยำบำลวัฒนำนคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10155 001086901           ศูนย์สุขภำพชุมชนต ำบลวัฒนำนคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10156 001087000           โรงพยำบำลอรัญประเทศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10157 001087100           โรงพยำบำลครบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10158 001087200           โรงพยำบำลเสิงสำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10159 001087300           โรงพยำบำลคง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10160 001087400           โรงพยำบำลบ้ำนเหล่ือม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10161 001087500           โรงพยำบำลจักรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10162 001087600           โรงพยำบำลโชคชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10163 001087700           โรงพยำบำลด่ำนขุนทด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10164 001087800           โรงพยำบำลโนนไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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10165 001087900           โรงพยำบำลโนนสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10166 001088000           โรงพยำบำลขำมสะแกแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10167 001088001           ศูนย์สุขภำพชุมชนขำมสะแกแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10168 001088100           โรงพยำบำลบัวใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10169 001088101           ศูนย์แพทย์ชุมชนสีดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10170 001088102           ศูนย์สุขภำพชุมชนโรงพยำบำลบัวใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10171 001088200           โรงพยำบำลประทำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10172 001088300           โรงพยำบำลปักธงชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10173 001088400           โรงพยำบำลพิมำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10174 001088500           โรงพยำบำลห้วยแถลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10175 001088600           โรงพยำบำลชุมพวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10176 001088700           โรงพยำบำลสูงเนิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10177 001088800           โรงพยำบำลขำมทะเลสอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10178 001088801           ศูนย์สุขภำพชุมชนต ำบลขำมทะเลสอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10179 001088900           โรงพยำบำลสีคิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10180 001089000           โรงพยำบำลปำกช่องนำนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10181 001089100           โรงพยำบำลหนองบุนนำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10182 001089200           โรงพยำบำลแก้งสนำมนำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10183 001089201           ศูนย์แพทย์ชุมชนต ำบลแก้งสนำมนำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10184 001089300           โรงพยำบำลโนนแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10185 001089400           โรงพยำบำลวังน  ำเขียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10186 001089500           โรงพยำบำลคูเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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10187 001089600           โรงพยำบำลกระสัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10188 001089700           โรงพยำบำลนำงรอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10189 001089800           โรงพยำบำลหนองก่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10190 001089801           ศูนย์สุขภำพชุมชนโรงพยำบำลหนองก่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10191 001089900           โรงพยำบำลละหำนทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10192 001090000           โรงพยำบำลประโคนชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10193 001090100           โรงพยำบำลบ้ำนกรวด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10194 001090200           โรงพยำบำลพุทไธสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10195 001090201           ศูนย์สุขภำพชุมชนโรงพยำบำลพุทไธสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10196 001090400           โรงพยำบำลล ำปลำยมำศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10197 001090500           โรงพยำบำลสตึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10198 001090600           โรงพยำบำลปะค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10199 001090700           โรงพยำบำลนำโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10200 001090800           โรงพยำบำลหนองหงส์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10201 001090900           โรงพยำบำลพลับพลำชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10202 001091000           โรงพยำบำลห้วยรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10203 001091100           โรงพยำบำลโนนสุวรรณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10204 001091200           โรงพยำบำลช ำนิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10205 001091300           โรงพยำบำลบ้ำนใหม่ไชยพจน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10206 001091400           โรงพยำบำลโนนดินแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10207 001091500           โรงพยำบำลชุมพลบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10208 001091600           โรงพยำบำลท่ำตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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10209 001091700           โรงพยำบำลจอมพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10210 001091800           โรงพยำบำลปรำสำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10211 001091900           โรงพยำบำลกำบเชิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10212 001092000           โรงพยำบำลรัตนบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10213 001092100           โรงพยำบำลสนม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10214 001092200           โรงพยำบำลศีขรภูมิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10215 001092300           โรงพยำบำลสังขะ  ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10216 001092400           โรงพยำบำลล ำดวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10217 001092500           โรงพยำบำลส ำโรงทำบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10218 001092600           โรงพยำบำลบัวเชด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10219 001092700           โรงพยำบำลยำงชุมน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10220 001092800           โรงพยำบำลกันทรำรมย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10221 001092900           โรงพยำบำลกันทรลักษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10222 001093000           โรงพยำบำลขุขันธ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10223 001093100           โรงพยำบำลไพรบึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10224 001093200           โรงพยำบำลปรำงค์กู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10225 001093300           โรงพยำบำลขุนหำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10226 001093400           โรงพยำบำลรำษีไศล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10227 001093500           โรงพยำบำลอุทุมพรพิสัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10228 001093600           โรงพยำบำลบึงบูรพ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10229 001093700           โรงพยำบำลห้วยทับทัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10230 001093800           โรงพยำบำลโนนคูณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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10231 001093900           โรงพยำบำลศรีรัตนะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10232 001094000           โรงพยำบำลวังหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10233 001094100           โรงพยำบำลน  ำเกลี ยง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10234 001094200           โรงพยำบำลภูสิงห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10235 001094300           โรงพยำบำลเมืองจันทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10236 001094400           โรงพยำบำลศรีเมืองใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10237 001094401           ศูนย์สุขภำพชุมชนฟ้ำห่วน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10238 001094500           โรงพยำบำลโขงเจียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10239 001094501           ศูนย์สุขภำพชุมชนโรงพยำบำลโขงเจียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10240 001094600           โรงพยำบำลเข่ืองใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10241 001094601           ศูนย์สุขภำพชุมชนโรงพยำบำลเข่ืองใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10242 001094700           โรงพยำบำลเขมรำฐ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10243 001094701           ศูนย์สุขภำพชุมชนโรงพยำบำลเขมรำฐ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10244 001094800           โรงพยำบำลนำจะหลวย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10245 001094801           ศูนย์สุขภำพชุมชนโรงพยำบำลนำจะหลวย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10246 001094900           โรงพยำบำลน  ำยืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10247 001094901           ศูนย์สุขภำพชุมชนโรงพยำบำลน  ำยืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10248 001095000           โรงพยำบำลบุณฑริก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10249 001095001           ศูนย์สุขภำพชุมชนโพนงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10250 001095100           โรงพยำบำลตระกำรพืชผล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10251 001095101           ศูนย์สุขภำพชุมชนโรงพยำบำลตระกำรพืชผล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10252 001095200           โรงพยำบำลกุดข้ำวปุ้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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10253 001095201           ศูนย์สุขภำพชุมชนโรงพยำบำลกุดข้ำวปุ้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10254 001095300           โรงพยำบำลม่วงสำมสิบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10255 001095301           ศูนย์สุขภำพชุมชนโรงพยำบำลม่วงสำมสิบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10256 001095400           โรงพยำบำลวำรินช ำรำบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10257 001095401           ศูนย์สุขภำพชุมชนโรงพยำบำลวำรินช ำรำบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10258 001095600           โรงพยำบำลพิบูลมังสำหำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10259 001095601           ศูนย์สุขภำพชุมชนโรงพยำบำลพิบูลมังสำหำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10260 001095700           โรงพยำบำลตำลสุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10261 001095701           ศูนย์สุขภำพชุมชนโรงพยำบำลตำลสุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10262 001095800           โรงพยำบำลโพธ์ิไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10263 001095801           ศูนย์สุขภำพชุมชนโรงพยำบำลโพธ์ิไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10264 001095900           โรงพยำบำลส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10265 001095901           ศูนย์สุขภำพชุมชนโรงพยำบำลส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10266 001096000           โรงพยำบำลดอนมดแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10267 001096001           ศูนย์สุขภำพชุมชนโรงพยำบำลดอนมดแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10268 001096100           โรงพยำบำลสิรินธร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10269 001096101           ศูนย์สุขภำพชุมชนโรงพยำบำลสิรินธร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10270 001096200           โรงพยำบำลทุ่งศรีอุดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10271 001096201           ศูนย์สุขภำพชุมชนโรงพยำบำลทุ่งศรีอุดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10272 001096300           โรงพยำบำลทรำยมูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10273 001096400           โรงพยำบำลกุดชุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10274 001096500           โรงพยำบำลค ำเข่ือนแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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10275 001096600           โรงพยำบำลป่ำติ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10276 001096700           โรงพยำบำลมหำชนะชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10277 001096800           โรงพยำบำลค้อวัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10278 001096900           โรงพยำบำลไทยเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10279 001097000           โรงพยำบำลบ้ำนเขว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10280 001097100           โรงพยำบำลคอนสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10281 001097200           โรงพยำบำลเกษตรสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10282 001097300           โรงพยำบำลหนองบัวแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10283 001097400           โรงพยำบำลจัตุรัส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10284 001097500           โรงพยำบำลบ ำเหน็จณรงค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10285 001097600           โรงพยำบำลหนองบัวระเหว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10286 001097700           โรงพยำบำลเทพสถิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10287 001097800           โรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10288 001097900           โรงพยำบำลบ้ำนแท่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10289 001098000           โรงพยำบำลแก้งคร้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10290 001098100           โรงพยำบำลคอนสำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10291 001098200           โรงพยำบำลภักดีชุมพล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10292 001098300           โรงพยำบำลเนินสง่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10293 001098400           เทศบำลต ำบลห้วยยอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10294 001098500           โรงพยำบำลชำนุมำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10295 001098600           โรงพยำบำลปทุมรำชวงศำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10296 001098700           โรงพยำบำลพนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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10297 001098800           โรงพยำบำลเสนำงคนิคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10298 001098900           โรงพยำบำลหัวตะพำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10299 001099000           โรงพยำบำลลืออ ำนำจ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10300 001099100           โรงพยำบำลนำกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10301 001099101           ศูนย์สุขภำพชุมชนต ำบลนำกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10302 001099200           โรงพยำบำลโนนสัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10303 001099201           ศูนย์สุขภำพชุมชนโนนสัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10304 001099300           โรงพยำบำลศรีบุญเรือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10305 001099301           ศูนย์สุขภำพชุมชนศรีบุญเร่ือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10306 001099400           โรงพยำบำลสุวรรณคูหำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10307 001099401           ศูนย์สุขภำพชุมชนสุวรรณคูหำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10308 001099500           โรงพยำบำลบ้ำนฝำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10309 001099501           ศูนย์สุขภำพชุมชนต ำบลบ้ำนฝำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10310 001099600           โรงพยำบำลพระยืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10311 001099601           ศูนย์สุขภำพชุมชนพระยืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10312 001099700           โรงพยำบำลหนองเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10313 001099701           ศูนย์สุขภำพชุมชนหนองเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10314 001099800           โรงพยำบำลชุมแพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10315 001099900           โรงพยำบำลสีชมพู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10316 001099901           ศูนย์สุขภำพชุมชนต ำบลวังเพ่ิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10317 001100000           โรงพยำบำลน  ำพอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10318 001100100           โรงพยำบำลอุบลรัตน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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10319 001100101           ศูนย์สุขภำพชุมชนเข่ือนอุบลรัตน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10320 001100200           โรงพยำบำลบ้ำนไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10321 001100300           โรงพยำบำลเปือยน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10322 001100400           โรงพยำบำลพล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10323 001100401           ศูนย์สุขภำพชุชนศูนย์สุขภำพชุมชนโรงพยำบำลพล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10324 001100402           ศูนย์สุขภำพชุมชนโรงพยำบำลพล(เทศบำลเมืองพล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10325 001100500           โรงพยำบำลแวงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10326 001100501           ศูนย์สุขภำพชุมชนแวงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10327 001100600           โรงพยำบำลแวงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10328 001100700           โรงพยำบำลหนองสองห้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10329 001100701           ศูนย์สุขภำพชุมชนหนองสองห้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10330 001100800           โรงพยำบำลภูเวียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10331 001100802           โรงพยำบำลเวียงเก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10332 001100803           โรงพยำบำลหนองนำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10333 001100900           โรงพยำบำลมัญจำคีรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10334 001100901           ศูนย์สุขภำพชุมชนกุดเค้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10335 001101000           โรงพยำบำลชนบท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10336 001101001           ศูนย์สุขภำพชุมชนโรงพยำบำลชนบท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10337 001101100           โรงพยำบำลเขำสวนกวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10338 001101200           โรงพยำบำลภูผำม่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10339 001101201           ศูนย์สุขภำพชุมชนภูผำม่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10340 001101300           โรงพยำบำลกุดจับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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10341 001101400           โรงพยำบำลหนองวัวซอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10342 001101500           โรงพยำบำลกุมภวำปี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10343 001101600           โรงพยำบำลห้วยเกิ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10344 001101700           โรงพยำบำลโนนสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10345 001101800           โรงพยำบำลหนองหำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10346 001101900           โรงพยำบำลทุ่งฝน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10347 001102000           โรงพยำบำลไชยวำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10348 001102100           โรงพยำบำลศรีธำตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10349 001102200           โรงพยำบำลวังสำมหมอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10350 001102300           โรงพยำบำลบ้ำนผือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10351 001102400           โรงพยำบำลน  ำโสม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10352 001102500           โรงพยำบำลเพ็ญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10353 001102600           โรงพยำบำลสร้ำงคอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10354 001102700           โรงพยำบำลหนองแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10355 001102800           โรงพยำบำลนำยูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10356 001102900           โรงพยำบำลพิบูลย์รักษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10357 001103000           โรงพยำบำลนำด้วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10358 001103100           โรงพยำบำลเชียงคำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10359 001103200           โรงพยำบำลปำกชม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10360 001103300           โรงพยำบำลนำแห้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10361 001103400           โรงพยำบำลภูเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10362 001103500           โรงพยำบำลท่ำล่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

10363 001103600           โรงพยำบำลวังสะพุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10364 001103700           โรงพยำบำลภูกระดึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10365 001103800           โรงพยำบำลภูหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10366 001103900           โรงพยำบำลผำขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10367 001104000           โรงพยำบำลบึงกำฬ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10368 001104100           โรงพยำบำลพรเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10369 001104200           โรงพยำบำลโพนพิสัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10370 001104300           โรงพยำบำลโซ่พิสัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10371 001104400           โรงพยำบำลศรีเชียงใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10372 001104500           โรงพยำบำลสังคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10373 001104600           โรงพยำบำลเซกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10374 001104700           โรงพยำบำลปำกคำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10375 1104701             ศูนย์สุขภำพชุมชนโรงพยำบำลปำกคำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10376 001104800           โรงพยำบำลบึงโขงหลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10377 001104801           ศูนย์สุขภำพชุมชนโรงพยำบำลบึงโขงหลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10378 001104900           โรงพยำบำลศรีวิไล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10379 001105000           โรงพยำบำลบุ่งคล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10380 001105100           โรงพยำบำลแกด ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10381 001105200           โรงพยำบำลโกสุมพิสัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10382 001105300           โรงพยำบำลกันทรวิชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10383 001105400           โรงพยำบำลเชียงยืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10384 001105500           โรงพยำบำลบรบือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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10385 001105600           โรงพยำบำลนำเชือก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10386 001105700           โรงพยำบำลพยัคฆภูมิพิสัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10387 001105800           โรงพยำบำลวำปีปทุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10388 001105900           โรงพยำบำลนำดูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10389 001106000           โรงพยำบำลยำงสีสุรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10390 001106100           โรงพยำบำลเกษตรวิสัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10391 001106200           โรงพยำบำลปทุมรัตต์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10392 001106300           โรงพยำบำลจตุรพักตรพิมำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10393 001106400           โรงพยำบำลธวัชบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10394 001106500           โรงพยำบำลพนมไพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10395 001106600           โรงพยำบำลโพนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10396 001106700           โรงพยำบำลโพธ์ิชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10397 001106800           โรงพยำบำลหนองพอก  ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10398 001106900           โรงพยำบำลเสลภูมิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10399 001107000           โรงพยำบำลสุวรรณภูมิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10400 001107100           โรงพยำบำลเมืองสรวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10401 001107200           โรงพยำบำลโพนทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10402 001107300           โรงพยำบำลอำจสำมำรถ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10403 001107400           โรงพยำบำลเมยวดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10404 001107500           โรงพยำบำลศรีสมเด็จ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10405 001107600           โรงพยำบำลจังหำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10406 001107700           โรงพยำบำลนำมน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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10407 001107800           โรงพยำบำลกมลำไสย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10408 001107900           โรงพยำบำลร่องค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10409 001108000           โรงพยำบำลเขำวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10410 001108100           โรงพยำบำลยำงตลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10411 001108200           โรงพยำบำลห้วยเม็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10412 001108300           โรงพยำบำลสหัสขันธ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10413 001108400           โรงพยำบำลค ำม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10414 001108500           โรงพยำบำลท่ำคันโท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10415 001108600           โรงพยำบำลหนองกุงศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10416 001108700           โรงพยำบำลสมเด็จ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10417 001108800           โรงพยำบำลห้วยผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10418 001108900           โรงพยำบำลกุสุมำลย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10419 001109000           โรงพยำบำลกุดบำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10420 001109100           โรงพยำบำลพระอำจำรย์ฝ้ันอำจำโร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10421 001109200           โรงพยำบำลพังโคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10422 001109300           โรงพยำบำลวำริชภูมิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10423 001109400           โรงพยำบำลนิคมน  ำอูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10424 001109500           โรงพยำบำลวำนรนิวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10425 001109600           โรงพยำบำลค ำตำกล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10426 001109700           โรงพยำบำลบ้ำนม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10427 001109800           โรงพยำบำลอำกำศอ ำนวย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10428 001109900           โรงพยำบำลส่องดำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

10429 001110000           โรงพยำบำลเต่ำงอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10430 001110100           โรงพยำบำลโคกศรีสุพรรณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10431 001110200           โรงพยำบำลเจริญศิลป์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10432 001110300           โรงพยำบำลโพนนำแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10433 001110400           โรงพยำบำลปลำปำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10434 001110500           โรงพยำบำลท่ำอุเทน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10435 001110600           โรงพยำบำลบ้ำนแพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10436 001110700           โรงพยำบำลนำทม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10437 001110800           โรงพยำบำลเรณูนคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10438 001110900           โรงพยำบำลนำแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10439 001111000           โรงพยำบำลศรีสงครำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10440 001111100           โรงพยำบำลนำหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10441 001111200           โรงพยำบำลโพนสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10442 001111300           โรงพยำบำลนิคมค ำสร้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10443 001111400           โรงพยำบำลดอนตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10444 001111500           โรงพยำบำลดงหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10445 001111600           โรงพยำบำลค ำชะอี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10446 001111700           โรงพยำบำลหว้ำนใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10447 001111800           โรงพยำบำลหนองสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10448 001111900           โรงพยำบำลจอมทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10449 001112000           โรงพยำบำลเทพรัตนเวชชำนุกุล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10450 001112001           ศูนย์สุขภำพชุมชนช่ำงเค่ิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

10451 001112100           โรงพยำบำลเชียงดำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10452 001112101           ศูนย์สุขภำพชุมชนโรงพยำบำลเชียงดำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10453 001112200           โรงพยำบำลดอยสะเก็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10454 001112201           ศูนย์สุขภำพชุมชนเชิงดอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10455 001112300           โรงพยำบำลแม่แตง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10456 001112301           ศูนย์สุขภำพชุมชนสันมหำพน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10457 001112302           ศูนย์สุขภำพชุมชนเมืองแกนพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10458 001112400           โรงพยำบำลสะเมิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10459 001112401           ศูนย์สุขภำพชุมชนสะเมิงใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10460 001112500           โรงพยำบำลฝำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10461 001112501           ศูนย์สุขภำพชุมชนโรงพยำบำลฝำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10462 001112600           โรงพยำบำลแม่อำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10463 001112601           ศูนย์สุขภำพชุมชนโรงพยำบำลแม่อำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10464 001112700           โรงพยำบำลพร้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10465 001112701           ศูนย์สุขภำพชุมชนเวียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10466 001112800           โรงพยำบำลสันป่ำตอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10467 001112900           โรงพยำบำลสันก ำแพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10468 001113000           โรงพยำบำลสันทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10469 001113001           ศูนย์สุขภำพชุมชนต ำบลหนองหำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10470 001113100           โรงพยำบำลหำงดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10471 001113101           ศูนย์สุขภำพชุมชนโรงพยำบำลหำงดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10472 001113200           โรงพยำบำลฮอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

10473 001113300           โรงพยำบำลดอยเต่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10474 001113400           โรงพยำบำลอมก๋อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10475 001113500           โรงพยำบำลสำรภี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10476 001113600           โรงพยำบำลเวียงแหง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10477 001113601           ศูนย์สุขภำพชุมชนโรงพยำบำลเวียงแหง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10478 001113700           โรงพยำบำลไชยปรำกำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10479 001113701           ศูนย์สุขภำพชุมชนโรงพยำบำลไชยปรำกำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10480 001113800           โรงพยำบำลแม่วำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10481 001113900           โรงพยำบำลแม่ออน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10482 001113901           ศูนย์สุขภำพชุมชนโรงพยำบำลแม่ออน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10483 001114000           โรงพยำบำลแม่ทำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10484 001114001           ศูนย์สุขภำพชุมชนโรงพยำบำลแม่ทำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10485 001114100           โรงพยำบำลบ้ำนโฮ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10486 001114101           ศูนย์สุขภำพชุมชนโรงพยำบำลบ้ำนโฮ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10487 001114200           โรงพยำบำลลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10488 001114201           ศูนย์สุขภำพชุมชนโรงพยำบำลลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10489 001114300           โรงพยำบำลทุ่งหัวช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10490 001114400           โรงพยำบำลป่ำซำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10491 001114401           ศูนย์สุขภำพชุมชนโรงพยำบำลป่ำซำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10492 001114500           โรงพยำบำลบ้ำนธิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10493 001114501           ศูนย์บริกำรสุขภำพชุมชนบ้ำนศรีดอนชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10494 001114502           ศูนย์บริกำรสุขภำพชุมชนบ้ำนใหม่กำดเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

10495 001114600           โรงพยำบำลแม่เมำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10496 001114700           โรงพยำบำลเกำะคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10497 001114800           โรงพยำบำลเสริมงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10498 001114900           โรงพยำบำลงำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10499 001115000           โรงพยำบำลแจ้ห่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10500 001115100           โรงพยำบำลวังเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10501 001115200           โรงพยำบำลเถิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10502 001115300           โรงพยำบำลแม่พริก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10503 001115400           โรงพยำบำลแม่ทะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10504 001115500           โรงพยำบำลสบปรำบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10505 001115600           โรงพยำบำลห้ำงฉัตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10506 001115601           ศูนย์สุขภำพชุมชนต ำบลห้ำงฉัตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10507 001115700           โรงพยำบำลเมืองปำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10508 001115800           โรงพยำบำลตรอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10509 001115900           โรงพยำบำลท่ำปลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10510 001116000           โรงพยำบำลน  ำปำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10511 001116100           โรงพยำบำลฟำกท่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10512 001116200           โรงพยำบำลบ้ำนโคก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10513 001116300           โรงพยำบำลพิชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10514 001116400           โรงพยำบำลลับแล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10515 001116500           โรงพยำบำลทองแสนขัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10516 001116600           โรงพยำบำลร้องกวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

10517 001116700           โรงพยำบำลลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10518 001116800           เทศบำลนครปำกเกร็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10519 001116900           โรงพยำบำลสูงเม่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10520 001117000           โรงพยำบำลสอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10521 001117100           โรงพยำบำลวังชิ น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10522 001117200           โรงพยำบำลหนองม่วงไข่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10523 001117300           โรงพยำบำลแม่จริม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10524 001117400           โรงพยำบำลบ้ำนหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10525 001117500           โรงพยำบำลนำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10526 001117600           โรงพยำบำลท่ำวังผำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10527 001117700           โรงพยำบำลเวียงสำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10528 001117800           โรงพยำบำลทุ่งช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10529 001117900           โรงพยำบำลเชียงกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10530 001118000           โรงพยำบำลนำหม่ืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10531 001118100           โรงพยำบำลสันติสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10532 001118200           โรงพยำบำลบ่อเกลือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10533 001118300           โรงพยำบำลสองแคว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10534 001118400           โรงพยำบำลจุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10535 001118401           ฝ่ำยเวชศำสตร์ชุมชนโรงพยำบำลจุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10536 001118500           โรงพยำบำลเชียงม่วน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10537 001118501           ศูนย์สุขภำพชุมชนบ้ำนมำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10538 001118600           โรงพยำบำลดอกค ำใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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10539 001118700           โรงพยำบำลปง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10540 001118701           ศูนย์สุขภำพชุมชนต ำบลนำปรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10541 001118800           โรงพยำบำลแม่ใจ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10542 001118900           โรงพยำบำลเทิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10543 001119000           โรงพยำบำลพำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10544 001119100           โรงพยำบำลป่ำแดด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10545 001119200           โรงพยำบำลแม่จัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10546 001119201           หน่วยปฐมภูมิต ำบลแม่จัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10547 001119300           โรงพยำบำลเชียงแสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10548 001119400           โรงพยำบำลแม่สำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10549 001119500           โรงพยำบำลแม่สรวย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10550 001119600           โรงพยำบำลเวียงป่ำเป้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10551 001119700           โรงพยำบำลพญำเม็งรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10552 001119800           โรงพยำบำลเวียงแก่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10553 001119900           โรงพยำบำลขุนตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10554 001120000           โรงพยำบำลแม่ฟ้ำหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10555 001120100           โรงพยำบำลแม่ลำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10556 001120200           โรงพยำบำลเวียงเชียงรุ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10557 001120300           โรงพยำบำลขุนยวม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10558 001120400           โรงพยำบำลปำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10559 001120500           โรงพยำบำลแม่สะเรียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10560 001120600           โรงพยำบำลแม่ลำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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10561 001120700           โรงพยำบำลสบเมย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10562 001120800           โรงพยำบำลปำงมะผ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10563 001120900           โรงพยำบำลโกรกพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10564 001121000           โรงพยำบำลชุมแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10565 001121100           โรงพยำบำลหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10566 001121200           โรงพยำบำลบรรพตพิสัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10567 001121300           โรงพยำบำลเก้ำเลี ยว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10568 001121400           โรงพยำบำลตำคลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10569 001121500           โรงพยำบำลท่ำตะโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10570 001121600           โรงพยำบำลไพศำลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10571 001121700           โรงพยำบำลพยุหะคีรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10572 001121800           โรงพยำบำลลำดยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10573 001121900           โรงพยำบำลตำกฟ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10574 001122000           โรงพยำบำลแม่วงก์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10575 001122100           โรงพยำบำลทัพทัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10576 001122101           หน่วยบริกำรสุขภำพบ้ำนทัพยำยปอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10577 001122200           โรงพยำบำลสว่ำงอำรมณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10578 001122300           โรงพยำบำลหนองฉำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10579 001122400           โรงพยำบำลหนองขำหย่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10580 001122500           โรงพยำบำลบ้ำนไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10581 001122600           โรงพยำบำลลำนสัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10582 001122700           โรงพยำบำลห้วยคต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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10583 001122800           โรงพยำบำลทุ่งโพธ์ิทะเล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10584 001122900           โรงพยำบำลไทรงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10585 001123000           โรงพยำบำลคลองลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10586 001123100           โรงพยำบำลขำณุวรลักษบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10587 001123200           โรงพยำบำลคลองขลุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10588 001123300           โรงพยำบำลพรำนกระต่ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10589 001123400           โรงพยำบำลลำนกระบือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10590 001123500           โรงพยำบำลทรำยทองวัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10591 001123600           โรงพยำบำลปำงศิลำทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10592 001123700           เทศบำลเมืองบำงบัวทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10593 001123800           โรงพยำบำลบ้ำนตำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10594 001123900           โรงพยำบำลสำมเงำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10595 001124000           โรงพยำบำลแม่ระมำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10596 001124100           โรงพยำบำลท่ำสองยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10597 001124200           โรงพยำบำลพบพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10598 001124300           โรงพยำบำลอุ้มผำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10599 001124400           โรงพยำบำลบ้ำนด่ำนลำนหอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10600 001124500           โรงพยำบำลคีรีมำศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10601 001124600           โรงพยำบำลกงไกรลำศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10602 001124601           หน่วยบริกำรปฐมภูมิโรงพยำบำลกงไกรลำศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10603 001124700           โรงพยำบำลศรีสัชนำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10604 001124800           โรงพยำบำลสวรรคโลก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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10605 001124801           ศูนย์สุขภำพชุมชนต ำบลในเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10606 001124900           โรงพยำบำลศรีนคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10607 001125000           โรงพยำบำลทุ่งเสล่ียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10608 001125100           โรงพยำบำลชำติตระกำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10609 001125101           ศูนย์สุขภำพชุมชนโรงพยำบำลชำติตระกำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10610 001125200           โรงพยำบำลบำงระก ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10611 001125201           ศูนย์สุขภำพชุมชนต ำบลบำงระก ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10612 001125300           โรงพยำบำลบำงกระทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10613 001125301           ศูนย์สุขภำพชุมชนต ำบลบำงกระทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10614 001125400           โรงพยำบำลพรหมพิรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10615 001125500           โรงพยำบำลวัดโบสถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10616 001125600           โรงพยำบำลวังทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10617 001125601           ศูนย์สุขภำพชุมชนร่วมใจ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10618 001125602           ศูนย์สุขภำพชุมชนวังทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10619 001125700           โรงพยำบำลเนินมะปรำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10620 001125701           ศูนย์แพทย์ชุมชนเนินมะปรำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10621 001125800           โรงพยำบำลวังทรำยพูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10622 001125900           โรงพยำบำลโพธ์ิประทับช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10623 001126000           โรงพยำบำลบำงมูลนำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10624 001126100           โรงพยำบำลโพทะเล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10625 001126200           โรงพยำบำลสำมง่ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10626 001126300           โรงพยำบำลทับคล้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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10627 001126400           โรงพยำบำลชนแดน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10628 001126500           โรงพยำบำลหล่มสัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10629 001126600           โรงพยำบำลวิเชียรบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10630 001126700           โรงพยำบำลศรีเทพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10631 001126701           ศูนย์สุขภำพชุมชนโรงพยำบำลศรีเทพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10632 001126800           โรงพยำบำลหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10633 001126900           โรงพยำบำลบึงสำมพัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10634 001127000           โรงพยำบำลน  ำหนำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10635 001127100           โรงพยำบำลวังโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10636 001127200           โรงพยำบำลเขำค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10637 001127300           โรงพยำบำลสวนผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10638 001127301           ศูนย์สุขภำพชุมชนบ้ำนสวนผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10639 001127400           โรงพยำบำลบำงแพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10640 001127401           ศูนย์สุขภำพชุมชนต ำบลบำงแพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10641 001127500           โรงพยำบำลเจ็ดเสมียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10642 001127501           ศูนย์สุขภำพชุมชนเจ็ดเสมียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10643 001127600           โรงพยำบำลปำกท่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10644 001127601           ศูนย์สุขภำพชุมชนต ำบลปำกท่อ (รพ.ปำกท่อ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10645 001127700           โรงพยำบำลวัดเพลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10646 001127701           ศูนย์สุขภำพชุมชนต ำบลวัดเพลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10647 001127800           โรงพยำบำลไทรโยค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10648 001127900           โรงพยำบำลสมเด็จพระปิยมหำรำชรมณียเขต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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10649 001128000           โรงพยำบำลบ่อพลอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10650 001128100           โรงพยำบำลท่ำกระดำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10651 001128200           โรงพยำบำลสมเด็จพระสังฆรำชองค์ท่ี 19 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10652 001128300           โรงพยำบำลทองผำภูมิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10653 001128400           โรงพยำบำลสังขละบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10654 001128500           โรงพยำบำลเจ้ำคุณไพบูลย์พนมทวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10655 001128600           โรงพยำบำลเลำขวัญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10656 001128700           โรงพยำบำลด่ำนมะขำมเตี ย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10657 001128800           โรงพยำบำลสถำนพระบำรมี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10658 001128900           โรงพยำบำลเดิมบำงนำงบวช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10659 001129000           โรงพยำบำลด่ำนช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10660 001129100           โรงพยำบำลบำงปลำม้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10661 001129200           โรงพยำบำลศรีประจันต์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10662 001129300           โรงพยำบำลดอนเจดีย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10663 001129400           โรงพยำบำลสำมชุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10664 001129500           โรงพยำบำลอู่ทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10665 001129600           โรงพยำบำลหนองหญ้ำไซ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10666 001129700           โรงพยำบำลก ำแพงแสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10667 001129800           โรงพยำบำลนครชัยศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10668 001129900           โรงพยำบำลห้วยพลู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10669 001130000           โรงพยำบำลดอนตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10670 001130100           โรงพยำบำลบำงเลน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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10671 001130200           โรงพยำบำลสำมพรำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10672 001130300           โรงพยำบำลพุทธมณฑล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10673 001130400           โรงพยำบำลกระทุ่มแบน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10674 001130500           โรงพยำบำลบ้ำนแพ้ว (องค์กำรมหำชน) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10675 001130600           โรงพยำบำลนภำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10676 001130601           ศูนย์สุขภำพชุมชนกะดังงำ โรงพยำบำลนภำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10677 001130700           โรงพยำบำลอัมพวำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10678 001130800           โรงพยำบำลเขำย้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10679 001130900           โรงพยำบำลหนองหญ้ำปล้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10680 001131000           โรงพยำบำลชะอ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10681 001131100           โรงพยำบำลท่ำยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10682 001131200           โรงพยำบำลบ้ำนลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10683 001131300           โรงพยำบำลบ้ำนแหลม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10684 001131400           โรงพยำบำลแก่งกระจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10685 001131500           โรงพยำบำลกุยบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10686 001131501           ศูนย์สุขภำพชุมชนโรงพยำบำลกุยบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10687 001131600           โรงพยำบำลทับสะแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10688 001131601           ศูนย์สุขภำพชุมชนโรงพยำบำลทับสะแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10689 001131700           โรงพยำบำลบำงสะพำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10690 001131800           โรงพยำบำลบำงสะพำนน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10691 001131900           โรงพยำบำลปรำณบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10692 001132000           โรงพยำบำลหัวหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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10693 001132100           โรงพยำบำลสำมร้อยยอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10694 001132101           ศูนย์สุขภำพชุมชนโรงพยำบำลสำมร้อยยอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10695 001132200           โรงพยำบำลพรหมคีรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10696 001132300           โรงพยำบำลละอุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10697 001132400           โรงพยำบำลลำนสะกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10698 001132500           โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชฉวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10699 001132600           โรงพยำบำลพิปูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10700 001132700           โรงพยำบำลเชียรใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10701 001132800           โรงพยำบำลชะอวด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10702 001132900           โรงพยำบำลท่ำศำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10703 001133000           โรงพยำบำลทุ่งสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10704 001133100           โรงพยำบำลนำบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10705 001133200           โรงพยำบำลทุ่งใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10706 001133300           โรงพยำบำลปำกพนัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10707 001133400           โรงพยำบำลร่อนพิบูลย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10708 001133500           โรงพยำบำลสิชล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10709 001133600           โรงพยำบำลขนอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10710 001133700           โรงพยำบำลหัวไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10711 001133800           โรงพยำบำลบำงขัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10712 001133900           โรงพยำบำลถ  ำพรรณรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10713 001134000           โรงพยำบำลเขำพนม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10714 001134100           โรงพยำบำลเกำะลันตำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

10715 001134101           ศูนย์สุขภำพชุมชนโรงพยำบำลเกำะลันตำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10716 001134200           โรงพยำบำลคลองท่อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10717 001134201           ศูนย์สุขภำพชุมชนคล่องท่อมใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10718 001134300           โรงพยำบำลอ่ำวลึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10719 001134301           ศูนย์สุขภำพชุมชนโรงพยำบำลอ่ำวลึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10720 001134400           โรงพยำบำลปลำยพระยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10721 001134500           โรงพยำบำลล ำทับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10722 001134600           โรงพยำบำลเหนือคลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10723 001134700           โรงพยำบำลเกำะยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10724 001134800           โรงพยำบำลกะปง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10725 001134900           โรงพยำบำลตะก่ัวทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10726 001134901           ศูนย์สุขภำพชุมชนโรงพยำบำลตะก่ัวทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10727 001135000           โรงพยำบำลบำงไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10728 001135100           เทศบำลต ำบลบำงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10729 001135200           โรงพยำบำลคุระบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10730 001135300           โรงพยำบำลทับปุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10731 001135400           โรงพยำบำลท้ำยเหมืองชัยพัฒน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10732 001135500           โรงพยำบำลป่ำตอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10733 001135600           โรงพยำบำลถลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10734 001135601           ศูนย์สุขภำพชุมชนต ำบลเทพกระษัตรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10735 001135700           โรงพยำบำลกำญจนดิษฐ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10736 001135800           โรงพยำบำลดอนสัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

10737 001135900           โรงพยำบำลเกำะพะงัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10738 001136000           โรงพยำบำลไชยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10739 001136100           โรงพยำบำลท่ำชนะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10740 001136200           โรงพยำบำลคีรีรัฐนิคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10741 001136300           โรงพยำบำลบ้ำนตำขุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10742 001136400           โรงพยำบำลพนม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10743 001136500           โรงพยำบำลท่ำฉำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10744 001136600           โรงพยำบำลบ้ำนนำสำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10745 001136700           โรงพยำบำลบ้ำนนำเดิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10746 001136800           โรงพยำบำลเคียนซำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10747 001136900           โรงพยำบำลพระแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10748 001137000           โรงพยำบำลพุนพิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10749 001137100           โรงพยำบำลชัยบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10750 001137200           โรงพยำบำลกะเปอร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10751 001137300           โรงพยำบำลกระบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10752 001137400           โรงพยำบำลสุขส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10753 001137500           โรงพยำบำลปำกน  ำชุมพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10754 001137600           โรงพยำบำลท่ำแซะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10755 001137700           โรงพยำบำลปะทิว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10756 001137800           โรงพยำบำลมำบอ ำมฤต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10757 001137900           โรงพยำบำลหลังสวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10758 001138000           โรงพยำบำลปำกน  ำหลังสวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

10759 001138100           โรงพยำบำลละแม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10760 001138200           โรงพยำบำลพะโต๊ะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10761 001138300           โรงพยำบำลสวี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10762 001138500           โรงพยำบำลทุ่งตะโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10763 001138600           โรงพยำบำลสทิงพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10764 001138601           ศูนย์สุขภำพชุมชนโรงพยำบำลสทิงพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10765 001138700           โรงพยำบำลจะนะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10766 001138701           ศูนย์สุขภำพชุมชนบ้ำนลำงำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10767 001138702           ศูนย์สุขภำพชุมชนต ำบลบ้ำนนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10768 001138800           โรงพยำบำลสมเด็จพระบรมรำชินีนำถ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10769 001138801           หน่วยบริกำรปฐมภูมิโรงพยำบำลสมเด็จพระบรมรำชินีนำถ ณอ ำเภอนำทวี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10770 001139000           โรงพยำบำลเทพำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10771 001139100           โรงพยำบำลสะบ้ำย้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10772 001139101           กลุ่มงำนเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนโรงพยำบำลสะบ้ำย้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10773 001139200           โรงพยำบำลระโนด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10774 001139203           ศูนย์แพทย์ชุมชนวัดเบิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10775 001139300           โรงพยำบำลกระแสสินธ์ุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10776 001139301           ศูนย์สุขภำพชุมชนเชิงแส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10777 001139400           โรงพยำบำลรัตภูมิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10778 001139401           คลินิกชุมชนบ้ำนโคกแค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10779 001139500           โรงพยำบำลสะเดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10780 001139600           โรงพยำบำลนำหม่อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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10781 001139601           ศูนย์สุขภำพชุมชนพิจิตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10782 001139700           โรงพยำบำลควนเนียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10783 001139701           ศูนยืสุขภำพชุมชนควนเนียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10784 001139800           โรงพยำบำลปำดังเบซำร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10785 001139801           ศูนย์สุขภำพชุมชนโรงพยำบำลปำดังเบซำร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10786 001139900           โรงพยำบำลบำงกล่ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10787 001139901           คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัวโรงพยำบำลบำงกล่ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10788 001140000           โรงพยำบำลสิงหนคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10789 001140001           งำนเวชปฏิบัติครอบครัวโรงพยำบำลสิงหนคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10790 001140100           โรงพยำบำลคลองหอยโข่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10791 001140101           ศูนย์สุขภำพชุมชนโรงพยำบำลคลองหอยโข่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10792 001140200           โรงพยำบำลควนโดน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10793 001140300           โรงพยำบำลควนกำหลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10794 001140400           โรงพยำบำลท่ำแพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10795 001140500           โรงพยำบำลละงู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10796 001140600           โรงพยำบำลทุ่งหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10797 001140700           โรงพยำบำลกันตัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10798 001140701           ศูนย์สุขภำพชุมชนโรงพยำบำลกันตัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10799 001140800           โรงพยำบำลย่ำนตำขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10800 001140801           ศูนย์สุขภำพชุมชนโรงพยำบำลย่ำนตำขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10801 001140900           โรงพยำบำลปะเหลียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10802 001140901           ศูนย์สุขภำพชุมชนโรงพยำบำลปะเหลียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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10803 001141000           โรงพยำบำลสิเกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10804 001141001           ศูนย์สุขภำพชุมชนโรงพยำบำลสิเกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10805 001141100           โรงพยำบำลห้วยยอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10806 001141101           ศูนย์สุขภำพชุมชนโรงพยำบำลห้วยยอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10807 001141200           โรงพยำบำลวังวิเศษ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10808 001141201           ศูนย์สุขภำพชุมชนโรงพยำบำลวังวิเศษ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10809 001141300           โรงพยำบำลนำโยง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10810 001141301           ศูนย์สุขภำพชุมชนโรงพยำบำลนำโยง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10811 001141400           โรงพยำบำลกงหรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10812 001141500           โรงพยำบำลเขำชัยสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10813 001141502           ศูนย์สุขภำพชุมชนโรงพยำบำลเขำชัยสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10814 001141600           โรงพยำบำลตะโหมด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10815 001141700           โรงพยำบำลควนขนุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10816 001141703           ศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบำลควนขนุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10817 001141800           โรงพยำบำลปำกพะยูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10818 001141801           คลินิกเวชปฎิบัติครอบครัวบ้ำนโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10819 001141900           โรงพยำบำลศรีบรรพต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10820 001142000           โรงพยำบำลป่ำบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10821 001142100           โรงพยำบำลบำงแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10822 001142101           ศูนย์สุขภำพชุมชนโรงพยำบำลบำงแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10823 001142200           โรงพยำบำลป่ำพะยอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10824 001142201           ศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยำบำลป่ำพยอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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10825 001142300           โรงพยำบำลโคกโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10826 001142400           โรงพยำบำลหนองจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10827 001142500           โรงพยำบำลปะนำเระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10828 001142600           โรงพยำบำลมำยอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10829 001142700           โรงพยำบำลทุ่งยำงแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10830 001142800           โรงพยำบำลไม้แก่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10831 001142900           โรงพยำบำลยะหร่ิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10832 001142901           ศูนย์สุขภำพชุมชนต ำบลยำมู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10833 001143000           โรงพยำบำลยะรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10834 001143100           โรงพยำบำลแม่ลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10835 001143200           โรงพยำบำลบันนังสตำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10836 001143300           โรงพยำบำลธำรโต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10837 001143400           โรงพยำบำลรำมัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10838 001143500           โรงพยำบำลตำกใบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10839 001143600           โรงพยำบำลบำเจำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10840 001143700           โรงพยำบำลระแงะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10841 001143800           โรงพยำบำลรือเสำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10842 001143900           โรงพยำบำลศรีสำคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10843 001144000           โรงพยำบำลแว้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10844 001144100           โรงพยำบำลสุคิริน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10845 001144200           โรงพยำบำลสุไหงปำดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10846 001144300           โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชเดชอุดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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10847 001144302           ศูนย์สุขภำพชุมชนบ้ำนแขม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10848 001144400           โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชเลิงนกทำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10849 001144500           โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชกระนวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10850 001144600           โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชบ้ำนดุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10851 001144700           โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชด่ำนซ้ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10852 001144800           โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชท่ำบ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10853 001144900           โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชกุฉินำรำยณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10854 001145000           โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชสว่ำงแดนดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10855 001145100           โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชธำตุพนม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10856 001145200           โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชเด่นชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10857 001145300           โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชปัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10858 001145400           โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชเชียงของ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10859 001145500           โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชนครไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10860 001145600           โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชตะพำนหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10861 001145700           โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชหล่มเก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10862 001145800           โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชจอมบึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10863 001145801           ศูนย์สุขภำพชุมชน ต.จอมบึง (รพ.จอมบึง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10864 001145900           โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชเวียงสระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10865 001146000           โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชสำยบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10866 001146001           ศูนย์สำธำรณสุขชุมชนโรงพยำบำลพยุพรำชสำยบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10867 001146100           โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชยะหำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10868 001146300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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10869 001146400           โรงพยำบำลกะพ้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10870 001146600           สถำนพยำบำลทัณฑสถำนหญิงกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10871 001146700           สถำนพยำบำลเรือนจ ำพิเศษกรุงเทพมหำนคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10872 001146800           ทัณฑสถำนโรงพยำบำลรำชทัณฑ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10873 001146900           โรงพยำบำลเลิดสิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10874 001147000           โรงพยำบำลนพรัตนรำชธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10875 001147100           โรงพยำบำลสงฆ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10876 001147200           โรงพยำบำลรำชวิถี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10877 001147300           โรงพยำบำลเมตตำประชำรักษ์(วัดไร่ขิง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10878 001147400           โรงพยำบำลค่ำยสฤษด์ิเสนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10879 001147500           โรงพยำบำลค่ำยรำมรำชนิเวศน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10880 001147600           กองพยำบำลโรงเรียนเตรียมทหำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10881 001147700           โรงพยำบำลทหำรผ่ำนศึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10882 001147800           โรงพยำบำลสมเด็จพระป่ินเกล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10883 001147801           ศูนย์สุขภำพโรงพยำบำลสมเด็จพระป่ินเกล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10884 001147900           โรงพยำบำลทหำรเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหำรเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10885 001148000           โรงพยำบำลกรมสรรพำวุธทหำรเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10886 001148100           โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10887 001148200           โรงพยำบำลภูมิพลอดุลยเดช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10888 001148300           โรงพยำบำลโรงเรียนนำยเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10889 001148400           โรงพยำบำลอำนันทมหิดล ลพบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10890 001148500           โรงพยำบำลค่ำยอดิศร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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10891 001148600           โรงพยำบำลค่ำยนวมินทรำชินี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10892 001148700           โรงพยำบำลอำภำกรเกียรติวงศ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10893 001149000           โรงพยำบำลค่ำยจักรพงษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10894 001149100           โรงพยำบำลรร.นำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10895 001149200           โรงพยำบำลค่ำยสุรนำรี นครรำชสีมำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10896 001149300           โรงพยำบำลค่ำยสมเด็จเจ้ำพระยำมหำษัติศึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10897 001149400           โรงพยำบำลค่ำยวีรวัฒน์โยธิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10898 001149500           โรงพยำบำลกองบิน 21 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10899 001149600           โรงพยำบำลค่ำยสรรพสิทธิประสงค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10900 001149700           โรงพยำบำลค่ำยศรีพัชรินทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10901 001149800           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขเทศบำลต ำบลปลำยบำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10902 001149900           โรงพยำบำลกองบิน 23 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10903 001150000           โรงพยำบำลกองบิน53 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10904 001150100           โรงพยำบำลค่ำยประจักษ์ศิลปำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10905 001150200           โรงพยำบำลค่ำยศรีสองรัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10906 001150400           โรงพยำบำลค่ำยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10907 001150500           โรงพยำบำลค่ำยกฤษณ์สีวะรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10908 001150600           โรงพยำบำลค่ำยพระยอดเมืองขวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10909 001150700           โรงพยำบำลกองบิน 41 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10910 001150800           โรงพยำบำลค่ำยกำวิละ เชียงใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10911 001150900           โรงพยำบำลค่ำยพิชัยดำบหัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10912 001151000           โรงพยำบำลค่ำยสุริยพงษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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10913 001151100           เทศบำลต ำบลทบำงม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10914 001151200           โรงพยำบำลค่ำยสุรศักด์ิมนตรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10915 001151300           โรงพยำบำลค่ำยจิรประวัติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10916 001151400           โรงพยำบำลกองบิน 4 กองพลบินท่ี 3 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10917 001151600           โรงพยำบำลค่ำยวชิรปรำกำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10918 001151700           โรงพยำบำลค่ำยสมเด็จพระนเรศวร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10919 001151800           โรงพยำบำลกองบิน 46 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10920 001151900           โรงพยำบำลค่ำยภำณุรังษี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10921 001152000           โรงพยำบำลค่ำยสุรสีห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10922 001152100           โรงพยำบำลจันทรุเบกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10923 001152200           โรงพยำบำลค่ำยธนะรัชต์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10924 001152300           โรงพยำบำลค่ำยวชิรำวุธ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10925 001152500           โรงพยำบำลค่ำยเขตอุดมศักด์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10926 001152600           โรงพยำบำลฐำนทัพทหำรเรือสงขลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10927 001152700           โรงพยำบำลค่ำยเสนำณรงค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10928 001152800           โรงพยำบำลกองบิน 56 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10929 001152900           โรงพยำบำลค่ำยอิงคยุทธบริหำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10930 001153100           โรงพยำบำลกำรไฟฟ้ำนครหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10931 001153200           โรงพยำบำลโรงงำนยำสูบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10932 001153300           โรงพยำบำลกองกำรแพทย์ กำรท่ำเรือแห่งประไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10933 001153400           โรงพยำบำลบุรฉัตรไชยำกร (รถไฟ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10934 001153500           วิทยำลัยแพทยศำสตร์กรุงเทพมหำนคร และวชิรพยำบำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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10935 001153600           โรงพยำบำลเวชกำรุณย์รัศม์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10936 001153700           โรงพยำบำลกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10937 001153800           โรงพยำบำลลำดกระบังกรุงเทพมหำนคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10938 001153900           โรงพยำบำลตำกสิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10939 001154000           โรงพยำบำลหลวงพ่อทวีศักด์ิ ชุตินธโร อุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10940 001154100           โรงพยำบำลเจริญกรุงประชำรักษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10941 001154200           เทศบำลต ำบลไทรน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10942 001155000           เทศบำลต ำบลบำงศรีเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10943 001155700           สำธำรณสุขในเขตเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10944 001157000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองหญ้ำไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10945 001157300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขำเจ็ดลูก  ต ำบลเขำเจ็ดลูก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10946 001157700           เทศบำลเมืองบำงมูลนำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10947 001157800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งนเรนทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10948 001159700           สถำบันกัลยำณ์รำชนครินทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10949 001160100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปำกกระทุ่ม ต ำบลพรหมณี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10950 001160200           โรงพยำบำลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่ำ 100 ปี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10951 001160800           โรงพยำบำลล ำทะเมนชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10952 001161900           โรงพยำบำลเฉลิมพระเกียรติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10953 001162500           โรงพยำบำลเฉลิมพระเกียรติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10954 001163100           โรงพยำบำลวชิรบำรมี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10955 001164300           โรงพยำบำลดอยหล่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10956 001164301           ศูนย์สุขภำพชุมชนโรงพยำบำลดอยหล่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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10957 001165400           โรงพยำบำลวิภำวดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10958 001166000           โรงพยำบำลจุฬำภรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10959 001167300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหัวเขำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10960 001168800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหัวปลวก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10961 001169800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโค้งวันเพ็ญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10962 001171700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ่อไฟไหม้ ต ำบลพวำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10963 001172400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองนครเน่ืองเขต   ต ำบลคลองนครเน่ืองเขต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10964 001173600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนต้นนำ  ต ำบลหนองยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10965 001174100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวิจิตรพัฒนำ  ต ำบลนำดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10966 001174800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองผง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10967 001174900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10968 001175800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองหลวง ต ำบลนิคมน  ำอูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10969 001175900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนสวรรค์  ต ำบลนำกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10970 001176000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองเสี ยว ต ำบลหัวเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10971 001177600           เทศบำลต ำบลพระพุทบำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10972 001178000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่คำวหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10973 001178400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเนินทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10974 001179300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งนำงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10975 001179700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสระโคล่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10976 001179800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแหลมโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10977 001180200           ศูนย์กำรแพทย์คูตค(คณะแพทย์ศำสตร์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10978 001180300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกรับพวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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10979 001181400           เทศบำลต ำบลหัวกุญแจ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10980 001182000           แผนกสุขภำพอนำมัย เข่ือนภูมิพล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10981 001182100           เทศบำลต ำบลอรัญญประเทศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10982 001183800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนรำงช้ำงสี  ต ำบลหลักสอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10983 001183900           เทศบำลเมืองเสนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10984 001184000           เทศบำลเมืองบ้ำนบึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10985 001184100           เทศบำลต ำบลคลองต ำหรุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10986 001184200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนฝ่ังท่ำ ต ำบลวังไคร้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10987 001184300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสำรเห็ด ต ำบลกลัดหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10988 001184900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองร ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10989 001185700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองโพรง ต ำบลหนองโพรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10990 001187300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกสว่ำงพัฒนำ  ต ำบลธำตุพนมเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10991 001189600           เทศบำลต ำบลบำงพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10992 001191400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขำปฐวี  ต ำบลตลกดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10993 001191500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งโดน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10994 001194500           เทศบำลเมืองกันตัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10995 001194600           โรงพยำบำลค่ำยพ่อขุนผำเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10996 001194700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำข้ำวดอ  ต ำบลวังโบสถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10997 001195000           เทศบำลต ำบลสัตหีบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10998 001196200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองเสือเต้น ต ำบลหนองขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
10999 001196600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโกรกแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11000 001197800           โรงพยำบำลดำรำรัศมี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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11001 001198700           เทศบำลต ำบลบำงเสร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11002 001198800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองโบสถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11003 001198900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนชะลำด ต ำบลป่ำมะม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11004 001199000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโป่งแค ต ำบลวังประจบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11005 001199600           ส ำนักกำรสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อมเมืองพัทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11006 001200100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองเงิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11007 001200600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตำมุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11008 001200700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแหลมหำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11009 001201200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสะปอม  ต ำบลกะลุวอเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11010 001219100           เทศบำลต ำบลบ่อทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11011 001220100           ส ำนักงำนสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบำลนครสงขลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11012 001220800           เทศบำลต ำบลจอมเทียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11013 001223700           เทศบำลต ำบลสุไหงโก-ลก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11014 001224300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ ศูนย์อนำมัยท่ี 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11015 001224400           สถำบันจิตเวชศำสตร์สมเด็จเจ้ำพระยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11016 001224600           สถำบันรำชำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11017 001224700           สถำบันสุขภำพจิตเด็กและวัยรุ่นรำชนครินทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11018 001224800           สถำบันพยำธิวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11019 001224900           สถำบันโรคผิวหนัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11020 001225000           สถำบันมะเร็งแห่งชำติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11021 001225100           โรงพยำบำลยุวประสำทไวทโยปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11022 001225200           สถำบันรำชประชำสมำสัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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11023 001225400           กรมควบคุมโรค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11024 001225401           ส ำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11025 001225500           ศูนย์สุขภำพจิต 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11026 001225600           สถำบันโรคทรวงอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11027 001225700           สถำบันบ ำรำศนรำดูร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11028 001225800           สถำบันสิรินธรเพ่ือกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพทำงกำรแพทย์แห่งชำติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11029 001225900           กรมสุขภำพจิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11030 001226000           โรงพยำบำลศรีธัญญำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11031 001226100           สถำบันทันตกรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11032 001226200           สถำบันธัญญำรักษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11033 001226600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ ศูนย์อนำมัยท่ี2 สระบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11034 001226700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11035 001226800           โรงพยำบำลจิตเวชนครรำชสีมำรำชนครินทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11036 001226900           โรงพยำบำลพระศรีมหำโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11037 001227000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ ศูนย์อนำมัยท่ี 10 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11038 001227100           ศูนย์สุขภำพจิตท่ี 6 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11039 001227200           โรงพยำบำลจิตเวชขอนแก่นรำชนครินทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11040 001227300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ ศูนย์อนำมัยท่ี 6 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11041 001227500           โรงพยำบำลสิรินธร(ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11042 001227501           ศูนย์สุขภำพชุมชนสิรินธรจังหวัดขอนแก่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11043 001227600           ศูนย์มะเร็งอุดรธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11044 001227700           โรงพยำบำลจิตเวชนครพนมรำชนครินทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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11045 001227900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ ศูนย์อนำมัยท่ี10 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11046 001228000           โรงพยำบำลสวนปรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11047 001228100           โรงพยำบำลประสำทเชียงใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11048 001228200           สถำนพยำบำลทันตสำธำรณสุขระหว่ำงประเทศ  ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11049 001228300           ศูนย์มะเร็ง ล ำปำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11050 001228400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ ศูนย์อนำมัยท่ี 8 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11051 001228600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11052 001228700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ ศูนย์อนำมัยที11 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11053 001228900           โรงพยำบำลสวนสรำญรมย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11054 001229000           โรงพยำบำลจิตเวชสงขลำรำชนครินทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11055 001239400           ส ำนักงำนแพทย์ กรมทำงหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11056 001239600           ทัณฑสถำนวัยหนุ่มกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11057 001239700           เทศบำลนครสมุทรปรำกำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11058 001239800           เทศบำลต ำบลบำงกรวย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11059 001239900           เทศบำลเมืองสิงห์บุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11060 001240000           เทศบำลเมืองสระบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11061 001240100           เทศบำลต ำบลแก่งคอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11062 001240200           เทศบำลต ำบลหนองแค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11063 001240300           เทศบำลเมืองขลุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11064 001240400           เทศบำลเมืองจันทบุรี1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11065 001240500           เทศบำลเมืองจันทบุรี2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11066 001240600           เทศบำลเมืองตรำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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11067 001240700           เทศบำลเมืองฉะเชิงเทรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11068 001240800           เทศบำลต ำบลบำงคล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11069 001241000           เทศบำลต ำบลนำงรอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11070 001241100           เทศบำลเมืองสุรินทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11071 001241200           เทศบำลเมืองอ ำนำจเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11072 001241400           เทศบำลนครขอนแก่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11073 001241500           ศูนย์สุขภำพชุมชนหนองคะเน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11074 001241600           เทศบำลบ้ำนไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11075 001241700           เทศบำลเมืองพล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11076 001242000           เทศบำลอุทัยธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11077 001242100           เทศบำลเมืองสมุทรสงครำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11078 001242200           เทศบำลต ำบลอัมพวำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11079 001242300           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขเทศบำลเมืองเพชรบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11080 001242400           เทศบำลนครนครศรีธรรมรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11081 001242500           เทศบำลทุ่งสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11082 001242600           เทศบำลเมืองกระบ่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11083 001242700           เทศบำลเมืองภูเก็ต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11084 001242701           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11085 001242702           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 3 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11086 001242900           เทศบำลนำสำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11087 001243100           เทศบำลเมืองพัทลุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11088 001243300           กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อมเทศบำลต ำบลเบตง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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11089 001243800           สถำบันสุขภำพเด็กแห่งชำติมหำรำชินี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11090 001243900           สถำบันประสำทวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11091 001244100           สถำนพยำบำลกระทรวงสำธำรณสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11092 001244200           โรงพยำบำลสมเด็จพระสังฆรำชญำณสังวรเพ่ือผู้สูงอำยุ จังหวัดชลบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11093 001244400           วิทยำลัยแพทย์ศำสตร์พยำบำล พระมงกฏเกล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11094 001244500           กองวัตถุระเบิด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11095 001244600           กองพยำบำลศูนย์สงครำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11096 001244900           กองพยำบำล กรมแผนท่ีทหำรกองบัญชำทหำรสูงสุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11097 001245000           สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ท จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11098 001245100           โรงงำนเภสัชกรรมทหำร ฯ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11099 001245300           แผนกแพทย์ศูนย์ฝึกทหำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11100 001245400           แผนกแพทย์ฯรร.ทหำรเกล็ดแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11101 001245600           กองพันพยำบำล สนับสนุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11102 001245800           กรมกำรสัตว์ทหำรบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11103 001245900           ส ำนักงำนแพทย์ส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11104 001246000           ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ สภำกำชำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11105 001246100           สถำนเสำวภำ สภำกำชำดไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11106 001246300           สถำนีกำชำดท่ี11 วิเศษนิยม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11107 001246400           สถำนพยำบำลสถำนีกำชำดท่ี 5 สวำงคนิวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11108 001246500           สถำนพยำบำลสถำนีกำชำดท่ี 6 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11109 001246600           สถำนพยำบำลสถำนีกำชำดท่ี 4 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11110 001246700           สถำนพยำบำลสถำนีกำชำดท่ี 1 พลสุรินทร์อนำมัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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11111 001246800           สถำนพยำบำลสถำนีกำชำดท่ี 7 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11112 001246900           สถำนพยำบำลสถำนีกำชำดท่ี 3 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11113 001247000           สถำนีกำชำดท่ี 8 เอื ออนำมัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11114 001247100           สถำนีกำชำดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11115 001247200           สถำนีกำชำดสิริธร (สถำนีกำชำดท่ี 12 ทุ่งสง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11116 001247300           สถำนพยำบำลองค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11117 001247400           สถำนพยำบำลธนำคำรแห่งประเทศไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11118 001247700           กำรส่งเสริมกีฬำแห่งประเทศไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11119 001247900           กองบริกำรทำงกำรแพทย์กำรประปำนครหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11120 001248400           สถำนพยำบำลธนำคำรกรุงไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11121 001248500           ส่วนกำรแพทย์ กำรปิโตรเล่ียมแห่งประเทศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11122 001248600           กองแพทย์บริษัทขนส่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11123 001248700           สถำนพยำบำลองค์กำรฟอกหนัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11124 001248800           ส ำนักแพทย์ กำรท่ำอำกำศยำนไทยจ ำกัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11125 001248900           กองกำรแพทย์ บริษัทไปรษณีไทยจ ำกัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11126 001249100           สถำนพยำบำลอง์กำรเภสัชกรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11127 001249600           สถำนพยำบำลกองกำรแพทย์และอนำมัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11128 001249900           ส ำนักอนำมัยกรุงเทพมหำนคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11129 001279300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนถ่อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11130 001364600           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 1  สะพำนมอญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11131 001364700           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 2 วัดมักกะสัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11132 001364800           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 3  บำงซ่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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11133 001364900           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 4  ดินแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11134 001365000           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 5  จุฬำลงกรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11135 001365100           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 6  สโมสรวัฒนธรรมหญิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11136 001365200           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 7  บุญมี ปุรุรำชรังสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11137 001365300           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 8  บุญรอด รุ่งเรือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11138 001365400           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 9  ประชำธิปไตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11139 001365500           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข10 สุขุมวิท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11140 001365600           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 11 ประดิพัทธ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11141 001365700           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 12 จันทร์เท่ียง เนตรวิเศษ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11142 001365800           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข13 ไมตรีวำนิช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11143 001365900           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11144 001366000           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 15 ลำดพร้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11145 001366100           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข16 ลุมพินี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11146 001366200           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข17ประชำนิเวศน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11147 001366300           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 18  มงคล วอนวังตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11148 001366500           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 20 ธนำคำรนครหลวงไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11149 001366600           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 21 วัดธำตุทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11150 001366700           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 22 วัดปำกบ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11151 001366800           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 23 ส่ีพระยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11152 001366900           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 24  บำงเขน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11153 001367000           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 25 ห้วยขวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11154 001367100           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 26 เจ้ำคุณพระประยูรวงศ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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11155 001367200           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 27จันทร์ฉิมไพบูลย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11156 001367300           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 28 กรุงธนบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11157 001367400           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 29 ช่วง นุชเนตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11158 001367500           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 30 วัดเจ้ำอำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11159 001367600           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 31 เอิบ - จิตร ทังสุบุตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11160 001367700           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 32 มำริษ ตินตมุสิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11161 001367800           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 33 วัดหงส์รัตนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11162 001367900           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 34 โพธ์ิศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11163 001368000           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 35 หัวหมำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11164 001368100           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 36 บุคคโล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11165 001368200           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 37  ประสงค์ -สุดสำคร ตู้จินดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11166 001368300           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 38 จ๊ีด-ทองค ำบ ำเพ็ญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11167 001368400           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 39 รำษฎร์บูรณะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11168 001368500           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 40  บำงแค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11169 001368600           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 41 คลองเตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11170 001368700           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 42 ถนอม ทองสิมำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11171 001368800           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 43  มีนบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11172 001368900           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 46 กันตำรัติอุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11173 001369000           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 47  คลองขวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11174 001369100           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 48  นำควัชระ อุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11175 001369200           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข  49  วัดชัยพฤกษมำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11176 001369300           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 50  บึงกุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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11177 001369400           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 51 วัดไผ่ตัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11178 001369500           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข  52  สำมเสนนอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11179 001369600           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 53  ทุ่งสองห้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11180 001369700           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 54 ทัศน์เอ่ียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11181 001369800           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 55  เดชะสัมพันธ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11182 001369900           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 56 ทับเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11183 001370000           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 57 บุญเรือง ล  ำเลิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11184 001370100           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 58  ล้อม-พิมเสนฟักอุดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11185 001370200           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 59 ทุ่งครุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11186 001370300           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญำกร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11187 001370400           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข  61  สังวำลย์ ทัสนำรมย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11188 001370500           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนำวิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11189 001371500           วิทยำลัยพยำบำลสำธำรณสุขสิรินธร นรำธิวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11190 001372600           วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนีนครพนม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11191 001373600           วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี นครสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11192 001374700           โรงพยำบำลรำชสำส์น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11193 001375300           คณะทันตแพทย์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11194 001375400           โรงพยำบำลสมเด็จพระบรมรำชเทวี ณ ศรีรำชำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11195 001375500           ศูนย์โรคผิวหนังเขตร้อนภำคใต้ จ.ตรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11196 001375600           โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์สภำกำชำดไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11197 001375700           โรงพยำบำลเวชศำสตร์เขตร้อน มหำวิทยำลัยมหิดล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11198 001375800           โรงพยำบำลสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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11199 001376000           โรงพยำบำลมะเร็งชลบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11200 001376300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ ศูนย์อนำมัยท่ี3 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11201 001376600           ศูนย์วิทยำศำสตร์สุขภำพ มหำวิทยำลัยบูรพำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11202 001376601           ศูนย์สุขภำพชุมชนศูนย์วิทยำศำสตร์สุขภำพ ม.บูรพำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11203 001377200           ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนำสุขภำพภำคประชำชน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11204 001377500           สถำบันพัฒนำกำรเด็กรำชนครินทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11205 001377700           โรงพยำบำลศรีนครินทร์     มหำวิทยำลัยขอนแก่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11206 001377800           โรงพยำบำลธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11207 001377801           ศูนย์บริกำรปฐมภูมิ คณะแพทย์ศำสตร์ ม.ธรรมศำสตร์ (ห้วยยอด) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11208 001377900           โรงพยำบำลสงขลำนครินทร์  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11209 001378000           โรงพยำบำลมหำรำชนครเชียงใหม่  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11210 001378001           ศูนย์สุขภำพชุมชนวิทยำลัยเชียงใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11211 001378100           โรงพยำบำลรำมำธิบดี  มหำวิทยำลัยมหิดล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11212 001378101           ศูนย์สุขภำพชุมชนซอยเงิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11213 001378500           โรงพยำบำลธัญญำรักษ์เชียงใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11214 001380600           โรงพยำบำลกำบัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11215 001381000           โรงไฟฟ้ำสุรำษฏร์ธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11216 001381200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท้ำยบ้ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11217 001381400           คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11218 001381500           โรงพยำบำลชลประทำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11219 001381600           โรงพยำบำลเกำะช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11220 001381700           โรงพยำบำลเขำฉกรรจ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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11221 001381800           โรงพยำบำลจะแนะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11222 001381900           โรงพยำบำลหลวงพ่อเป่ิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11223 001382000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวัดเกตุ ต ำบลท่ำวุ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11224 001382100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไร่หน่ึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11225 001382200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังโตนด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11226 001382300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลม ต ำบลท่ำตะเกียบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11227 001382400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งตะลุมพุก ต ำบลโนนห้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11228 001382500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลอง 14 เหนือ ต ำบลคลองใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11229 001382600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโพนสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11230 001382700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองยำรักษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11231 001382800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลรำษฎร์สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11232 001382900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11233 001383000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตะคร้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11234 001383100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11235 001383200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตลำดไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11236 001383300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11237 001383400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกุ่มพะยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11238 001383500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองสะท้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11239 001383600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสะแกซ ำ ต ำบลสะแกซ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11240 001383700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองยำง  ต ำบลหนองโบสถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11241 001383900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนยำงโป่งสะเดำ  ต ำบลตำจง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11242 001384000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกใหม่  ต ำบลส ำโรงใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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11243 001384100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหงอนไก่ ต ำบลหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11244 001384300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองม่วง ต ำบลทะเมนชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11245 001384400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองมะค่ำ ต ำบลผไทรินทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11246 001384500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเกตุใต้ ต ำบลตะโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11247 001384600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแก ต ำบลหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11248 001384700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองกำระโก ต ำบลแคนดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11249 001384800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนอำลอ ต ำบลนำดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11250 001384900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำบัว ต ำบลนำบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11251 001385000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกระเบื องเมืองใหม่ ต ำบลนำหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11252 001385100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเมืองแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11253 001385200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนผือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11254 001385300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทัพไทย ต ำบลทมอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11255 001385400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11256 001385500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนรันเดง ต ำบลโคกสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11257 001385700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกสะอำด ต ำบลคูตัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11258 001385800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสกล ต ำบลตะเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11259 001385900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนส ำโรง ต ำบลแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11260 001386000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองโดน ต ำบลหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11261 001386100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนขะเนก ต ำบลหนองขวำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11262 001386200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกสนวน ต ำบลกุดหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11263 001386300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตำแตรว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11264 001386400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกชัย ต ำบลตำคง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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11265 001386500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนรุน ต ำบลอำโพน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11266 001386600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนผึ ง ต ำบลทำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11267 001386700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำสว่ำง ต ำบลโนนส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11268 001386800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไฮ ต ำบลพิมำยเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11269 001387000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโซงเลง ต ำบลหนองม้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11270 001387100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำทอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11271 001387200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเวินบึก ต ำบลโขงเจียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11272 001387300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนส ำรำญ ต ำบลคอแลน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11273 001387400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนสว่ำง ต ำบลโนนค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11274 001387500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนรวมไทย ต ำบลหนองทันน  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11275 001387600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนเกษม ต ำบลท่ำลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11276 001387700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโนนยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11277 001387800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโสกชัน ต ำบลสำรภี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11278 001388000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค ำโพธ์ิ ต ำบลท่ำช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11279 001388100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังเสือ ไพบูลย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11280 001388200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแวง ต ำบลนำเวียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11281 001388300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสุขเกษม ต ำบลโนนเปือย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11282 001388400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบำกเรือ ต ำบลบำกเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11283 001388500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกวิไล ต ำบลสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11284 001388600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค ำเตย ต ำบลค ำเตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11285 001388700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองคอนไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11286 001388800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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11287 001388900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำสีนวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11288 001389000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค ำแก้วเมืองเก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11289 001389100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแสนสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11290 001389200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนสมบูรณ์  ต ำบลนำค ำไฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11291 001389300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยหว้ำ  ต ำบลศรีบุญเรือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11292 001389500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกนกพัฒนำ  ต ำบลบุญทัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11293 001389600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11294 001389700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพระยืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11295 001389800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11296 001390000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนศรีสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11297 001390100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11298 001390200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค ำแก่นคูณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11299 001390300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11300 001390400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองหม่ืนท้ำว  ต ำบลโนนสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11301 001390500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองใส ต ำบลหนองนำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11302 001390600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองตะไก้   หนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11303 001390700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกสว่ำง  ต ำบลปะโค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11304 001390800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเหล่ำต ำแย  ต.ตำลเลียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11305 001390900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโนนสว่ำง บ้ำนสว่ำงพัฒนำ ต.หมำกหญ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11306 001391000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกุดหมำกไฟ บ้ำนหนองแวงพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11307 001391100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองบัวบำน  ต.หนองบัวบำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11308 001391300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำเหล่ำ ต.หนองกุงศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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11309 001391400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงบำก  ต.หนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11310 001391500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค ำสีดำ  ต.นำชุมแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11311 001391600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยผึ ง   ต.บ้ำนโปร่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11312 001391700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำเรียง  ต.ตำดทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11313 001391800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำตำด  ต.บะยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11314 001391900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค ำไฮ  ต.ผำสุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11315 001392100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนน  ำปู่น้อย ต.บ้ำนหยวก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11316 001392200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเชียงดี  ต.โนนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11317 001392400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโสกใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11318 001392500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหำดคัมภีร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11319 001392600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปำกหมัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11320 001392700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำกระเซ็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11321 001392800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโนนวังแท่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11322 001392900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยสีเสียด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11323 001393000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโนนสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11324 001393200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนปอ ต ำบลหนองเข็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11325 001393300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยไฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11326 001393400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนต้ำย ต ำบลนำกั ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11327 001393500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบุ่งคล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11328 001393600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนเพ็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11329 001393700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขวำทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11330 001393800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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11331 001394000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำเลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11332 001394100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกู่โนนเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11333 001394300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคำนหัก   ต ำบลสีแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11334 001394400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสนำมชัย ต ำบลเหล่ำหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11335 001394500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนฝำง  ต ำบลบ้ำนฝำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11336 001394600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนขี เหล็ก  ต ำบลขี เหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11337 001394700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนรำชธำนี  ต ำบลรำชธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11338 001394800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนชัย  ต ำบลหนองพอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11339 001394900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองบัว    ต ำบลโคกสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11340 001395100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยสำมัคคี  ต ำบลศรีวิลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11341 001395200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหัวคู   ต ำบลบึงเกลือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11342 001395300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสระโพนทอง    ต ำบลทุ่งหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11343 001395400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเก่ำน้อย    ต ำบลน  ำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11344 001395500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนน  ำค ำ ต ำบลโพนเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11345 001395600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบำกโดนน้อย   ต ำบลบ้ำนบำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11346 001395700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกอกแก้ว   ต ำบลดงสิงห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11347 001395800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแซงแหลม แสนชำติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11348 001395900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนกลอย    ต ำบลหนองฮี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11349 001396000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองไศล  ต ำบลดูกอ่ึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11350 001396100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเด่นรำษฎร์  ต ำบลเด่นรำษฎร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11351 001396200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนจำน  ต ำบลทุ่งเขำหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11352 001396300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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11353 001396400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสวนโคก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11354 001396600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเหล่ำสีแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11355 001396700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองไผ่ ต ำบลดงมะไฟ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11356 001396800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยกอก ต ำบลโพธิไพศำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11357 001396900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกลำง ต ำบลกุดไห ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11358 001397000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคก ต ำบลไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11359 001397100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกสะอำด ต ำบลแร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11360 001397200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนส้งเปือย ต ำบลขัวก่ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11361 001397300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังเย่ียม ต ำบลหนองแวงใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11362 001397500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำนิยม ต ำบลแพด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11363 001397600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนปอ ต ำบลท่ำก้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11364 001397700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำถ่อน ต ำบลบงเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11365 001397900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งมน ต ำบลค ำเตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11366 001398000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำเข ต ำบลนำเข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11367 001398100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสร้ำงต่ิว ต ำบลนำแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11368 001398200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองหญ้ำปล้อง สีชมพู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11369 001398300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11370 001398400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนสว่ำง ต ำบลค ำชะอี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11371 001398500           สถำนีอนำมัยบ้ำนห้วยตำเปอะเฉลิมพระเกียรติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11372 001398600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำหลุก ต ำบลสันผีเสื อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11373 001398700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโหล่งปง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11374 001398800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่แดดน้อย ต ำบลแม่แดด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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11375 001398900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่ละอูป ต ำบลแจ่มหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11376 001399000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบวกหมื อ ต ำบลขี เหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11377 001399100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสบหำร ต ำบลทุ่งต้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11378 001399200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองไคร้ ต ำบลหนองตอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11379 001399300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตุงลอย ต ำบลอมก๋อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11380 001399400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำต้นกวำว ต ำบลชมภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11381 001399500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนม่วงป็อก ต ำบลแสนไห ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11382 001399600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งศำลำ ต ำบลดอนเปำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11383 001399700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนศิริมังคลำจำรย์ ต ำบลดอยหล่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11384 001399800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนป่ำห้ำ  ต ำบลเหมืองจี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11385 001399900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเหล่ำยำวใต้ ต ำบลเหล่ำยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11386 001400000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยอ้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11387 001400100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหำดปู่ด้ำย ต ำบลนำแส่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11388 001400300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังหิน ต ำบลเถินบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11389 001400400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนต้นงุ้น ต ำบลแจ้ซ้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11390 001400500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหลวงป่ำยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11391 001400600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยต้ำ ต ำบลนำงพญำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11392 001400700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคุ้ม  ต ำบลชัยจุมพล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11393 001400900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแก่งหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11394 001401000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลขุนห้วย  ต ำบลแม่พุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11395 001401100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสลก  ต ำบลแม่เก๋ิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11396 001401200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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11397 001401300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทรำยทอง ต ำบลส้ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11398 001401400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล บ้ำนศรีนำช่ืน ต ำบลทุ่งศรีทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11399 001401500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสะปัน ต ำบลดงพญำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11400 001401600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล บ้ำนสะจุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11401 001401700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11402 001401800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนรวมมิตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11403 001401900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนร่องแช่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11404 001402000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนร่องคต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11405 001402100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนขุนห้วยแม่เปำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11406 001402300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสำมแยก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11407 001402700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11408 001402800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลน  ำฮูผำเส่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11409 001402900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใหม่สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11410 001403000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพุมะค่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11411 001403100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองเสลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11412 001403200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11413 001403300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขำผำลำด  ต ำบลพลวงสองนำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11414 001403400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดง ต ำบลคอกควำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11415 001403500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองอำสำ  ต ำบลเมืองกำรุ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11416 001403600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใหม่โพธ์ิงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11417 001403700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเจ้ำวัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11418 001403800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแหน ต ำบลประดู่ยืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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11419 001403900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนส่องตำแล  ต ำบลบ่อถ  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11420 001404000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งซ่ำน ต ำบลบึงสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11421 001404100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพธ์ิเอน  ต ำบลเทพนิมิตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11422 001404200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองหลวง ต ำบลสำมหม่ืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11423 001404300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งมะขำมป้อม ต ำบลพระธำตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11424 001404400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยนกกก  ต ำบลแม่หละ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11425 001404500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนร่มเกล้ำสหมิตร ต ำบลคีรีรำษฎร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11426 001404600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเป่ิงเคล่ิง  ต ำบลแม่จัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11427 001404700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองหลอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11428 001404800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่รำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11429 001404900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสะพำนยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11430 001405000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนลุเต่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11431 001405100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลมำบป่ำเลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11432 001405200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใหม่โพธ์ิงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11433 001405300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนขอนซุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11434 001405400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแหน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11435 001405500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนร้องยุ้งข้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11436 001405600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแหลมมะค่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11437 001405700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนขอนอ้ำปำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11438 001405800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบึงช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11439 001405900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสันติบันเทิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11440 001406000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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11441 001406100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท้องโพลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11442 001406200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเนินยำว ต ำบลหัวดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11443 001406300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไผ่หลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11444 001406400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสำกเหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11445 001406500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองกรด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11446 001406600           สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี(เอิบจิตต์ ยศสุนทร อุทิศ)ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11447 001406700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปำกช่อง ต ำบลปำกช่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11448 001406800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยโปร่ง ต ำบลบ้ำนหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11449 001406900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังวัด ต ำบลยำงสำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11450 001407000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำเย่ียม  ต ำบลท่ำแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11451 001407100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเกษมสุข ต ำบลเพชรละคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11452 001407400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเกษตรพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11453 001407500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนป่ำยำง  ต ำบลท่ำงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11454 001407600           สถำนีอนำมัยบ้ำนบนโพธ์ิ หมู่ท่ี 5 ต ำบลท่ำดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11455 001407800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำท้อน ต.ตล่ิงชัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11456 001407900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไสหร้ำ ต.บำงรูป ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11457 001408000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบำงศำลำ ต ำบลบำงศำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11458 001408100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเกล็ดแรด ต ำบลส่ีขีด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11459 001408200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขำหัวช้ำง ต ำบลควนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11460 001408300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำเตียน ต ำบลแหลม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11461 001408400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนส่ีแยกสวนป่ำ  ต ำบลวังหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11462 001408500           สถำนีอนำมัยบ้ำนชะอวด ต ำบลชะอวด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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11463 001408600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11464 001408700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนลำนวัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11465 001408800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเกำะนกเภำ  ต ำบลดอนสัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11466 001408900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหำดริ น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11467 001409100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปำกคลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11468 001409200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยเหมือง  ต ำบลนำขำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11469 001409300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนควนสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11470 001409400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11471 001409600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกะทูน-พิปูนล้นเกล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11472 001409700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเหนือคลอง  ต ำบลควนกำหลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11473 001409800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11474 001409900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสันตัง ต ำบลหนองตรุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11475 001410000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปะเหลียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11476 001410100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองหว้ำ ต ำบลทุ่งยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11477 001410200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยน  ำตก ต ำบลสุโสะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11478 001410300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งหลวง ต ำบลวังมะปรำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11479 001410400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำหยำ  ต ำบลควนขนุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11480 001410500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนต้นสน  ต ำบลโคกสัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11481 001410600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกโตนด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11482 001410700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนป่ำไหม้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11483 001410800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบำโงยบำแด  ต ำบลสะเตงนอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11484 001410900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนซำไก  ต ำบลบ้ำนแหร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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11485 001411000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกูแบรำยอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11486 001411100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกยำง  ต ำบลพร่อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11487 001411200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกงู ต ำบลบำงขุนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11488 001411300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตะเหลียง  ต ำบลเกำะสะท้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11489 001411400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสะโล  ต ำบลมะรือโบตก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11490 001411500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบูก๊ิตจือแร  ต ำบลรือเสำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11491 001411600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบลูกำฮีแล ต ำบลบำตง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11492 001411800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนูโระ  ต ำบลโละจูด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11493 001411900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนน  ำตก  ต ำบลสุคิริน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11494 001412300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนน  ำกิ ต ำบลผำทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11495 001412600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใหม่คลองอังวะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11496 001412700           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนห้วยกระทิง หมู่ท่ี 06 ต.พระธำตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11497 001412800           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนใหม่สำมยอดดอย หมู่ท่ี  14 ต.ช่องแคบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11498 001412900           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนทรัพย์อนันต์ 18 หมู่ท่ี 13 ต.ช่องแคบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11499 001413000           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนกุยต๊ะ หมู่ท่ี 05 ต.แม่จัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11500 001413100           กองพยำบำลโรงเรียนช่ำงฝีมือทหำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11501 001413200           โรงพยำบำลซ ำสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11502 001413201           ศูนย์สุขภำพชุมชนซ ำสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11503 001413300           โรงพยำบำลเอรำวัณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11504 001413500           โรงพยำบำลบึงสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11505 001413600           โรงพยำบำลศุกร์ศิริศรีสวัสด์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11506 001413800           โรงพยำบำลท่ำโรงช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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11507 001413900           โรงพยำบำลรัษฎำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11508 001413901           ศูนย์สุขภำพชุมชนโรงพยำบำลรัษฎำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11509 001414300           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแคนดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11510 001414400           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโนนนำรำยณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11511 001414500           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอศิลำลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11512 001414700           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโนนศิลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11513 001414800           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอประจักษ์ศิลปำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11514 001415100           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอช่ืนชม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11515 001415800           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวังเจ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11516 001416000           กองบินทหำรเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11517 001416100           โรงพยำบำลกองบิน1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11518 001416300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปำงเฟือง  ต ำบลปิงโค้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11519 001416500           ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11520 001417100           โรงพยำบำลจิตเวชนครสวรรค์รำชนครินทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11521 001417300           โรงพยำบำลต ำรวจ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11522 001417302           ศูนย์สุขภำพชุมชนวุติสมเด็จย่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11523 001417400           ศูนย์แรกรับเด็กและเยำวชนบ้ำนเมตตำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11524 001418200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลป่ำแฝก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11525 001418400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำยำง ต ำบลพระบำทนำสิงห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11526 001418600           กรมกำรแพทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11527 001418700           ศูนย์วิชำกำรห้องปฏิบัติกำรทำงคลินิกศูนย์วิจัยทำงคลินิก กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11528 001418800           กรมอนำมัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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11529 001419000           ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11530 001419400           โรงพยำบำลธัญญำรักษ์สงขลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11531 001419500           ศูนย์บ ำบัดรักษำยำเสพติด ปัตตำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11532 001419600           โรงพยำบำลธัญญำรักษ์ขอนแก่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11533 001419700           ศูนย์บ ำบัดรักษำยำเสพติด แม่ฮ่องสอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11534 001419900           ศูนย์มะเร็งลพบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11535 001420100           โรงพยำบำลมะเร็ง อุบลรำชธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11536 001420300           โรงพยำบำลมะเร็งสุรำษฎร์ธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11537 001420400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบำงรูป ต ำบลสินเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11538 001420500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงเสด็จ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11539 001420900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนศำลำต ำเสำ  ต ำบลชะมวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11540 001421000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโต๊ะแน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11541 001421100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนศรีท่ำน  ำ  ต ำบลธำรโต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11542 001421200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งประดู่ ต ำบลทับสะแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11543 001421600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองจิก ต ำบลไร่ใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11544 001421700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองมะซำง   ต ำบลกุยบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11545 001421800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองปัญญำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11546 001422000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองสลิด ต ำบลดอนกรวย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11547 001422100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนศำลำ ต ำบลบ้ำนไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11548 001422300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11549 001422400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11550 001422500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองน  ำขุ่น ต ำบลบ้ำนคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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11551 001423800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่เต๊ียะ ต ำบลดอยแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11552 001423900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอยอินทนนท์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11553 001424500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสระคุ ต.หนองหัวคู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11554 001424600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแสงตอ ต.สุมเส้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11555 001424700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนถ่อนนำเพลิน  ต.นำทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11556 001424800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนซ ำป่ำรัง   ต.บ้ำนจีต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11557 001424900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคึมมะอุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11558 001425000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสร้ำงถ่อ ต ำบลโพนเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11559 001425100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปะอำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11560 001425200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกุดตำกล้ำ ต ำบลสร้ำงถ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11561 001425300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเหล่ำแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11562 001425600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลน  ำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11563 001425700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกุง ต ำบลค ำเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11564 001425800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนม่วงเฒ่ำ ต ำบลหัวนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11565 001426100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนิคม ต ำบลค ำเข่ือนแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11566 001426400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองมัง ต ำบลโนนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11567 001426600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองขำม ต ำบลโคกก่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11568 001426700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแสง ต ำบลโพนงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11569 001426900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงดินแดง ต ำบลดงดินแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11570 001427000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกแสมสำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11571 001427100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนน  ำตก  ต ำบลวังใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11572 001427200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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11573 001427300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเหียงงำม ต ำบลหนองกลำงดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11574 001427400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำงเหล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11575 001427500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองตำไก้ ต ำบลหนองกง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11576 001427700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดงติ ว ต ำบลบ้ำนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11577 001427800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนอนำมัย ต ำบลเรณูใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11578 001428000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบึงท่ำยวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11579 001428300           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขเทศบำลเมืองชะอ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11580 001428400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหำดทรำยมูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11581 001428500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองปืนแตก ต ำบลสองพ่ีน้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11582 001428600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพธ์ิน้อย ต ำบลกระหวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11583 001428700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกระเดำ ต ำบลดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11584 001428800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนอ่ำงเวียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11585 001428900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11586 001429000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองโอ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11587 001429200           เทศบำลต ำบลแสนสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11588 001429300           เทศบำลเมืองศรีรำชำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11589 001429400           เทศบำลต ำบลแหลมฉบัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11590 001429700           เทศบำลเมืองพนัสนิคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11591 001429800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองแวง  ต.หนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11592 001430100           เทศบำลเมืองนครนำยก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11593 001430200           สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติฯ ร.9 ต ำบลทรำยมูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11594 001430300           เทศบำลนครพิษณุโลก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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11595 001430400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไผ่ย้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11596 001430500           เทศบำลเมืองน่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11597 001430700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองชล  ต ำบลนำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11598 001430800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสบสำย ต ำบลตำลชุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11599 001431000           เทศบำลนครสงขลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11600 001431100           เทศบำลนครหำดใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11601 001431200           เทศบำลเมืองบ้ำนพรุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11602 001431300           เทศบำลเมืองสะเดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11603 001431500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหำดส ำรำญ ต ำบลคลองตำคต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11604 001431600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนน  ำตก ต ำบลบำงโตนด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11605 001431700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโป่งกระทิงล่ำง ต ำบลบ้ำนบึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11606 001431800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสบไพร ต ำบลบ้ำนเป้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11607 001431900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนิคม เขต 16 ต ำบลนิคมพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11608 001432200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่พุ ต ำบลเวียงมอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11609 001432600           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนแม่หมี หมู่ท่ี06 ต.หัวเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11610 001432800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหัวโกรก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11611 001433100           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขเทศบำลนครนครปฐม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11612 001433200           เทศบำลนครนครสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11613 001433300           ศูนย์สุขภำพสะพำนด ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11614 001433400           ศูนย์สุขภำพชุมชนวัดไทรย์ใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11615 001433500           คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบำลเมืองชุมแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11616 001433600           เทศบำลต ำบลตำคลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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11617 001433700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเชิงเขำคีรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11618 001433800           เทศบำลเมืองรำชบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11619 001434000           เทศบำลเมืองโพธำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11620 001434100           เทศบำลเมืองก ำแพงเพชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11621 001434200           เทศบำลเมืองปทุมธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11622 001434300           เทศบำลเมืองท่ำโขลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11623 001434400           เทศบำลเมืองรังสิต 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11624 001434500           เทศบำลเมืองรังสิต 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11625 001434600           เทศบำลเมืองคูคต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11626 001434700           เทศบำลเมืองกำฬสินธ์ุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11627 001435000           เทศบำลต ำบลในเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11628 001435100           เทศบำลเมืองนรำธิวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11629 001435200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโป่งป่ำติ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11630 001435300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพรประเสริฐ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11631 001435500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหลักร้อยหกสิบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11632 001435600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำอ่ำงค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11633 001435700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสันมะนะ  ต ำบลต้นธง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11634 001435800           เทศบำลเมืองสุไหงโก-ลก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11635 001436000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล บ้ำนปำงค่ำ  ไชยสถำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11636 001436100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยไฟ - ตะเคียนทอง ต ำบลแม่ขะนิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11637 001436200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11638 001436300           เทศบำลเมืองปัตตำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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11639 001436400           ศูนย์สุขภำพชุมชนเทศบำลต ำบลตะลุบัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11640 001436500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเกำะช้ำง ต.เกำะพยำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11641 001436600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลในวงเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11642 001436700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลในวงใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11643 001436800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทะเลนอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11644 001436900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนควนไทรงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11645 001437300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบ่อน  ำร้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11646 001437700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนป่ำกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11647 001437800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบนโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11648 001438500           เทศบำลต ำบลเมืองแกลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11649 001441400           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขท่ี 1 รัตนำธิเบศร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11650 001441500           เทศบำลนครศรีอยุธยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11651 001441600           เทศบำลเมืองอ่ำงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11652 001441700           เทศบำลเมืองลพบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11653 001441900           เทศบำลเมืองปรำจีนบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11654 001442000           เทศบำลเมืองสระแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11655 001442100           เทศบำลนครนครรำชสีมำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11656 001442200           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11657 001442300           เทศบำลนครอุบลรำชธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11658 001442400           เทศบำลเมืองยโสธร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11659 001442500           เทศบำลเมืองชัยภูมิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11660 001442600           เทศบำลเมืองหนองบัวล ำภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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11661 001442800           เทศบำลเมืองมหำสำรคำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11662 001442900           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขเทศบำล 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11663 001443000           เทศบำลเมืองนครพนม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11664 001443100           เทศบำลเมืองมุกดำหำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11665 001443300           เทศบำลเมืองล ำพูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11666 001443400           กองอนำมัยและส่ิงแวดล้อมเทศบำลนครล ำปำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11667 001443500           เทศบำลเมืองอุตรดิตถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11668 001443600           เทศบำลเมืองแพร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11669 001443700           เทศบำลเมืองพะเยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11670 001443701           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขเทศบำลต ำบลแม่ต๋ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11671 001443800           เทศบำลเมืองเชียงรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11672 001443900           เทศบำลเมืองแม่ฮ่องสอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11673 001444000           เทศบำลเมืองตำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11674 001444100           เทศบำลเมืองสกลนคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11675 001444200           เทศบำลเมืองสุโขทัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11676 001444300           เทศบำลเมืองพิจิตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11677 001444400           เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11678 001444500           เทศบำลเมืองกำญจนบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11679 001444600           เทศบำลเมืองสุพรรรรบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11680 001444700           เทศบำลเมืองสมุทรสำคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11681 001444800           เทศบำลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11682 001444900           เทศบำลเมืองพังงำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

11683 001445000           เทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี (ศูนย์ตำปี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11684 001445100           เทศบำลเมืองระนอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11685 001445300           เทศบำลเมืองสตูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11686 001445500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบุสูง  ต ำบลนำดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11687 001445600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองรั ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11688 001445700           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขเทศบำลต ำบลกบินทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11689 001445800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไขแสง ก ำเนิดมี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11690 001445900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยวำรีใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11691 001446000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอนนำลุ่ม ต ำบลหนองขนำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11692 001446100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองผึ ง ต ำบลหนองผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11693 001446200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยเปำยง ต ำบลดอยหล่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11694 001446300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยอำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11695 001446400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลชมเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11696 001446500           โรงพยำบำลเทศบำลนครเชียงใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11697 001446501           ศูนย์สุขภำพชุมชนโรงพยำบำลเทศบำลนครเชียงใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11698 001447000           เทศบำลศรีวิชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11699 001452800           เทศบำลนครตรัง2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11700 001452900           เทศบำลต ำบลหนองต ำลึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11701 001455700           เทศบำลนครตรัง1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11702 001458200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปำกคลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11703 001458400           ศูนย์หัวใจสิริกิต์ิ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแกน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11704 001461900           ศูนย์วิชำกำรศูนยผ์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ สงขลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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11705 001462200           ศูนย์วิชำกำรศู่นย์วิยำศำสตร์กำรแพทย์ อุบลรำชธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11706 001462300           ศูนย์วิชำกำรศูนย์วิทยำศำสคร์กำรแพทย์ ตรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11707 001462400           ศูนย์วิชำกำรศู่นย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เชียงรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11708 001462500           ศูนย์วิชำกำรศู่นย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์  สมุทรสงครำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11709 001464100           โรงพยำบำลรำชพิพัฒน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11710 001464400           โรงพยำบำลจิตเวชเลยรำชนครินทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11711 001464700           ศูนย์สุขภำพจิตท่ี 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11712 001464800           ศูนย์สุขภำพจิตท่ี3 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11713 001464900           ศูนย์สุขภำพจิตท่ี4 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11714 001465000           ศูนย์สุขภำพจิตท่ี5 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11715 001465500           ศูนย์สุขภำพจิตท่ี 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11716 001465600           ศูนย์สุขภำพจิตท่ี11 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11717 001465700           ศูนย์สุขภำพจิตท่ี 12 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11718 001465800           ศูนย์สุขภำพจิตท่ี13 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11719 001466100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ ศูนย์อนำมัยท่ี 5 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11720 001466200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ ศูนย์อนำมัยท่ี 9 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11721 001466300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ ศูนย์อนำมัยท่ี 12 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11722 001466800           ศูนย์วิชำกำรศูนย์วิชำกำรศูนย์อนำมัยส่ิงแวดล้อมเขต 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11723 001467800           โรงพยำบำลตุลำกำรเฉลิมพระเกียรติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11724 001468600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำ  ต.ท่ำกระดำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11725 001468900           โรงพยำบำลค่ำยสุรสิงหนำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11726 001469000           ศูนย์สุขภำพชุมชนเมือง 7 โคกกรวด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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11727 001469100           ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 8 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11728 001469200           วิทยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธร  ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11729 001469300           ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง9 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11730 001469500           ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 11 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11731 001469600           ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง12 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11732 001469700           ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 13 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11733 001469900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกกระชำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11734 001470000           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขตะพำนหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11735 001471200           เทศบำลเมืองกระทุ่มแบน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11736 001471300           เทศบำลต ำบลอ้อมน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11737 001471500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคีรีวง ต ำบลทุ่งหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11738 001471700           โรงพยำบำลจิตเวชสระแก้วรำชนครรินทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11739 001471900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนน  ำโค้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11740 001472000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสะบู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11741 001472100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงค ำโพธ์ิ ต ำบลปลำโหล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11742 001474600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปำกคลอง  ต ำบลแพงพวย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11743 001477500           ศูนย์บริกำรเทศบำล (โนนชัย) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11744 001480300           เทศบำลต ำบลบำงหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11745 001480400           เทศบำลต ำบลคลองหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11746 001480500           เทศบำลต ำบลธัญบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11747 001480600           เทศบำลต ำบลสน่ันรักษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11748 001480700           เทศบำลต ำบลหนองเสือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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11749 001480800           เทศบำลต ำบลระแหง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11750 001480900           เทศบำลต ำบลล ำลูกกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11751 001481000           เทศบำลต ำบลล ำไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11752 001481100           เทศบำลต ำบลบำงเตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11753 001481200           เทศบำลต ำบลป่ำโมก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11754 001481700           เทศบำลเมืองพระประแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11755 001481800           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 63 สมำคมแต้จ๋ิวแห่งประเทศไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11756 001481900           ศูนย์สุขภำพชุมชนเทศบำลต ำบลหัวหิน1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11757 001482000           ศูนย์สุขภำพชุมชนเทศบำลเมืองหัวหิน 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11758 001482100           เทศบำลต ำบลท่ำเรือพระแท่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11759 001482200           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข เทศบำลเมืองสองพ่ีน้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11760 001482400           เทศบำลต ำบลศรีพนมมำศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11761 001482600           สวนพริกไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11762 001482700           ทุ่งสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11763 001482800           เทศบำลโนนสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11764 001482900           เทศบำลบัวใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11765 001483100           เทศบำลปำกช่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11766 001483300           เทศบำลต ำบลพิบูลมังสำหำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11767 001483400           ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 1 หัวทะเล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11768 001483500           ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 2 วัดป่ำสำละวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11769 001483600           ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 3 วัดบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11770 001483800           เทศบำลตะก่ัวป่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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11771 001483900           เทศบำลเมืองสุรำษฎร์ธำนี 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11772 001484200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนป่ำยำงชุม  ต ำบลนำใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11773 001484300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพนดวนต ำบลศรีสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11774 001484400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบำก  ต ำบลผักแว่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11775 001484500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงบัง  ต.กุดจับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11776 001484600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนผือ  ต.พันดอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11777 001484700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค ำเมย  ต.หัวนำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11778 001484800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำล้อม  ต.ค ำบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11779 001484900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงพัฒนำ   ต.นำงัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11780 001485000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนยำงขี นก ต ำบลยำงขี นก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11781 001485100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเหมือดแอ่ ต ำบลขำมป้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11782 001485700           เทศบำลเมืองสวรรคโลก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11783 001485800           เทศบำลเมืองสวรรคโลก (วัดกลำง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11784 001485900           ศูนย์บริกำรเทศบำล(สำมเหล่ียม)ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข4 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11785 001486000           ศูนย์แพทย์มิตรภำพ(รพศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11786 001486100           ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11787 001486200           โรงพยำบำลกองบิน7 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11788 001486300           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวังสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11789 001486400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนสวรรค์  ต ำบลอุทัยสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11790 001486700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยผักชี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11791 001486800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11792 001486900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองสองตอน ต ำบลแก่งเสี ยน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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11793 001487000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสระกระเทียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11794 001487300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขตเมือง ต ำบลลำดใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11795 001487600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโชคนำสำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11796 001487700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนป่ำยำงมนต์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11797 001487800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคำละแมะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11798 001487900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกป่งเปือยนำโสก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11799 001488100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11800 001488200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังยำว ต ำบลนำหนองทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11801 001488300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนอุดมศิลป์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11802 001488400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11803 001488500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงสะคร่ำน วังสวำบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11804 001488700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนค ำภูทอง ต ำบลบ่อแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11805 001488800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเตำถ่ำน ต ำบลทุ่งขนำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11806 001488900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนควนนกหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11807 001489000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใหม่ท่ำเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11808 001489100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงหม้อทอง ต ำบลดงหม้อทองใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11809 001489300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพนทรำย  โพนทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11810 001490000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนน  ำว่ิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11811 001490100           โรงพยำบำลค่ำยวิภำวดีรังสิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11812 001490200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขำฝ้ำย ต ำบลทุ่งใส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11813 001490300           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขเทศบำลเมืองปำกพนัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11814 001490400           โรงพยำบำลศูนย์กำรแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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11815 001491000           ศู่นย์บริกำรสำธำรณสุข(เทศบำล 8) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11816 001491300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนรำษฎร์บ ำรุง  บำงมะพร้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11817 001491400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนควนผำสุก  ต ำบลสวนแตง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11818 001491500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลลำดบัวหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11819 001491800           โรงพยำบำลค่ำยเทพสตรีศรีสุนทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11820 001491900           โรงพยำบำลฐำนทัพเรือพังงำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11821 001492200           คณะทันตแพทย์ศำสตร์  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11822 001492300           โรงพยำบำลมหำวชิรำลงกรณธัญบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11823 001492800           โรงพยำบำลกองบิน 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11824 001492900           เทศบำลต ำบลแม่สอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11825 001493000           ส ำนักกำรสำธำรณสุขและส่ิงแว้ดล้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11826 001493300           โรงพยำบำลค่ำยเม็งรำยมหำรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11827 001494700           สถำนีกำชำดท่ี 2 สุขุมำลอนำมัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11828 001495500           สถำบันสุขภำพจิตเด็กและวัยรุ่นรำชนครินทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11829 001495700           สถำนพยำบำล เข่ือนรัชชประภำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11830 001495800           เทศบำลต ำบลโคกส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11831 001496500           สถำบันเวชศำสตร์กำรบิน  กรมแพทย์ทหำรอำกำศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11832 001496600           กองเวชศำสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหำรอำกำศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11833 001496700           แผนกแพทย์ กรมช่ำงอำกำศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11834 001496800           แผนกแพทย์โรงเรียนนำยเรืออำกำศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11835 001497100           หน่วยบริกำรสุขภำพปฐมภูมิศิริรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11836 001497200           โรงพยำบำลมหำวิทยำลัยนเรศวร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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11837 001499100           สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมินทรำชินี จ.เพชรบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11838 001499200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบือซู  ต ำบลบันนังสตำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11839 001499300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนศรีนคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11840 001499400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลศำลำนเรศวร ต ำบลบ้ำนพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11841 001499800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแหน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11842 001499900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเมืองชุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11843 001500000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยน  ำขุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11844 001500100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเล่ำล่ิว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11845 001500300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเวียงชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11846 001500400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนศรีวิไล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11847 001500500           สถำนีอนำมัยบ้ำนโฉลกหล ำ ต ำบลเกำะพะงัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11848 001500600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11849 001500700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งใหญ่ ต ำบลบ้ำนฝำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11850 001500900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแต้  ต ำบลหนองสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11851 001501000           โรงพยำบำลเจำะไอร้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11852 001501100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแก่นเท่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11853 001501200           โรงพยำบำลสมเด็จพระญำณสังวร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11854 001501500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยไม้แป้น  ต ำบลมหำวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11855 001501600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนป่ำตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11856 001501700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสว่ำงอำรมณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11857 001501900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนมอสมบูรณ์  ต ำบลปำงมะค่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11858 001502000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนน  ำมุด ต ำบลแม่กระบุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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11859 001502300           เทศบำลต ำบลคลองนครเน่ืองเขต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11860 001502400           เทศบำลต ำบลปำกน  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11861 001502500           เทศบำลต ำบลบำงขนำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11862 001502600           เทศบำลต ำบลตอนฉิมพลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11863 001502700           เทศบำลต ำบลบำงน  ำเปรี ยว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11864 001502800           เทศบำลต ำบลศำลำแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11865 001502900           เทศบำลต ำบลบำงปะกง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11866 001503000           เทศบำลต ำบลท่ำสะอ้ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11867 001503100           เทศบำลต ำบลบำงวัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11868 001503200           เทศบำลต ำบลหอมศีล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11869 001503300           เทศบำลต ำบลท่ำข้ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11870 001503400           เทศบำลต ำบลเทพรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11871 001503500           เทศบำลต ำบลบ้ำนโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11872 001503600           เทศบำลต ำบลพนมสำรคำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11873 001503700           เทศบำลต ำบลเกำะขนุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11874 001503800           เทศบำลต ำบลเขำหินซ้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11875 001503900           เทศบำลต ำบลสนำมชัย(คู้ยำยหมี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11876 001504000           เทศบำลต ำบลแปลงยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11877 001504100           เทศบำลต ำบลทุ่งสะเดำ(วังหิน) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11878 001504200           เทศบำลต ำบลหัวส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11879 001504600           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขเทศบำลเมืองหลังสวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11880 001504800           ศูนย์สุขภำพชุชน 2 โรงพยำบำลสมุทรปรำกำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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11881 001504900           โรงพยำบำลสิรินธร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11882 001505500           เทศบำลต ำบลบำงละมุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11883 001505600           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขสัมฤทธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11884 001505700           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขเนินพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11885 001505800           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขสองพ่ีน้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11886 001505900           เทศบำลต ำบลบ้ำนสวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11887 001506000           คลินิกเวชปฎิบัติครอบครัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11888 001506100           ศูนย์สุขภำพชุมชนอ ำเภอเฉลิมพระเกียติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11889 001507300           ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนำสุขภำพภำคประชำชนภำคกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11890 001507500           ส ำนักเทศบำลต ำบลอ่ำงศิลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11891 001507600           เทศบำลเมืองบ้ำนหม่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11892 001507800           สถำนพยำบำลกลำง มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11893 001507900           ศูนย์สุขภำพชุมชนวัดช่องคีรีศรีสุทธิวรำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11894 001508000           ศูนย์สุขภำพชุมชนวัดจอมคีรีนำคพรต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11895 001508100           เทศบำลเมืองท่ำข้ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11896 001508200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลมิตรภำพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11897 001508700           ศูนย์สุขภำพชุมชนเทศบำลปำด้งเบซำร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11898 001509000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกระสัง ต ำบลกระสัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11899 001509500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโจดม่วง ต ำบลโจดม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11900 001509700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลซิแบร์ ต ำบลแม่ต่ืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11901 001510000           ศูนย์สุขภำพชุมชนต ำบลกะแดะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11902 001510100           ศูนย์สุขภำพชุมชนต ำบลท่ำขนอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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11903 001510200           ศูนย์สุขภำพชุมชนโพธำวำส(เครือข่ำย รพศ.สุรำษฎร์ธำนี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11904 001510400           ศูนย์สุขภำพชุมชนโรงพยำบำลค ำชะอี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11905 001510500           ศูนย์สุขภำพจิตท่ี8 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11906 001510600           ศูนย์สุขภำพจิตท่ี9 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11907 001510700           คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว ศูนย์ 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11908 001510800           คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว ศูนย์ 3 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11909 001510900           คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว ศุนย์ 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11910 001511000           ศูนย์สุขภำพชุมชนเมืองสงขลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11911 001511100           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขสระเกษ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11912 001511200           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขเตำหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11913 001511300           โรงพยำบำลเขต 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11914 001511600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใหม่หนองบัว ต ำบลหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11915 001511700           เรือนจ ำกลำงคลองเปรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11916 001511900           ทัณฑสถำนบ ำบัดพิเศษกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11917 001512000           เรือนจ ำพิเศษธนบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11918 001512200           ทัณฑสถำนหญิงธนบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11919 001512700           ศูนย์สุขภำพชุมชนบ้ำนสวนแขก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11920 001512800           ศูนย์สุขภำพชุมชนต ำบลสัตหีบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11921 001512900           ศูนย์สุขภำพชุมชนนำเกลือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11922 001513100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนกคลำน  วังม้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11923 001513200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งสำคร  วังซ่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11924 001513300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองโก  หนองกระเจำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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11925 001513400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองไม้  แม่เล่ย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11926 001514000           โรงพยำบำลค่ำยขุนเจืองธรรมิกรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11927 001516600           ศูนย์แพทย์ชำตะผดุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11928 001519800           โรงพยำบำลศูนย์เวชศำสตร์ฟ้ืนฟูสภำกำชำดไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11929 001519900           คณะทันตแพทย์ศำสตร์ จุฬ่ำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11930 001520400           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 3 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11931 001520700           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขเทศบำลท่ำเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11932 001521200           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขเทศบำลเจ้ำพระยำสุรศักด์ิมนตรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11933 001521300           ศูนย์สุขภำพชุมชน128 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11934 001521400           กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11935 001522100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนด่ำน   ต.เชียงหวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11936 001522300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนขำมใหญ่ ต ำบลเมืองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11937 001522400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองบัว ต ำบลดอนกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11938 001522600           ศูนย์สุขภำพชุมชนบ้ำนสะเตง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11939 001522700           ศูนย์สุขภำพชุมชนตลำดเก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11940 001522800           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขท่ี 3 เทศบำลเมืองรังสิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11941 001522900           โรงพยำบำลป้อมพระจุลจอมเกล้ำ ฐำนทัพเรือกรุงเทพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11942 001523000           ศูนย์สุขภำพชุมชนบ้ำนเกิ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11943 001523200           ศูนย์สุขภำพชุมชนเมืองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11944 001523300           ศูนย์สุขภำพชุมชนประเสริฐแก้วอุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11945 001523400           ศูนย์สุขภำพชุมชนเทศบำลบ้ำนไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11946 001523500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองกระทู้ หนองบ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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11947 001523700           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขท่ี 2 สวนใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11948 001523800           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขท่ี 3 ท่ำทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11949 001523900           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขท่ี 4 วัดสมรโกฎิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11950 001524000           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขท่ี 5 ซอยทรำยทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11951 001524100           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขชุมชนเมืองทองธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11952 001524200           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขชุมชนกฤษฎำนคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11953 001524300           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขชุมชนหมู่บ้ำนสมชำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11954 001524400           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขชุมชนวัดแคนนอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11955 001524500           ศูนย์สุขภำพชุมชนท่ำวังหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11956 001524600           ศูนย์สุขภำพชุมชนศูนย์สุขภำพชุมชนชยำงกูร 28 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11957 001524700           ศูนย์สุขภำพชุมชนบ้ำนดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11958 001524800           ศูนย์สุขภำพชุมชนวัดปทุมมำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11959 001524900           ศูนย์แพทย์ชุมชนแม่กลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11960 001525000           ศูนย์แพทย์ชุมชนพระตรูอุดมสมุทรคุณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11961 001525100           ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติสำขำกทม. ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11962 001525200           ศูนย์สุขภำพชุมชนสันติสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11963 001525300           ศูนย์สุขภำพชุมชนศรีมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11964 001526900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลชัยบำดำลยุคใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11965 001527000           คณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11966 001527100           คลินิกชุมชนโคกเมำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11967 001527200           ศูนย์สุขภำพชุมชนพันปี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11968 001527300           ศูนย์สุขภำพชุมชนมหำนุภำพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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11969 001527400           ศูนย์สุขภำพชุมชนพระองค์ขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11970 001528000           ศูนย์สุขภำพชุมชนเข่ือนขันธ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11971 001528100           ศูนย์สุขภำพชุมชนต ำบลหนองกุลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11972 001528200           ศูนย์สุขภำพชุมชนประชำอุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11973 001600000           สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติวัดสวนขัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11974 001950600           คณะแพทย์ศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11975 001954400           ศูนย์สุขภำพชุมชนโรงพยำบำลสะเดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11976 002128900           ศูนย์สุขภำพชุมชนบ้ำนห้วยโจด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11977 002129300           คลินิคใกล้ใจโรงพยำบำลระโนด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11978 002129400           คลินิคเวชปฏิบัติครอบครัวต ำบลระโนด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11979 002129500           ศูนย์สุขภำพชุมชนคลินิคเวชปฏิบัติครอบครัวโรงพยำบำลหำดใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11980 002131700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนอูตูม ต ำบลนำเกียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11981 002132300           โรงพยำบำลพระอำจำรย์แบน  ธนำกโร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11982 002134100           ศูนย์สุขภำพชุมชนบ้ำนโคกเถ่ือนช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11983 002134200           ศูนย์สุขภำพชุมชนโรงพยำบำลยุพรำชเดชอุดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11984 002134300           ศูนย์สุขภำพชุมชนหัวดูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11985 002134400           ศูนย์สุขภำพชุมชนค ำข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11986 002134500           ศูนย์สุขภำพชุมชนโพธ์ิหวำย (เครือข่ำยโรงพยำบำลสุรำษฎร์ธำนี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11987 002134900           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข(หนองสิม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11988 002135000           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขเนินพยอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11989 002135100           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขเกำะกก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11990 002135200           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขมำบข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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11991 002135300           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขตำกวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11992 002135400           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขหลักเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11993 002135500           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขปำกน  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11994 002135600           โรงพยำบำลสระใคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11995 002142300           เรือนจ ำกลำงพระนครศรีอยุธยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11996 002142500           ทัณฑสถำนวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11997 002142600           ทัณฑสถำนบ ำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11998 002142700           เทศบำลท่ำหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
11999 002143100           ศูนย์บริกำรทำงกำรแพทย์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12000 002143400           คณะทันตแพทย์ศำสตร์ มหำลัยมหิดล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12001 002143500           ศูนย์วิชำกำรคณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12002 002143600           ส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12003 002143700           คณะเทคนิคกำรแพทย์ มหำวิทยำลัยมหิดล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12004 002144000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคิรีวงกต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12005 002148100           ศูยน์สุขภำพชุมชนพิมำยเมืองใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12006 002148400           ศูนย์เวชปฎิบัติครอบครัว โรงพยำบำลพระนครศรีอยุธยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12007 002148500           ศูนย์แพทย์ ส ำนักงำนสำธำรณสุขพระนครศรีอยุธยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12008 002148600           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 65 รักษำศุข บำงบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12009 002152600           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 44 ล ำผักชี หนองจอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12010 002155600           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขเทศบำลต ำบลบำงตะบูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12011 002155700           ศูนย์สุขภำพชุมชนโรงพยำบำลพัทลุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12012 002156600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสำมล่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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12013 002156700           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขเทศบำลเมืองอ่ำงทองแห่งท่ี 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12014 002171400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งต้นงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12015 002174800           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข66 ต ำหนักพระแม่กวนอิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12016 002175000           ส ำนักงำนสำธำรณสุขชุมชนบ้ำนขุนแหง หมู่ท่ี 07 ปงเตำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12017 002175100           ศูนย์สุขภำพจิตท่ี 7 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12018 002175300           ศูนย์สุขภำพจิตท่ี 15 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12019 002175500           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 45 ร่มเกล้ำ ลำดกระบัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12020 002177100           โรงพยำบำลเทศบำลนครนครศรีธรรมรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12021 002180900           กรมแพทย์ทหำรเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12022 002194800           โรงพยำบำลห้วยกระเจำ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12023 002198200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโป่งนกแก้ว ต ำบลตะกุดไร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12024 002198400           โรงพยำบำล50 พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12025 002198401           ศูนย์สุขภำพชุมชนดงแสนสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12026 002198500           ศูนย์สุขภำพชุมชนสวรรค์ประชำรักษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12027 002198600           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข(เทศบำล 4) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12028 002201500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตันหยงละไน้ ต ำบลแหลมสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12029 002203600           คณะเภสัชศำสตร์ มหำลัยมหิดล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12030 002209100           ศูนย์สุขภำพชุมชนกุดรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12031 002212500           ศูนย์ทันตสุขภำพจังหวัดน่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12032 002212600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบุไร่อ้อย ต ำบลเจริญสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12033 002214300           โรงพยำบำลดอนไพล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12034 002215500           สถำนพยำบำล สกสค. ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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12035 002215600           ศูนย์สุขภำพชุชนเมืองยศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12036 002215700           ศูนย์สุขภำพชุมชนทรำยมูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12037 002215800           ศูนย์สุขภำพชุมชนใกล้บ้ำนใกล้ใจ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12038 002217700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสันห่ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12039 002219400           สถำนีกำชำดเทพรัตน์(สถำนีกำชำดท่ี13จ.ตำก) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12040 002230200           โรงพยำบำลพนมดงรัก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12041 002233800           คณบดีคณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12042 002238000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำฮ่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12043 002242400           ศูนย์สุขภำพชุมชนโรงพยำบำลชลประทำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12044 002242500           ศูนย์สุขภำพชุมชนท่ำศำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12045 002242600           ศูนย์สุขภำพชุมชนเทศบำล 3 รพลพบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12046 002242700           หน่วยตรวจโรคศูนย์กำรทหำรปืนใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12047 002242800           หน่วยตรวจโรคศูนย์กำรบินทหำรบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12048 002245500           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 64 คลองสำมวำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12049 002245600           โรงพยำบำลพระทองค ำ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12050 002252300           ฝ่ำยแพทย์หลวงสวนจิตรลดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12051 002252400           ฝ่ำยแพทย์หลวงพระบรมมหำรำชวัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12052 002253600           ส ำนักงำนแพทย์ทหำร  ส ำนักผู้บัญชำกำรทหำรสูงสุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12053 002253700           กองแพทย์ ส ำนักงำนสนับสนุน หน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12054 002253800           แผนกพยำบำล กอง 11 ศูนย์รักษำควำมปลอดภัย กองบัญชำกำรทหำรสูงสุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12055 002261400           โรงพยำบำลบ้ำนแพ้ว(องค์กำรมหำขน)สำขำพร้อมมิตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12056 002261600           ศูนย์จักษุรักษำสวนจิตรลดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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12057 002267000           โรงพยำบำลเมืองชลบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12058 002273400           โรงพยำบำลเขำชะเมำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12059 002273500           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข แห่งท่ี 4 เทศบำลเมืองรังสิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12060 002273600           คลินิกชุมชนอบอุ่นกำรเคหะเทศบำลนครนครรำชสีมำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12061 002273700           ศูนย์วิจัยศึกษำและบ ำบัดโรคมะเร็งสถำบันวิจัยจุฬำภรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12062 002273800           สถำนพยำบำลเรือนจ ำกลำงนครรำชสีมำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12063 002273900           สถำนพยำบำลเรือนจ ำพิเศษพัทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12064 002274000           สถำนพยำบำลเรือนจ ำพิเศษมีนบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12065 002274100           สถำนพยำบำลเรือนจ ำกลำงก ำแพงเพชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12066 002274200           สถำนพยำบำลเรือนจ ำกลำงขอนแก่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12067 002274300           สถำนพยำบำลเรือนจ ำกลำงเขำบิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12068 002274400           สถำนพยำบำลเรือนจ ำกลำงนครศรีธรรมรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12069 002274500           สถำนพยำบำลเรือนจ ำกลำงคลองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12070 002274600           สถำนพยำบำลเรือนจ ำกลำงฉะเชิงเทรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12071 002274700           สถำนพยำบำลเรือนจ ำกลำงชลบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12072 002274800           สถำนพยำบำลเรือนจ ำกลำงเชียงรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12073 002274900           สถำนพยำบำลเรือนจ ำกลำงเชียงใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12074 002275000           สถำนพยำบำลเรือนจ ำกลำงนครปฐม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12075 002275100           สถำนพยำบำลเรือนจ ำกลำงยะลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12076 002275200           สถำนพยำบำลเรือนจ ำกลำงสุรำษฎร์ธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12077 002275300           สถำนพยำบำลเรือนจ ำกลำงนครสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12078 002275400           สถำนพยำบำลเรือนจ ำกลำงบำงขวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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12079 002275600           สถำนพยำบำลเรือนจ ำกลำงพัทลุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12080 002275700           สถำนพยำบำลเรือนจ ำกลำงพิษณุโลก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12081 002275800           สถำนพยำบำลเรือนจ ำกลำงอุดรธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12082 002275900           สถำนพยำบำลเรือนจ ำกลำงระยอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12083 002276000           สถำนพยำบำลเรือนจ ำกลำงรำชบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12084 002276100           สถำนพยำบำลเรือนจ ำกลำงลพบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12085 002276200           สถำนพยำบำลเรือนจ ำกลำงล ำปำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12086 002276300           สถำนพยำบำลเรือนจ ำกลำงสงขลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12087 002276400           สถำนพยำบำลเรือนจ ำกลำงสมุทรปรำกำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12088 002276500           สถำนพยำบำลเรือนจ ำกลำงสมุทรสงครำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12089 002276600           สถำนพยำบำลเรือนจ ำจังหวัดชัยภูมิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12090 002276700           สถำนพยำบำลเรือนจ ำกลำงอุบลรำชธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12091 002276800           สถำนพยำบำลเรือนจ ำกลำงสุรินทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12092 002276900           สถำนพยำบำลเรือนจ ำกลำงตำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12093 002277000           สถำนพยำบำลเรือนจ ำกลำงนครพนม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12094 002277100           สถำนพยำบำลเรือนจ ำกลำงเพชรบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12095 002277200           สถำนพยำบำลเรือนจ ำจังหวัดชุมพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12096 002277300           สถำนพยำบำลเรือนจ ำกลำงปัตตำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12097 002277400           สถำนพยำบำลเรือนจ ำจังหวัดกระบ่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12098 002277500           สถำนพยำบำลเรือนจ ำจังหวัด       กำญจนบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12099 002277600           สถำนพยำบำลเรือนจ ำจังหวัดกำฬสินธ์ุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12100 002277700           สถำนพยำบำลเรือนจ ำจังหวัดจันทบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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12101 002277800           สถำนพยำบำลเรือนจ ำจังหวัดชัยนำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12102 002277900           สถำนพยำบำลเรือนจ ำจังหวัดน่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12103 002278000           สถำนพยำบำลเรือนจ ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12104 002278100           สถำนพยำบำลเรือนจ ำจังหวัดตรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12105 002278200           สถำนพยำบำลเรือนจ ำจังหวัดตรำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12106 002278300           สถำนพยำบำลเรือนจ ำจังหวัดนครนำยก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12107 002278400           สถำนพยำบำลเรือนจ ำจังหวัดนนทบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12108 002278500           สถำนพยำบำลเรือนจ ำจังหวัดนรำธิวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12109 002278600           สถำนพยำบำลเรือนจ ำจังหวัดพิจิตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12110 002278700           สถำนพยำบำลเรือนจ ำจังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12111 002278800           สถำนพยำบำลเรือนจ ำจังหวัดปทุมธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12112 002278900           สถำนพยำบำลเรือนจ ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12113 002279000           สถำนพยำบำลเรือนจ ำจังหวัดปรำจีนบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12114 002279100           สถำนพยำบำลเรือนจ ำจังหวัดพะเยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12115 002279200           สถำนพยำบำลเรือนจ ำจังหวัดพังงำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12116 002279300           สถำนพยำบำลเรือนจ ำจังหวัดมหำสำรคำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12117 002279400           สถำนพยำบำลเรือนจ ำจังหวัดศรีสะเกษ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12118 002279500           สถำนพยำบำลเรือนจ ำจังหวัดพิษณุโลก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12119 002279600           สถำนพยำบำลเรือนจ ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12120 002279700           สถำนพยำบำลเรือนจ ำจังหวัดแพร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12121 002279800           สถำนพยำบำลเรือนจ ำจังหวัดภูเก็ต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12122 002279900           สถำนพยำบำลเรือนจ ำจังหวัดมุกดำหำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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12123 002280000           สถำนพยำบำลเรือนจ ำจังหวัดสกลนคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12124 002280100           สถำนพยำบำลเรือนจ ำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12125 002280200           สถำนพยำบำลเรือนจ ำจังหวัดยโสธร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12126 002280300           สถำนพยำบำลเรือนจ ำจังหวัดระนอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12127 002280400           สถำนพยำบำลเรือนจ ำจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12128 002280500           สถำนพยำบำลเรือนจ ำจังหวัดล ำพูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12129 002280600           สถำนพยำบำลเรือนจ ำจังหวัดเลย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12130 002280700           สถำนพยำบำลเรือนจ ำจังหวัดสิงห์บุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12131 002280800           สถำนพยำบำลเรือนจ ำจังหวัดอุทัยธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12132 002280900           สถำนพยำบำลเรือนจ ำจังหวัดสงขลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12133 002281000           สถำนพยำบำลเรือนจ ำจังหวัดสระบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12134 002281200           สถำนพยำบำลเรือนจ ำจังหวัดสมุทรสำคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12135 002281300           สถำนพยำบำลเรือนจ ำจังหวัดสระแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12136 002281400           สถำนพยำบำลเรือนจ ำจังหวัดอ ำนำจเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12137 002281500           สถำนพยำบำลเรือนจ ำจังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12138 002281600           สถำนพยำบำลเรือนจ ำจังหวัดสุโขทัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12139 002281700           สถำนพยำบำลเรือนจ ำจังหวัดหนองคำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12140 002281800           สถำนพยำบำลเรือนจ ำจังหวัดหนองบัวล ำภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12141 002281900           สถำนพยำบำลเรือนจ ำจังหวัดอ่ำงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12142 002282000           สถำนพยำบำลเรือนจ ำจังหวัดอุตรดิตถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12143 002282100           สถำนพยำบำลเรือนจ ำอ ำเภอทุ่งสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12144 002282200           สถำนพยำบำลเรือนจ ำอ ำเภอฝำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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12145 002282300           สถำนพยำบำลเรือนจ ำอ ำเภอกบินทร์บุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12146 002282400           สถำนพยำบำลเรือนจ ำอ ำเภอกันทรลักษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12147 002282500           สถำนพยำบำลเรือนจ ำอ ำเภอไชยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12148 002282600           สถำนพยำบำลเรือนจ ำอ ำเภอตะก่ัวป่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12149 002282700           สถำนพยำบำลเรือนจ ำอ ำเภอทองผำภูมิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12150 002282900           สถำนพยำบำลเรือนจ ำอ ำเภอเทิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12151 002283000           สถำนพยำบำลเรือนจ ำอ ำเภอธัญบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12152 002283100           สถำนพยำบำลเรือนจ ำอ ำเภอบัวใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12153 002283200           สถำนพยำบำลเรือนจ ำอ ำเภอบึงกำฬ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12154 002283300           สถำนพยำบำลเรือนจ ำอ ำเภอเบตง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12155 002283400           สถำนพยำบำลเรือนจ ำอ ำเภอปำกพนัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12156 002283500           สถำนพยำบำลเรือนจ ำอ ำเภอสวรรคโลก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12157 002283600           สถำนพยำบำลเรือนจ ำอ ำเภอรัตนบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12158 002283700           สถำนพยำบำลเรือนจ ำอ ำเภอนำงรอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12159 002283800           สถำนพยำบำลเรือนจ ำอ ำเภอภูเขียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12160 002283900           สถำนพยำบำลเรือนจ ำอ ำเภอแม่สอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12161 002284000           สถำนพยำบำลเรือนจ ำอ ำเภอแม่สะเรียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12162 002284100           สถำนพยำบำลทัณฑสถำนบ ำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12163 002284300           สถำนพยำบำลเรือนจ ำอ ำเภอสว่ำงแดนดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12164 002284400           สถำนพยำบำลเรือนจ ำอ ำเภอสีคิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12165 002284500           สถำนพยำบำลเรือนจ ำอ ำเภอหลังสวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12166 002284600           สถำนพยำบำลเรือนจ ำอ ำเภอหล่มสัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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12167 002284700           สถำนพยำบำลทัณฑ์สถำนบ ำบัดพิเศษขอนแก่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12168 002284800           สถำนพยำบำลทัณฑสถำนเปิดบ้ำนนำวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12169 002284900           สถำนพยำบำลทัณฑสถำนเปิดบ้ำนเนินสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12170 002285000           สถำนพยำบำลทัณฑสถำนบ ำบัดพิเศษล ำปำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12171 002285100           สถำนพยำบำลทัณฑสถำนบ ำบัดพิเศษสงขลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12172 002285200           สถำนพยำบำลทัณฑสถำนบ ำบัดพิเศษหญิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12173 002285300           สถำนพยำบำลทัณฑสถำนเกษตรอุตสำหกรรมเขำพริก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12174 002285400           สถำนพยำบำลทัณฑสถำนเปิดทุ่งเบญจำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12175 002285600           สถำนพยำบำลทัณฑสถำนหญิงชลบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12176 002285700           สถำนพยำบำลทัณฑสถำนเปิดหนองน  ำขุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12177 002285800           สถำนพยำบำลทัณฑสถำนเปิดห้วยโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12178 002285900           สถำนพยำบำลทัณฑสถำนวัยหนุ่มกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12179 002286000           สถำนพยำบำลทัณฑสถำนวัยหนุ่มนครศรีธรรมรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12180 002286200           สถำนพยำบำลทัณฑสถำนหญิงสงขลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12181 002286300           สถำนพยำบำลทัณฑสถำนหญิงพิษณุโลก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12182 002286400           สถำนพยำบำลสถำนกักขังกลำงจังหวัดปทุมธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12183 002286500           สถำนพยำบำลทัณฑสถำนหญิงเชียงใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12184 002286600           สถำนพยำบำลสถำนกักขังกลำงจังหวัดตรำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12185 002286700           สถำนพยำบำลทัณฑสถำนหญิงนครรำชสีมำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12186 002294900           ศูนย์วิชำกำรสถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12187 002295200           ศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก  มหำวิทยำลัยมหิดล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12188 002295300           ศูนย์บริกำร 2 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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12189 002295700           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขเทศบำล 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12190 002295800           สถำนีอนำมัยบ้ำนแกน้อย หมู่ท่ี 02 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12191 002301200           ศูนย์สุขภำพชุมชนหนองสำหร่ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12192 002302000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนถ  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12193 002302100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงมหำวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12194 002303000           ศูนย์สุขภำพชุมชน1รพ.สมุทรปรำกำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12195 002303200           ศูนย์สุขภำพชุมชนรพ.บำงบ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12196 002303300           ศูนย์สุขภำพชุมชน1 รพ.บำงพลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12197 002303400           ศูนย์สุขภำพชุมชน2 รพ.บำงพลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12198 002303500           ศูนย์สุขภำพชุมชนรพ.บำงจำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12199 002303600           ศูนย์สุขภำพชุมชนรพ.พระสมุทรเจดีย์ฯ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12200 002303700           ศูนย์สุขภำพชุมชนรพ.รวมชัยประชำรักษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12201 002306500           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขโขดหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12202 002306700           ศูนย์สุขภำพและบริกำรวิชำกำรสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อมคณะสำธำรณสุขศำสตร์ มหำลัยมหิดลส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12203 002306800           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขเทศบำลวังทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12204 002308000           ศูนย์สุขภำพชุมชนจุฬำรัตน์ 2 คลินิกเวชกรรม2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12205 002308400           คลินิกทันตกรรม ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดปรำจีนบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12206 002312500           โรงพยำบำลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12207 002313100           ศูนย์สุขภำพชุมชนศูนย์บริกำรสำธำรสุขพุทธบูชำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12208 002313700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโพนจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12209 002315900           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 68 สะพำนสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12210 002316000           ศูนย์ส่งเสริมสุขภำพแผนไทย  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดปรำจีนบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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12211 002316100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลขำมใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12212 002319200           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงเก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12213 002320500           ศูนย์สุขภำพชุมชนต ำบลพิมำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12214 002320600           ศูนย์สุขภำพชุมชนต ำบลก ำแพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12215 002321200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลประชำอำสำบ้ำนโพนสิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12216 002321300           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข เทศบำลต ำบลเขำงู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12217 002321400           ศูนย์สุขภำพชุมชนศูนย์สุขภำพชุมชนสุปัฏนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12218 002321600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองคล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12219 002321700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนลำดกระเฌอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12220 002321800           ศูนย์บริกำรสำะรณสุข 2 เทศบำลนครปำกเกร็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12221 002321900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองแวงแสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12222 002322000           คลีนิคนิรนำม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภำกำชำดไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12223 002322100           ศูนย์สุขภำพชุมชนวัดจีนสโมสร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12224 002322200           ศูนย์สุขภำพชุมชนบำงปะกง(เขตเทศบำล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12225 002322300           ศูนย์สุขภำพชุมชนคู้ยำยหมี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12226 002322400           ศูนย์สุขภำพชุมชนต ำบลบำงน  ำเปรี ยว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12227 002322500           ศูนย์สุขภำพชุมชนต ำบลท่ำข้ำม(บำงแสม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12228 002322600           ศูนย์สุขภำพชุมชนบำงปะกง(เขตอบต.) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12229 002322700           ศูนย์สุขภำพชุมชนบ้ำนนำโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12230 002322800           ศูนย์สุขภำพชุมชนบ้ำนหนองขำหย่ัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12231 002322900           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 67 ทวีวัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12232 002323000           ศูนย์บริกำรเทคนิคกำรแพทย์คลินิก คณะเทคนิคกำรแพทย์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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12233 002323100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยสะแพด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12234 002323200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนขุนแตะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12235 002336700           โรงพยำบำลนำวัง  เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12236 002336701           ศูนย์สุขภำพชุมชนนำวัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12237 002336900           ศูนย์ประสำนควำมร่วมมือ ระหว่ำงไทย-ออสเตรเลีย-เนเธอแลนด์เพ่ือกำรศึกษำวิจัยทำงคลินิกด้ำนโรคเอดส์ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12238 002342900           โรงพยำบำลมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12239 002343000           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขเทศบำลต ำบลก ำแพงเพชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12240 002352900           หน่วยบริกำรปฐมภูมินักศึกษำ มหำวิทยำลัยขอนแก่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12241 002355000           ต ำบลหัวทะเล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12242 002356000           โรงพยำบำลโรคปอดกรุงเทพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12243 002357000           ศูนย์สุขภสพชุมชนเขำรูปช้ำงสำขำ1 (เคหะชุมชนสงขลำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12244 002357100           ศูนย์สุขภำพชุมชนเขำรูปช้ำงสำขำ 2(เขำแก้ว) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12245 002357200           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขแห่งท่ี 2 (เทศบำลเมืองวำรินช ำรำบ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12246 002357300           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขแห่งท่ี 3 (เทศบำลเมืองวำรินช ำรำบ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12247 002357400           ศูนย์ส่งเสริมสุขภำพแผนไทยสถำบันกำรแพทย์แผนไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12248 002357500           กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12249 002357501           สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์สำธำรณสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12250 002357600           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขเทศบำล2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12251 002357700           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขเทศบำล3 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12252 002357800           โรงพยำบำลแคนดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12253 002373600           โรงพยำบำลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12254 002373800           ศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบำลต ำบลล ำนำรำยณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

12255 002373900           เทศบำลต ำบลวังเย็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12256 002374000           เทศบำลต ำบลดอนเกำะกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12257 002374100           เทศบำลต ำบลพิมพำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12258 002374200           เทศบำลต ำบลบำงวัวคณำรักษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12259 002374300           เทศบำลเมืองอ ำนำจเจริญ ชุมชนโคกจักจ่ัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12260 002374500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนกลิ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12261 002375000           เทศบำลนครตรัง 3 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12262 002376600           หน่วยปฏิบัติกำรบริกำรวิทยำศำสตร์สุขภำพ คณะสหเวชศำสตร์ จุฬำลงกำรมหำวิทยำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12263 002376700           ศูนย์ทันตกรรมลี ลอยสสจ.บุรีรัมย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12264 002376800           ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12265 002376900           โรงพยำบำลบ้ำนแพ้ว (องค์กำรมหำชน)สำขำเยำวรักษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12266 002377000           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขแห่งท่ี 2 เทศเมืองรำชบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12267 002377100           ย่ีงอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12268 002377300           ศูนย์สุขภำพชุมชนนำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12269 002377700           ศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบำลเมืองแพร่-โรงพยำบำลแพร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12270 002377800           คลีนิคนิรนำม สภำกำชำดไทย สำขำเชียงใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12271 002378200           คลินิกชุมชนสำมเรือน(ของรัฐบำล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12272 002380300           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขท่ี1เทศบำลต ำบลบึงยีโถ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12273 002380400           ศุนย์บริกำรสำธำรณสุขท่ี2วัดมูลจินดำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12274 002380700           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี(ฝ่ังบำงใบไม้) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12275 002381300           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุฃ 2 (เขำคูบำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12276 002381400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตะคร้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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12277 002383900           โรงพยำบำลเทพรัตน์นครรำชสีมำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12278 002385600           ศูนย์อนำมัยท่ี 3 ชลบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12279 002386700           คลินิกชุมชนอบอุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12280 002387300           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขหนองหญ้ำลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12281 002388000           หน่วยไตเทียมมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ณ ตึกกัลยำณิวัฒนำ โรงพยำบำลสงค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12282 002391500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสิทธิชัยวิศำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12283 002391600           ศูนย์แพทย์ชุมชนองค์พระปฐมเจดีย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12284 002391900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองนำสร้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12285 002392000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโนนดินแดง ต ำบลโนนดินแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12286 002392100           ศูนย์แพทย์ชุมชนต ำบลหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12287 002392300           สถำนพยำบำลกรมแพทย์ทหำรบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12288 002392500           โรงพยำบำลกำรแพทย์แผนไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12289 002392700           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข เทศบำลต ำบลเมืองปัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12290 002394500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมินทรำชินี สำขำวัดบำงป้ิงส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12291 002395100           โรงพยำบำลธัญญำรักษ์อุดรธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12292 002396200           โรงพยำบำลนิคมพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12293 002397600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่ตะละ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12294 002398300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทุ่งงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12295 002403200           โรงพยำบำลนำตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12296 002405200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพันวำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12297 002406000           โรงพยำบำลมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12298 002441000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองนำเกลือน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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12299 002441100           ศูนย์สุขภำพชุมชนเจริญรำษฎร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12300 002441200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกัลปพฤกษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12301 002455900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองกระออม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12302 002466300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนจะคือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12303 002467300           โรงพยำบำลศรีนครินทร์(ปัญญำนันทภิกขุ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12304 002467500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบัวเกรำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12305 002468700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองใส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12306 002468900           โรงพยำบำลกรงปินัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12307 002469200           โรงพยำบำลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครรำชสีมำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12308 002470200           ศูนย์สุขภำพชุมชนนครทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12309 002470400           โรงพยำบำลกุดรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12310 002474800           โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12311 002482100           โรงพยำบำลนำเยีย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12312 002482200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปำกคลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12313 002493300           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโสกแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12314 002495600           โรงพยำบำลเวียงหนองล่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12315 002496500           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดงห่องแห่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12316 002501700           โรงพยำบำลภูเพียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12317 002502000           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลยำงนำดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12318 002502100           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลควนพน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12319 002502800           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยตง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12320 002505400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไร่จันดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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12321 002505800           โรงพยำบำลกู่แก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12322 002505900           โรงพยำบำลประจักษ์ศิลปำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12323 002506000           โรงพยำบำลผู้สูงอำยุบำงขุนเทียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12324 002744300           โรงพยำบำลวังเจ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12325 002783900           โรงพยำบำลบัวลำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12326 002784000           โรงพยำบำลสีดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12327 002784100           โรงพยำบำลเทพำรักษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12328 002784300           โรงพยำบำลศรีณรงค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12329 002796700           โรงพยำบำลสว่ำงวีระวงศ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12330 002796800           โรงพยำบำลน  ำขุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12331 002797400           โรงพยำบำลหนองมะโมง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12332 002797500           โรงพยำบำลเนินขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12333 002797600           โรงพยำบำลเหล่ำเสือโก้ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12334 002797800           โรงพยำบำลสำกเหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12335 002797900           โรงพยำบำลบึงนำรำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12336 002798800           โรงพยำบำลทุ่งเขำหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12337 002798900           โรงพยำบำลเชียงขวัญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12338 002799000           โรงพยำบำลหนองฮี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12339 002800600           โรงพยำบำลเกำะจันทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12340 002801000           โรงพยำบำลโกสัมพีนคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12341 002801400           โรงพยำบำลพยุห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12342 002801500           โรงพยำบำลโพธ์ิศรีสุวรรณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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12343 002801600           โรงพยำบำลศิลำลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12344 002801700           โรงพยำบำลนำคู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12345 002802000           โรงพยำบำลบ้ำนด่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12346 002877800           โรงพยำบำลโพธ์ิตำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12347 002878500           โรงพยำบำลบำงเสำธง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12348 002878600           โรงพยำบำลมะนัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12349 002878900           โรงพยำบำลฆ้องชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12350 002879000           โรงพยำบำลดอนจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12351 002879100           โรงพยำบำลสำมชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12352 002881100           โรงพยำบำลเฝ้ำไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12353 002881500           โรงพยำบำลรัตนวำปี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12354 002881700           โรงพยำบำลหำดส ำรำญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12355 002882300           โรงพยำบำลดอยหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12356 002882600           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลมังกรทองมังกรทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12357 002882900           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำบ่อแบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12358 002884900           โรงพยำบำลวังสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12359 002885000           โรงพยำบำลโคกสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12360 002885800           โรงพยำบำลบ้ำนคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12361 002886100           โรงพยำบำลหนองหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12362 002886600           ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข เทศบำลนครนนทบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12363 002887500           โรงพยำบำลบำงบัวทอง 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12364 002889200           ศูนย์บริกำรสุขภำพแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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12365 002889400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบัวเทิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12366 003132700           โรงพยำบำลคลองเข่ือน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12367 003342700           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองคันนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12368 004049100           โรงพยำบำลเฉลิมพระเกียรติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12369 004049200           โรงพยำบำลพ่อท่ำนคล้ำยวำจำสิทธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12370 004074200           โรงพยำบำลนบพิต ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12371 004074300           โรงพยำบำลพระพรหม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12372 004074400           โรงพยำบำลภูซำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12373 004074500           โรงพยำบำลภูกำมยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12374 004074900           โรงพยำบำลชุมตำบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12375 004084000           โรงพยำบำลวังยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12376 004087700           วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี แพร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12377 004109200           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองจำนพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12378 004137400           โรงพยำบำลเวชชำรักษ์ ล ำปำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12379 004141400           โรงพยำบำลทหำรอำกำศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหำรอำกำศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12380 004142900           โรงพยำบำลจิตเวชพิษณุโลก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12381 004150900           โรงพยำบำลศูนย์กำรแพทย์มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12382 004158200           โรงพยำบำลบำงนำกรุงเทพมหำนคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12383 007765100           โรงพยำบำลโคกโพธ์ิไชย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12384 007765200           โรงพยำบำลโนนศิลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12385 007768400           โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนิบงบำรู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12386 009005100           ศูนย์สุขภำพชุมชนพุทธรักษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
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12387 009005200           ศูนย์สุขภำพชุมชนร่มโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12388 009005300           ศูนย์สุขภำพชุมชนบุญศิริ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12389 0027844200          โรงพยำบำลเขวำสินรินทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12390 0027844400          โรงพยำบำลโนนนำรำยณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12391 0028844300          โรงพยำบำลช่ืนชม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
12392 58010158            โรงเรียนบ้ำนใหม่ห้วยหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12393 304310010           โรงเรียนกีฬำจังหวัดหนองคำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12394 1010010001          โรงเรียนวัดชนะสงครำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12395 1010010002          โรงเรียนอนุบำลวัดปรินำยก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12396 1010010003          โรงเรียนพระต ำหนักสวนกุหลำบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12397 1010010004          โรงเรียนรำชวินิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12398 1010010005          โรงเรียนทีปังกรพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระรำชูปถัมภ์ฯ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12399 1010010006          โรงเรียนวัดพลับพลำชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12400 1010010007          โรงเรียนวัดโสมนัส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12401 1010010008          โรงเรียนประถมนนทรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12402 1010010009          โรงเรียนวัดด่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12403 1010010010          โรงเรียนมหำวีรำนุวัตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12404 1010010011          โรงเรียนวัดชัยชนะสงครำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12405 1010010012          โรงเรียนอนุบำลสำมเสนฯ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12406 1010010013          โรงเรียนทุ่งมหำเมฆ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12407 1010010014          โรงเรียนวัดเวตวันธรรมำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12408 1010010015          โรงเรียนสำยน  ำทิพย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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12409 1010010016          โรงเรียนดำรำคำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12410 1010010017          โรงเรียนพญำไท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12411 1010010018          โรงเรียนอนุบำลพิบูลเวศม์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12412 1010012001          โรงเรียนสตรีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12413 1010012002          โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12414 1010012003          โรงเรียนสตรีวัดมหำพฤฒำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12415 1010012004          โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12416 1010012005          โรงเรียนวัดรำชำธิวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12417 1010012006          โรงเรียนพุทธจักรวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12418 1010012008          โรงเรียนโยธินบูรณะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12419 1010012009          โรงเรียนวัดบวรนิเวศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12420 1010012010          โรงเรียนวัดรำชบพิธ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12421 1010012011          โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12422 1010012012          โรงเรียนเบญจมรำชำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12423 1010012013          โรงเรียนรำชวินิต มัธยม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12424 1010012014          โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12425 1010012015          โรงเรียนวัดสังเวช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12426 1010012016          โรงเรียนเศรษฐเสถียร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12427 1010012017          โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12428 1010012018          โรงเรียนวัดสระเกศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12429 1010012019          โรงเรียนเทพศิรินทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12430 1010012020          โรงเรียนสำยปัญญำ ในพระรำชินูปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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12431 1010012021          โรงเรียนพระโขนงพิทยำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12432 1010012022          โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12433 1010012023          โรงเรียนนนทรีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12434 1010012024          โรงเรียนเจ้ำพระยำวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12435 1010012025          โรงเรียนไตรมิตรวิทยำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12436 1010012026          โรงเรียนสำมเสนวิทยำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12437 1010012027          โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12438 1010012028          โรงเรียนกุนนทรีรุทธำรำมวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12439 1010012029          โรงเรียนพิบูลประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12440 1010012030          โรงเรียนวัดสุทธิวรำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12441 1010012031          โรงเรียนยำนนำเวศวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12442 1010012032          โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12443 1010012033          โรงเรียนโสตศึกษำทุ่งมหำเมฆ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12444 1010012034          โรงเรียนศีลำจำรพิพัฒน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12445 1010012035          โรงเรียนสุวรรณสุทธำรำมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12446 1010012036          โรงเรียนรำชนันทำจำรย์สำมเสนวิทยำลัย 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12447 1010012037          โรงเรียนปทุมคงคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12448 1010012038          โรงเรียนสำยน  ำผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12449 1010012039          โรงเรียนศรีอยุธยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12450 1010012040          โรงเรียนสันติรำษฎร์วิทยำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12451 1010012041          โรงเรียนมักกะสันพิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12452 1010012042          โรงเรียนมัธยมวัดธำตุทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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12453 1010012043          โรงเรียนสิริรัตนำธร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12454 1010020001          โรงเรียนวัดอุทัยธำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12455 1010020002          โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12456 1010020003          โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12457 1010020004          โรงเรียนบำงบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12458 1010020005          โรงเรียนบ้ำนหนองบอน (นัยนำนนท์อนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12459 1010020006          โรงเรียนวัดมหำบุศย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12460 1010020007          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 75 เฉลิมพระเกียรติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12461 1010020008          โรงเรียนพระยำประเสริฐสุนทรำศรัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12462 1010022001          โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบำงเขน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12463 1010022002          โรงเรียนบำงกะปิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12464 1010022003          โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12465 1010022004          โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12466 1010022005          โรงเรียนเทพลีลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12467 1010022006          โรงเรียนเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12468 1010022007          โรงเรียนบดินทรเดชำ (สิงหเสนี) 4 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12469 1010022008          โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12470 1010022009          โรงเรียนพรตพิทยพยัต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12471 1010022010          โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12472 1010022011          โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลำดกระบัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12473 1010022012          โรงเรียนจันทร์หุ่นบ ำเพ็ญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12474 1010022013          โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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12475 1010022014          โรงเรียนนวมินทรำชูทิศ กรุงเทพมหำนคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12476 1010022015          โรงเรียนบดินทร์เดชำ (สิงห์ สิงหเสนี) 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12477 1010022016          โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12478 1010022017          โรงเรียนหอวัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12479 1010022018          โรงเรียนสำรวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12480 1010022019          โรงเรียนรำชด ำริ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12481 1010022020          โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12482 1010022021          โรงเรียนดอนเมืองทหำรอำกำศบ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12483 1010022022          โรงเรียนสีกัน (วัฒนำนันท์อุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12484 1010022023          โรงเรียนดอนเมืองจำตุรจินดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12485 1010022024          โรงเรียนลำดปลำเค้ำพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12486 1010022025          โรงเรียนสตรีวิทยำ 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12487 1010022026          โรงเรียนรำชวินิตบำงเขน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12488 1010022027          โรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12489 1010022028          โรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12490 1010022029          โรงเรียนศรีพฤฒำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12491 1010022030          โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12492 1010022031          โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษำ น้อมเกล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12493 1010022032          โรงเรียนบดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12494 1010022033          โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12495 1010022034          โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12496 1010022035          โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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12497 1010030001          โรงเรียนวัดประยุรวงศำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12498 1010030002          โรงเรียนวัดเจ้ำมูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12499 1010030003          โรงเรียนวัดสังข์กระจำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12500 1010030004          โรงเรียนวัดหงส์รัตนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12501 1010030005          โรงเรียนประถมทวีธำภิเศก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12502 1010030006          โรงเรียนวัดช่ำงเหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12503 1010030007          โรงเรียนวัดอมรินทรำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12504 1010030008          โรงเรียนโฆสิตสโมสร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12505 1010030009          โรงเรียนรำชวินิตประถมบำงแค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12506 1010030010          โรงเรียนวัดนำคปรก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12507 1010030011          โรงเรียนวัดหนัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12508 1010030012          โรงเรียนอนุบำลวัดนำงนอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12509 1010032001          โรงเรียนศึกษำนำรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12510 1010032002          โรงเรียนทวีธำภิเศก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12511 1010032003          โรงเรียนสุวรรณพลับพลำพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12512 1010032004          โรงเรียนวัดอินทรำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12513 1010032005          โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12514 1010032006          โรงเรียนทีปังกรวิทยำพัฒน์(วัดน้อยใน) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12515 1010032007          โรงเรียนมัธยมวัดดำวคนอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12516 1010032008          โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12517 1010032009          โรงเรียนโพธิสำรพิทยำกร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12518 1010032010          โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลำรักษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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12519 1010032011          โรงเรียนอุบลรัตนรำชกัญญำรำชวิทยำลัย กรุงเทพมหำนคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12520 1010032012          โรงเรียนมหรรณพำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12521 1010032013          โรงเรียนชิโนรสวิทยำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12522 1010032014          โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12523 1010032015          โรงเรียนสุวรรณำรำมวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12524 1010032016          โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12525 1010032017          โรงเรียนมัธยมวัดนำยโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12526 1010032018          โรงเรียนสวนอนันต์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12527 1010032019          โรงเรียนพิทยำลงกรณ์พิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12528 1010032020          โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบำงขุนเทียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12529 1010032021          โรงเรียนทวีธำภิเศก 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12530 1010032022          โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12531 1010032023          โรงเรียนวัดรำงบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12532 1010032024          โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12533 1010032025          โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12534 1010032026          โรงเรียนจันทร์ประดิษฐำรำมวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12535 1010032027          โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12536 1010032028          โรงเรียนบำงปะกอกวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12537 1010032029          โรงเรียนแจงร้อนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12538 1010032030          โรงเรียนวัดบวรมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12539 1010032031          โรงเรียนวิมุตยำรำมพิทยำกร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12540 1010032032          โรงเรียนปัญญำวรคุณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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12541 1010032033          โรงเรียนรำชวินิตบำงแคปำนข ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12542 1010032034          โรงเรียนทวีวัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12543 1010032035          โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12544 1010032036          โรงเรียนวัดพุทธบูชำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12545 1010032037          โรงเรียนอิสลำมวิทยำลัยแห่งประเทศไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12546 1010032038          โรงเรียนศึกษำนำรีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12547 1010032039          โรงเรียนนวลนรดิศวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12548 1010032040          โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12549 1010032041          โรงเรียนวัดรำชโอรส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12550 1010032042          โรงเรียนบำงมดวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12551 1010203002          โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำสุวินทวงศ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12552 1010319005          โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรสุวรรณภูมิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12553 1010450592          โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12554 1010720024          โรงเรียนรำชวินิตประถมบำงแค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12555 1010720044          โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12556 1010720151          โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ  สตรีวิทยำ  ๒ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12557 1010720153          โรงเรียนทีปังกรวิทยำพัฒน์ (ทวีวัฒนำ) ในพระรำชูปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12558 1010720161          โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย ธนบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12559 1011010001          โรงเรียนวัดรำษฎร์โพธ์ิทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12560 1011010002          โรงเรียนคลองแสนสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12561 1011010003          โรงเรียนบ้ำนคลองหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12562 1011010004          โรงเรียนคลองส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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12563 1011010005          โรงเรียนวัดบำงด้วน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12564 1011010006          โรงเรียนวัดบำงนำงเกรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12565 1011010007          โรงเรียนวัดสุขกร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12566 1011010008          โรงเรียนคลองเสำธง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12567 1011010009          โรงเรียนคลองบำงปู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12568 1011010010          โรงเรียนชุมชนวัดรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12569 1011010011          โรงเรียนพิบูลประชำบำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12570 1011010012          โรงเรียนวัดต ำหรุ มิตรภำพท่ี 65 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12571 1011010013          โรงเรียนเอ่ียมสุรีย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12572 1011010014          โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12573 1011010015          โรงเรียนวัดบำงโปรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12574 1011010016          โรงเรียนคลองมหำวงก์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12575 1011010017          โรงเรียนคลองบำงป้ิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12576 1011010018          โรงเรียนวัดไตรสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12577 1011010019          โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12578 1011010020          โรงเรียนพร้ำนีลวัชระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12579 1011010021          โรงเรียนอนุบำลวัดพิชัยสงครำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12580 1011010022          โรงเรียนวัดแพรกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12581 1011010023          โรงเรียนนำคดีอนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12582 1011010024          โรงเรียนคลองใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12583 1011010025          โรงเรียนวัดคลองเก้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12584 1011010026          โรงเรียนวัดด่ำนส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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12585 1011010027          โรงเรียนมหำภำพกระจำดทองอุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12586 1011010028          โรงเรียนคลองกระทุ่มรำษฎร์อุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12587 1011010029          โรงเรียนวัดคันลัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12588 1011010030          โรงเรียนวัดป่ำเกด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12589 1011010031          โรงเรียนวัดบำงกระสอบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12590 1011010032          โรงเรียนวัดบำงกอบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12591 1011010033          โรงเรียนวัดรำษฎร์รังสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12592 1011010034          โรงเรียนพลอยจำตุรจินดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12593 1011010035          โรงเรียนวัดครุนอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12594 1011010036          โรงเรียนวัดครุใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12595 1011010037          โรงเรียนบำงครุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12596 1011010038          โรงเรียนสุขสวัสด์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12597 1011010039          โรงเรียนวัดชมนิมิตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12598 1011010040          โรงเรียนบ้ำนบำงจำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12599 1011010041          โรงเรียนวัดบำงน  ำผึ งใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12600 1011010042          โรงเรียนวัดบำงน  ำผึ งนอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12601 1011010043          โรงเรียนวัดกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12602 1011010044          โรงเรียนวัดรวก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12603 1011010045          โรงเรียนวัดบำงกะเจ้ำกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12604 1011010046          โรงเรียนวัดกองแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12605 1011010047          โรงเรียนวัดบำงขมิ น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12606 1011010048          โรงเรียนวัดบำงหญ้ำแพรก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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12607 1011010049          โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12608 1011010050          โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12609 1011010051          โรงเรียนวัดแหลม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12610 1011010052          โรงเรียนวัดบำงฝ้ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12611 1011010053          โรงเรียนวัดบำงหัวเสือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12612 1011010054          โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12613 1011010055          โรงเรียนวัดมหำวงษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12614 1011010056          โรงเรียนวัดส ำโรงเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12615 1011010057          โรงเรียนวัดปุณหังสนำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12616 1011010058          โรงเรียนวัดสวนส้ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12617 1011010059          โรงเรียนชุมชนวัดสำขลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12618 1011010060          โรงเรียนวัดศรีคงคำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12619 1011010061          โรงเรียนบ้ำนขุนสมุทรไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12620 1011010062          โรงเรียนวัดคู่สร้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12621 1011010063          โรงเรียนคลองนำเกลือน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12622 1011010064          โรงเรียนวัดใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12623 1011010065          โรงเรียนวัดแค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12624 1011010066          โรงเรียนวัดคลองสวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12625 1011010067          โรงเรียนวัดคลองมอญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12626 1011010068          โรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12627 1011010069          โรงเรียนพระสมุทรเจดีย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12628 1011010071          โรงเรียนวัดไตรมิตรวรำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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12629 1011010072          โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12630 1011010073          โรงเรียนวัดแหลมฟ้ำผ่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12631 1011010075          โรงเรียนบ้ำนขุนสมุทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12632 1011012001          โรงเรียนสมุทรปรำกำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12633 1011012002          โรงเรียนสตรีสมุทรปรำกำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12634 1011012003          โรงเรียนมัธยมด่ำนส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12635 1011012004          โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปรำกำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12636 1011012005          โรงเรียนหำดอมรำอักษรลักษณ์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12637 1011012006          โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศสวนกุหลำบวิทยำลัยส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12638 1011012007          โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12639 1011012008          โรงเรียนวัดทรงธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12640 1011012009          โรงเรียนรำชประชำสมำสัยฝ่ำยมัธยมฯ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12641 1011012010          โรงเรียนบำงหัวเสือบุญแจ่มเนียมนิล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12642 1011012011          โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12643 1011012012          โรงเรียนสำขลำสุทธีรำอุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12644 1011012013          โรงเรียนป้อมนำครำชสวำทยำนนท์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12645 1011012014          โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12646 1011020001          โรงเรียนสุเหร่ำคลองใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12647 1011020002          โรงเรียนเฉลิมมณีฉำยวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12648 1011020003          โรงเรียนวัดมงคลโคธำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12649 1011020004          โรงเรียนวัดสร่ำงโศก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12650 1011020005          โรงเรียนวัดสว่ำงอำรมณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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12651 1011020006          โรงเรียนวัดสีล้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12652 1011020007          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 71 (ก่อสร้ำงคลองด่ำน) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12653 1011020008          โรงเรียนวัดปำนประสิทธำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12654 1011020009          โรงเรียนบ้ำนท้องคุ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12655 1011020010          โรงเรียนวัดนิยมยำตรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12656 1011020011          โรงเรียนตลำดคลองสวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12657 1011020012          โรงเรียนคลองกระแซงเตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12658 1011020013          โรงเรียนคลองพระยำนำครำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12659 1011020014          โรงเรียนวัดสุคันธำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12660 1011020015          โรงเรียนวัดคอลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12661 1011020016          โรงเรียนคลองหลุมลึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12662 1011020017          โรงเรียนคลองสะบัดจำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12663 1011020018          โรงเรียนปำกคลองชวดใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12664 1011020019          โรงเรียนวัดบำงบ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12665 1011020020          โรงเรียนชุมชนบำงบ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12666 1011020021          โรงเรียนคลองกันยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12667 1011020022          โรงเรียนวัดบำงพลีน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12668 1011020023          โรงเรียนวัดเกำะแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12669 1011020024          โรงเรียนวัดนำครำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12670 1011020025          โรงเรียนธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12671 1011020026          โรงเรียนวัดโคธำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12672 1011020027          โรงเรียนวัดลำดหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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12673 1011020028          โรงเรียนวัดบำงเพรียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12674 1011020029          โรงเรียนตลำดบำงพลีน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12675 1011020030          โรงเรียนคลองบ้ำนระกำศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12676 1011020031          โรงเรียนวัดบำงนำงเพ็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12677 1011020032          โรงเรียนชุมชนวัดบ้ำนระกำศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12678 1011020033          โรงเรียนตลำดปำกคลองเจ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12679 1011020035          โรงเรียนวัดกำหลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12680 1011020036          โรงเรียนวัดเปร็งรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12681 1011020037          โรงเรียนคลองปลัดเปรียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12682 1011020038          โรงเรียนวัดสลุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12683 1011020039          โรงเรียนวัดหนำมแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12684 1011020040          โรงเรียนวัดบำงโฉลงนอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12685 1011020041          โรงเรียนวัดบำงโฉลงใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12686 1011020042          โรงเรียนหนองงูเห่ำศำสตร์ประเสริฐ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12687 1011020043          โรงเรียนคลองบำงน  ำจืด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12688 1011020044          โรงเรียนวัดรำษฎร์บูรณะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12689 1011020045          โรงเรียนคลองบำงกะอ่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12690 1011020046          โรงเรียนคลองบำงกะสี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12691 1011020047          โรงเรียนสุเหร่ำบำงปลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12692 1011020048          โรงเรียนสุเหร่ำบำงกะสี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12693 1011020049          โรงเรียนวัดรำษฎร์นิยมธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12694 1011020050          โรงเรียนคลองบำงแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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12695 1011020051          โรงเรียนคลองบำงกระบือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12696 1011020052          โรงเรียนธนสิทธ์ิอนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12697 1011020053          โรงเรียนเตรียมปริญญำนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12698 1011020054          โรงเรียนวัดบำงพลีใหญ่กลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12699 1011020055          โรงเรียนวัดบำงพลีใหญ่ใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12700 1011020056          โรงเรียนวัดก่ิงแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12701 1011020057          โรงเรียนคลองลำดกระบัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12702 1011020058          โรงเรียนเทวะคลองตรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12703 1011020059          โรงเรียนพรหมพิกุลทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12704 1011020060          โรงเรียนวัดหนองปรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12705 1011020061          โรงเรียนละมูลรอดศิริ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12706 1011020062          โรงเรียนวัดบัวโรย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12707 1011020063          โรงเรียนวัดเสำธงกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12708 1011020064          โรงเรียนวัดเสำธงนอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12709 1011020065          โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12710 1011020066          โรงเรียนสุเหร่ำบ้ำนไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12711 1011020067          โรงเรียนอนุบำลเคหะบำงพลี (๑๐ ปี สปช.) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12712 1011020068          โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12713 1011020069          โรงเรียนคลองเจริญรำษฎร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12714 1011020070          โรงเรียนวัดหัวคู้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12715 1011020071          โรงเรียนปำกคลองมอญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12716 1011020072          โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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12717 1011020073          โรงเรียนวัดศรีวำรีน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12718 1011022001          โรงเรียนบำงบ่อวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12719 1011022002          โรงเรียนเปร็งวิสุทธำธิบดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12720 1011022003          โรงเรียนหลวงพ่อปำนคลองด่ำนอนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12721 1011022004          โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษำพัฒ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12722 1011022005          โรงเรียนบำงพลีรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12723 1011022006          โรงเรียนพูลเจริญวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12724 1011022007          โรงเรียนรำชวินิตบำงแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12725 1011022008          โรงเรียนบำงแก้วประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12726 1011022009          โรงเรียนบดินทรเดชำ(สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปรำกำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12727 1011570172          โรงเรียนปทุมคงคำ สมุทรปรำกำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12728 1012010001          โรงเรียนวัดลำนนำบุญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12729 1012010002          โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12730 1012010003          โรงเรียนท่ำทรำยประชำอุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12731 1012010004          โรงเรียนวัดต ำหนักใต้(วิลำศโอสถำนนท์นุเครำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12732 1012010005          โรงเรียนทำนสัมฤทธ์ิวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12733 1012010006          โรงเรียนประชำอุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12734 1012010007          โรงเรียนวัดแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12735 1012010008          โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12736 1012010009          โรงเรียนวัดแคนอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12737 1012010010          โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12738 1012010011          โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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12739 1012010012          โรงเรียนอนุรำชประสิทธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12740 1012010013          โรงเรียนวัดบำงระโหง(ภิรมย์ศิริ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12741 1012010015          โรงเรียนวัดปรำสำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12742 1012010016          โรงเรียนวัดแคใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12743 1012010017          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12744 1012010019          โรงเรียนวัดฝำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12745 1012010020          โรงเรียนวัดทำงหลวงโพธ์ิทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12746 1012010021          โรงเรียนวัดโชติกำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12747 1012010022          โรงเรียนวัดตึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12748 1012010023          โรงเรียนวัดบำงรักน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12749 1012010024          โรงเรียนป่ำไม้อุทิศ 9 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12750 1012010025          โรงเรียนวัดพุฒิปรำงค์ปรำโมทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12751 1012010026          โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12752 1012010027          โรงเรียนอนุบำลนนทบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12753 1012010028          โรงเรียนกลำโหมอุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12754 1012010029          โรงเรียนวัดปำกน  ำ(พิบูลสงครำม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12755 1012010030          โรงเรียนวัดจันทร์(ผำดไสวประชำอุทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12756 1012010031          โรงเรียนวัดลุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12757 1012010032          โรงเรียนวัดเชิงกระบือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12758 1012010033          โรงเรียนวัดส ำโรง(หิรัญรำษฎร์ภักดีวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12759 1012010034          โรงเรียนวัดชลอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12760 1012010036          โรงเรียนวัดบำงขนุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

12761 1012010037          โรงเรียนวัดบำงไกรนอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12762 1012010038          โรงเรียนชุมชนวัดบำงไกรใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12763 1012010039          โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตรำชประชำนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12764 1012010041          โรงเรียนวัดโบสถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12765 1012010043          โรงเรียนชุมชนวัดส้มเกลี ยง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12766 1012010044          โรงเรียนวัดรวก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12767 1012010045          โรงเรียนวัดบำงอ้อยช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12768 1012010046          โรงเรียนวัดอุบลวนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12769 1012010048          โรงเรียนวัดศรีประวัติ(ประขำนิยม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12770 1012010049          โรงเรียนมหำสวัสด์ิ(รำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12771 1012010050          โรงเรียนวัดโคนอนรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12772 1012010051          โรงเรียนวัดสนำมนอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12773 1012010053          โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12774 1012010054          โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12775 1012012001          โรงเรียนวัดเขมำภิรตำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12776 1012012002          โรงเรียนศรีบุณยำนนท์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12777 1012012003          โรงเรียนสตรีนนทบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12778 1012012004          โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร นนทบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12779 1012012005          โรงเรียนเบญจมรำชำนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12780 1012012006          โรงเรียนนนทบุรีพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12781 1012012007          โรงเรียนมัธยมวัดเพลง นนทบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12782 1012012008          โรงเรียนรัตนำธิเบศร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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12783 1012012009          โรงเรียนบดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12784 1012012010          โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12785 1012012011          โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์บำงกรวย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12786 1012020001          โรงเรียนวัดพิกุลเงิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12787 1012020002          โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทรำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12788 1012020003          โรงเรียนวัดพระเงิน(อิสรำวิทย์อุปกรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12789 1012020006          โรงเรียนชุมชนวัดบำงโค(แม่นำงวิทย์อุปกำรี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12790 1012020007          โรงเรียนอนุบำลบำงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12791 1012020008          โรงเรียนวัดศรีรำษฎร์(เอนกนำครรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12792 1012020009          โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถำวรวิทย์อุปกฤต) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12793 1012020010          โรงเรียนตลำดบำงคูลัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12794 1012020011          โรงเรียนวัดท่ำบันเทิงธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12795 1012020012          โรงเรียนวัดเอนกดิษฐำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12796 1012020013          โรงเรียนบ้ำนดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12797 1012020014          โรงเรียนคลองโยงเวทีอุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12798 1012020015          โรงเรียนบ้ำนใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12799 1012020016          โรงเรียนสำมแยกบำงคูลัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12800 1012020017          โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำฯ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12801 1012020019          โรงเรียนวัดอินทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12802 1012020020          โรงเรียนแก้วอินทร์สุธำอุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12803 1012020021          โรงเรียนเต็มรักศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12804 1012020022          โรงเรียนบำงคูลัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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12805 1012020023          โรงเรียนคล้ำยสอนศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12806 1012020024          โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12807 1012020025          โรงเรียนประชำรัฐบ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12808 1012020026          โรงเรียนแสงประเสริฐ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12809 1012020027          โรงเรียนจันทร์ทองเอ่ียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12810 1012020028          โรงเรียนชุมชนวัดบำงไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12811 1012020029          โรงเรียนวัดลำดปลำดุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12812 1012020030          โรงเรียนวัดบำงรักใหญ่(สำยอักษรศรี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12813 1012020031          โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12814 1012020033          โรงเรียนระด่ิงหินประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12815 1012020034          โรงเรียนสุเหร่ำลำกค้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12816 1012020035          โรงเรียนสุเหร่ำปำกคลองล ำรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12817 1012020036          โรงเรียนสุเหร่ำเขียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12818 1012020037          โรงเรียนประสำนสำมัคคีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12819 1012020038          โรงเรียนแสงประทีปรัฐบ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12820 1012020039          โรงเรียนซอและฮ์ศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12821 1012020040          โรงเรียนวัดล ำโพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12822 1012020041          โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12823 1012020042          โรงเรียนวัดคลองขุนศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12824 1012020043          โรงเรียนบ้ำนคลองพระพิมล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12825 1012020044          โรงเรียนวัดยอดพระพิมล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12826 1012020045          โรงเรียนบ้ำนคลองโต๊ะนุ้ย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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12827 1012020046          โรงเรียนวัดคลองขวำง(จรูญชนม์รำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12828 1012020047          โรงเรียนสมบูรณ์ศำสตร์พัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12829 1012020048          โรงเรียนวัดมะสง มิตรภำพท่ี 55 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12830 1012020049          โรงเรียนวัดคลองเจ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12831 1012020050          โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12832 1012020051          โรงเรียนวัดคลองตำคล้ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12833 1012020052          โรงเรียนบ้ำนคลองฝร่ังฯ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12834 1012020053          โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12835 1012020054          โรงเรียนดีมำกอุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12836 1012020055          โรงเรียนวัดปลำยคลองขุนศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12837 1012020057          โรงเรียนบ้ำนคลองหน่ึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12838 1012020058          โรงเรียนบ้ำนรำษฎร์นิยม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12839 1012020059          โรงเรียนชุมชนวัดรำษฎร์นิยม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12840 1012020060          โรงเรียนวัดลำกค้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12841 1012020061          โรงเรียนวัดเพรำงำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12842 1012020062          โรงเรียนบ้ำนหนองเพรำงำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12843 1012020063          โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12844 1012020064          โรงเรียนวัดปรมัยยิกำวำส(แสนสวัสด์ิวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12845 1012020066          โรงเรียนวัดศำลำกุล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12846 1012020067          โรงเรียนคลองเกลือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12847 1012020068          โรงเรียนวัดท่ำเกวียน(ศึกษำประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12848 1012020069          โรงเรียนสำมัคคีวิทยำ(เชื อผู้ดีอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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12849 1012020070          โรงเรียนวัดศรีเขตนันทำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12850 1012020071          โรงเรียนวัดอินทำรำม(สงค์วอนอุทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12851 1012020072          โรงเรียนวัดสพำนสูง(รถไฟนุเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12852 1012020073          โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12853 1012020075          โรงเรียนวัดเชิงเลน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12854 1012020076          โรงเรียนชลประทำนสงเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12855 1012020077          โรงเรียนประเสริฐอิสลำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12856 1012020078          โรงเรียนวัดต ำหนักเหนือ(ช่ืนวิทยำนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12857 1012020079          โรงเรียนวัดตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12858 1012020080          โรงเรียนวัดสำลีโขภิตำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12859 1012020081          โรงเรียนวัดกู้(นันทำภิวัฒน์วิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12860 1012020082          โรงเรียนวัดผำสุกมณีจักร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12861 1012020083          โรงเรียนวัดโพธ์ิบ้ำนอ้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12862 1012020084          โรงเรียนผำสุกมณีจักร มิตรภำพท่ี 116 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12863 1012020085          โรงเรียนวัดสลักเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12864 1012020086          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ95 (วัดโพธ์ิทองบน) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12865 1012020087          โรงเรียนวัดกลำงเกร็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12866 1012020088          โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12867 1012020089          โรงเรียนวัดบำงพูดใน(นนทวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12868 1012020090          โรงเรียนวัดสิงห์ทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12869 1012020091          โรงเรียนวัดใหญ่สว่ำงอำรมณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12870 1012022003          โรงเรียนไทรน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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12871 1012022004          โรงเรียนปำกเกร็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12872 1012022005          โรงเรียนรำษฎร์นิยม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12873 1012022006          โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย นนทบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12874 1012022007          โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ นนทบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12875 1012022008          โรงเรียนโพธินิมิตวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12876 1012022009          โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12877 1012022010          โรงเรียนรำชวินิต นนทบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12878 1012022011          โรงเรียนบำงบัวทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12879 1012023001          โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดนนทบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12880 1013010001          โรงเรียนวัดบำงกุฎีทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12881 1013010002          โรงเรียนชุมชนวัดบำงกะดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12882 1013010003          โรงเรียนวัดชินวรำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12883 1013010004          โรงเรียนวัดบำงนำงบุญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12884 1013010005          โรงเรียนวัดบำงคูวัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12885 1013010007          โรงเรียนวัดบำงเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12886 1013010008          โรงเรียนวัดไพร่ฟ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12887 1013010009          โรงเรียนอนุบำลปทุมธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12888 1013010010          โรงเรียนวัดฉำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12889 1013010011          โรงเรียนวัดโคก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12890 1013010012          โรงเรียนวัดหงส์ปทุมำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12891 1013010013          โรงเรียนวัดเวฬุวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12892 1013010014          โรงเรียนวัดบำงพูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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12893 1013010015          โรงเรียนวัดดำวเรือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12894 1013010016          โรงเรียนวัดเปรมประชำกร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12895 1013010017          โรงเรียนวัดรำษฎร์ศรัทธำท ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12896 1013010018          โรงเรียนวัดโพธ์ิเล่ือน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12897 1013010019          โรงเรียนวัดโบสถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12898 1013010020          โรงเรียนวัดมะขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12899 1013010021          โรงเรียนขจรทรัพย์อ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12900 1013010022          โรงเรียนวัดเทียนถวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12901 1013010023          โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12902 1013010024          โรงเรียนวัดรังสิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12903 1013010025          โรงเรียนสุลักขณะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12904 1013010026          โรงเรียนวัดนำวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12905 1013010027          โรงเรียนอินทรนำวีรำษฎร์อุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12906 1013010028          โรงเรียนวัดอู่ข้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12907 1013010029          โรงเรียนปำกคลองสอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12908 1013010030          โรงเรียนล ำสนุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12909 1013010031          โรงเรียนสังข์อ ่ำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12910 1013010032          โรงเรียนคลองสอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12911 1013010033          โรงเรียนวัดกล้ำชอุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12912 1013010034          โรงเรียนสำมัคคีรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12913 1013010035          โรงเรียนวัดเกิดกำรอุดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12914 1013010036          โรงเรียนวัดกลำงคลองสำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

12915 1013010037          โรงเรียนบ้ำนบึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12916 1013010038          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 69 (คลองหลวง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12917 1013010039          โรงเรียนวัดสว่ำงภพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12918 1013010040          โรงเรียนวัดมงคลพุกำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12919 1013010041          โรงเรียนวัดตะวันเรือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12920 1013010042          โรงเรียนบึงเขำย้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12921 1013010043          โรงเรียนวัดเพ่ิมทำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12922 1013010044          โรงเรียนวัดมูลเหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12923 1013010045          โรงเรียนเจริญวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12924 1013010046          โรงเรียนวัดหว่ำนบุญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12925 1013010047          โรงเรียนวัดผลำหำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12926 1013010048          โรงเรียนลิ นจ่ีอุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12927 1013010049          โรงเรียนประถมศึกษำธรรมศำสตร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12928 1013010050          โรงเรียนบุญค้มรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12929 1013010051          โรงเรียนจำรุศรบ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12930 1013010052          โรงเรียนวัดพืชนิมิตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12931 1013010053          โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12932 1013010054          โรงเรียนวันครู 2502 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12933 1013010055          โรงเรียนชุมชนวัดบำงขัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12934 1013010056          โรงเรียนคลองหน่ึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12935 1013010057          โรงเรียนคลองห้ำ (พฤกษชัฏ ฯ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12936 1013010058          โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสำรเกษตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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12937 1013010059          โรงเรียนบำงชวดอนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12938 1013010060          โรงเรียนวัดศิริจันทรำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12939 1013010062          โรงเรียนบ้ำนคลองเจ้ำเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12940 1013010063          โรงเรียนคลองพระอุดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12941 1013010064          โรงเรียนวัดสุวรรณจินดำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12942 1013010065          โรงเรียนวัดบ่อทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12943 1013010066          โรงเรียนวัดจันทำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12944 1013010067          โรงเรียนบำงโพธ์ิใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12945 1013010068          โรงเรียนคลองบำงโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12946 1013010069          โรงเรียนวัดล ำมหำเมฆ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12947 1013010070          โรงเรียนวัดบ่อเงิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12948 1013010071          โรงเรียนสังฆรักษ์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12949 1013010072          โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12950 1013010073          โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12951 1013010074          โรงเรียนวัดลำดหลุมแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12952 1013010075          โรงเรียนบ้ำนคลองขวำงบน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12953 1013010076          โรงเรียนวัดบัวขวัญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12954 1013010077          โรงเรียนวัดสุทธำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12955 1013010078          โรงเรียนชุมชนวัดหน้ำไม้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12956 1013010079          โรงเรียนคลองลำดช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12957 1013010080          โรงเรียนวัดเนกขัมมำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12958 1013010081          โรงเรียนสว่ำงรำษฏร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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12959 1013010082          โรงเรียนคลองลำกค้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12960 1013010083          โรงเรียนสำมวำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12961 1013010084          โรงเรียนวัดบำงนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12962 1013010085          โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี ย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12963 1013010086          โรงเรียนวัดสำมัคคิยำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12964 1013010087          โรงเรียนวัดสหรำษฏร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12965 1013010088          โรงเรียนคลองสระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12966 1013010089          โรงเรียนศำลำพัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12967 1013010090          โรงเรียนวัดเมตำรำงค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12968 1013010091          โรงเรียนวัดบัวหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12969 1013010092          โรงเรียนวัดบ้ำนพร้ำวใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12970 1013010093          โรงเรียนวัดท้ำยเกำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12971 1013010094          โรงเรียนวัดเชิงท่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12972 1013010096          โรงเรียนส่ีแยกบำงเตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12973 1013010097          โรงเรียนสุเหร่ำใหม่เจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12974 1013010098          โรงเรียนบำงโพธ์ิเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12975 1013010099          โรงเรียนวัดสองพ่ีน้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12976 1013010100          โรงเรียนวัดป่ำงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12977 1013010101          โรงเรียนวัดปทุมทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12978 1013010102          โรงเรียนวัดถ่ัวทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12979 1013010103          โรงเรียนคลองบ้ำนพร้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12980 1013010104          โรงเรียนวัดบำงเตยใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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12981 1013010105          โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12982 1013010106          โรงเรียนวัดบำงเตยนอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12983 1013010107          โรงเรียนวัดสะแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12984 1013012001          โรงเรียนปทุมวิไล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12985 1013012002          โรงเรียนคณะรำษฎร์บ ำรุงปทุมธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12986 1013012003          โรงเรียนปทุมธำนี(นันทมุนีบ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12987 1013012004          โรงเรียนหอวัง ปทุมธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12988 1013012005          โรงเรียนมัธยมวัดหัตถสำรเกษตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12989 1013012006          โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย รังสิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12990 1013012007          โรงเรียนธรรมศำสตร์คลองหลวงวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12991 1013012008          โรงเรียนบัวแก้วเกษร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12992 1013012009          โรงเรียนวรรำชำทินัดดำมำตุวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12993 1013012010          โรงเรียนสุนทโรเมตตำประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12994 1013012011          โรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย ปทุมธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12995 1013012012          โรงเรียนสำมโคก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12996 1013012013          โรงเรียนชัยสิทธำวำส (พัฒน์สำยบ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12997 1013012014          โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ ปทุมธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12998 1013020001          โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
12999 1013020002          โรงเรียนวัดสระบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13000 1013020003          โรงเรียนวัดมูลจินดำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13001 1013020004          โรงเรียนวัดเขียนเขต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13002 1013020005          โรงเรียนวัดขุมแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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13003 1013020006          โรงเรียนวัดแสงสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13004 1013020007          โรงเรียนทองพูลอุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13005 1013020008          โรงเรียนชุมชนประชำธิปัตย์วิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13006 1013020009          โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13007 1013020010          โรงเรียนวัดนำบุญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13008 1013020011          โรงเรียนวัดอัยยิกำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13009 1013020012          โรงเรียนวัดนพรัตนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13010 1013020013          โรงเรียนแสนช่ืนปำนนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13011 1013020014          โรงเรียนคลอง11ศำลำครุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13012 1013020015          โรงเรียนวัดจตุพิธวรำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13013 1013020016          โรงเรียนวัดรำษฎรบ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13014 1013020017          โรงเรียนวัดเจริญบุญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13015 1013020018          โรงเรียนวัดจุฬำจินดำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13016 1013020019          โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13017 1013020020          โรงเรียนวัดศรีคัคณำงค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13018 1013020021          โรงเรียนวัดสุขบุญฑริกำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13019 1013020022          โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13020 1013020023          โรงเรียนวัดพวงแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13021 1013020024          โรงเรียนนิกรรำษฎร์บ ำรุงวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13022 1013020025          โรงเรียนวัดศรีสโมสร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13023 1013020026          โรงเรียนศำลำลอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13024 1013020027          โรงเรียนชุมชนบึงบำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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13025 1013020028          โรงเรียนวัดแสงมณี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13026 1013020029          โรงเรียนวัดปทุมนำยก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13027 1013020030          โรงเรียนอยู่ประชำนุเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13028 1013020031          โรงเรียนแสนจ ำหน่ำยวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13029 1013020032          โรงเรียนวัดธรรมรำษฏร์เจริญผล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13030 1013020033          โรงเรียนคลองสิบสำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13031 1013020034          โรงเรียนนิกรรำษฎร์บูรณะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13032 1013020035          โรงเรียนรำษฎร์สงเครำะห์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13033 1013020036          โรงเรียนชุมชนประชำนิกรอ ำนวยเวทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13034 1013020037          โรงเรียนวัดโปรยฝน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13035 1013020038          โรงเรียนวัดลำดสนุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13036 1013020039          โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13037 1013020041          โรงเรียนวัดประยูรธรรมำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13038 1013020042          โรงเรียนวัดโสภณำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13039 1013020043          โรงเรียนรวมรำษฎร์สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13040 1013020044          โรงเรียนร่วมจิตประสำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13041 1013020045          โรงเรียนร่วมใจประสิทธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13042 1013020046          โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13043 1013020047          โรงเรียนวัดรำษฎร์ศรัทธำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13044 1013020048          โรงเรียนสหรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13045 1013020049          โรงเรียนวัดแจ้งล ำหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13046 1013020050          โรงเรียนวัดประชุมรำษฏร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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13047 1013020051          โรงเรียนวัดเกตุประภำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13048 1013020052          โรงเรียนวัดสุวรรณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13049 1013020053          โรงเรียนวัดพิรุณศำสตร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13050 1013020054          โรงเรียนกลำงคลองสิบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13051 1013020055          โรงเรียนวัดทศทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13052 1013020056          โรงเรียนวัดอดิศร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13053 1013020057          โรงเรียนชุมชนวัดท ำเลทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13054 1013020058          โรงเรียนวัดพืชอุดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13055 1013020059          โรงเรียนวัดนิเทศน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13056 1013020060          โรงเรียนวัดปัญจทำยิกำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13057 1013020061          โรงเรียนวัดคลองชัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13058 1013020062          โรงเรียนวัดกลำงคลองส่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13059 1013020063          โรงเรียนวัดมงคลรัตน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13060 1013020064          โรงเรียนวัดชัยมังคลำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13061 1013020065          โรงเรียนวัดธัญญะผล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13062 1013020066          โรงเรียนเจริญดีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13063 1013020067          โรงเรียนวัดสมุหรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13064 1013020068          โรงเรียนวัดดอนใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13065 1013020069          โรงเรียนวัดลำนนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13066 1013022001          โรงเรียนธัญรัตน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13067 1013022002          โรงเรียนสำยปัญญำรังสิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13068 1013022003          โรงเรียนธัญบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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13069 1013022004          โรงเรียนหนองเสือวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13070 1013022005          โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร ปทุมธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13071 1013022006          โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสำม ปทุมธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13072 1013022007          โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สวนกุหลำบวิทยำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13073 1013022008          โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยำ กรุงเทพมหำนคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13074 1013270151          โรงเรียนแสนจ ำหน่ำยวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13075 1013270200          โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13076 1014010001          โรงเรียนวัดทรงกุศล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13077 1014010003          โรงเรียนประชำสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13078 1014010004          โรงเรียนบ้ำนคลองตะเคียน หมู่ 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13079 1014010005          โรงเรียนวัดกลำงคลองสระบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13080 1014010006          โรงเรียนวัดพนัญเชิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13081 1014010007          โรงเรียนประตูชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13082 1014010008          โรงเรียนอนุบำลพระนครศรีอยุธยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13083 1014010009          โรงเรียนวัดไผ่(เหวย-บุญช่วยโสมนรินทร์อุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13084 1014010010          โรงเรียนวัดพระงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13085 1014010011          โรงเรียนวัดกษัตรำธิรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13086 1014010012          โรงเรียนวัดไก่เตี ย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13087 1014010013          โรงเรียนวัดเกตุ (ประชำรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13088 1014010014          โรงเรียนปฐมวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13089 1014010015          โรงเรียนวัดกุฎีลำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13090 1014010016          โรงเรียนวัดท ำใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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13091 1014010017          โรงเรียนวัดกลำง (ปำกกรำนสำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13092 1014010018          โรงเรียนวัดช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13093 1014010019          โรงเรียนวัดปำกกรำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13094 1014010020          โรงเรียนวัดพระญำติกำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13095 1014010021          โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13096 1014010022          โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13097 1014010023          โรงเรียนสุดินสหรำษฎร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13098 1014010024          โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13099 1014010025          โรงเรียนวัดช้ำงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13100 1014010026          โรงเรียนวัดตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13101 1014010027          โรงเรียนวัดสว่ำงอำรมณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13102 1014010029          โรงเรียนต ำหนักเพนียด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13103 1014010030          โรงเรียนพรพินิตพิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13104 1014010031          โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13105 1014010032          โรงเรียนวัดหันตรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13106 1014010033          โรงเรียนวัดดุสิดำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13107 1014010034          โรงเรียนวัดบัวงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13108 1014010035          โรงเรียนวัดจ ำปำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13109 1014010036          โรงเรียนวัดจงกลณี (ประสิทธ์ิวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13110 1014010037          โรงเรียนวัดสฎำงค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13111 1014010038          โรงเรียนวัดไก่จ้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13112 1014010039          โรงเรียนวัดหัวหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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13113 1014010040          โรงเรียนวัดสะตือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13114 1014010041          โรงเรียนเทศบำลวัดถลุงเหล็ก(ปูนซิเมนต์ไทยอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13115 1014010042          โรงเรียนชุมชนวัดบ้ำนร่อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13116 1014010043          โรงเรียนวัดดอนประดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13117 1014010044          โรงเรียนวัดแค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13118 1014010045          โรงเรียนวัดเทพคันธำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13119 1014010046          โรงเรียนวัดสำมเรือน จนุสสโรอนุสสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13120 1014010047          โรงเรียนวัดโพธ์ิเอน รำษฎร์สำมัคคีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13121 1014010048          โรงเรียนวัดบึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13122 1014010049          โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ แจ่มวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13123 1014010050          โรงเรียนวัดศักด์ิ รำษฎร์สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13124 1014010051          โรงเรียนวัดศำลำลอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13125 1014010052          โรงเรียนวัดนำงคุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13126 1014010053          โรงเรียนประชำผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13127 1014010054          โรงเรียนบ่อแร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13128 1014010055          โรงเรียนหนองขนำก ตุรงค์เรือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13129 1014010056          โรงเรียนวัดทุ่งมน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13130 1014010057          โรงเรียนวัดบ้ำนแถว ตุรงค์เรืองประชำนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13131 1014010058          โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13132 1014010059          โรงเรียนวัดทองทรงธรรม (สำมัคคีนฤมิต) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13133 1014010060          โรงเรียนวัดมเหยงค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13134 1014010061          โรงเรียนวัดน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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13135 1014010062          โรงเรียนวัดตะโหนด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13136 1014010063          โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13137 1014010065          โรงเรียนวัดโพธ์ิทอง (วำสนำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13138 1014010066          โรงเรียนวัดรำษฎร์บ ำเพ็ญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13139 1014010067          โรงเรียนวัดบ้ำนดำบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13140 1014010068          โรงเรียนวัดลำย (ทวีปัญญำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13141 1014010069          โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชำอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13142 1014010070          โรงเรียนวัดบ้ำนชุ้ง (อดุลประชำวิทย์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13143 1014010071          โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.รำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13144 1014010072          โรงเรียนวัดทอง (สำมัคคยำนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13145 1014010073          โรงเรียนวัดส ำมะกัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13146 1014010074          โรงเรียนวัดปรีดำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13147 1014010075          โรงเรียนวัดใหญ่ (สำมไถผำสุขประเสริฐ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13148 1014010076          โรงเรียนวัดมำบพระจันทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13149 1014010077          โรงเรียนบ้ำนหนองโคก (อดุลถวิลรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13150 1014010078          โรงเรียนวัดจอมเกษ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13151 1014010080          โรงเรียนวัดค่ำย (เล็กจุฬำประชำนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13152 1014010081          โรงเรียนวัดตำลเอน (โศถนชนูปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13153 1014010082          โรงเรียนวัดศรีภวังค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13154 1014010083          โรงเรียนวัดผ่ึงแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13155 1014010084          โรงเรียนวัดทำงกลำง (ประชำสำมัคคีอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13156 1014010085          โรงเรียนวัดพระงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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13157 1014010086          โรงเรียนวัดบำงเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13158 1014010087          โรงเรียนวัดโตนด (บุญช่ืนอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13159 1014010088          โรงเรียนวัดเทพอุปกำรำมฯ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13160 1014010089          โรงเรียนวัดเกำะเล่ิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13161 1014010091          โรงเรียนวัดนำค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13162 1014010092          โรงเรียนวัดบำงเพลิง (คงสกุลมำกอุทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13163 1014010093          โรงเรียนวัดแก้วตำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13164 1014010094          โรงเรียนวัดโขดเขมำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13165 1014010095          โรงเรียนวัดบ้ำนม้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13166 1014010096          โรงเรียนวัดโพธ์ิทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13167 1014010097          โรงเรียนวัดอินกัลยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13168 1014010098          โรงเรียนวัดประมุง (แจ่มรำษฎร์รังสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13169 1014010099          โรงเรียนวัดนนทรีย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13170 1014010100          โรงเรียนวัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13171 1014010101          โรงเรียนวัดม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13172 1014010102          โรงเรียนวัดโพธ์ิหอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13173 1014010103          โรงเรียนวัดดำวคะนอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13174 1014010104          โรงเรียนวัดเสำธงเก่ำ (ถึงสุขประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13175 1014010106          โรงเรียนวัดดอกไม้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13176 1014010107          โรงเรียนวัดบ้ำนแจ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13177 1014010108          โรงเรียนวัดตลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13178 1014010109          โรงเรียนวัดไก่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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13179 1014010110          โรงเรียนวัดพระแก้ว โสภณประสิทธ์ิวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13180 1014010112          โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปภัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13181 1014010113          โรงเรียนวัดโคกกรวด ไตรรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13182 1014010114          โรงเรียนวัดโคกสังข์ ประชำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13183 1014010115          โรงเรียนบ้ำนดอนข่อย คงสมโอษฐ์รำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13184 1014010116          โรงเรียนตะโกดอนหญ้ำนำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13185 1014010117          โรงเรียนวัดวิมลสุนทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13186 1014010119          โรงเรียนวัดภำชี สุนทรอุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13187 1014010121          โรงเรียนวัดนำอุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13188 1014010122          โรงเรียนวัดหัวคุ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13189 1014010123          โรงเรียนวัดดอนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13190 1014010124          โรงเรียนวัดหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13191 1014010125          โรงเรียนวัดอุทกำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13192 1014010126          โรงเรียนวัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13193 1014010127          โรงเรียนชุมชนวัดระโสม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13194 1014010128          โรงเรียนวัดมำบโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13195 1014010129          โรงเรียนวัดผดุงธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13196 1014010130          โรงเรียนวัดหนองนำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13197 1014010131          โรงเรียนวัดหนองเครือบุญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13198 1014010133          โรงเรียนวัดหนองเป้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13199 1014010134          โรงเรียนวัดธรรมจริยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13200 1014010135          โรงเรียนวัดศรีประชำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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13201 1014010136          โรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13202 1014010137          โรงเรียนกลำงคลอง 27 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13203 1014010138          โรงเรียนวัดยมนำตำมธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13204 1014010139          โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13205 1014010140          โรงเรียนวัดสุคันธำรำม (สุคันธวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13206 1014010141          โรงเรียนบ้ำนสร้ำง (ส ำริต ภู่เงิน อนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13207 1014010142          โรงเรียนบ้ำนบ่อตำโล่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13208 1014010143          โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ำมอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13209 1014010144          โรงเรียนมุสลิมบ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13210 1014010145          โรงเรียนวัดศิวำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13211 1014010146          โรงเรียนพระอินทร์ศึกษำ (กล่อมสกุลอุทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13212 1014010147          โรงเรียนวัดพะยอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13213 1014010148          โรงเรียนชลประทำนอนุเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13214 1014010149          โรงเรียนวัดบ้ำนช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13215 1014010150          โรงเรียนบ้ำนกะทุ่มลำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13216 1014010151          โรงเรียนวังน้อยวิทยำภูมิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13217 1014010152          โรงเรียนจรูญกิมลี กิจจำทรอนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13218 1014010153          โรงเรียนวัดลำดทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13219 1014010154          โรงเรียนวัดกุฎีประสิทธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13220 1014010155          โรงเรียนวัดล ำพระยำ (แช่มช้อยวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13221 1014010156          โรงเรียนวัดสว่ำงอำรมณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13222 1014010157          โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธ์ิ (อำจธวัชประชำนุกู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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13223 1014010158          โรงเรียนสิทธิพยำกรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13224 1014010159          โรงเรียนคอตันคลอง 27 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13225 1014010160          โรงเรียนบ้ำนล ำแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13226 1014010161          โรงเรียนวัดสะแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13227 1014010162          โรงเรียนวัดโตนด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13228 1014010163          โรงเรียนบ้ำนเป็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13229 1014010164          โรงเรียนวัดคำนหำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13230 1014010165          โรงเรียนวัดโคกมะยม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13231 1014010166          โรงเรียนเชำวน์วัศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13232 1014010167          โรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวกำรอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13233 1014010168          โรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สำครรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13234 1014010169          โรงเรียนบ้ำนช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13235 1014010170          โรงเรียนวัดบ้ำนหีบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13236 1014010171          โรงเรียนวัดนำงชี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13237 1014010172          โรงเรียนวัดไทรงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13238 1014010173          โรงเรียนวัดพรำนนก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13239 1014010175          โรงเรียนวัดโพธ์ิสำวหำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13240 1014010176          โรงเรียนวัดโคกโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13241 1014010177          โรงเรียนวัดสำมบัณฑิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13242 1014010178          โรงเรียนวัดดอนพุดซำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13243 1014010179          โรงเรียนวัดกุ่มแต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13244 1014010180          โรงเรียนวัดอุทัย (เชำวนวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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13245 1014010181          โรงเรียนบ้ำนข่อยโทน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13246 1014010182          โรงเรียนวัดหนองน  ำส้ม (เจียนวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13247 1014010183          โรงเรียนบ้ำนคู้คต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13248 1014010184          โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13249 1014010185          โรงเรียนวัดสนำมทองมิตรภำพท่ี 180 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13250 1014010186          โรงเรียนวัดโคกช้ำง(รำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13251 1014010187          โรงเรียนวัดจ ำปำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13252 1014010188          โรงเรียนวัดโตนดเตี ย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13253 1014010189          โรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมำภิรมอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13254 1014010191          โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13255 1014010192          โรงเรียนวัดเจ้ำปลุก (เติมรัฐประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13256 1014010193          โรงเรียนวัดท่ำตอเลิศบุญยงค์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13257 1014010195          โรงเรียนวัดน  ำเต้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13258 1014010196          โรงเรียนวัดบำงสงบ (กองวำรีวิทยำนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13259 1014010197          โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13260 1014010199          โรงเรียนวัดโพธ์ิประสิทธ์ิ (วิบูลย์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13261 1014010201          โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13262 1014010202          โรงเรียนวัดกระโจมทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13263 1014010203          โรงเรียนวัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13264 1014010204          โรงเรียนวัดโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13265 1014010205          โรงเรียนวัดปำกคลอง (ประชำมหำรำช) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13266 1014010206          โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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13267 1014010207          โรงเรียนวัดไก่เตี ย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13268 1014010208          โรงเรียนวัดโบสถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13269 1014010209          โรงเรียนวัดเขียนลำย (ทองค ำวิทยำนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13270 1014010210          โรงเรียนวัดท้ำวอู่ทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13271 1014010211          โรงเรียนโพธ์ิรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13272 1014010212          โรงเรียนชุมชนวัดส ำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13273 1014010213          โรงเรียนวัดหลวงพ่อเขียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13274 1014012001          โรงเรียนอยุธยำวิทยำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13275 1014012002          โรงเรียนจอมสุรำงค์อุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13276 1014012003          โรงเรียนอยุธยำนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13277 1014012004          โรงเรียนปำกกรำนพิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13278 1014012005          โรงเรียนท่ำเรือนิตยำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13279 1014012006          โรงเรียนท่ำหลวงวิทยำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13280 1014012007          โรงเรียนนครหลวงอุดมรัชต์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13281 1014012008          โรงเรียนท่ำช้ำงวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13282 1014012009          โรงเรียนบำงปะหัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13283 1014012010          โรงเรียนภำชี (สุนทรวิทยำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13284 1014012011          โรงเรียนวิเชียรกล่ินสุคนธ์อุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13285 1014012012          โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13286 1014012013          โรงเรียนอุทัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13287 1014012014          โรงเรียนหนองน  ำส้มวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13288 1014012016          โรงเรียนมหำรำช (ประชำนิมิต) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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13289 1014012017          โรงเรียนบ้ำนแพรกประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13290 1014020001          โรงเรียนวัดกกแก้วบูรพำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13291 1014020002          โรงเรียนวัดกระแชงจันทไพโรจน์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13292 1014020003          โรงเรียนวัดปำกน  ำ (ไตรคำมสำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13293 1014020004          โรงเรียนวัดป่ำคำ (เจริญอรุณรำษฎร์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13294 1014020005          โรงเรียนวัดอนุกุญชรำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13295 1014020006          โรงเรียนวัดศิริสุขำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13296 1014020007          โรงเรียนวัดช่ำงเหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13297 1014020008          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 2 (วัดช้ำงใหญ่) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13298 1014020009          โรงเรียนบ้ำงเชียงรำกน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13299 1014020010          โรงเรียนศรีบำงไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13300 1014020011          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 3 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13301 1014020012          โรงเรียนวัดเทพสนทวำรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13302 1014020013          โรงเรียนวัดสง่ำงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13303 1014020014          โรงเรียนบ้ำนบำงพลี (บุศย์บูรณะ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13304 1014020016          โรงเรียนสินสังวำลย์อุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13305 1014020017          โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยำภรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13306 1014020018          โรงเรียนวัดไทรโสภณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13307 1014020020          โรงเรียนวัดทำงยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13308 1014020021          โรงเรียนวัดนำคสโมสร (โบรำณญำณบ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13309 1014020022          โรงเรียนวัดโพธ์ิแตงใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13310 1014020023          โรงเรียนวัดท่ำซุงทักษิณำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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13311 1014020024          โรงเรียนวัดไม้ตรำสมำชิกำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13312 1014020025          โรงเรียนวัดเชิงเลน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13313 1014020026          โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13314 1014020027          โรงเรียนวัดสนำมไชย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13315 1014020028          โรงเรียนบำงไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13316 1014020029          โรงเรียนวัดหน้ำต่ำงใน (จงนิลอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13317 1014020030          โรงเรียนวัดสุนทรำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13318 1014020031          โรงเรียนวัดขุนจ่ำธรรมำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13319 1014020032          โรงเรียนวัดใหม่ (ประพิตรประชำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13320 1014020033          โรงเรียนวัดโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13321 1014020034          โรงเรียนวัดอินทำรำม (ค ำเทศวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13322 1014020035          โรงเรียนวัดปรำสำททอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13323 1014020036          โรงเรียนวัดบุญกันนำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13324 1014020037          โรงเรียนวัดไทรน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13325 1014020038          โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสำมัคคีรำษฎร์วิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13326 1014020039          โรงเรียนวัดน  ำเต้ำ (อุดมรำษฎร์นิมิต) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13327 1014020041          โรงเรียนวัดโคก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13328 1014020042          โรงเรียนวัดโบสถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13329 1014020043          โรงเรียนวัดบำงบำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13330 1014020044          โรงเรียนประชำกรรังสฤษฏ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13331 1014020045          โรงเรียนวัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหรำษฎร์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13332 1014020046          โรงเรียนวัดอัมพวำ (วัฒนรำษฎร์อุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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13333 1014020047          โรงเรียนวัดจุฬำมณี (ชุณหะจัทนประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13334 1014020049          โรงเรียนวัดขวิด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13335 1014020050          โรงเรียนวัดพระขำว (ประชำนุเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13336 1014020051          โรงเรียนวัดแจ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13337 1014020053          โรงเรียนวัดม่วงหวำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13338 1014020054          โรงเรียนวัดตะกู (เมตตำชนูปกำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13339 1014020055          โรงเรียนวัดนกกระจำบ (ศิริสรณ์ประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13340 1014020056          โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13341 1014020057          โรงเรียนวัดเชิงท่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13342 1014020058          โรงเรียนวัดท ำเลไทยโปรดสัตว์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13343 1014020059          โรงเรียนวัดวิเวกวำยุพัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13344 1014020060          โรงเรียนคลองจิก (สุขสินนุเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13345 1014020061          โรงเรียนรำษฎร์นิรมิตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13346 1014020062          โรงเรียนเชียงรำกน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13347 1014020063          โรงเรียนวัดธรรมนำวำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13348 1014020064          โรงเรียนวัดเปรมปรีชำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13349 1014020065          โรงเรียนวัดตลำด (อุดมวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13350 1014020066          โรงเรียนรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13351 1014020067          โรงเรียนวัดรำษฎร์ศรัทธำธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13352 1014020068          โรงเรียนบ้ำนบำงกระสั น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13353 1014020069          โรงเรียนวัดบำงเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13354 1014020070          โรงเรียนวัดบ้ำนกลิ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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13355 1014020071          โรงเรียนวัดชีปะขำว รัฐรำษฎร์บูรณะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13356 1014020072          โรงเรียนวัดศรีโพธ์ิ (เริงทรัพย์วิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13357 1014020073          โรงเรียนวัดขนอนบ้ำนกรด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13358 1014020074          โรงเรียนวัดสุทธิรุจิรำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13359 1014020075          โรงเรียนเจ้ำฟ้ำสร้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13360 1014020076          โรงเรียนบ้ำนพลับ (วิสุทธิวังรำช) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13361 1014020077          โรงเรียนวัดโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13362 1014020078          โรงเรียนปรำสำททองวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13363 1014020079          โรงเรียนวัดชุมพลนิกำยำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13364 1014020080          โรงเรียนชุมชนวัดก ำแพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13365 1014020081          โรงเรียนวัดบ้ำนสร้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13366 1014020082          โรงเรียนวัดท ำใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13367 1014020083          โรงเรียนวัดบ้ำนหว้ำ (ชมพูวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13368 1014020084          โรงเรียนเสริมปัญญำ (ไวยกัญญำอนุเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13369 1014020085          โรงเรียนวัดลำดระโหง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13370 1014020086          โรงเรียนวัดยม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13371 1014020087          โรงเรียนวัดสำมเรือน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13372 1014020088          โรงเรียนวัดฤำไชย (ฤำไชยศึกษำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13373 1014020089          โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13374 1014020090          โรงเรียนวัดโพธ์ิเผือก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13375 1014020091          โรงเรียนวัดดอนลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13376 1014020092          โรงเรียนวัดตำลำนเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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13377 1014020093          โรงเรียนวัดท่ำดินแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13378 1014020094          โรงเรียนวัดนำคู (จันทศึกษำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13379 1014020095          โรงเรียนวัดบ้ำนแค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13380 1014020096          โรงเรียนวัดย่ำนอ่ำงทอง (นิยมประมุขป ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13381 1014020097          โรงเรียนวัดตำลำนใต้ (เจริญวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13382 1014020098          โรงเรียนวัดรำษฎร์นิยม (นิติเกษตรบ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13383 1014020099          โรงเรียนวัดโพธ์ิ (ผักไห่วิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13384 1014020100          โรงเรียนวัดลำดชิด (ลำดชิดวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13385 1014020101          โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13386 1014020102          โรงเรียนวัดคงษำ (ประชำ-รัฐอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13387 1014020103          โรงเรียนวัดล ำตะเคียน (วิริยศึกษำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13388 1014020104          โรงเรียนวัดลำดชะโด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13389 1014020105          โรงเรียนวัดหน้ำโคก (วิสุทธิศึกษำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13390 1014020106          โรงเรียนวัดบ้ำนอ้อ (บ้ำนอ้อวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13391 1014020107          โรงเรียนวัดอมฤต (สิทธิประสิทธ์ิ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13392 1014020108          โรงเรียนรอซีดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13393 1014020109          โรงเรียนมำลำอีสงเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13394 1014020110          โรงเรียนวัดรำษฎร์ปุณณำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13395 1014020111          โรงเรียนประสิทธ์ิวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13396 1014020112          โรงเรียนสำมัคคีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13397 1014020113          โรงเรียนวัดโสภณเจติกำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13398 1014020114          โรงเรียนคู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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13399 1014020115          โรงเรียนวัดฉัตรทอง (เล่ือนประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13400 1014020116          โรงเรียนสอนดี (ประชำรัฐอนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13401 1014020117          โรงเรียนวัดบันลือธรรม ล ำกะประชำรัฐ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13402 1014020118          โรงเรียนรุ่งวิทยำประชำอุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13403 1014020119          โรงเรียนลำดบัวหลวง (น่ิมนวลอุทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13404 1014020120          โรงเรียนวัดอินทอำรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13405 1014020121          โรงเรียนวัดหญ้ำไทร (รำษฎร์ประสิทธ์ิ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13406 1014020122          โรงเรียนอุปลพันธ์ุโรจนประสิทธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13407 1014020123          โรงเรียนวัดสุทธำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13408 1014020124          โรงเรียนวัดลำดบัวหลวง (สหมิตรศึกษำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13409 1014020125          โรงเรียนวัดตรีพำรำสีมำเขต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13410 1014020126          โรงเรียนสัตตปทุมบ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13411 1014020127          โรงเรียนวิทยำนนท์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13412 1014020128          โรงเรียนวัดรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13413 1014020129          โรงเรียนหงสประภำสประสิทธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13414 1014020130          โรงเรียนวัดลำดประทุมคงคำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13415 1014020131          โรงเรียนวัดปทุมวัน (โสนิกรประชำอนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13416 1014020132          โรงเรียนวัดหลักชัย (ประชำบรรลือฤทธ์ิ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13417 1014020133          โรงเรียนวัดเจ้ำเจ็ดใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13418 1014020134          โรงเรียนวัดเจ้ำเจ็ดนอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13419 1014020135          โรงเรียนชำยนำพัฒนำ (ส ำเนียง สนิทอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13420 1014020136          โรงเรียนวัดกลำงคลองวัฒนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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13421 1014020137          โรงเรียนวัดไชยภูมิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13422 1014020138          โรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13423 1014020139          โรงเรียนวัดป่ินแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13424 1014020140          โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13425 1014020142          โรงเรียนวัดมำรวิชัย (เกษมปกำศิตอนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13426 1014020143          โรงเรียนวัดสุธำโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13427 1014020144          โรงเรียนวัดโบสถ์ (ศุภพิทยำคำรป ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13428 1014020145          โรงเรียนบ้ำนแถววิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13429 1014020146          โรงเรียนวัดหนองล ำเจียก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13430 1014020147          โรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พำนิช) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13431 1014020148          โรงเรียนวัดโพธ์ิ (แจ่มวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13432 1014020150          โรงเรียนวัดกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13433 1014020151          โรงเรียนวัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธ์ิ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13434 1014020152          โรงเรียนวัดรำงจระเข้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13435 1014020153          โรงเรียนจรัสวิทยำคำร (มิตรภำพท่ี 57) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13436 1014020154          โรงเรียนจุฬำรำษฎร์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13437 1014020155          โรงเรียนวัดอู่ตะเภำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13438 1014020156          โรงเรียนวัดเจ้ำแปดทรงไตรย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13439 1014020157          โรงเรียนลำดงำวิทยำคม (ปล่ัง ฤกษ์จำรี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13440 1014020159          โรงเรียนรำษฎร์ศุภประดิษฐ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13441 1014020160          โรงเรียนวัดสำมกอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13442 1014020161          โรงเรียนวัดบ้ำนแพน ศรีรัตนำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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13443 1014020162          โรงเรียนวัดสำมตุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13444 1014020163          โรงเรียนวัดคู้สลอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13445 1014020164          โรงเรียนวัดหัวเวียง เขมสุทธิวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13446 1014020165          โรงเรียนวัดบำงกะทิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13447 1014020166          โรงเรียนวัดบันไดช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13448 1014020167          โรงเรียนวัดประดู่โลกเชษฎ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13449 1014020169          โรงเรียนวัดบำงซ้ำยใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13450 1014020170          โรงเรียนโคกตำพรหม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13451 1014020171          โรงเรียนวัดบำงซ้ำยนอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13452 1014020172          โรงเรียนวัดมฤคทำยวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13453 1014020173          โรงเรียนวัดสุคนธำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13454 1014020174          โรงเรียนวัดเทพมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13455 1014020175          โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13456 1014020176          โรงเรียนวัดวังชะโด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13457 1014020177          โรงเรียนคอตัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13458 1014020178          โรงเรียนวัดเศวตศิลำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13459 1014020179          โรงเรียนวัดใหม่ต้ำนทำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13460 1014020180          โรงเรียนวัดสำมเพลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13461 1014020181          โรงเรียนวัดทำงหลวง (เทพรำษฎร์รังสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13462 1014020182          โรงเรียนวัดดอนพัฒนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13463 1014020183          โรงเรียนวัดใหม่หนองคต (รำษฎร์แต่งตั ง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13464 1014020184          โรงเรียนคชเวกวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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13465 1014022001          โรงเรียนบำงไทรวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13466 1014022002          โรงเรียนบำงบำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13467 1014022003          โรงเรียนบำงปะอิน(รำชำนุเครำะห์ ๑) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13468 1014022004          โรงเรียนบำงปะอิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13469 1014022005          โรงเรียนอุดมศีลวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13470 1014022006          โรงเรียนผักไห่(สุทธำประมุข) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13471 1014022007          โรงเรียนลำดชะโดสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13472 1014022008          โรงเรียนวัดโพธ์ิผักไห่(เวชพันธ์ุอนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13473 1014022009          โรงเรียนลำดบัวหลวงไพโรจน์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13474 1014022010          โรงเรียนเสนำเสนำประสิทธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13475 1014022011          โรงเรียนสำคลีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13476 1014022012          โรงเรียนลำดงำประชำบ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13477 1014022013          โรงเรียนบำงซ้ำยวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13478 1015010001          โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13479 1015010002          โรงเรียนวัดโคศุภรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13480 1015010003          โรงเรียนวัดจ ำปำหล่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13481 1015010004          โรงเรียนวัดโพทูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13482 1015010005          โรงเรียนวัดสุวรรณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13483 1015010006          โรงเรียนวัดตำลเจ็ดช่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13484 1015010007          โรงเรียนอนุบำลวัดอ่ำงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13485 1015010008          โรงเรียนกระทุ่มรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13486 1015010009          โรงเรียนวัดรุ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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13487 1015010010          โรงเรียนวัดปลดสัตว์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13488 1015010011          โรงเรียนบ้ำนน  ำผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13489 1015010012          โรงเรียนวัดบ้ำนอิฐ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13490 1015010013          โรงเรียนวัดอรัญญิกำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13491 1015010014          โรงเรียนวัดไทรย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13492 1015010015          โรงเรียนวัดรำชปักษี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13493 1015010016          โรงเรียนอนุบำลเมืองอ่ำงทอง(วัดท้องคุ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13494 1015010017          โรงเรียนวัดลิ นทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13495 1015010018          โรงเรียนวัดมหำดไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13496 1015010019          โรงเรียนวัดโบสถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13497 1015010020          โรงเรียนวัดจันทร์นิรมิตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13498 1015010021          โรงเรียนวัดท้ำยย่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13499 1015010022          โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13500 1015010024          โรงเรียนวัดเซิงหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13501 1015010025          โรงเรียนวัดมะขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13502 1015010026          โรงเรียนบ้ำนชะไว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13503 1015010027          โรงเรียนวัดชัยสิทธำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13504 1015010028          โรงเรียนวัดนำงเล่ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13505 1015010029          โรงเรียนวัดบำงศำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13506 1015010030          โรงเรียนวัดมหำนำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13507 1015010031          โรงเรียนวัดโบสถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13508 1015010032          โรงเรียนอนุบำลไชโย(วัดสระเกษอำทรสิกขกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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13509 1015010033          โรงเรียนวัดไชยภูมิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13510 1015010034          โรงเรียนวัดไชโย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13511 1015010035          โรงเรียนวัดละมุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13512 1015010036          โรงเรียนวัดบ้ำนป่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13513 1015010037          โรงเรียนวัดเทวรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13514 1015010038          โรงเรียนวัดไทรย์นิโครธำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13515 1015010039          โรงเรียนวัดเจ้ำบุญเกิด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13516 1015010040          โรงเรียนวัดเยื อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13517 1015010041          โรงเรียนวัดดอนกระต่ำยทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13518 1015010042          โรงเรียนวัดวงษ์ภำศน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13519 1015010044          โรงเรียนวัดก ำแพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13520 1015010045          โรงเรียนวัดปรำสำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13521 1015010046          โรงเรียนวัดลำดเค้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13522 1015010047          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 6 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13523 1015010048          โรงเรียนวัดท่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13524 1015010049          โรงเรียนวัดถนน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13525 1015010050          โรงเรียนวัดพิจำรณ์โสภณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13526 1015010051          โรงเรียนวัดศรีมหำโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13527 1015010052          โรงเรียนวัดพำยทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13528 1015010053          โรงเรียนวัดเกตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13529 1015010054          โรงเรียนอนุบำลป่ำโมก(วัดโบสถ์สำยทอง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13530 1015010055          โรงเรียนวัดเอกรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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13531 1015010056          โรงเรียนวัดค ำหยำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13532 1015010057          โรงเรียนวัดโพธ์ิทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13533 1015010058          โรงเรียนวัดโคกพุทรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13534 1015010059          โรงเรียนวัดจันทรำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13535 1015010060          โรงเรียนวัดไตรรัตนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13536 1015010061          โรงเรียนวัดทำงพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13537 1015010062          โรงเรียนวัดท่ำโขลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13538 1015010063          โรงเรียนวัดยำงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13539 1015010064          โรงเรียนวัดโพธ์ิรำษฎร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13540 1015010065          โรงเรียนวัดบ้ำนสร้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13541 1015010066          โรงเรียนอนุบำลโพธ์ิทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13542 1015010067          โรงเรียนวัดท่ำอิฐ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13543 1015010068          โรงเรียนวัดสำมประชุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13544 1015010069          โรงเรียนวัดโบสถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13545 1015010070          โรงเรียนวัดข่อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13546 1015010071          โรงเรียนวัดบุญเกิด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13547 1015010072          โรงเรียนวัดศรีกุญชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13548 1015010073          โรงเรียนวัดยำงช้ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13549 1015010074          โรงเรียนวัดงิ วรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13550 1015010075          โรงเรียนวัดล่ันทม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13551 1015010076          โรงเรียนวัดม่วงคัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13552 1015010077          โรงเรียนวัดโพธ์ิเอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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13553 1015010078          โรงเรียนวัดโพธ์ิเกรียบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13554 1015010079          โรงเรียนวัดสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13555 1015010080          โรงเรียนวัดสนธิธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13556 1015010081          โรงเรียนวัดจุฬำมุนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13557 1015010082          โรงเรียนวัดยำงมณี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13558 1015010083          โรงเรียนวัดสุวรรณรำชหงษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13559 1015010084          โรงเรียนวัดทองกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13560 1015010085          โรงเรียนวัดท่ำสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13561 1015010086          โรงเรียนวัดศีลขันธำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13562 1015010087          โรงเรียนวัดน  ำอำบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13563 1015010088          โรงเรียนวัดบุญศิริวิทยำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13564 1015010089          โรงเรียนวัดป่ำมุนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13565 1015010090          โรงเรียนวัดท่ำตลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13566 1015010091          โรงเรียนวัดหัวสะแกตก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13567 1015010092          โรงเรียนวัดรัตนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13568 1015010093          โรงเรียนชุมชนวัดริ วหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13569 1015010094          โรงเรียนบ้ำนดอนกร่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13570 1015010095          โรงเรียนวัดวังน  ำเย็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13571 1015010096          โรงเรียนวัดหม่ืนเกลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13572 1015010097          โรงเรียนวัดหนองยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13573 1015010098          โรงเรียนวัดรำงฉนวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13574 1015010099          โรงเรียนวัดจันทร์มณี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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13575 1015010100          โรงเรียนวัดบ้ำนแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13576 1015010101          โรงเรียนวัดบ้ำนพรำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13577 1015010102          โรงเรียนบ้ำนหนองเสือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13578 1015010103          โรงเรียนวัดศรีบัวทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13579 1015010104          โรงเรียนวัดแก้วกระจ่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13580 1015010105          โรงเรียนอนุบำลแสวงหำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13581 1015010106          โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13582 1015010107          โรงเรียนวัดบ้ำนเพชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13583 1015010108          โรงเรียนวัดทองเล่ือน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13584 1015010109          โรงเรียนวัดยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13585 1015010110          โรงเรียนประสิทธ์ิวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13586 1015010112          โรงเรียนวัดนำงช ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13587 1015010113          โรงเรียนวัดโพธ์ิศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13588 1015010114          โรงเรียนวัดตลำดใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13589 1015010115          โรงเรียนวัดโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13590 1015010116          โรงเรียนวัดลำดเป็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13591 1015010117          โรงเรียนวัดคลองพูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13592 1015010118          โรงเรียนวัดบำงจักร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13593 1015010119          โรงเรียนวัดขุมทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13594 1015010120          โรงเรียนวัดรำชสกุณำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13595 1015010121          โรงเรียนวัดวันอุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13596 1015010122          โรงเรียนวัดไผ่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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13597 1015010123          โรงเรียนวัดต้นทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13598 1015010124          โรงเรียนวัดยำงมณี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13599 1015010125          โรงเรียนวัดศำลำดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13600 1015010126          โรงเรียนวัดน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13601 1015010127          โรงเรียนวัดอบทม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13602 1015010128          โรงเรียนบ้ำนไผ่หมูขวิด (พงษ์ผลประสำทวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13603 1015010130          โรงเรียนวัดหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13604 1015010131          โรงเรียนบ้ำนศำลำดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13605 1015010132          โรงเรียนวัดมะนำวหวำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13606 1015010133          โรงเรียนอนุบำลวัดนำงใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13607 1015010134          โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13608 1015010135          โรงเรียนบ้ำนห้วยคล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13609 1015010136          โรงเรียนวัดสิทธำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13610 1015010137          โรงเรียนวัดน  ำพุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13611 1015010138          โรงเรียนวัดส่ีร้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13612 1015010139          โรงเรียนวัดท ำนบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13613 1015010140          โรงเรียนวัดหลักแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13614 1015010141          โรงเรียนวัดลำนช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13615 1015010142          โรงเรียนวัดคลองส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13616 1015010143          โรงเรียนวัดใหม่ทำงข้ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13617 1015010144          โรงเรียนวัดห้วยโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13618 1015010145          โรงเรียนวัดห้วยคันแหลน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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13619 1015010146          โรงเรียนวัดหัวตะพำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13620 1015010147          โรงเรียนวัดแปดแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13621 1015010148          โรงเรียนวัดโบสถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13622 1015010149          โรงเรียนวัดท่ำชุมนุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13623 1015010150          โรงเรียนบ้ำนหนองถ  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13624 1015010151          โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13625 1015010152          โรงเรียนวัดหนองกร่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13626 1015010153          โรงเรียนวัดไผ่แหลม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13627 1015010154          โรงเรียนวัดเกษทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13628 1015010155          โรงเรียนวัดสำมโก้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13629 1015010156          โรงเรียนอนุบำลบ้ำนล ำสนุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13630 1015010157          โรงเรียนบ้ำนดอนตำวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13631 1015010158          โรงเรียนวัดสำมขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13632 1015012001          โรงเรียนปำโมกข์วิทยำภูมิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13633 1015012002          โรงเรียนแสวงหำวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13634 1015012003          โรงเรียนวิเศษไชยชำญ(ตันติวิทยำภูมิ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13635 1015012004          โรงเรียนอ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13636 1015012005          โรงเรียนรำชสถิตย์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13637 1015012006          โรงเรียนบำงเสด็จวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13638 1015012007          โรงเรียนโพธ์ิทองพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13639 1015012008          โรงเรียนวิเศษชัยชำญวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13640 1015012009          โรงเรียนไผ่วงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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13641 1015012010          โรงเรียนสตรีอ่ำงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13642 1015012011          โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่ำงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13643 1015012012          โรงเรียนโพธิทอง จินดำมณี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13644 1015012013          โรงเรียนริ วหว้ำวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13645 1015012014          โรงเรียนสำมโก้วิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13646 1016010001          โรงเรียนวัดโป่งน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13647 1016010002          โรงเรียนวัดดงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13648 1016010003          โรงเรียนวัดใหม่ขุนนวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13649 1016010005          โรงเรียนวัดบ้ำนดำบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13650 1016010006          โรงเรียนวัดโบสถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13651 1016010007          โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13652 1016010008          โรงเรียนกองบินโคกกะเทียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13653 1016010009          โรงเรียนวัดทุ่งสิงห์โต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13654 1016010010          โรงเรียนศูนย์กำรบินทหำรบกอุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13655 1016010011          โรงเรียนโรงพยำบำลอำนันทมหิดล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13656 1016010012          โรงเรียนชุบศร(ร.๓๑ พัน ๑ อุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13657 1016010013          โรงเรียนวัดสระมะเกลือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13658 1016010014          โรงเรียนวัดดงสวอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13659 1016010015          โรงเรียนวัดหนองบัวขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13660 1016010016          โรงเรียนบ้ำนโคกกะเทียม(รำษฎร์ด ำริบ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13661 1016010017          โรงเรียนวัดคอกกระบือ จอมประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13662 1016010018          โรงเรียนวัดหนองปลิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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13663 1016010019          โรงเรียนซอย 3 สำย 4 ซ้ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13664 1016010020          โรงเรียนบ้ำนห้วยส้ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13665 1016010022          โรงเรียนซอย 7 สำย 4 ซ้ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13666 1016010023          โรงเรียนซอยพิเศษสำย 4 ซ้ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13667 1016010024          โรงเรียนบ้ำนโคกตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13668 1016010026          โรงเรียนโคกล ำพำนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13669 1016010027          โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13670 1016010028          โรงเรียนวัดโพธ์ิลอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13671 1016010029          โรงเรียนวัดชีแวะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13672 1016010030          โรงเรียนบ้ำนไทรย้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13673 1016010031          โรงเรียนวัดดอนโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13674 1016010032          โรงเรียนวัดใดใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13675 1016010033          โรงเรียนวัดใดยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13676 1016010034          โรงเรียนวัดหลวงสุวรรณำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13677 1016010035          โรงเรียนวัดโคกโพธิกุญชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13678 1016010036          โรงเรียนวัดยำง ณ รังสี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13679 1016010037          โรงเรียนวัดตะลุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13680 1016010038          โรงเรียนวัดบำงพุทโธ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13681 1016010039          โรงเรียนวัดถนนแค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13682 1016010040          โรงเรียนสำริมำนอุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13683 1016010041          โรงเรียนอนุบำลจังหวัดทหำรบกลพบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13684 1016010042          โรงเรียนอนุบำลลพบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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13685 1016010043          โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอรำษฎร์รังสฤษฏ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13686 1016010044          โรงเรียนวัดตองปุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13687 1016010045          โรงเรียนบ้ำนหนองแขม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13688 1016010046          โรงเรียนวัดท่ำแค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13689 1016010047          โรงเรียนวัดป่ำกล้วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13690 1016010048          โรงเรียนค่ำยพิบูลสงครำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13691 1016010049          โรงเรียนวัดหลวงท้ำยตลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13692 1016010050          โรงเรียนวัดตะเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13693 1016010051          โรงเรียนวัดท่ำข้ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13694 1016010052          โรงเรียนวัดเขำหนีบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13695 1016010053          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13696 1016010054          โรงเรียนบ้ำนหนองถ  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13697 1016010055          โรงเรียนวัดซับเสือแมบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13698 1016010056          โรงเรียนพิบูลสงเครำะห์1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13699 1016010057          โรงเรียนวัดนิคมสำมัคคีชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13700 1016010058          โรงเรียนวัดใหม่จ ำปำทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13701 1016010060          โรงเรียนซอย 5 สำย 2 ซ้ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13702 1016010062          โรงเรียนวัดหนองแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13703 1016010063          โรงเรียนวัดโพธ์ิระหัต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13704 1016010064          โรงเรียนวัดสิงห์ทอง บุญมีประชำนุเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13705 1016010065          โรงเรียนวัดอัมพวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13706 1016010066          โรงเรียนวัดทองแท่งนิสยำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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13707 1016010067          โรงเรียนวัดข่อยกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13708 1016010068          โรงเรียนวัดข่อยใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13709 1016010069          โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภำพท่ี ๕๐ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13710 1016010070          โรงเรียนวัดเทพกุณชรวรำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13711 1016010071          โรงเรียนบ้ำนสำมเรือน(วันครู ๒๕๐๐) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13712 1016010072          โรงเรียนวัดพรหมำสตร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13713 1016010073          โรงเรียนวัดโพธ์ิเก้ำต้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13714 1016010074          โรงเรียนวัดบ่อเงิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13715 1016010076          โรงเรียนวัดส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13716 1016010078          โรงเรียนวัดโคกหม้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13717 1016010079          โรงเรียนวัดไผ่แตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13718 1016010080          โรงเรียนวัดคุ้งนำบุญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13719 1016010081          โรงเรียนวัดวังหัวแหวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13720 1016010082          โรงเรียนบ้ำนชอนอุดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13721 1016010083          โรงเรียนบ้ำนหนองชนะชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13722 1016010084          โรงเรียนบ้ำนชอนบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13723 1016010085          โรงเรียนบ้ำนคลองเกตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13724 1016010086          โรงเรียนบ้ำนโคกสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13725 1016010087          โรงเรียนบ้ำนหัวดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13726 1016010088          โรงเรียนบ้ำนเขำดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13727 1016010089          โรงเรียนบ้ำนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13728 1016010090          โรงเรียนวัดหนองพิมำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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13729 1016010091          โรงเรียนโคกส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13730 1016010092          โรงเรียนวัดรัตนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13731 1016010093          โรงเรียนบ้ำนเนินจันทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13732 1016010094          โรงเรียนบ้ำนดงมะรุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13733 1016010095          โรงเรียนบ้ำนวังไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13734 1016010096          โรงเรียนบ้ำนตะกุดหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13735 1016010097          โรงเรียนบ้ำนถลุงเหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13736 1016010098          โรงเรียนบ้ำนหนองปล้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13737 1016010099          โรงเรียนอนุบำลบ้ำนเพนียด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13738 1016010100          โรงเรียนบ้ำนนกเขำเปล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13739 1016010101          โรงเรียนบ้ำนวังขอนขว้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13740 1016010102          โรงเรียนวัดดงแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13741 1016010103          โรงเรียนบ้ำนวังจ่ัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13742 1016010104          โรงเรียนบ้ำนโป่งยอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13743 1016010105          โรงเรียนบ้ำนวังเพลิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13744 1016010106          โรงเรียนบ้ำนมะม่วงเจ็ดต้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13745 1016010107          โรงเรียนบ้ำนเขำเตียน มิตรภำพท่ี 134 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13746 1016010108          โรงเรียนบ้ำนพุม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13747 1016010109          โรงเรียนบ้ำนทุ่งทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13748 1016010110          โรงเรียนวัดสะพำนคง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13749 1016010111          โรงเรียนวัดสะแกรำบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13750 1016010112          โรงเรียนบ้ำนหนองส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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13751 1016010114          โรงเรียนวัดหนองแขม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13752 1016010115          โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13753 1016010116          โรงเรียนบ้ำนท่ำม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13754 1016010118          โรงเรียนบ้ำนหลุมข้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13755 1016010119          โรงเรียนบ้ำนพรมทิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13756 1016010120          โรงเรียนวัดหนองหอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13757 1016010121          โรงเรียนบ้ำนเขำสะพำนนำค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13758 1016010122          โรงเรียนบ้ำนเขำทับควำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13759 1016010123          โรงเรียนวัดห้วยโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13760 1016010124          โรงเรียนวัดสัมพันธมิตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13761 1016010125          โรงเรียนวัดหนองคู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13762 1016010126          โรงเรียนสมอคอนวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13763 1016010127          โรงเรียนวัดถ  ำตะโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13764 1016010128          โรงเรียนวัดเขำสมอคอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13765 1016010129          โรงเรียนวัดคลองเม่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13766 1016010130          โรงเรียนวัดรัมภำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13767 1016010131          โรงเรียนวัดเกตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13768 1016010132          โรงเรียนท่ำวุ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13769 1016010133          โรงเรียนวัดปำกคลองบำงคู้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13770 1016010134          โรงเรียนอนุบำลท่ำวุ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13771 1016010135          โรงเรียนวัดโพธ์ิศรี(สังวรรำษฎร์นุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13772 1016010136          โรงเรียนวัดหนองมน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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13773 1016010137          โรงเรียนบ้ำนบำงงำ(รัฐประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13774 1016010138          โรงเรียนบ้ำนบำงล่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13775 1016010139          โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13776 1016010140          โรงเรียนวัดหนองปลำดุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13777 1016010141          โรงเรียนวัดหนองหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13778 1016010142          โรงเรียนบ้ำนม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้ำนเบิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13779 1016010143          โรงเรียนวัดโพธ์ิตรุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13780 1016010144          โรงเรียนวัดเกำะวิมุตตำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13781 1016010145          โรงเรียนวัดบ้ำนลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13782 1016010146          โรงเรียนวัดสนำมไชย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13783 1016010147          โรงเรียนบ้ำนดอนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13784 1016010148          โรงเรียนวัดมุจลินท์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13785 1016010149          โรงเรียนวัดลำดสำล่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13786 1016010150          โรงเรียนวัดยวด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13787 1016010151          โรงเรียนวัดหัวส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13788 1016010152          โรงเรียนวัดมะค่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13789 1016010153          โรงเรียนวัดคงคำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13790 1016010154          โรงเรียนวัดโพธ์ิเกษตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13791 1016010155          โรงเรียนบ้ำนดงกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13792 1016010156          โรงเรียนอนุบำลบ้ำนหม่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13793 1016010157          โรงเรียนวัดดงพลับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13794 1016010158          โรงเรียนวัดโป่งแค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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13795 1016010159          โรงเรียนบ้ำนกระเบำกลัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13796 1016010160          โรงเรียนบ้ำนดอนดึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13797 1016010161          โรงเรียนวัดบำงกะพี (พสกอ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13798 1016010162          โรงเรียนวัดวังใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13799 1016010163          โรงเรียนวัดเทพอ ำไพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13800 1016010164          โรงเรียนวัดธรรมิกำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13801 1016010165          โรงเรียนวัดคุ้งท่ำเลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13802 1016010166          โรงเรียนวัดบ้ำนกล้วย พวงรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13803 1016010167          โรงเรียนวัดท่ำช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13804 1016010168          โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13805 1016010169          โรงเรียนบ้ำนเกร่ินกฐิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13806 1016010171          โรงเรียนวัดบ้ำนทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13807 1016010172          โรงเรียนบ้ำนหนองนำงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13808 1016010173          โรงเรียนบ้ำนหัวบึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13809 1016010174          โรงเรียนวัดน  ำจั น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13810 1016010175          โรงเรียนวัดหนองน  ำทิพย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13811 1016010176          โรงเรียนวัดสระตำแวว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13812 1016010177          โรงเรียนวัดบ้ำนหม่ีใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13813 1016010178          โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13814 1016010179          โรงเรียนวัดมหำสอน ไคยฤทธ์ิวิทยำนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13815 1016010180          โรงเรียนวัดบำงพ่ึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13816 1016010181          โรงเรียนวัดห้วยแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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13817 1016010182          โรงเรียนพิบูลปัทมำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13818 1016010184          โรงเรียนวัดเขำวงกฎ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13819 1016010186          โรงเรียนวัดสำยห้วยแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13820 1016010187          โรงเรียนวัดหนองกระเบื อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13821 1016010188          โรงเรียนบ้ำนไผ่ใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13822 1016010189          โรงเรียนวัดหนองโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13823 1016010190          โรงเรียนวัดท้ำยลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13824 1016010191          โรงเรียนวัดหนองคู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13825 1016010192          โรงเรียนวัดหนองกระเบียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13826 1016010193          โรงเรียนวัดพำนิชธรรมิกำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13827 1016010194          โรงเรียนบ้ำนโคกสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13828 1016010195          โรงเรียนวัดบ้ำนลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13829 1016010196          โรงเรียนวัดสระกระเบี อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13830 1016010197          โรงเรียนบ้ำนสระเตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13831 1016010201          โรงเรียนบ้ำนน  ำบ่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13832 1016010202          โรงเรียนบ้ำนหนองแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13833 1016010203          โรงเรียนวัดหนองเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13834 1016010204          โรงเรียนวัดห้วยกรวด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13835 1016010205          โรงเรียนชุมชนต ำบลหินปัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13836 1016012001          โรงเรียนโคกส ำโรงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13837 1016012002          โรงเรียนพิบูลวิทยำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13838 1016012003          โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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13839 1016012004          โรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย ลพบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13840 1016012005          โรงเรียนดงตำลวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13841 1016012006          โรงเรียนพระนำรำยณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13842 1016012007          โรงเรียนบ้ำนข่อยวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13843 1016012008          โรงเรียนโคกตูมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13844 1016012009          โรงเรียนลพบุรีปัญญำนุกูล จังหวัดลพบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13845 1016012010          โรงเรียนท่ำวุ้งวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13846 1016012011          โรงเรียนบ้ำนเบิกวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13847 1016012012          โรงเรียนบ้ำนหม่ีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13848 1016012013          โรงเรียนปิยะบุตร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13849 1016012014          โรงเรียนบ้ำนชีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13850 1016013001          โรงเรียนโสตศึกษำปำนเลิศจังหวัดลพบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13851 1016020001          โรงเรียนวัดโคกสลุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13852 1016020002          โรงเรียนวัดหนองตำม่ิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13853 1016020003          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 100(บ้ำนคันนำหิน) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13854 1016020004          โรงเรียนบ้ำนเขำขวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13855 1016020005          โรงเรียนบ้ำนห้วยสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13856 1016020006          โรงเรียนวัดรำษฎร์สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13857 1016020007          โรงเรียนวัดด ำรงบุล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13858 1016020008          โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13859 1016020009          โรงเรียนช่องสำริกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13860 1016020010          โรงเรียนบ้ำนหนองโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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13861 1016020011          โรงเรียนซอย 20 สำย 4 ขวำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13862 1016020012          โรงเรียนซอย 19 สำย 2 ขวำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13863 1016020013          โรงเรียนบ้ำนดีลัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13864 1016020014          โรงเรียนพรหมรังษี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13865 1016020015          โรงเรียนซอย 12 สำย 4 ซ้ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13866 1016020016          โรงเรียนน  ำสุดวิไลประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13867 1016020017          โรงเรียนบ้ำนคลองสำริกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13868 1016020018          โรงเรียนบ้ำนฟ่ำวงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13869 1016020019          โรงเรียนวัดหนองนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13870 1016020020          โรงเรียนบ้ำนห้วยบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13871 1016020021          โรงเรียนซอย 17 สำย 2 ซ้ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13872 1016020022          โรงเรียนซอย 16 สำย 3 ซ้ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13873 1016020023          โรงเรียนอนุบำลพัฒนำนิคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13874 1016020024          โรงเรียนซอย 26 สำย 4 ซ้ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13875 1016020025          โรงเรียนบ้ำนมะนำวหวำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13876 1016020026          โรงเรียนบ้ำนแก่งน  ำเย็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13877 1016020027          โรงเรียนชุมชนบ้ำนแก่งเสือเต้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13878 1016020028          โรงเรียนบ้ำนสหพันธ์อ่ำงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13879 1016020029          โรงเรียนบ้ำนสวนมะเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13880 1016020030          โรงเรียนบ้ำนซับโศก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13881 1016020031          โรงเรียนวัดส่ีซับศรีเจริญธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13882 1016020032          โรงเรียนบ้ำนคลองกลุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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13883 1016020033          โรงเรียนบ้ำนหนองปีกนก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13884 1016020034          โรงเรียนบ้ำนเกำะรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13885 1016020035          โรงเรียนบ้ำนหนองบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13886 1016020036          โรงเรียนบ้ำนลังกำประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13887 1016020037          โรงเรียนบ้ำนหนองปล้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13888 1016020038          โรงเรียนบ้ำนเขำแหลม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13889 1016020039          โรงเรียนบ้ำนห้วยหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13890 1016020040          โรงเรียนบ้ำนเขำยำยกะตำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13891 1016020041          โรงเรียนบ้ำนโกรกรกฟ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13892 1016020042          โรงเรียนวัดศิริบรรพต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13893 1016020043          โรงเรียนชุมชนบ้ำนชัยบำดำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13894 1016020044          โรงเรียนบ้ำนล ำโกฎิทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13895 1016020045          โรงเรียนบ้ำนท่ำมะกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13896 1016020046          โรงเรียนบ้ำนซับตะเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13897 1016020047          โรงเรียนบ้ำนหนองโกวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13898 1016020048          โรงเรียนบ้ำนเขำตะแคง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13899 1016020049          โรงเรียนบ้ำนซับกระโดน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13900 1016020050          โรงเรียนบ้ำนท่ำดินด ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13901 1016020051          โรงเรียนบ้ำนวังก้ำนเหลือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13902 1016020052          โรงเรียนบ้ำนหนองปลำไหล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13903 1016020053          โรงเรียนบ้ำนท่ำมะนำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13904 1016020054          โรงเรียนบ้ำนสันตะลุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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13905 1016020055          โรงเรียนบ้ำนนำโสม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13906 1016020056          โรงเรียนบ้ำนซับงูเหลือม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13907 1016020057          โรงเรียนบ้ำนใหม่ทรัพย์เจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13908 1016020058          โรงเรียนนิคมล ำนำรำยณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13909 1016020059          โรงเรียนบ้ำนไร่พัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13910 1016020060          โรงเรียนบ้ำนโค้งรถไฟ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13911 1016020061          โรงเรียนบ้ำนบัวชุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13912 1016020062          โรงเรียนบ้ำนเขำสมโภชน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13913 1016020063          โรงเรียนบ้ำนซับเค้ำแมว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13914 1016020064          โรงเรียนบ้ำนคลองไทรพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13915 1016020065          โรงเรียนบ้ำนธงชัยสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13916 1016020066          โรงเรียนบ้ำนซับหินขวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13917 1016020067          โรงเรียนบ้ำนใหม่สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13918 1016020068          โรงเรียนบ้ำนห้วยนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13919 1016020069          โรงเรียนบ้ำนม่วงค่อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13920 1016020070          โรงเรียนวัดสว่ำงอำรมณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13921 1016020071          โรงเรียนบ้ำนมะกอกหวำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13922 1016020072          โรงเรียนอนุบำลล ำนำรำยณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13923 1016020073          โรงเรียนโพธ์ินิมิตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13924 1016020074          โรงเรียนบ้ำนซับสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13925 1016020075          โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13926 1016020076          โรงเรียนบ้ำนซับไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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13927 1016020077          โรงเรียนบ้ำนซับผำสุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13928 1016020078          โรงเรียนบ้ำนดงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13929 1016020079          โรงเรียนบ้ำนเขำต ำบล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13930 1016020080          โรงเรียนวัดโพธ์ิงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13931 1016020081          โรงเรียนบ้ำนบ่อน  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13932 1016020082          โรงเรียนบ้ำนทุ่งตำแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13933 1016020083          โรงเรียนบ้ำนห้วยดีเลิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13934 1016020084          โรงเรียนบ้ำนท่ำกรวด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13935 1016020085          โรงเรียนบ้ำนเนินทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13936 1016020086          โรงเรียนบ้ำนโป่งสวองคีรีวรรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13937 1016020087          โรงเรียนบ้ำนทรัพย์เจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13938 1016020088          โรงเรียนบ้ำนซับจ ำปำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13939 1016020089          โรงเรียนบ้ำนทะเลวังวัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13940 1016020090          โรงเรียนบ้ำนบ่อคู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13941 1016020091          โรงเรียนบ้ำนท่ำตะโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13942 1016020092          โรงเรียนบ้ำนท่ำหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13943 1016020093          โรงเรียนอนุบำลท่ำหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13944 1016020094          โรงเรียนบ้ำนหนองประดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13945 1016020095          โรงเรียนบ้ำนหนองหัวช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13946 1016020096          โรงเรียนบ้ำนหนองน  ำใส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13947 1016020097          โรงเรียนบ้ำนหนองกระสังข์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13948 1016020098          โรงเรียนบ้ำนเนินสวอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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13949 1016020099          โรงเรียนทรัพย์รำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13950 1016020100          โรงเรียนบ้ำนทุ่งดินแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13951 1016020101          โรงเรียนบ้ำนหัวล ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13952 1016020102          โรงเรียนบ้ำนหนองจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13953 1016020104          โรงเรียนบ้ำนทุ่งท่ำช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13954 1016020105          โรงเรียนวัดซับตะก่ัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13955 1016020106          โรงเรียนบ้ำนด่ำนจันทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13956 1016020107          โรงเรียนบ้ำนดงหลุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13957 1016020108          โรงเรียนบ้ำนเขำหมูมัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13958 1016020109          โรงเรียนบ้ำนดงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13959 1016020110          โรงเรียนบ้ำนห้วยเขว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13960 1016020111          โรงเรียนบ้ำนวังแขม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13961 1016020112          โรงเรียนบ้ำนคลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13962 1016020113          โรงเรียนบ้ำนมหำโพธิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13963 1016020114          โรงเรียนอนุบำลสระโบสถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13964 1016020116          โรงเรียนบ้ำนห้วยใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13965 1016020117          โรงเรียนอนุบำลโคกเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13966 1016020118          โรงเรียนบ้ำนทะเลทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13967 1016020119          โรงเรียนบ้ำนดินแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13968 1016020120          โรงเรียนบ้ำนโคกแสมสำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13969 1016020121          โรงเรียนบ้ำนเขำรำบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13970 1016020122          โรงเรียนบ้ำนวังตำอินทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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13971 1016020123          โรงเรียนบ้ำนสระเพลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13972 1016020125          โรงเรียนบ้ำนยำงรำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13973 1016020127          โรงเรียนบ้ำนพุกะชัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13974 1016020128          โรงเรียนบ้ำนห้วยสำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13975 1016020129          โรงเรียนบ้ำนล ำโป่งเพชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13976 1016020130          โรงเรียนบ้ำนบ่อตะเคียนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13977 1016020131          โรงเรียนบ้ำนแหลมชนแดน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13978 1016020132          โรงเรียนบ้ำนหนองมะค่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13979 1016020133          โรงเรียนบ้ำนกุดตำเพชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13980 1016020134          โรงเรียนบ้ำนรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13981 1016020135          โรงเรียนหมู่บ้ำนป่ำไม้ซับลังกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13982 1016020136          โรงเรียนบ้ำนเหวตำบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13983 1016020137          โรงเรียนบ้ำนปรำงค์น้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13984 1016020138          โรงเรียนบ้ำนเขำรวก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13985 1016020139          โรงเรียนบ้ำนวังทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13986 1016020140          โรงเรียนบ้ำนศรีเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13987 1016020141          โรงเรียนบ้ำนด่ำนไทยล้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13988 1016020142          โรงเรียนบ้ำนเขำดินทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13989 1016020143          โรงเรียนบ้ำนท่ำเย่ียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13990 1016020144          โรงเรียนบ้ำนล ำสนธิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13991 1016020145          โรงเรียนบ้ำนหนองเกตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13992 1016020146          โรงเรียนอนุบำลอ ำเภอล ำสนธิ (บ้ำนหนองรี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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13993 1016020147          โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภำพท่ี ๑๕๗ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13994 1016020148          โรงเรียนบ้ำนหนองขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13995 1016020150          โรงเรียนบ้ำนชอนสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13996 1016020151          โรงเรียนบ้ำนหนองไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13997 1016020152          โรงเรียนบ้ำนหนองกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13998 1016020153          โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนำครัตนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
13999 1016020156          โรงเรียนบ้ำนป่ำเขว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14000 1016020157          โรงเรียนบ้ำนหนองส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14001 1016020158          โรงเรียนบ้ำนโคกกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14002 1016020159          โรงเรียนบ้ำนบ่อดินสอพอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14003 1016020160          โรงเรียนบ้ำนดงดินแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14004 1016020161          โรงเรียนบ้ำนหนองเสมำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14005 1016020162          โรงเรียนบ่อทองลพบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14006 1016020163          โรงเรียนบ้ำนใหม่โสพิมพ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14007 1016020164          โรงเรียนบ้ำนหนองไก่ห้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14008 1016020165          โรงเรียนบ้ำนไร่ทรัพย์เจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14009 1016020166          โรงเรียนบ้ำนหนองตะแบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14010 1016020167          โรงเรียนบ้ำนยำงโทน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14011 1016020168          โรงเรียนอนุบำลวัดหนองม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14012 1016022001          โรงเรียนพัฒนำนิคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14013 1016022002          โรงเรียนชัยบำดำลวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14014 1016022003          โรงเรียนโคกสลุงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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14015 1016022004          โรงเรียนชัยบำดำลพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14016 1016022005          โรงเรียนขุนรำมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14017 1016022006          โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14018 1016022007          โรงเรียนท่ำหลวงวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14019 1016022008          โรงเรียนสระโบสถ์วิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14020 1016022009          โรงเรียนโคกเจริญวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14021 1016022010          โรงเรียนยำงรำกวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14022 1016022011          โรงเรียนล ำสนธิวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14023 1016022012          โรงเรียนหนองม่วงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14024 1016022013          โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14025 1017010001          โรงเรียนวัดจักรสีห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14026 1017010002          โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์มิตรภำพท่ี 133 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14027 1017010004          โรงเรียนวัดแจ้งพรหมนคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14028 1017010005          โรงเรียนวัดศรีสำคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14029 1017010006          โรงเรียนวัดคลองสำมแยก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14030 1017010007          โรงเรียนวัดกระดังงำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14031 1017010008          โรงเรียนวัดประโชติกำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14032 1017010010          โรงเรียนวัดสะอำดรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14033 1017010011          โรงเรียนอนุบำลสิงห์บุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14034 1017010012          โรงเรียนวัดพรหมสำคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14035 1017010013          โรงเรียนวัดโคกพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14036 1017010015          โรงเรียนวัดรำษฎร์ประสิทธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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14037 1017010016          โรงเรียนวัดสังฆรำชำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14038 1017010017          โรงเรียนวัดเสำธงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14039 1017010018          โรงเรียนวัดหัวว่ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14040 1017010019          โรงเรียนบ้ำนบำงส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14041 1017010020          โรงเรียนวัดตึกรำชำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14042 1017010021          โรงเรียนวัดพระปรำงค์มุนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14043 1017010022          โรงเรียนวัดศรัทธำภิรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14044 1017010023          โรงเรียนวัดข่อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14045 1017010024          โรงเรียนวัดตะโหนด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14046 1017010025          โรงเรียนวัดโพธ์ิชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14047 1017010026          โรงเรียนอนุบำลเมืองสิงห์บุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14048 1017010027          โรงเรียนชุมชนวัดพระปรำงค์วิริยวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14049 1017010028          โรงเรียนวัดโพธ์ิรัตนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14050 1017010029          โรงเรียนวัดโพธ์ิหอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14051 1017010031          โรงเรียนวัดบ้ำนจ่ำ (เอ่ียมโหมดอนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14052 1017010033          โรงเรียนวัดกลำงชูศรีเจริญสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14053 1017010034          โรงเรียนวัดชะอมสำมัคคีธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14054 1017010035          โรงเรียนบ้ำนทุ่งกลับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14055 1017010036          โรงเรียนวัดห้วยเจิรญสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14056 1017010037          โรงเรียนวัดน  ำผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14057 1017010038          โรงเรียนวัดวังขรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14058 1017010039          โรงเรียนวัดชันสูตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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14059 1017010041          โรงเรียนวัดแหลมคำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14060 1017010042          โรงเรียนวัดดำวเรือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14061 1017010043          โรงเรียนเรืองเดชประชำนุเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14062 1017010044          โรงเรียนวัดตลำดโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14063 1017010045          โรงเรียนอนุบำลบำงระจัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14064 1017010046          โรงเรียนวัดคีม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14065 1017010047          โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14066 1017010048          โรงเรียนบ้ำนทุ่งว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14067 1017010049          โรงเรียนวัดสำมัคคีธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14068 1017010050          โรงเรียนวัดประสิทธ์ิคุณำกร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14069 1017010051          โรงเรียนวัดน้อยนำงหงษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14070 1017010052          โรงเรียนชุมชนบ้ำนไม้ดัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14071 1017010053          โรงเรียนวัดตะโกรวม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14072 1017010054          โรงเรียนวัดวังกะจับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14073 1017010055          โรงเรียนชุมชนวัดกลำงท่ำข้ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14074 1017010056          โรงเรียนวัดโพธ์ิศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14075 1017010057          โรงเรียนวัดสำธุกำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14076 1017010058          โรงเรียนวัดขุนสงฆ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14077 1017010059          โรงเรียนค่ำยบำงระจัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14078 1017010060          โรงเรียนวัดประดับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14079 1017010061          โรงเรียนอนุบำลค่ำยบำงระจัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14080 1017010062          โรงเรียนบ้ำนหนองลีวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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14081 1017010063          โรงเรียนวัดบ้ำนกลับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14082 1017010064          โรงเรียนวัดโพธ์ิทะเลสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14083 1017010065          โรงเรียนวัดโพธ์ิสังฆำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14084 1017010066          โรงเรียนชุมชนวัดม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14085 1017010067          โรงเรียนวัดสิงห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14086 1017010068          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 56 (บ้ำนหนองกระทุ่ม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14087 1017010069          โรงเรียนอนุบำลพรหมบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14088 1017010070          โรงเรียนวัดโพธ์ิเอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14089 1017010071          โรงเรียนวัดโภคำภิวัฒน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14090 1017010072          โรงเรียนวัดหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14091 1017010073          โรงเรียนวัดกลำงธนรินทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14092 1017010075          โรงเรียนวัดเสำธงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14093 1017010076          โรงเรียนบ้ำนเก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14094 1017010077          โรงเรียนวัดเก้ำช่ัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14095 1017010078          โรงเรียนวัดโคปูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14096 1017010079          โรงเรียนชุมชนวัดตรำชู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14097 1017010081          โรงเรียนวัดอัมพวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14098 1017010082          โรงเรียนวัดชีปะขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14099 1017010083          โรงเรียนวัดเตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14100 1017010084          โรงเรียนวัดประสำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14101 1017010086          โรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14102 1017010087          โรงเรียนวัดป่ำหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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14103 1017010088          โรงเรียนวัดพรหมเทพำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14104 1017010089          โรงเรียนวัดถอนสมอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14105 1017010090          โรงเรียนวัดโบสถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14106 1017010091          โรงเรียนอนุบำลท่ำช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14107 1017010092          โรงเรียนวัดพิกุลทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14108 1017010093          โรงเรียนชุมชนวัดเสำธงหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14109 1017010094          โรงเรียนวัดโสภำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14110 1017010095          โรงเรียนวัดวิหำรขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14111 1017010096          โรงเรียนวัดกระโจม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14112 1017010097          โรงเรียนวัดไผ่ขำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14113 1017010098          โรงเรียนวัดเพ่ิมประสิทธิผล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14114 1017010100          โรงเรียนวัดน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14115 1017010101          โรงเรียนวัดบำงปูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14116 1017010102          โรงเรียนวัดระนำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14117 1017010103          โรงเรียนวัดรำษฎร์ศรัทธำท ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14118 1017010104          โรงเรียนวัดกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14119 1017010105          โรงเรียนวัดคลองโพธ์ิศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14120 1017010106          โรงเรียนวัดเชียงรำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14121 1017010107          โรงเรียนวัดเซ่ำสิงห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14122 1017010108          โรงเรียนชุมชนวัดดงยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14123 1017010109          โรงเรียนวัดไผ่ด ำ (มิตรภำพท่ี 183) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14124 1017010110          โรงเรียนวัดล่องกะเบำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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14125 1017010111          โรงเรียนชุมชนวัดพระนอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14126 1017010112          โรงเรียนวัดยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14127 1017010113          โรงเรียนวัดสุทธำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14128 1017010114          โรงเรียนบ้ำนหัวดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14129 1017010115          โรงเรียนวัดท่ำอิฐ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14130 1017010116          โรงเรียนวัดก ำแพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14131 1017010117          โรงเรียนวัดแจ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14132 1017010118          โรงเรียนวัดตุ้มหู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14133 1017010119          โรงเรียนวัดโฆสิทธำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14134 1017010120          โรงเรียนวัดทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14135 1017010121          โรงเรียนวัดศรีส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14136 1017010122          โรงเรียนวัดดอกไม้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14137 1017010123          โรงเรียนวัดปลำไหล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14138 1017010124          โรงเรียนวัดเสือข้ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14139 1017010125          โรงเรียนวัดสว่ำงอำรมณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14140 1017010126          โรงเรียนวัดกระทุ่มป่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14141 1017010127          โรงเรียนวัดบ้ำนล ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14142 1017010128          โรงเรียนวัดสองพ่ีน้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14143 1017010129          โรงเรียนบ้ำนคูเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14144 1017010130          โรงเรียนวัดหนองสุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14145 1017010131          โรงเรียนวัดกำร้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14146 1017010133          โรงเรียนวัดเฉลิมมำศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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14147 1017010134          โรงเรียนอนุบำลอินทร์บุรี(วัดโพธ์ิศรี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14148 1017010135          โรงเรียนวัดประศุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14149 1017010136          โรงเรียนวัดโบสถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14150 1017012001          โรงเรียนท่ำช้ำงวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14151 1017012002          โรงเรียนหัวไผ่วิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14152 1017012003          โรงเรียนบำงระจันวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14153 1017012004          โรงเรียนค่ำยบำงระจันวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14154 1017012005          โรงเรียนพรหมบุรีรัชดำภิเษก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14155 1017012006          โรงเรียนอินทร์บุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14156 1017012007          โรงเรียนสิงห์บุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14157 1017012008          โรงเรียนศรีศักด์ิสุวรรณวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14158 1017012009          โรงเรียนบ้ำนแป้งวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14159 1017012010          โรงเรียนทองเอนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14160 1017012011          โรงเรียนสิงหพำหุประสำนมิตรอุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14161 1017012012          โรงเรียนศรีวินิตวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14162 1018010002          โรงเรียนวัดหลวงพ่อขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14163 1018010004          โรงเรียนวัดส่องคบ (ท้ำยเมืองอนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14164 1018010005          โรงเรียนวัดฝำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14165 1018010006          โรงเรียนวัดไผ่โพธ์ิทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14166 1018010008          โรงเรียนวัดงิ ว (เรือไทยสงเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14167 1018010009          โรงเรียนวัดอัมพวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14168 1018010010          โรงเรียนบ้ำนท่ำไม้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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14169 1018010012          โรงเรียนวัดธรรมำมูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14170 1018010013          โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14171 1018010015          โรงเรียนวัดสระเนินพระรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14172 1018010016          โรงเรียนบ้ำนหนองแค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14173 1018010017          โรงเรียนวัดใหม่ศรัทธำรำษฎร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14174 1018010018          โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14175 1018010019          โรงเรียนวัดนำงลือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14176 1018010020          โรงเรียนวัดศรีวิชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14177 1018010021          โรงเรียนพระยำตำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14178 1018010022          โรงเรียนอนุบำลชัยนำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14179 1018010023          โรงเรียนลัดดำประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14180 1018010024          โรงเรียนอนุบำลเมืองชันำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14181 1018010025          โรงเรียนวัดโรงวัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14182 1018010026          โรงเรียนวัดหนองเต่ำด ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14183 1018010027          โรงเรียนวัดแหลมหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14184 1018010028          โรงเรียนวัดดอนรังนก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14185 1018010029          โรงเรียนวัดหนองพังนำค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14186 1018010030          โรงเรียนวัดเนินถ่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14187 1018010031          โรงเรียนรัฐเข่ือนพลเทพ อุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14188 1018010032          โรงเรียนวัดใหม่วงเดือน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14189 1018010033          โรงเรียนวัดพิกุลงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14190 1018010034          โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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14191 1018010035          โรงเรียนอนุบำลมโนรมย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14192 1018010036          โรงเรียนวัดสะพำนหิน(คุรุรำษฎร์ศึกษำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14193 1018010038          โรงเรียนวัดใหญ่(นำกประสุตประชำนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14194 1018010039          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 57(บ้ำนท่ำฉนวน) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14195 1018010040          โรงเรียนวัดหัวยำง(รัฐรำษฎร์นุเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14196 1018010041          โรงเรียนบ้ำนหำงน  ำหนองแขม(โออุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14197 1018010043          โรงเรียนบ้ำนไร่พัฒนำ(รำษฎร์บูรณะวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14198 1018010044          โรงเรียนบ้ำนเขำแหลม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14199 1018010045          โรงเรียนบ้ำนหัวถนน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14200 1018010047          โรงเรียนวัดหัวหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14201 1018010048          โรงเรียนวัดคลองกลำง(พวงเกิดรำษฎร์รังสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14202 1018010049          โรงเรียนวัดโคกแจง(ประชำนุกุลวิทยำส ำนักงำนสลำกกินแบ่งสมทบสร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14203 1018010050          โรงเรียนบ้ำนเนินไผ่(ไพศำลชลประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14204 1018010052          โรงเรียนวัดธรรมขันธ์(ประชำสงเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14205 1018010053          โรงเรียนชุมชนบ้ำนหำงน  ำสำคร(รัฐรำษฎร์ร่วมจ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14206 1018010054          โรงเรียนวัดหำงแขยง(สถิตรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14207 1018010055          โรงเรียนบ้ำนดอนแตง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14208 1018010056          โรงเรียนคงรักษ์ประชำนุเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14209 1018010057          โรงเรียนวัดอู่ตะเภำ(สถิตรำษฎร์นุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14210 1018010058          โรงเรียนวัดหนองตำตน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14211 1018010060          โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14212 1018010061          โรงเรียนวัดหนองจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

14213 1018010063          โรงเรียนวัดคลองบุญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14214 1018010064          โรงเรียนวัดหนองน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14215 1018010065          โรงเรียนอนุบำลวัดสิงห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14216 1018010067          โรงเรียนส ำรำญรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14217 1018010068          โรงเรียนวัดวังหมัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14218 1018010069          โรงเรียนบ้ำนท่ำข้ำมวังน  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14219 1018010070          โรงเรียนบ้ำนสำมัคคีธรรมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14220 1018010071          โรงเรียนบ้ำนหนองขุ่นมิตรภำพท่ี 136 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14221 1018010072          โรงเรียนบ้ำนทุ่งกว้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14222 1018010074          โรงเรียนวัดโคกสุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14223 1018010075          โรงเรียนวัดดอนตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14224 1018010076          โรงเรียนวัดดอนตูมกมลำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14225 1018010077          โรงเรียนวัดหนองบัว(รัฐปทุมรำษฎร์อุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14226 1018010078          โรงเรียนวัดนมโฑ(ส ำนักงำนสลำกกินแบ่งสมทบสร้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14227 1018010079          โรงเรียนวัดเขำแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14228 1018010080          โรงเรียนบ้ำนโป่งแค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14229 1018010081          โรงเรียนชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรำนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14230 1018010082          โรงเรียนวัดบ้ำนหนอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14231 1018010083          โรงเรียนบำงไก่เถ่ือน(ตันติวิสิษฐประชำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14232 1018010084          โรงเรียนวัดอินทำรำม(เสนำณรงค์อุปถัมภ์3) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14233 1018010085          โรงเรียนเข่ือนเจ้ำพระยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14234 1018010086          โรงเรียนชุมชนวัดสวนล ำไย(เสนำณรงค์อุปถัมภ์2) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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14235 1018010087          โรงเรียนวัดกรุณำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14236 1018010088          โรงเรียนวัดมะฝ่อ(สรรพวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14237 1018010089          โรงเรียนวัดโคกจันทน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14238 1018010090          โรงเรียนบ้ำนคลองยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14239 1018010091          โรงเรียนวัดตะกู(สมจิตรัชนีอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14240 1018010092          โรงเรียนวัดคงคำรำม(คุ้มม่ันพุมมะระประชำสรร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14241 1018010093          โรงเรียนวัดมะปรำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14242 1018010094          โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(ทองดีประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14243 1018010095          โรงเรียนวัดสมอ(วุฒำประชำนุเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14244 1018010097          โรงเรียนวัดดอนตะไล้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14245 1018010098          โรงเรียนอนุบำลสรรพยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14246 1018010099          โรงเรียนวัดโพธิมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14247 1018010100          โรงเรียนวัดก ำแพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14248 1018010101          โรงเรียนวัดหลวงสิริบูรณำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14249 1018010102          โรงเรียนวัดยำงศรีเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14250 1018010103          โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลรำษฎร์อุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14251 1018010104          โรงเรียนวัดโพธ์ิประสิทธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14252 1018010105          โรงเรียนวัดหำดอำษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14253 1018010106          โรงเรียนบ้ำนทุ่งกระถิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14254 1018010107          โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14255 1018010108          โรงเรียนวัดเทพรัตนวนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14256 1018010110          โรงเรียนเทพรัตน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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14257 1018010111          โรงเรียนวัดอำรีทวีวนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14258 1018010112          โรงเรียนวัดหนองแขม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14259 1018010113          โรงเรียนวัดโพธ์ิงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14260 1018010114          โรงเรียนวัดสนำมชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14261 1018010115          โรงเรียนวัดสังฆำรำม(ปลื มประชำสงเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14262 1018010116          โรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์(ประชำเนรมิต) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14263 1018010117          โรงเรียนวัดท่ำกระแส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14264 1018010118          โรงเรียนวัดโพธ์ิทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14265 1018010119          โรงเรียนวัดหัวเด่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14266 1018010120          โรงเรียนวัดโฆสิตำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14267 1018010121          โรงเรียนวัดหอระฆัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14268 1018010122          โรงเรียนวัดสกุณำรำม(ประสิทธ์ิชัยประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14269 1018010123          โรงเรียนวัดท่ำสมอ(ส ำนักงำนสลำกกินแบ่งสงเคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14270 1018010124          โรงเรียนวัดสระไม้แดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14271 1018010125          โรงเรียนวัดก ำแพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14272 1018010126          โรงเรียนวัดหัวตะพำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14273 1018010127          โรงเรียนวัดพระแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14274 1018010128          โรงเรียนอนุบำลสรรคบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14275 1018010129          โรงเรียนวัดใหม่สรรคบุรีวิทยำ(ส ำนักงำนสลำกก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14276 1018010130          โรงเรียนวัดโพธำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14277 1018010131          โรงเรียนวัดพร้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14278 1018010132          โรงเรียนวัดโบสถ์รำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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14279 1018010133          โรงเรียนวัดท่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14280 1018010134          โรงเรียนวัดธรรมิกำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14281 1018010135          โรงเรียนวัดจ่ันเจริญศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14282 1018010136          โรงเรียนวัดโบสถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14283 1018010137          โรงเรียนวัดบ ำเพ็ญบุญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14284 1018010138          โรงเรียนวัดจันทน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14285 1018010139          โรงเรียนวัดคลองงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14286 1018010140          โรงเรียนวัดดอนโพธ์ิศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14287 1018010141          โรงเรียนชุมชนวัดมำติกำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14288 1018010142          โรงเรียนวัดรำษฎร์ศรัทธำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14289 1018010143          โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14290 1018010144          โรงเรียนบ้ำนสระแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14291 1018010145          โรงเรียนบ้ำนหนองแจง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14292 1018010146          โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญำณ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14293 1018010147          โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14294 1018010148          โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนำวำส(รัฐรำษฎร์ประดิษฐ์วิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14295 1018010149          โรงเรียนวัดบ้ำนใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14296 1018010150          โรงเรียนไกรรำษฎร์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14297 1018010151          โรงเรียนบ้ำนวังเดือนห้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14298 1018010152          โรงเรียนบ้ำนรำงจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14299 1018010153          โรงเรียนวัดพรหมวิหำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14300 1018010154          โรงเรียนบ้ำนไพรนกยูง(วันชัยประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

14301 1018010155          โรงเรียนบ้ำนหนองอ้ำยสำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14302 1018010156          โรงเรียนวัดคลองธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14303 1018010157          โรงเรียนบ้ำนดอนกะโดน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14304 1018010158          โรงเรียนท่ำบ้ำนหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14305 1018010159          โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14306 1018010160          โรงเรียนวัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์รำษฎร์อุปถัม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14307 1018010161          โรงเรียนวัดถ  ำเข้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14308 1018010162          โรงเรียนวัดวงเดือน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14309 1018010163          โรงเรียนวัดคลองเกษม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14310 1018010164          โรงเรียนวัดท่ำโบสถ์(ส ำนักงำนสลำกกินแบ่งสงเ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14311 1018010165          โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14312 1018010166          โรงเรียนวัดอรัญญวำสี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14313 1018010167          โรงเรียนบ้ำนชัฏฝำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14314 1018010168          โรงเรียนดอนสีนวน(ส ำนักงำนสลำกกินแบ่งสงเครำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14315 1018010169          โรงเรียนวัดหนองแซง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14316 1018010170          โรงเรียนวัดสระดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14317 1018010171          โรงเรียนวัดทองนพคุณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14318 1018010172          โรงเรียนบ้ำนหม่ืนเทพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14319 1018010173          โรงเรียนวัดท่ำแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14320 1018010174          โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14321 1018010175          โรงเรียนวัดโคกหมู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14322 1018010176          โรงเรียนบ้ำนหนองต่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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14323 1018010177          โรงเรียนอนุบำลหันคำ(วัดท่ำกฤษณำสุชัยประชำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14324 1018010178          โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14325 1018010180          โรงเรียนวัดศรีสโมสร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14326 1018010182          โรงเรียนบ้ำนวังตะเคียน(ขยันกำรนำวีรำษฎร์อุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14327 1018010183          โรงเรียนบ้ำนวังหัวเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14328 1018010184          โรงเรียนวัดวังน  ำขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14329 1018010185          โรงเรียนบ้ำนหนองหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14330 1018010186          โรงเรียนอนุบำลหนองมะโมง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14331 1018010187          โรงเรียนบ้ำนน  ำพุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14332 1018010188          โรงเรียนบ้ำนสะพำนหิน(ประชำสำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14333 1018010190          โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิทองชัยประสิทธ์ิ(จ ำรองฯ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14334 1018010192          โรงเรียนบ้ำนหนองตะขบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14335 1018010193          โรงเรียนบ้ำนดอนใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14336 1018010194          โรงเรียนวัดเขำดิน(วันครู 2502) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14337 1018010195          โรงเรียนบ้ำนเขำเกล็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14338 1018010196          โรงเรียนบ้ำนบ่อยำยส้ม(แก้วประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14339 1018010197          โรงเรียนบ้ำนเก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14340 1018010198          โรงเรียนบ้ำนทุ่งโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14341 1018010199          โรงเรียนบ้ำนกะบกเตี ย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14342 1018010200          โรงเรียนบ้ำนกลำง(วิโรจน์สำมัคคีประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14343 1018010201          โรงเรียนบ้ำนเขำรำวเทียนทอง(ประดิษฐ์รำษฎร์อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14344 1018010202          โรงเรียนอนุบำลเนินขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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14345 1018010203          โรงเรียนบ้ำนวังคอไห(สงฆ์ประชำชนูทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14346 1018010204          โรงเรียนบ้ำนหนองยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14347 1018010205          โรงเรียนบ้ำนสุขเดือนห้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14348 1018010206          โรงเรียนบ้ำนหนองเด่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14349 1018012001          โรงเรียนชัยนำทพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14350 1018012003          โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 46 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14351 1018012004          โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14352 1018012005          โรงเรียนสำครพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14353 1018012006          โรงเรียนวัดสิงห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14354 1018012007          โรงเรียนสรรพยำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14355 1018012008          โรงเรียนบุญนำคพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14356 1018012009          โรงเรียนชยำนุกิจพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14357 1018012010          โรงเรียนคุรุประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14358 1018012011          โรงเรียนห้วยกรดวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14359 1018012012          โรงเรียนหันคำรำษฎร์รังสฤษด์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14360 1018012013          โรงเรียนหันคำพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14361 1018012014          โรงเรียนศรีสโมสรวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14362 1018012015          โรงเรียนเนินขำมรัฐประชำนุเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14363 1019010001          โรงเรียนวัดกุดนกเปล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14364 1019010002          โรงเรียนวัดทุ่งสำริกำ(ที-สำโรจน์อุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14365 1019010003          โรงเรียนวัดโนนสภำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14366 1019010004          โรงเรียนวัดถนนเหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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14367 1019010005          โรงเรียนวัดป่ำสัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14368 1019010006          โรงเรียนวัดหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14369 1019010007          โรงเรียนวัดห้วยล่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14370 1019010008          โรงเรียนวัดบ้ำนกล้วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14371 1019010010          โรงเรียนบ้ำนปำกข้ำวสำร(บริษัทข้ำวไทยจ ำกัดส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14372 1019010011          โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14373 1019010012          โรงเรียนอนุบำลสระบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14374 1019010013          โรงเรียนอนุบำลศำลำแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14375 1019010014          โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14376 1019010015          โรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14377 1019010016          โรงเรียนวัดนำร่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14378 1019010017          โรงเรียนบ้ำนป่ำไม้พระฉำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14379 1019010018          โรงเรียนวัดเขำจ ำปำ(เทียนรำษฎร์อุทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14380 1019010019          โรงเรียนวัดโคกหนำมแท่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14381 1019010020          โรงเรียนวัดพระพุทธฉำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14382 1019010021          โรงเรียนวัดหนองยำวใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14383 1019010022          โรงเรียนวัดหนองเข่ือนช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14384 1019010023          โรงเรียนวัดหนองยำวสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14385 1019010024          โรงเรียนวัดไก่เส่ำ(พันธ์ุพิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14386 1019010025          โรงเรียนวัดบ้ำนใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14387 1019010026          โรงเรียนวัดเขำดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14388 1019010028          โรงเรียนวัดหนองกะธำตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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14389 1019010029          โรงเรียนวัดหนองสองห้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14390 1019010030          โรงเรียนวัดอู่ตะเภำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14391 1019010031          โรงเรียนวัดหนองกบ(ไทยกล้ำประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14392 1019010032          โรงเรียนวัดหนองทำงบุญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14393 1019010033          โรงเรียนอนุบำลหนองแซงศีลวุฒำจำรย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14394 1019010034          โรงเรียนวัดหนองกีบม้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14395 1019010037          โรงเรียนวัดหนองสีดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14396 1019010039          โรงเรียนวัดหนองหัวโพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14397 1019010040          โรงเรียนวัดโคกใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14398 1019010041          โรงเรียนวัดหนองนำงปุ๋ย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14399 1019010042          โรงเรียนวัดโพธ์ิทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14400 1019010043          โรงเรียนโคกมะขำมจ่ันเสือสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14401 1019010044          โรงเรียนชุมชนบ้ำนตลำดน้อย(ประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14402 1019010045          โรงเรียนวัดสำรภี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14403 1019010046          โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนีมิตรภำพท่ี 188 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14404 1019010047          โรงเรียนบ้ำนครัว(ซิเมนต์ไทยสงเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14405 1019010048          โรงเรียนวัดมหำโลก(มหำโลกวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14406 1019010049          โรงเรียนวัดม่วงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14407 1019010050          โรงเรียนอนุบำลบ้ำนหมอ(พัฒนรำษฎร์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14408 1019010051          โรงเรียนวัดหนองพันเรือ(ส ำนักงำนสลำกกินแบ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14409 1019010052          โรงเรียนวัดมะขำมเรียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14410 1019010053          โรงเรียนวัดโคกงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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14411 1019010054          โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14412 1019010055          โรงเรียนวัดปัญจำภิรมย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14413 1019010056          โรงเรียนวัดสร่ำงโศก(อบศรีประชำอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14414 1019010057          โรงเรียนวัดรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14415 1019010058          โรงเรียนวัดหนองคล้ำ(ส ำนักงำนสลกกินแบ่งฯ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14416 1019010059          โรงเรียนวัดโคกเสลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14417 1019010060          โรงเรียนบ้ำนหนองบัว(ประชำสงเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14418 1019010062          โรงเรียนวัดโคกโพธ์ิ(โอภำสรำษฎร์สำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14419 1019010063          โรงเรียนวัดดอนทอง(รำษฎร์ร่วมจิต) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14420 1019010064          โรงเรียนอนุบำลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14421 1019010065          โรงเรียนวัดหนองมน(ลอยเคลือบประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14422 1019010066          โรงเรียนวัดช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14423 1019010067          โรงเรียนวัดบ้ำนรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14424 1019010069          โรงเรียนวัดสว่ำงอำรมณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14425 1019010070          โรงเรียนบ้ำนหลังสวนประชำสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14426 1019010071          โรงเรียนชุมชนบ้ำนกลับ(สรำญรำษฎร์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14427 1019010072          โรงเรียนวัดหัวถนน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14428 1019010073          โรงเรียนชุมชนหนองโดน(ประมำณรำษฎร์บริบำล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14429 1019010077          โรงเรียนอนุบำลหนองโดน (สนิทประชำกร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14430 1019010078          โรงเรียนอนุบำลวัดพระพุทธบำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14431 1019010079          โรงเรียนพระพุทธบำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14432 1019010080          โรงเรียนบ้ำนเขำพลัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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14433 1019010081          โรงเรียนวัดเขำวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14434 1019010082          โรงเรียนบ้ำนซับชะอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14435 1019010083          โรงเรียนธำรเกษม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14436 1019010084          โรงเรียนบ้ำนพุซำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14437 1019010085          โรงเรียนวัดตรีบุญญำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14438 1019010086          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14439 1019010087          โรงเรียนบ้ำนซับครก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14440 1019010088          โรงเรียนบ้ำนสระล ำใย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14441 1019010089          โรงเรียนวัดนำยำว(ส ำนักงำนสลำกินแบ่งฯ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14442 1019010090          โรงเรียนท้ำยพิกุล(ส ำนักงำนสลำกกินแบ่งสงเคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14443 1019010091          โรงเรียนประชำสงเครำะห์รังสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14444 1019010092          โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14445 1019010093          โรงเรียนบ้ำนพุกร่ำง(พลอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14446 1019010094          โรงเรียนบ้ำนเขำเลี ยว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14447 1019010095          โรงเรียนบ้ำนหนองใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14448 1019010096          โรงเรียนนิคมสงเครำะห์ 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14449 1019010097          โรงเรียนบ้ำนธำรทองแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14450 1019010098          โรงเรียนวัดตำลเสี ยน(สีมำรำษฎร์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14451 1019010099          โรงเรียนวัดส้มป่อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14452 1019010100          โรงเรียนวัดหนองจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14453 1019010101          โรงเรียนวัดบ้ำนโพธ์ิ (มิตรภำพท่ี 132) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14454 1019010102          โรงเรียนวัดศรีจอมทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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14455 1019010104          โรงเรียนวัดหนองสุทธะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14456 1019010105          โรงเรียนวัดต้นตำล(ต้นตำลประชำสฤษฎ์ิ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14457 1019010106          โรงเรียนวัดท่ำช้ำง(ท่ำช้ำงประกฤติศึกษำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14458 1019010107          โรงเรียนวัดบ้ำนยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14459 1019010109          โรงเรียนบ้ำนสันประดู่(ค ำประชำนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14460 1019010110          โรงเรียนวัดพระยำทด(สุชลิตวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14461 1019010111          โรงเรียนวัดโพธ์ิ(นำควิทยำนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14462 1019010112          โรงเรียนวัดตะเฆ่(ม่วงงำมนุเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14463 1019010113          โรงเรียนวัดบ้ำนโคก(มงคลประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14464 1019010114          โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชำนุเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14465 1019010115          โรงเรียนวัดบ้ำนชุ้ง(อิสระวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14466 1019010116          โรงเรียนวัดสมุหประดิษฐ์(วันครู 2501) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14467 1019010117          โรงเรียนวัดเจ้ำฟ้ำ(ยอดวิทยำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14468 1019010118          โรงเรียนอนุบำลเสำไห้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14469 1019010119          โรงเรียนบ้ำนเขำดินใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14470 1019010120          โรงเรียนบ้ำนม่วงฝ้ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14471 1019010121          โรงเรียนบ้ำนหนองกะเบำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14472 1019010122          โรงเรียนวัดบ ำเพ็ญพรต(ประมำณรำษฎร์วิทยำฯ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14473 1019010123          โรงเรียนวัดห้วยหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14474 1019010125          โรงเรียนวัดมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14475 1019010126          โรงเรียนวัดลำดเขำปูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14476 1019010127          โรงเรียนวัดสุนันทำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

14477 1019010129          โรงเรียนวัดแพะโคก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14478 1019010130          โรงเรียนวัดท่ำวัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14479 1019010131          โรงเรียนบ้ำนห้วยหินขำวมิตรภำพท่ี 213 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14480 1019010132          โรงเรียนวัดพุแค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14481 1019010133          โรงเรียนวัดวังเลน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14482 1019010134          โรงเรียนวัดหนองหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14483 1019010135          โรงเรียนวัดใหม่สำมัคคีธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14484 1019010136          โรงเรียนหน้ำพระลำน (พิบูลสงเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14485 1019010137          โรงเรียนบ้ำนหนองจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14486 1019010138          โรงเรียนบ้ำนเขำรวก (ร่วมมิตรพัฒนำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14487 1019010139          โรงเรียนบ้ำนคุ้งเขำเขียว (ส ำเภำรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14488 1019010140          โรงเรียนวัดป่ำคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14489 1019010141          โรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้ำวไทยจ ำกัดสงเคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14490 1019010142          โรงเรียนวัดสำธุประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14491 1019012001          โรงเรียนสุธีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14492 1019012002          โรงเรียนดอนพุดวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14493 1019012003          โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย สระบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14494 1019012004          โรงเรียนสระบุรีวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14495 1019012005          โรงเรียนหนองโดนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14496 1019012006          โรงเรียนพระพุทธบำทพลำนุกูลวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14497 1019012007          โรงเรียนบ้ำนหมอพัฒนำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14498 1019012008          โรงเรียนหนองแซงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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14499 1019012009          โรงเรียนเสำไห้วิมลวิทยำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14500 1019012010          โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14501 1019012011          โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14502 1019020001          โรงเรียนชุมชนวัดบ ำรุงธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14503 1019020002          โรงเรียนวัดกะเหร่ียงคอม้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14504 1019020003          โรงเรียนวัดบึงไม้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14505 1019020004          โรงเรียนวัดสุนทริกำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14506 1019020005          โรงเรียนวัดโคกกรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14507 1019020006          โรงเรียนวัดช ำผักแพว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14508 1019020007          โรงเรียนวัดบ้ำนดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14509 1019020008          โรงเรียนบ้ำนโคกสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14510 1019020009          โรงเรียนวัดนำบุญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14511 1019020010          โรงเรียนวัดตำลเด่ียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14512 1019020011          โรงเรียนวัดขอนหอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14513 1019020012          โรงเรียนวัดเตำปูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14514 1019020013          โรงเรียนนิคมทับกวำงสงเครำะห์ 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14515 1019020014          โรงเรียนบ้ำนซับบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14516 1019020016          โรงเรียนบ้ำนหนองผักบุ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14517 1019020017          โรงเรียนวัดป่ำไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14518 1019020018          โรงเรียนวัดสมุห์พร้อมศิษย์สำมัคคีวนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14519 1019020019          โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวำงสงเครำะห์ 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14520 1019020020          โรงเรียนอนุบำลทับกวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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14521 1019020021          โรงเรียนวัดท่ำคล้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14522 1019020022          โรงเรียนวัดถ  ำเต่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14523 1019020024          โรงเรียนวัดหำดสองแคว(สมบูรณ์วิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14524 1019020025          โรงเรียนวัดท่ำสีโพธ์ิเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14525 1019020026          โรงเรียนวัดโป่งมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14526 1019020027          โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14527 1019020028          โรงเรียนวัดท่ำมะปรำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14528 1019020029          โรงเรียนวัดบ้ำนธำตุใต้(สนิทไชยวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14529 1019020030          โรงเรียนบ้ำนป่ำวังกวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14530 1019020031          โรงเรียนบ้ำนช่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14531 1019020032          โรงเรียนวัดบ่อโศรก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14532 1019020033          โรงเรียนวัดพระพุทธบำทน้อยมิตรภำพท่ี 69 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14533 1019020035          โรงเรียนวัดสองคอนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14534 1019020036          โรงเรียนบ้ำนหนองสองห้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14535 1019020037          โรงเรียนวัดเขำลำดวนำรำม(พิพัฒน์คีรีเขต) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14536 1019020038          โรงเรียนวัดบุรีกำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14537 1019020039          โรงเรียนวัดหนองน  ำเขียว(วันดำคุณอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14538 1019020040          โรงเรียนวัดห้วยคงคำวรำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14539 1019020041          โรงเรียนวัดศรัทธำเรืองศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14540 1019020042          โรงเรียนบ้ำนผังสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14541 1019020043          โรงเรียนบ้ำนหินซ้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14542 1019020045          โรงเรียนวัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธ์ิ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

14543 1019020046          โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลรำษฎร์อุปถัมภ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14544 1019020047          โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศำลวิทยำคม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14545 1019020049          โรงเรียนวัดสันติวิหำร(ขันธสำประชำนุเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14546 1019020050          โรงเรียนชุมชนวัดไทยงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14547 1019020051          โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14548 1019020052          โรงเรียนวัดหนองผักชี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14549 1019020053          โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขำวดีอุปถัมภ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14550 1019020054          โรงเรียนวัดบัวลอย(สำมัคคีสงเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14551 1019020055          โรงเรียนสันมะค่ำบกน้อยสำมคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14552 1019020056          โรงเรียนวัดรำษฎร์ศรัทธำธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14553 1019020057          โรงเรียนวัดโพนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14554 1019020058          โรงเรียนวัดโคกกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14555 1019020059          โรงเรียนวัดรำษฎร์เจริญ(สรกิจพิจำรณ์อุปถัมภ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14556 1019020060          โรงเรียนวัดหนองอ่ำงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14557 1019020061          โรงเรียนอนุบำลหนองแค(วัดใหญ่วันนำเนตรสวัสด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14558 1019020062          โรงเรียนวัดหนองตำเดี ยง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14559 1019020063          โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14560 1019020064          โรงเรียนวัดบ้ำนไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14561 1019020065          โรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14562 1019020066          โรงเรียนวัดบ้ำนจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14563 1019020067          โรงเรียนวัดหนองครก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14564 1019020068          โรงเรียนวัดหนองปลำกะด่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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14565 1019020069          โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศำลวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14566 1019020070          โรงเรียนวัดหนองปลำหมอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14567 1019020071          โรงเรียนบ้ำนใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉำยอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14568 1019020072          โรงเรียนวัดหนองปลิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14569 1019020073          โรงเรียนวัดหนองสะเดำ(สุนทรพิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14570 1019020074          โรงเรียนบ้ำนคลองห้ำ(รำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14571 1019020075          โรงเรียนวัดคลองห้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14572 1019020076          โรงเรียนวัดรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14573 1019020077          โรงเรียนวัดล ำบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14574 1019020078          โรงเรียนวัดหนองโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14575 1019020079          โรงเรียนวัดบ้ำนลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14576 1019020080          โรงเรียนวัดห้วยขมิ น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14577 1019020081          โรงเรียนวัดห้วยทองหลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14578 1019020082          โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14579 1019020083          โรงเรียนบ้ำนหนองจิก(บริษัทข้ำวไทยจ ำกัดสงเค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14580 1019020085          โรงเรียนวัดห้วยทรำย(อดิเรกสำรประชำนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14581 1019020086          โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14582 1019020087          โรงเรียนวัดเขำแก้วมุขดำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14583 1019020088          โรงเรียนวัดสมำนมิตรมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14584 1019020089          โรงเรียนวัดหนองไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14585 1019020090          โรงเรียนวัดคลองยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14586 1019020091          โรงเรียนบ้ำนรำษฎร์เจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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14587 1019020092          โรงเรียนวัดเขำน้อยจอมสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14588 1019020093          โรงเรียนวัดเจริญธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14589 1019020094          โรงเรียนวัดศรีสัจจำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14590 1019020095          โรงเรียนวัดโคกกระต่ำย(วำรรำษฎร์อุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14591 1019020096          โรงเรียนวัดบ้ำนดอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14592 1019020097          โรงเรียนวัดหนองตำบุญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14593 1019020098          โรงเรียนชุมชนวัดวิหำรแดง(วรมิตรภัทรำยุวรำษ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14594 1019020099          โรงเรียนวัดเกำะเซิงหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14595 1019020100          โรงเรียนบ้ำนบำงกง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14596 1019020101          โรงเรียนวัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14597 1019020102          โรงเรียนวัดบ้ำนล ำ(บ้ำนล ำวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14598 1019020103          โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14599 1019020104          โรงเรียนวัดหนองโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14600 1019020105          โรงเรียนอนุบำลวิหำรแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14601 1019020106          โรงเรียนบ้ำนหัวถนน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14602 1019020107          โรงเรียนวัดคลองใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14603 1019020108          โรงเรียนวัดสร้ำงบุญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14604 1019020109          โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14605 1019020110          โรงเรียนบ้ำนซับกระดำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14606 1019020112          โรงเรียนบ้ำนซับสนุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14607 1019020113          โรงเรียนบ้ำนโป่งเกตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14608 1019020114          โรงเรียนบ้ำนซับน้อยใต้สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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14609 1019020115          โรงเรียนบ้ำนเขำไม้เกวียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14610 1019020116          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 68(วัดเหวลำด) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14611 1019020117          โรงเรียนบ้ำนหลังเขำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14612 1019020119          โรงเรียนวัดบ้ำนหมำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14613 1019020120          โรงเรียนอนุบำลมวกเหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14614 1019020121          โรงเรียนวัดมวกเหล็กใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14615 1019020122          โรงเรียนบ้ำนซับพริก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14616 1019020123          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองเลี ยงโคนม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14617 1019020124          โรงเรียนบ้ำนหนองตอตะเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14618 1019020125          โรงเรียนบ้ำนหนองโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14619 1019020126          โรงเรียนบ้ำนหนองเอ่ียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14620 1019020127          โรงเรียนบ้ำนซับปลำกั ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14621 1019020128          โรงเรียนบ้ำนเขำนมนำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14622 1019020129          โรงเรียนบ้ำนคลองม่วงเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14623 1019020130          โรงเรียนบ้ำนซับน้อยเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14624 1019020131          โรงเรียนบ้ำนล ำพญำกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14625 1019020132          โรงเรียนบ้ำนโป่งไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14626 1019020133          โรงเรียนบ้ำนซับดินด ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14627 1019020134          โรงเรียนบ้ำนท่ำพลู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14628 1019020135          โรงเรียนบ้ำนล ำสมพุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14629 1019020136          โรงเรียนบ้ำนหนองผักหนอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14630 1019020137          โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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14631 1019020138          โรงเรียนบ้ำนคลองไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14632 1019020139          โรงเรียนบ้ำนหนองมะค่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14633 1019020141          โรงเรียนวัดปำกน  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14634 1019020143          โรงเรียนวัดค ำพรำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14635 1019020144          โรงเรียนบ้ำนท่ำฤทธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14636 1019020145          โรงเรียนอนุบำลวังม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14637 1019020146          โรงเรียนวัดสว่ำงอำรมณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14638 1019020147          โรงเรียนบ้ำนป่ำลำนหินดำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14639 1019020148          โรงเรียนบ้ำนโป่งเก้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14640 1019020149          โรงเรียนบ้ำนโป่งตะขบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14641 1019020150          โรงเรียนวัดน้อยสำมัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14642 1019020151          โรงเรียนวัดวังยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14643 1019020152          โรงเรียนวัดสวนมะเด่ือสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14644 1019020153          โรงเรียนบ้ำนหนองกรดสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14645 1019020154          โรงเรียนบ้ำนปึกส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14646 1019020155          โรงเรียนบ้ำนมณีโชติสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14647 1019022001          โรงเรียนแก่งคอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14648 1019022002          โรงเรียนหนองแค(สรกิจพิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14649 1019022003          โรงเรียนประเทียบวิทยำทำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14650 1019022004          โรงเรียนสองคอนวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14651 1019022005          โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษพัฒนำกำร สระบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14652 1019022006          โรงเรียนบ้ำนท่ำมะปรำงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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14653 1019022007          โรงเรียนหินกองวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14654 1019022008          โรงเรียนมวกเหล็กวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14655 1019022009          โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14656 1019022010          โรงเรียนวังม่วงวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14657 1020010001          โรงเรียนวัดบุญญรำศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14658 1020010002          โรงเรียนบ้ำนมำบสำมเกลียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14659 1020010003          โรงเรียนวัดดอนด ำรงธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14660 1020010004          โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14661 1020010005          โรงเรียนวัดนำเข่ือน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14662 1020010006          โรงเรียนนำป่ำมโนรถ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14663 1020010007          โรงเรียนวัดรำษฏร์สโมสร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14664 1020010008          โรงเรียนอนุบำลพุทธยำคม(วัดเขำบำงทรำย) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14665 1020010009          โรงเรียนอนุบำลวัดช่องลม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14666 1020010010          โรงเรียนอนุบำลชลบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14667 1020010011          โรงเรียนอนุบำลวัดอุทยำนนที ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14668 1020010012          โรงเรียนวัดใหม่เกตุงำม(วิบูลย์รำษฏร์วิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14669 1020010013          โรงเรียนอนุบำลวัดอรัญญิกำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14670 1020010014          โรงเรียนบ้ำนสวนอุดมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14671 1020010015          โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14672 1020010016          โรงเรียนวัดส ำนักบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14673 1020010018          โรงเรียนวัดเสม็ด(วุฒิสุนทรวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14674 1020010019          โรงเรียนวัดเตำปูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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14675 1020010020          โรงเรียนวอนนภำศัพท์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14676 1020010021          โรงเรียนวัดบำงเป้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14677 1020010022          โรงเรียนบ้ำนแหลมแท่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14678 1020010023          โรงเรียนอนุบำลวัดกลำงดอนเมืองชลบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14679 1020010024          โรงเรียนบ้ำนหนองตะโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14680 1020010025          โรงเรียนวัดผำสุกำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14681 1020010026          โรงเรียนบ้ำนวังตะโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14682 1020010027          โรงเรียนบ้ำนห้วยสำลิกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14683 1020010028          โรงเรียนอนุบำลวัดอู่ตะเภำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14684 1020010029          โรงเรียนวัดศรีพโลทัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14685 1020010030          โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14686 1020010031          โรงเรียนบ้ำนช่องมะเฟือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14687 1020010032          โรงเรียนบ้ำนหัวโกรก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14688 1020010033          โรงเรียนบ้ำนชำกพุดซำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14689 1020010034          โรงเรียนบ้ำนห้วยกะปิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14690 1020010035          โรงเรียนวัดเขำเชิงเทียนเทพำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14691 1020010036          โรงเรียนบ้ำนไร่ใหหล ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14692 1020010037          โรงเรียนวัดรำษฏร์ศรัทธำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14693 1020010038          โรงเรียนวัดตำลล้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14694 1020010039          โรงเรียนพระต ำหนักมหำรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14695 1020010040          โรงเรียนบ้ำนปำกคลองโรงนำค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14696 1020010042          โรงเรียนบ้ำนมำบล ำบิด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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14697 1020010043          โรงเรียนบ้ำนโสม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14698 1020010044          โรงเรียนบ้ำนมำบคล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14699 1020010045          โรงเรียนวัดหนองน  ำเขียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14700 1020010046          โรงเรียนบ้ำนหม่ืนจิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14701 1020010047          โรงเรียนชุมชนบ้ำนหัวกุญแจ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14702 1020010048          โรงเรียนอนุบำลบ้ำนบึง(อ ำนำจคุณูปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14703 1020010049          โรงเรียนบ้ำนหนองปลำไหล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14704 1020010050          โรงเรียนบ้ำนมำบกรูด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14705 1020010051          โรงเรียนบ้ำนห้วยมะไฟ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14706 1020010052          โรงเรียนบ้ำนเขำแรต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14707 1020010053          โรงเรียนบ้ำนมำบไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14708 1020010054          โรงเรียนบ้ำนห้วยยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14709 1020010055          โรงเรียนบ้ำนเกำะไม้แหลม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14710 1020010056          โรงเรียนบ้ำนหนองเขิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14711 1020010057          โรงเรียนบ้ำนหนองชำก(ประโยชน์บุพกำรีอุทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14712 1020010058          โรงเรียนบ้ำนหนองซ  ำซำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14713 1020010059          โรงเรียนบ้ำนโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14714 1020010060          โรงเรียนบ้ำนเขำดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14715 1020010061          โรงเรียนวัดหนองบอนแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14716 1020010063          โรงเรียนวัดหนองยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14717 1020010064          โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่แก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14718 1020010065          โรงเรียนบ้ำนป่ำยุบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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14719 1020010066          โรงเรียนบ้ำนหนองปรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14720 1020010067          โรงเรียนวัดเขำไผ่(เช่ียววิทยำคุณ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14721 1020010068          โรงเรียนบ้ำนเนินโมก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14722 1020010069          โรงเรียนบ้ำนป่ำแดง(ไชยอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14723 1020010071          โรงเรียนวัดคลองใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14724 1020010072          โรงเรียนวัดอรุณรังษี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14725 1020010073          โรงเรียนวัดหนองชันจันทนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14726 1020010074          โรงเรียนบ้ำนตำลด ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14727 1020010075          โรงเรียนบ้ำนบึงกระโดน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14728 1020010076          โรงเรียนชุมชนบ้ำนอ่ำงเวียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14729 1020010078          โรงเรียนบ้ำนชำกนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14730 1020010079          โรงเรียนบ้ำนคลองสิบแปด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14731 1020010080          โรงเรียนบ้ำนคลองตะเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14732 1020010081          โรงเรียนชุมชนบ้ำนคลองพลู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14733 1020010082          โรงเรียนบ้ำนหนองเสือช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14734 1020010083          โรงเรียนวัดเฉลิมลำภ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14735 1020010084          โรงเรียนบ้ำนท่ำจำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14736 1020010085          โรงเรียนบ้ำนห้วยมะระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14737 1020010086          โรงเรียนอนุบำลหนองใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14738 1020010087          โรงเรียนบ้ำนหนองผักหนำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14739 1020010088          โรงเรียนบ้ำนห้ำงสูง(เกตุวัตถำประชำนุเครำะห ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14740 1020010089          โรงเรียนบ้ำนหนองประดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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14741 1020012001          โรงเรียนชลบุรี (สุขบท) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14742 1020012002          โรงเรียนชลรำษฎรอ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14743 1020012003          โรงเรียนชลกันยำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14744 1020012004          โรงเรียนแสนสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14745 1020012005          โรงเรียนบ้ำนสวน(จ่ันอนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14746 1020012006          โรงเรียนอ่ำงศิลำพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14747 1020012007          โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสด์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14748 1020012008          โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดชลบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14749 1020012009          โรงเรียนบ้ำนบึง อุตสำหกรรมนุเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14750 1020012010          โรงเรียนบ้ำนบึง มนูญวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14751 1020012011          โรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย ชลบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14752 1020012012          โรงเรียนคลองก่ิวย่ิงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14753 1020012013          โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวำทวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14754 1020020001          โรงเรียนวัดเกำะลอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14755 1020020002          โรงเรียนวัดยุคลรำษฏร์สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14756 1020020003          โรงเรียนวัดโคกขี หนอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14757 1020020004          โรงเรียนวัดวรพรตสังฆำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14758 1020020005          โรงเรียนบ้ำนบำงแสม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14759 1020020006          โรงเรียนวัดบำงนำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14760 1020020007          โรงเรียนบ้ำนเนินถำวร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14761 1020020008          โรงเรียนบ้ำนบำงหัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14762 1020020009          โรงเรียนวัดบ้ำนเก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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14763 1020020010          โรงเรียนวัดศรีประชำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14764 1020020011          โรงเรียนบ้ำนย่ำนซ่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14765 1020020012          โรงเรียนวัดโคกท่ำเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14766 1020020013          โรงเรียนวัดพำนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14767 1020020014          โรงเรียนวัดหนองแช่แว่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14768 1020020015          โรงเรียนวัดบ้ำนไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14769 1020020016          โรงเรียนวัดบ้ำนงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14770 1020020017          โรงเรียนอนุบำลพำนทองวัดหนองกระทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14771 1020020018          โรงเรียนชุมชนวัดหนองต ำลึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14772 1020020019          โรงเรียนบ้ำนห้วยตำกด้ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14773 1020020020          โรงเรียนวัดหนองกะขะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14774 1020020021          โรงเรียนวัดห้วยยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14775 1020020022          โรงเรียนวัดหนองกำน  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14776 1020020023          โรงเรียนวัดโป่งตำมุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14777 1020020024          โรงเรียนวัดแหลมแค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14778 1020020025          โรงเรียนอนุบำลพนัสศึกษำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14779 1020020026          โรงเรียนวัดโคกเพลำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14780 1020020027          โรงเรียนวัดเนินตำมำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14781 1020020029          โรงเรียนบ้ำนหนองหัวหมู(บ ำรุงรำษฎร์อุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14782 1020020030          โรงเรียนวัดนำกระรอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14783 1020020031          โรงเรียนวัดใหม่ท่ำโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14784 1020020032          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ42 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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14785 1020020033          โรงเรียนวัดโคกพระศิลำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14786 1020020034          โรงเรียนบ้ำนเนิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14787 1020020035          โรงเรียนวัดโป่งปำกดง(สง่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14788 1020020036          โรงเรียนวัดเนินสัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14789 1020020037          โรงเรียนบ้ำนน  ำซับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14790 1020020038          โรงเรียนบ้ำนสระนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14791 1020020039          โรงเรียนบ้ำนหนองสองห้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14792 1020020040          โรงเรียนวัดอัมพวนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14793 1020020041          โรงเรียนวัดนำวังหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14794 1020020042          โรงเรียนบ้ำนเนินหลังเต่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14795 1020020043          โรงเรียนวัดเซิดส ำรำญ(บ้ำนเซิดวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14796 1020020044          โรงเรียนวัดบ้ำนศำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14797 1020020045          โรงเรียนวัดกลำงคลองหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14798 1020020046          โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14799 1020020047          โรงเรียนวัดหลวงพรหมำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14800 1020020048          โรงเรียนบ้ำนเขำดินวังตำสี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14801 1020020049          โรงเรียนวัดแก้วศิลำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14802 1020020050          โรงเรียนบ้ำนสระส่ีเหล่ียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14803 1020020051          โรงเรียนวัดหนองม่วงใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14804 1020020052          โรงเรียนบ้ำนหนองขยำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14805 1020020053          โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14806 1020020054          โรงเรียนวัดทรงธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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14807 1020020056          โรงเรียนบ้ำนทรำยมูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14808 1020020057          โรงเรียนวัดหนองปรือ(สำมัคคีรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14809 1020020058          โรงเรียนบ้ำนหนองข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14810 1020020059          โรงเรียนบ้ำนไร่เสธ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14811 1020020060          โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่แก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14812 1020020061          โรงเรียนวัดแปลงเกต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14813 1020020062          โรงเรียนบ้ำนเขำอ ำนวยสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14814 1020020063          โรงเรียนวัดหนองสังข์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14815 1020020064          โรงเรียนวัดหน้ำพระธำตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14816 1020020065          โรงเรียนวัดบ้ำนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14817 1020020066          โรงเรียนชุมชนบ้ำนตลำดทุ่งเหียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14818 1020020067          โรงเรียนวัดทุ่งเหียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14819 1020020068          โรงเรียนบ้ำนหนองยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14820 1020020069          โรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14821 1020020070          โรงเรียนบ้ำนหนองพรหม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14822 1020020071          โรงเรียนวัดป่ำแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14823 1020020072          โรงเรียนบ้ำนแปลงกระถิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14824 1020020073          โรงเรียนวัดเขำคีรีรมย์(ฤทธิพรรณรำษฎร์อุปถั ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14825 1020020074          โรงเรียนวัดหัวถนน(สภำจังหวัด2502) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14826 1020020075          โรงเรียนบ้ำนอ่ำงกระพงศ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14827 1020020076          โรงเรียนบ้ำนธรรมรัตน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14828 1020020077          โรงเรียนบ้ำนคลองโค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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14829 1020020078          โรงเรียนบ้ำนขุนช ำนำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14830 1020020079          โรงเรียนบ้ำนวังมะเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14831 1020020080          โรงเรียนบ้ำนคลองปริง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14832 1020020081          โรงเรียนบ้ำนบึงตะกู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14833 1020020082          โรงเรียนบ้ำนตลำดเนินหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14834 1020020083          โรงเรียนบ้ำนคลองมือไทร (สว่ำงไสวรำษฏร์บ ำรุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14835 1020020084          โรงเรียนบ้ำนเนินดินแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14836 1020020085          โรงเรียนบ้ำนโปร่งเกตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14837 1020020086          โรงเรียนบ้ำนบ่อกวำงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14838 1020020087          โรงเรียนบ้ำนหนองยำยเภำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14839 1020020088          โรงเรียนบ้ำนหนองเกตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14840 1020020089          โรงเรียนบ้ำนหนองเสม็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14841 1020020090          โรงเรียนอนุบำลบ่อทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14842 1020020091          โรงเรียนบ้ำนทับสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14843 1020020092          โรงเรียนบ้ำนหนองใหญ่(คุรุรำษฏร์อุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14844 1020020093          โรงเรียนบ้ำนทับร้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14845 1020020094          โรงเรียนบ้ำนคลองใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14846 1020020095          โรงเรียนบ้ำนคลองยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14847 1020020096          โรงเรียนบ้ำนคลองกุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14848 1020020097          โรงเรียนสวนป่ำคลองตำเพชรบน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14849 1020020098          โรงเรียนบ้ำนคลองตำเพชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14850 1020020100          โรงเรียนบ้ำนเขำใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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14851 1020020101          โรงเรียนวัดสุวรรณำรัญญิกำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14852 1020020102          โรงเรียนบ้ำนทุ่งน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14853 1020020103          โรงเรียนบ้ำนคลองโอ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14854 1020020104          โรงเรียนวัดเขำวนำพุทธำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14855 1020020105          โรงเรียนบ้ำนหนองชุมเห็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14856 1020020106          โรงเรียนบ้ำนเนินทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14857 1020020107          โรงเรียนบ้ำนเขำสัตตพรหม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14858 1020020108          โรงเรียนบ้ำนหนองยำยหมำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14859 1020020109          โรงเรียนบ้ำนเขำวังแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14860 1020020110          โรงเรียนบ้ำนแปลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14861 1020020111          โรงเรียนอนุบำลเกำะจันทน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14862 1020020112          โรงเรียนบ้ำนโค้งประดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14863 1020020113          โรงเรียนบ้ำนเจ็ดเนิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14864 1020020114          โรงเรียนบ้ำนชุมนุมปรกฟ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14865 1020020115          โรงเรียนบ้ำนคลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14866 1020020116          โรงเรียนวัดท่ำบุญมี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14867 1020020117          โรงเรียนบ้ำนห้วยหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14868 1020020118          โรงเรียนบ้ำนเกำะโพธ์ิ(วันครู2500) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14869 1020020119          โรงเรียนบ้ำนสำมแยก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14870 1020022001          โรงเรียนพำนทองสภำชนูปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14871 1020022002          โรงเรียนพำนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14872 1020022003          โรงเรียนพนัสพิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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14873 1020022004          โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14874 1020022005          โรงเรียนหัวถนนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14875 1020022006          โรงเรียนอุทกวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14876 1020022007          โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14877 1020022008          โรงเรียนเกำะโพธ์ิถ้วยงำมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14878 1020022009          โรงเรียนเกำะจันทร์พิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14879 1020030001          โรงเรียนบ้ำนห้วยไข่เน่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14880 1020030002          โรงเรียนบ้ำนภูไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14881 1020030003          โรงเรียนชุมชนวัดเขำไม้แก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14882 1020030004          โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14883 1020030005          โรงเรียนบ้ำนโรงหีบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14884 1020030006          โรงเรียนบ้ำนตะเคียนเตี ย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14885 1020030007          โรงเรียนบ้ำนนำวัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14886 1020030008          โรงเรียนวัดเวฬุวนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14887 1020030009          โรงเรียนบ้ำนโป่งสะเก็ต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14888 1020030010          โรงเรียนอนุบำลบำงละมุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14889 1020030011          โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14890 1020030012          โรงเรียนบ้ำนบำงละมุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14891 1020030013          โรงเรียนบ้ำนทุ่งกรำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14892 1020030014          โรงเรียนวัดโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14893 1020030015          โรงเรียนวัดสว่ำงอำรมณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14894 1020030016          โรงเรียนบ้ำนมำบประชัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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14895 1020030017          โรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองปรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14896 1020030018          โรงเรียนวัดสุทธำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14897 1020030019          โรงเรียนบ้ำนเนินพลับหวำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14898 1020030020          โรงเรียนวัดเขำโพธ์ิทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14899 1020030021          โรงเรียนบ้ำนทุ่งกลม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14900 1020030022          โรงเรียนบ้ำนสันติคำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14901 1020030023          โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14902 1020030024          โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14903 1020030025          โรงเรียนห้วยใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14904 1020030026          โรงเรียนบ้ำนนอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14905 1020030027          โรงเรียนบ้ำนทุ่งคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14906 1020030028          โรงเรียนบ้ำนมำบฟักทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14907 1020030029          โรงเรียนบ้ำนทุ่งละหำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14908 1020030030          โรงเรียนบ้ำนหนองชำกแง้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14909 1020030031          โรงเรียนบ้ำนชำกนอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14910 1020030032          โรงเรียนบ้ำนบึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14911 1020030033          โรงเรียนบ้ำนหุบบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14912 1020030034          โรงเรียนบ้ำนสุรศักด์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14913 1020030035          โรงเรียนบ้ำนเขำคันทรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14914 1020030036          โรงเรียนบ้ำนระเวิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14915 1020030037          โรงเรียนบ้ำนพันเสด็จนอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14916 1020030038          โรงเรียนบ้ำนชำกยำยจีน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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14917 1020030039          โรงเรียนวัดมโนรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14918 1020030040          โรงเรียนวัดแหลมฉบัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14919 1020030041          โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14920 1020030042          โรงเรียนวัดบ้ำนนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14921 1020030043          โรงเรียนบ้ำนพันเสด็จใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14922 1020030044          โรงเรียนบ้ำนบ่อวิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14923 1020030045          โรงเรียนบ้ำนเขำหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14924 1020030046          โรงเรียนอนุบำลบ้ำนบำงพระ(ฉ่ิงนำวิกอนุส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14925 1020030047          โรงเรียนบ้ำนห้วยกรุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14926 1020030048          โรงเรียนวัดตโปทำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14927 1020030049          โรงเรียนบ้ำนห้วยกุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14928 1020030050          โรงเรียนวัดเขำฉลำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14929 1020030051          โรงเรียนบ้ำนทำงตรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14930 1020030052          โรงเรียนวัดอัมพวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14931 1020030053          โรงเรียนวัดหนองคล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14932 1020030054          โรงเรียนบ้ำนวังค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14933 1020030055          โรงเรียนบ้ำนหนองปรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14934 1020030056          โรงเรียนบ้ำนบึง(ศรีรำชำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14935 1020030057          โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14936 1020030058          โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14937 1020030059          โรงเรียนวัดพระประทำนพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14938 1020030060          โรงเรียนวัดนำพร้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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14939 1020030061          โรงเรียนวัดรังษีสุทธำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14940 1020030062          โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14941 1020030063          โรงเรียนวัดวังหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14942 1020030065          โรงเรียนบ้ำนเขำดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14943 1020030066          โรงเรียนบ้ำนโค้งดำรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14944 1020030067          โรงเรียนบ้ำนเขำตะแบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14945 1020030068          โรงเรียนบ้ำนเนินตอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14946 1020030070          โรงเรียนวัดหนองขำม(ไตรรำษฏร์อ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14947 1020030072          โรงเรียนบ้ำนหินวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14948 1020030073          โรงเรียนวัดหนองจับเต่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14949 1020030074          โรงเรียนบ้ำนอ ำเภอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14950 1020030075          โรงเรียนวัดนำจอมเทียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14951 1020030076          โรงเรียนชุมชนบ้ำนบำงเสร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14952 1020030077          โรงเรียนเกล็ดแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14953 1020030078          โรงเรียนบ้ำนเขำชีจรรย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14954 1020030079          โรงเรียนจุกเสม็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14955 1020030080          โรงเรียนบ้ำนขลอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14956 1020030081          โรงเรียนบ้ำนเขำบำยศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14957 1020030082          โรงเรียนบ้ำนกม.ห้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14958 1020030084          โรงเรียนอนุบำลบ้ำนเตำถ่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14959 1020030085          โรงเรียนบ้ำนสัตหีบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14960 1020030086          โรงเรียนวัดเขำคันธมำทน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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14961 1020030087          โรงเรียนชุมชนบ้ำนช่องแสมสำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14962 1020032001          โรงเรียนบำงละมุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14963 1020032002          โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14964 1020032003          โรงเรียนผินแจ่มวิชำสอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14965 1020032004          โรงเรียนศรีรำชำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14966 1020032005          โรงเรียนทุ่งศุขลำพิทยำกรุงไทยอนุเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14967 1020032006          โรงเรียนบึงศรีรำชำพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14968 1020032007          โรงเรียนสุรศักด์ิวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14969 1020032008          โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย ชลบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14970 1020032009          โรงเรียนเกำะสีชัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14971 1020032010          โรงเรียนสัตหีบวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14972 1020032012          โรงเรียนสิงห์สมุทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14973 1020080014          โรงเรียนวัดรำษฎร์ศรัทธำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14974 1021010001          โรงเรียนวัดแกลงบน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14975 1021010002          โรงเรียนวัดธงหงส์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14976 1021010003          โรงเรียนบ้ำนสมำนมิตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14977 1021010004          โรงเรียนบ้ำนตะพุนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14978 1021010005          โรงเรียนบ้ำนไร่จันดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14979 1021010006          โรงเรียนบ้ำนเขำยำยชุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14980 1021010007          โรงเรียนสำมัคคีรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14981 1021010008          โรงเรียนวัดท่ำเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14982 1021010009          โรงเรียนวัดตะเคียนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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14983 1021010010          โรงเรียนวัดบ้ำนดอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14984 1021010011          โรงเรียนบ้ำนหนองจอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14985 1021010012          โรงเรียนวัดเกำะกลอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14986 1021010013          โรงเรียนวัดปลวกเกตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14987 1021010014          โรงเรียนวัดช้ำงชนศิริรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14988 1021010015          โรงเรียนวัดตะพงนอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14989 1021010017          โรงเรียนวัดยำยดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14990 1021010018          โรงเรียนบ้ำนเนินเสำธง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14991 1021010019          โรงเรียนชุมชนวัดทับมำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14992 1021010020          โรงเรียนอนุบำลระยอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14993 1021010021          โรงเรียนวัดนำตำขวัญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14994 1021010022          โรงเรียนบ้ำนชะวึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14995 1021010023          โรงเรียนบ้ำนเขำวังม่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14996 1021010024          โรงเรียนวัดน  ำคอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14997 1021010025          โรงเรียนวัดเนินพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14998 1021010026          โรงเรียนวัดหนองสนม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
14999 1021010027          โรงเรียนวัดกรอกยำยชำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15000 1021010028          โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภำพท่ี 42 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15001 1021010029          โรงเรียนวัดบ้ำนแลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15002 1021010031          โรงเรียนบ้ำนตะเกรำทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15003 1021010032          โรงเรียนวัดเภตรำสุขำรมย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15004 1021010033          โรงเรียนวัดในไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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15005 1021010034          โรงเรียนวัดเขำส ำเภำทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15006 1021010035          โรงเรียนเกำะแก้วพิสดำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15007 1021010036          โรงเรียนบ้ำนหนองแฟบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15008 1021010037          โรงเรียนบ้ำนมำบตำพุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15009 1021010038          โรงเรียนวัดตำกวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15010 1021010039          โรงเรียนบ้ำนส ำนักทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15011 1021010040          โรงเรียนบ้ำนยำยจ่ัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15012 1021010041          โรงเรียนวัดธรรมสถิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15013 1021010042          โรงเรียนวัดห้วยโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15014 1021010043          โรงเรียนบ้ำนชำกลูกหญ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15015 1021010044          โรงเรียนวัดมำบชลูด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15016 1021010045          โรงเรียนบ้ำนพยูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15017 1021010046          โรงเรียนวัดบ้ำนฉำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15018 1021010047          โรงเรียนวัดประชุมมิตรบ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15019 1021010048          โรงเรียนวัดเนินกระปรอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15020 1021010049          โรงเรียนบ้ำนเขำห้วยมะหำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15021 1021010050          โรงเรียนวัดพลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15022 1021010051          โรงเรียนบ้ำนคลองทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15023 1021010052          โรงเรียนวัดคีรีภำวนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15024 1021010053          โรงเรียนวัดสุวรรณรังสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15025 1021010054          โรงเรียนบ้ำนคลองบำงไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15026 1021010055          โรงเรียนวัดสระแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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15027 1021010056          โรงเรียนวัดสมบูรณำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15028 1021010057          โรงเรียนวัดส ำนักกะท้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15029 1021010058          โรงเรียนวัดชำกหมำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15030 1021010059          โรงเรียนวัดห้วงหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15031 1021010060          โรงเรียนบ้ำนบึงต้นชัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15032 1021010061          โรงเรียนวัดชำกกอไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15033 1021010062          โรงเรียนบ้ำนเขำลอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15034 1021010063          โรงเรียนวัดหนองตะแบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15035 1021010064          โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15036 1021010065          โรงเรียนวัดบ้ำนเก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15037 1021010066          โรงเรียนวัดตำขัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15038 1021010067          โรงเรียนบ้ำนหลังเขำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15039 1021010068          โรงเรียนวัดหนองพะวำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15040 1021010069          โรงเรียนบ้ำนคลองยำยเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15041 1021010070          โรงเรียนบ้ำนเขำหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15042 1021010071          โรงเรียนบ้ำนชำกมะหำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15043 1021010072          โรงเรียนวัดหวำยกรอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15044 1021010073          โรงเรียนวัดบ้ำนค่ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15045 1021010074          โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15046 1021010075          โรงเรียนบ้ำนหนองสะพำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15047 1021010076          โรงเรียนวัดเกำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15048 1021010077          โรงเรียนวัดปทุมำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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15049 1021010078          โรงเรียนบ้ำนหินโค่งประชำนุเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15050 1021010079          โรงเรียนบ้ำนมำบป่ำหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15051 1021010080          โรงเรียนวัดหนองกรับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15052 1021010081          โรงเรียนบ้ำนคลองขนุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15053 1021010082          โรงเรียนบ้ำนหนองฆ้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15054 1021010083          โรงเรียนบ้ำนท่ำเสำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15055 1021010084          โรงเรียนวัดดอนจันทน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15056 1021010085          โรงเรียนวัดละหำรไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15057 1021010086          โรงเรียนบ้ำนหนองละลอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15058 1021010087          โรงเรียนวัดเชิงเนิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15059 1021010088          โรงเรียนวัดหนองกระบอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15060 1021010089          โรงเรียนบ้ำนมำบตอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15061 1021010090          โรงเรียนบ้ำนคลองกร ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15062 1021010091          โรงเรียนชุมชนบริษัทน  ำตำลตะวันออก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15063 1021010092          โรงเรียนบ้ำนหนองบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15064 1021010093          โรงเรียนบ้ำนปลวกแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15065 1021010094          โรงเรียนบ้ำนมำบเตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15066 1021010095          โรงเรียนบ้ำนมำบยำงพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15067 1021010096          โรงเรียนมำบยำงพรวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15068 1021010097          โรงเรียนบ้ำนห้วยปรำบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15069 1021010098          โรงเรียนบ้ำนหนองมะปริง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15070 1021010099          โรงเรียนบ้ำนแม่น  ำคู้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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15071 1021010100          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเอง จ.ระยอง 8 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15072 1021010101          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเอง จ.ระยอง 10 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15073 1021010102          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเอง จ.ระยอง 13 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15074 1021010103          โรงเรียนบ้ำนวังประดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15075 1021010104          โรงเรียนบ้ำนหมอมุ่ย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15076 1021010105          โรงเรียนบ้ำนปำกแพรก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15077 1021010108          โรงเรียนบ้ำนคลองน  ำแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15078 1021010109          โรงเรียนบ้ำนเขำคลองซอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15079 1021010110          โรงเรียนบ้ำนบึงตำต้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15080 1021010111          โรงเรียนบ้ำนหนองไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15081 1021010112          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเอง จ.ระยอง 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15082 1021010113          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเอง จ.ระยอง 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15083 1021010114          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเอง จ.ระยอง 5 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15084 1021010115          โรงเรียนวัดชำกผักกูด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15085 1021010116          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเอง จ.ระยอง 4 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15086 1021010117          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเอง จ.ระยอง 6 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15087 1021010118          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเอง จ.ระยอง 9 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15088 1021010119          โรงเรียนบ้ำนหนองระก ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15089 1021010120          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเอง จ.ระยอง 7 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15090 1021010121          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเอง จ.ระยอง 3 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15091 1021010122          โรงเรียนวัดมำบข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15092 1021010123          โรงเรียนวัดกระเฉท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

15093 1021012001          โรงเรียนวัดป่ำประดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15094 1021012002          โรงเรียนระยองปัญญำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15095 1021012003          โรงเรียนระยองวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15096 1021012004          โรงเรียนบ้ำนฉำงกำญจนกุลวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15097 1021012005          โรงเรียนเพรักษมำตำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15098 1021012006          โรงเรียนมำบตำพุดพันพิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15099 1021012007          โรงเรียนระยองวิทยำคม นิคมอุตสำหกรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15100 1021012008          โรงเรียนระยองวิทยำคมปำกน  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15101 1021012009          โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15102 1021012010          โรงเรียนบ้ำนค่ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15103 1021012011          โรงเรียนปลวกแดงพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15104 1021012012          โรงเรียนนิคมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15105 1021020001          โรงเรียนวัดกระแส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15106 1021020002          โรงเรียนบ้ำนคลองป่ำไม้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15107 1021020003          โรงเรียนบ้ำนเนินไม้หอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15108 1021020004          โรงเรียนบ้ำนยำงงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15109 1021020005          โรงเรียนชุมชนวัดกลำงกร่ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15110 1021020006          โรงเรียนวัดชำกมะกรูด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15111 1021020007          โรงเรียนวัดสุขไพรวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15112 1021020008          โรงเรียนบ้ำนหนองคุย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15113 1021020010          โรงเรียนบ้ำนช ำสมอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15114 1021020011          โรงเรียนวัดเขำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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15115 1021020012          โรงเรียนวัดกองดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15116 1021020013          โรงเรียนวัดเขำส ำรอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15117 1021020014          โรงเรียนวัดไตรรัตนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15118 1021020015          โรงเรียนวัดคลองปูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15119 1021020016          โรงเรียนวัดเนินยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15120 1021020017          โรงเรียนบ้ำนเนินสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15121 1021020018          โรงเรียนวัดเขำกะโดน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15122 1021020019          โรงเรียนวัดบุนนำค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15123 1021020020          โรงเรียนบ้ำนคลองทุเรียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15124 1021020021          โรงเรียนบ้ำนมำบเหลำชะโอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15125 1021020022          โรงเรียนวัดสันติวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15126 1021020023          โรงเรียนวัดสมอโพรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15127 1021020024          โรงเรียนวัดคลองชำกพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15128 1021020025          โรงเรียนวัดพลงไสว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15129 1021020027          โรงเรียนวัดหนองกันเกรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15130 1021020028          โรงเรียนวัดโพธ์ิทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15131 1021020029          โรงเรียนบ้ำนดอนส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15132 1021020030          โรงเรียนวัดพลงช้ำงเผือก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15133 1021020031          โรงเรียนวัดสำรนำรถธรรมำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15134 1021020032          โรงเรียนวัดมงคลวุฒำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15135 1021020033          โรงเรียนบ้ำนชุมนุมสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15136 1021020034          โรงเรียนบ้ำนเนินสุขส ำรอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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15137 1021020035          โรงเรียนวัดทุ่งควำยกิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15138 1021020036          โรงเรียนวัดเนินเขำดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15139 1021020037          โรงเรียนวัดหนองกะพ้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15140 1021020038          โรงเรียนบ้ำนหนองไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15141 1021020039          โรงเรียนวัดถนนกะเพรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15142 1021020040          โรงเรียนวัดจ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15143 1021020041          โรงเรียนวัดเนินทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15144 1021020042          โรงเรียนวัดบ้ำนนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15145 1021020043          โรงเรียนบ้ำนทุ่งเค็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15146 1021020044          โรงเรียนบ้ำนท่ำล ำบิด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15147 1021020045          โรงเรียนบ้ำนห้วงหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15148 1021020046          โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15149 1021020047          โรงเรียนวัดสุมมติเทพฐำปนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15150 1021020048          โรงเรียนวัดท่ำกง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15151 1021020049          โรงเรียนวัดเกำะลอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15152 1021020050          โรงเรียนวัดปำกน  ำพังรำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15153 1021020051          โรงเรียนวัดพังรำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15154 1021020052          โรงเรียนบ้ำนวังหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15155 1021020053          โรงเรียนวัดวังหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15156 1021020054          โรงเรียนบ้ำนเนินหย่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15157 1021020055          โรงเรียนบ้ำนเนินดินแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15158 1021020056          โรงเรียนบ้ำนเจริญสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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15159 1021020057          โรงเรียนบ้ำนเขำหินแท่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15160 1021020058          โรงเรียนบ้ำนหนองน  ำขุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15161 1021020059          โรงเรียนบ้ำนสองสลึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15162 1021020060          โรงเรียนบ้ำนสองพ่ีน้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15163 1021020061          โรงเรียนบ้ำนเต้ำปูนหำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15164 1021020062          โรงเรียนบ้ำนห้วยยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15165 1021020063          โรงเรียนวัดคงคำวรำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15166 1021020064          โรงเรียนบ้ำนชุมแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15167 1021020065          โรงเรียนบ้ำนหนองม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15168 1021020066          โรงเรียนบ้ำนบึงตะกำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15169 1021020067          โรงเรียนบ้ำนเขำตำอ๋ิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15170 1021020068          โรงเรียนบ้ำนแก่งหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15171 1021020069          โรงเรียนบ้ำนคลองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15172 1021020070          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 43 (บ้ำนคลองเขต) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15173 1021020071          โรงเรียนวัดป่ำยุบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15174 1021020072          โรงเรียนบ้ำนยุบตำเหน่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15175 1021020073          โรงเรียนบ้ำนคลองบำงบ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15176 1021020074          โรงเรียนบ้ำนพลงตำเอ่ียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15177 1021020075          โรงเรียนบ้ำนชงโค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15178 1021020076          โรงเรียนชุมชนบ้ำนวังจันทน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15179 1021020077          โรงเรียนบ้ำนชุมนุมใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15180 1021020078          โรงเรียนบ้ำนเขำตลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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15181 1021020079          โรงเรียนบ้ำนเขำชะอำงคร่อมคลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15182 1021020080          โรงเรียนบ้ำนมะเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15183 1021020081          โรงเรียนบ้ำนช ำฆ้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15184 1021020082          โรงเรียนบ้ำนศรีประชำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15185 1021020083          โรงเรียนบ้ำนเขำช่องลม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15186 1021020084          โรงเรียนบ้ำนน  ำเป็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15187 1021020085          โรงเรียนบ้ำนสำมแยกน  ำเป็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15188 1021020086          โรงเรียนบ้ำนมำบช้ำงนอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15189 1021020087          โรงเรียนบ้ำนเหมืองแร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15190 1021020088          โรงเรียนบ้ำนน  ำใส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15191 1021020089          โรงเรียนบ้ำนห้วยทับมอญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15192 1021020090          โรงเรียนบ้ำนยำงเอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15193 1021020091          โรงเรียนบ้ำนสีระมัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15194 1021020092          โรงเรียนบ้ำนน  ำกร่อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15195 1021022001          โรงเรียนแกลง(วิทยสถำวร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15196 1021022002          โรงเรียนวังจันทร์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15197 1021022003          โรงเรียนเขำชะเมำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15198 1021022004          โรงเรียนช ำนำญสำมัคคีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15199 1021022005          โรงเรียนช ำฆ้อพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15200 1021022006          โรงเรียนสุนทรภู่พิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15201 1021022007          โรงเรียนห้วยยำงศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15202 1021022008          โรงเรียนมกุฎเมืองรำชวิทยำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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15203 1022010001          โรงเรียนวัดเกำะขวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15204 1022010002          โรงเรียนวัดเกำะตะเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15205 1022010003          โรงเรียนวัดเกำะโตนด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15206 1022010005          โรงเรียนวัดเขำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15207 1022010006          โรงเรียนวัดคมบำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15208 1022010007          โรงเรียนวัดเนินยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15209 1022010008          โรงเรียนวัดทองท่ัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15210 1022010009          โรงเรียนวัดเนินสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15211 1022010011          โรงเรียนวัดจันทนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15212 1022010012          โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15213 1022010013          โรงเรียนบ้ำนคลองน  ำใส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15214 1022010014          โรงเรียนบ้ำนแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15215 1022010015          โรงเรียนวัดโยธำนิมิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15216 1022010017          โรงเรียนวัดสิงห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15217 1022010018          โรงเรียนวัดพลับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15218 1022010019          โรงเรียนบ้ำนท่ำแฉลบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15219 1022010020          โรงเรียนวัดดอนตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15220 1022010021          โรงเรียนวัดพลับพลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15221 1022010022          โรงเรียนวัดโป่งแรด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15222 1022010023          โรงเรียนอนุบำลจันทบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15223 1022010024          โรงเรียนสฤษดิเดช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15224 1022010025          โรงเรียนบ้ำนช ำโสม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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15225 1022010026          โรงเรียนวัดแสลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15226 1022010027          โรงเรียนวัดหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15227 1022010028          โรงเรียนวัดเสม็ดงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15228 1022010029          โรงเรียนวัดเนินโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15229 1022010030          โรงเรียนบ้ำนศรัทธำตะพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15230 1022010031          โรงเรียนบ้ำนท่ำปก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15231 1022010032          โรงเรียนบ้ำนตำเลียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15232 1022010033          โรงเรียนบ้ำนวังปลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15233 1022010034          โรงเรียนบ้ำนแก่งน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15234 1022010036          โรงเรียนบ้ำนเขำแก้ววิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15235 1022010038          โรงเรียนบ้ำนคลองกะพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15236 1022010040          โรงเรียนบ้ำนเนินดินแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15237 1022010041          โรงเรียนบ้ำนมำบโอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15238 1022010042          โรงเรียนวัดบูรพำพิทยำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15239 1022010043          โรงเรียนวัดเสม็ดโพธ์ิศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15240 1022010044          โรงเรียนวัดโขมง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15241 1022010045          โรงเรียนวัดคลองขุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15242 1022010046          โรงเรียนวัดหมูดุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15243 1022010047          โรงเรียนบ้ำนเจ้ำหลำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15244 1022010049          โรงเรียนบ้ำนเตำหม้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15245 1022010050          โรงเรียนบ้ำนสังข์ทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15246 1022010051          โรงเรียนวัดหนองคัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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15247 1022010052          โรงเรียนวัดแขมหนู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15248 1022010054          โรงเรียนวัดตะกำดเง้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15249 1022010055          โรงเรียนอนุบำลบ้ำนหนองคล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15250 1022010056          โรงเรียนวัดทุ่งเบญจำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15251 1022010057          โรงเรียนบ้ำนสะพำนเลือก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15252 1022010059          โรงเรียนวัดร ำพัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15253 1022010060          โรงเรียนวัดท่ำศำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15254 1022010061          โรงเรียนบ้ำนไร่เก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15255 1022010063          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 14 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15256 1022010065          โรงเรียนวัดสำมผำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15257 1022010066          โรงเรียนบ้ำนช่องกะพัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15258 1022010067          โรงเรียนวัดแก่งหำงแมว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15259 1022010068          โรงเรียนบ้ำนโป่งวัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15260 1022010069          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15261 1022010070          โรงเรียนบ้ำนโคกวัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15262 1022010071          โรงเรียนวัดขุนซ่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15263 1022010072          โรงเรียนวัดขุนซ่องสำชำบ้ำนโป่งเกตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15264 1022010073          โรงเรียนวัดเขำวงกต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15265 1022010074          โรงเรียนบ้ำนหนองเจ๊กสร้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15266 1022010075          โรงเรียนบ้ำนเนินจ ำปำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15267 1022010076          โรงเรียนบ้ำนวังอีแอ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15268 1022010077          โรงเรียนบ้ำนบ่อไฟไหม้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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15269 1022010078          โรงเรียนบ้ำนคลองครก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15270 1022010079          โรงเรียนบ้ำนวังไม้แดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15271 1022010080          โรงเรียนบ้ำนซอยสอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15272 1022010081          โรงเรียนบ้ำนประแกต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15273 1022010082          โรงเรียนวัดหนองแหวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15274 1022010083          โรงเรียนวัดโขดหอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15275 1022010084          โรงเรียนวัดนำซำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15276 1022010085          โรงเรียนบ้ำนยำงระหง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15277 1022010086          โรงเรียนวัดช้ำงข้ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15278 1022010088          โรงเรียนวัดหนองไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15279 1022010089          โรงเรียนบ้ำนเขำมะปริง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15280 1022010090          โรงเรียนวัดนำยำยอำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15281 1022010091          โรงเรียนบ้ำนต้นกระบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15282 1022010092          โรงเรียนวัดโพธ์ิลังกำมิตรภำพท่ี 171 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15283 1022010093          โรงเรียนวัดวังเวียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15284 1022010094          โรงเรียนบ้ำนห้วงกระแจะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15285 1022010095          โรงเรียนวัดวังหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15286 1022010096          โรงเรียนวัดหนองสีงำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15287 1022010097          โรงเรียนบ้ำนคลองลำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15288 1022010099          โรงเรียนวัดสนำมไชย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15289 1022010100          โรงเรียนบ้ำนหนองหงส์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15290 1022010101          โรงเรียนวัดท่ำแคลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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15291 1022012001          โรงเรียนเบญจมรำชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15292 1022012002          โรงเรียนบำงกะจะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15293 1022012003          โรงเรียนศรียำนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15294 1022012004          โรงเรียนเบญจมำนุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15295 1022012005          โรงเรียนท่ำใหม่(พูลสวัสด์ิรำษฎร์นุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15296 1022012006          โรงเรียนมัธยมวัดเขำสุกิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15297 1022012007          โรงเรียนศรีรัตน์รำษฎร์นุเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15298 1022012008          โรงเรียนสะพำนเลือกวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15299 1022012009          โรงเรียนแก่งหำงแมวพิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15300 1022012010          โรงเรียนนำยำยอำมพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15301 1022012011          โรงเรียนมัธยมท่ำแคลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15302 1022020001          โรงเรียนวัดเกวียนหัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15303 1022020002          โรงเรียนวัดซึ งบน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15304 1022020003          โรงเรียนวัดอิมั ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15305 1022020004          โรงเรียนบ้ำนช้ำงข้ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15306 1022020006          โรงเรียนวัดตกพรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15307 1022020007          โรงเรียนวัดสะตอน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15308 1022020009          โรงเรียนบ้ำนตรอกนอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15309 1022020010          โรงเรียนวัดตะปอนใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15310 1022020011          โรงเรียนวัดตะปอนน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15311 1022020012          โรงเรียนบ้ำนหนองเสม็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15312 1022020013          โรงเรียนบ้ำนบ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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15313 1022020014          โรงเรียนมิตรภำพ 20 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15314 1022020015          โรงเรียนวัดวังสรรพรส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15315 1022020016          โรงเรียนบ้ำนหนองระหำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15316 1022020017          โรงเรียนบ้ำนทรัพย์สินพูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15317 1022020018          โรงเรียนบ้ำนบ่อเวฬุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15318 1022020019          โรงเรียนบ้ำนเขำทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15319 1022020020          โรงเรียนบ้ำนโชคดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15320 1022020021          โรงเรียนวัดเกำะจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15321 1022020022          โรงเรียนบ้ำนท่ำขำหย่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15322 1022020023          โรงเรียนวัดบำงชัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15323 1022020024          โรงเรียนวัดมำบไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15324 1022020026          โรงเรียนวัดเวฬุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15325 1022020027          โรงเรียนวัดซึ งล่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15326 1022020029          โรงเรียนวัดวันยำวล่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15327 1022020030          โรงเรียนบ้ำนหนองบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15328 1022020031          โรงเรียนวัดผักกำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15329 1022020032          โรงเรียนบ้ำนคลองใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15330 1022020033          โรงเรียนบ้ำนป่ำวิไล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15331 1022020034          โรงเรียนบ้ำนดงจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15332 1022020035          โรงเรียนบ้ำนทุ่งกร่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15333 1022020036          โรงเรียนบ้ำนเนินดินแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15334 1022020037          โรงเรียนบ้ำนแหลม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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15335 1022020038          โรงเรียนบ้ำนป้ันหม้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15336 1022020039          โรงเรียนบ้ำนโป่งน  ำร้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15337 1022020040          โรงเรียนบ้ำนใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15338 1022020041          โรงเรียนบ้ำนเขำหอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15339 1022020042          โรงเรียนบ้ำนทรัพย์ประเมิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15340 1022020043          โรงเรียนบ้ำนสำมสิบพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15341 1022020045          โรงเรียนบ้ำนคลองตำคง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15342 1022020046          โรงเรียนวัดพังงอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15343 1022020047          โรงเรียนวัดทับไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15344 1022020048          โรงเรียนบ้ำนทุ่งม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15345 1022020049          โรงเรียนบ้ำนคลองคต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15346 1022020050          โรงเรียนรำษฎร์พัฒนำสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15347 1022020051          โรงเรียนบ้ำนคลองบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15348 1022020052          โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15349 1022020053          โรงเรียนบ้ำนแปลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15350 1022020054          โรงเรียนบ้ำนจำงวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15351 1022020055          โรงเรียนบ้ำนนำสนำดก์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15352 1022020056          โรงเรียนวัดทุ่งเพล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15353 1022020057          โรงเรียนบ้ำนวังตัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15354 1022020058          โรงเรียนวัดน  ำรัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15355 1022020060          โรงเรียนบ้ำนหนองสลุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15356 1022020061          โรงเรียนวัดมะทำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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15357 1022020062          โรงเรียนวัดโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15358 1022020063          โรงเรียนบ้ำนทัพนคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15359 1022020064          โรงเรียนบ้ำนทุ่งบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15360 1022020065          โรงเรียนบ้ำนมะขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15361 1022020067          โรงเรียนวัดวังจะอ้ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15362 1022020069          โรงเรียนวัดขนุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15363 1022020071          โรงเรียนวัดบ้ำนอ่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15364 1022020072          โรงเรียนบ้ำนเกำะเปริด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15365 1022020073          โรงเรียนวัดเขำตำหน่วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15366 1022020074          โรงเรียนบ้ำนคลองใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15367 1022020077          โรงเรียนวัดบำงกะไชย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15368 1022020078          โรงเรียนบ้ำนแหลมสิงห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15369 1022020079          โรงเรียนวัดบำงสระเก้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15370 1022020081          โรงเรียนบ้ำนคลองกลอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15371 1022020082          โรงเรียนวัดปำกน  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15372 1022020083          โรงเรียนปำกน  ำแหลมสิงห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15373 1022020084          โรงเรียนวัดท่ำหัวแหวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15374 1022020085          โรงเรียนวัดท่ำเขำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15375 1022020086          โรงเรียนพลิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15376 1022020087          โรงเรียนบ้ำนน  ำตกพลิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15377 1022020089          โรงเรียนวัดหนองช่ิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15378 1022020091          โรงเรียนบ้ำนอีมุย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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15379 1022020092          โรงเรียนบ้ำนตำมูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15380 1022020093          โรงเรียนวัดส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15381 1022020094          โรงเรียนสังวำลย์วิทย์ 6 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15382 1022020095          โรงเรียนบ้ำนประตง(อนุบำลอ.สอยดำว) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15383 1022020096          โรงเรียนบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำอุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15384 1022020097          โรงเรียนบ้ำนทรำยทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15385 1022020098          โรงเรียนบ้ำนทับสงฆ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15386 1022020099          โรงเรียนบ้ำนโป่งเจริญชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15387 1022020100          โรงเรียนบ้ำนทับช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15388 1022020101          โรงเรียนบ้ำนไทรงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15389 1022020102          โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสำหกรรม 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15390 1022020103          โรงเรียนบ้ำนไผ่ล้อมสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15391 1022020104          โรงเรียนบ้ำนซับตำรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15392 1022020105          โรงเรียนหนองมะค่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15393 1022020106          โรงเรียนโฆวินฑะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15394 1022020107          โรงเรียนบ้ำนกระทิงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15395 1022020108          โรงเรียนบ้ำนเขำแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15396 1022020109          โรงเรียนบ้ำนตำเรือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15397 1022020110          โรงเรียนบ้ำนทรัพย์เจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15398 1022020111          โรงเรียนสตรีวิทยำอุปถัมภ์ 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15399 1022020112          โรงเรียนบ้ำนสวนส้ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15400 1022020113          โรงเรียนวัดน  ำขุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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15401 1022020114          โรงเรียนวัดคลองพลู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15402 1022020115          โรงเรียนวัดทุ่งกบิล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15403 1022020116          โรงเรียนบ้ำนจันทเขลม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15404 1022020117          โรงเรียนบ้ำนชำกไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15405 1022020119          โรงเรียนบ้ำนเนินมะหำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15406 1022020120          โรงเรียนวัดตะเคียนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15407 1022020121          โรงเรียนวัดคลองตะเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15408 1022020122          โรงเรียนบ้ำนทุ่งตำอิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15409 1022020123          โรงเรียนวัดพลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15410 1022020124          โรงเรียนวัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15411 1022020125          โรงเรียนบ้ำนคลองน  ำเป็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15412 1022022001          โรงเรียนตกพรมวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15413 1022022002          โรงเรียนบ่อวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15414 1022022003          โรงเรียนขลุงรัชดำภิเษก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15415 1022022004          โรงเรียนเครือหวำยวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15416 1022022005          โรงเรียนโป่งน  ำร้อนวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15417 1022022006          โรงเรียนหนองตำคงพิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15418 1022022007          โรงเรียนมะขำมสรรเสริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15419 1022022008          โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15420 1022022009          โรงเรียนสอยดำววิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15421 1022022010          โรงเรียนทุ่งขนำนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15422 1022022011          โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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15423 1022022012          โรงเรียนคลองพลูวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15424 1022022013          โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 48 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15425 1022060083          โรงเรียนวัดเวฬุวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15426 1023010001          โรงเรียนบ้ำนนำเกลือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15427 1023010002          โรงเรียนวัดคิรีวิหำร(สมเด็จพระวันรัตอุปถัมป์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15428 1023010003          โรงเรียนวัดตะกำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15429 1023010005          โรงเรียนคลองขวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15430 1023010006          โรงเรียนทุ่งไก่ดัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15431 1023010007          โรงเรียนวัดวรุณดิตถำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15432 1023010009          โรงเรียนชุมชนวัดท่ำพริก (จริยำอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15433 1023010010          โรงเรียนวัดวิเวกวรำรำม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15434 1023010011          โรงเรียนบ้ำนโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธ์ินุเค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15435 1023010012          โรงเรียนบ้ำนไร่ป่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15436 1023010013          โรงเรียนอนุบำลตรำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15437 1023010014          โรงเรียนอนุบำลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์รำษ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15438 1023010015          โรงเรียนบ้ำนท่ำประดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15439 1023010016          โรงเรียนบ้ำนท่ำเรือจ้ำง(ประชำชนูปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15440 1023010017          โรงเรียนบ้ำนเนินตำแมว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15441 1023010018          โรงเรียนบ้ำนสวนใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15442 1023010019          โรงเรียนวัดบุปผำรำม (คุณวุฒิอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15443 1023010020          โรงเรียนวัดวัง (ก่ิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15444 1023010021          โรงเรียนวัดแหลมหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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15445 1023010022          โรงเรียนวัดหนองคันทรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15446 1023010023          โรงเรียนวัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15447 1023010024          โรงเรียนวัดสุวรรณมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15448 1023010025          โรงเรียนวัดไทรทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15449 1023010026          โรงเรียนบ้ำนปำกคลองน  ำเช่ียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15450 1023010028          โรงเรียนวัดห้วงน  ำขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15451 1023010029          โรงเรียนบ้ำนเปร็ดใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15452 1023010030          โรงเรียนบ้ำนฉำงเกลือ (รักเมืองไทย 3) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15453 1023010031          โรงเรียนบ้ำนบำงปรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15454 1023010032          โรงเรียนบ้ำนปำกพีด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15455 1023010033          โรงเรียนวัดคลองขุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15456 1023010034          โรงเรียนวัดเนินยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15457 1023010035          โรงเรียนวัดบำงปรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15458 1023010036          โรงเรียนวัดแหลมกลัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15459 1023010037          โรงเรียนบ้ำนคลองประทุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15460 1023010038          โรงเรียนวัดสะพำนหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15461 1023010039          โรงเรียนวัดอ่ำวใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15462 1023010040          โรงเรียนบ้ำนแหลมพร้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15463 1023010041          โรงเรียนชุมชนวัดอ่ำวช่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15464 1023010042          โรงเรียนอนุบำลวัดคลองใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15465 1023010043          โรงเรียนบ้ำนคลองจำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15466 1023010044          โรงเรียนบ้ำนเนินตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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15467 1023010045          โรงเรียนบ้ำนตำหนึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15468 1023010046          โรงเรียนบ้ำนคลองมะนำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15469 1023010047          โรงเรียนบ้ำนไม้รูด(วิสิทธ์ิประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15470 1023010048          โรงเรียนบ้ำนหนองม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15471 1023010049          โรงเรียนวัดห้วงโสม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15472 1023010050          โรงเรียนบ้ำนโขดทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15473 1023010051          โรงเรียนบ้ำนคลองมะขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15474 1023010052          โรงเรียนบ้ำนหำดเล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15475 1023010053          โรงเรียนชุมชนบ้ำนเขำสมิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15476 1023010054          โรงเรียนวัดล ำภูรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15477 1023010055          โรงเรียนบ้ำนดงกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15478 1023010056          โรงเรียนวัดสลัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15479 1023010057          โรงเรียนบ้ำนคลองศอก(เพ่ิมประชำรำษฎร์อุปถัม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15480 1023010058          โรงเรียนบ้ำนอ่ำงกะป่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15481 1023010059          โรงเรียนวัดท่ำโสม(คุณสำรรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15482 1023010060          โรงเรียนบ้ำนตำมำง (อมฤทธ์ิอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15483 1023010062          โรงเรียนบ้ำนเกษมสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15484 1023010063          โรงเรียนบ้ำนเจียรพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15485 1023010064          โรงเรียนบ้ำนมณฑล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15486 1023010065          โรงเรียนบ้ำนดอนสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15487 1023010066          โรงเรียนวัดดินแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15488 1023010067          โรงเรียนวัดเสนำณรงค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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15489 1023010068          โรงเรียนวัดประณีต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15490 1023010069          โรงเรียนวัดฆ้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15491 1023010070          โรงเรียนบ้ำนโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15492 1023010071          โรงเรียนบ้ำนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15493 1023010072          โรงเรียนวัดตำพลำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15494 1023010073          โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15495 1023010074          โรงเรียนวัดท่ำหำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15496 1023010075          โรงเรียนบ้ำนห้วงพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15497 1023010076          โรงเรียนบ้ำนเนินตะบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15498 1023010077          โรงเรียนวัดพนมพริก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15499 1023010078          โรงเรียนบ้ำนหนองแฟบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15500 1023010079          โรงเรียนวัดช้ำงทูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15501 1023010080          โรงเรียนบ้ำนด่ำนชุมพล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15502 1023010081          โรงเรียนบ้ำนปะเดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15503 1023010082          โรงเรียนบ้ำนป้องกันตนเองด่ำนชุมพล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15504 1023010083          โรงเรียนเพียงหลวง 6 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ สิริวัฒนำพรรณวดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15505 1023010084          โรงเรียนบ้ำนสระใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15506 1023010085          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ44(บ้ำนนนทรีย์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15507 1023010086          โรงเรียนบ้ำนมะนำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15508 1023010087          โรงเรียนบ้ำนคลองแอ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15509 1023010088          โรงเรียนบ้ำนตำงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15510 1023010089          โรงเรียนบ้ำนจัดสรร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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15511 1023010090          โรงเรียนบ้ำนปะอำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15512 1023010091          โรงเรียนชุมชนบ้ำนตำกแว้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15513 1023010092          โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15514 1023010093          โรงเรียนอนุบำลบ่อพลอยรำษฎร์รังสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15515 1023010094          โรงเรียนอัมพรจินตกำนนท์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15516 1023010095          โรงเรียนคีรีศรีสำครวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15517 1023010096          โรงเรียนบ้ำนหนองบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15518 1023010097          โรงเรียนบ้ำนคลองใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15519 1023010098          โรงเรียนบ้ำนเนินดินแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15520 1023010099          โรงเรียนบ้ำนธรรมชำติล่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15521 1023010100          โรงเรียนวัดทองธรรมชำติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15522 1023010101          โรงเรียนอนุบำลวัดน  ำเช่ียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15523 1023010102          โรงเรียนชุมชนวัดบำงกระดำน(สวนรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15524 1023010103          โรงเรียนบ้ำนปำกคลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15525 1023010104          โรงเรียนบ้ำนอ่ำวตำลคู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15526 1023010105          โรงเรียนวัดบำงปิดบน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15527 1023010106          โรงเรียนวัดบำงปิดล่ำง(รำษฎร์สงเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15528 1023010107          โรงเรียนวัดแหลมมะขำมสำขำบ้ำนแหลมทองหลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15529 1023010108          โรงเรียนวัดแหลมมะขำม(กัลยำณกิตติวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15530 1023010109          โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15531 1023010110          โรงเรียนบ้ำนคลองเจ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15532 1023010111          โรงเรียนบ้ำนอ่ำวพร้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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15533 1023010112          โรงเรียนอนุบำลวัดรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15534 1023010113          โรงเรียนบ้ำนเกำะหมำก(สถิตย์สุทธิวงษ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15535 1023010114          โรงเรียนบ้ำนคลองพร้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15536 1023010115          โรงเรียนอนุบำลเกำะช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15537 1023010116          โรงเรียนวัดคลองสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15538 1023010117          โรงเรียนบ้ำนบำงเบ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15539 1023010118          โรงเรียนวัดวัชคำมคชทวีป ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15540 1023010119          โรงเรียนวัดสลักเพชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15541 1023012001          โรงเรียนตรำษตระกำรคุณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15542 1023012002          โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15543 1023012003          โรงเรียนตรำดสรรเสริญวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15544 1023012004          โรงเรียนคีรีเวสรัตนูปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15545 1023012005          โรงเรียนเขำน้อยวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15546 1023012006          โรงเรียนอ่ำวใหญ่พิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15547 1023012007          โรงเรียนเนินทรำยวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15548 1023012009          โรงเรียนคลองใหญ่วิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15549 1023012010          โรงเรียนเขำสมิงวิทยำคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15550 1023012011          โรงเรียนสะตอวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15551 1023012012          โรงเรียนประณีตวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15552 1023012013          โรงเรียนบ่อไร่วิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15553 1023012014          โรงเรียนหนองบอนวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15554 1023012015          โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์ตรำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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15555 1023012016          โรงเรียนแหลมงอบวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15556 1023012017          โรงเรียนเกำะกูดวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15557 1024010001          โรงเรียนวัดจุกเฌอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15558 1024010002          โรงเรียนวัดชนะสงสำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15559 1024010003          โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15560 1024010004          โรงเรียนวัดจรเข้น้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15561 1024010005          โรงเรียนสุเหร่ำลำดน  ำขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15562 1024010006          โรงเรียนสุเหร่ำสมอเซ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15563 1024010007          โรงเรียนสุเหร่ำคลองใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15564 1024010008          โรงเรียนบ้ำนเกำะดอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15565 1024010009          โรงเรียนตลำดเปร็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15566 1024010010          โรงเรียนแพ่งพิทยำภูมิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15567 1024010011          โรงเรียนบ้ำนคลองเจ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15568 1024010012          โรงเรียนสุเหร่ำหลวงแพ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15569 1024010013          โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15570 1024010014          โรงเรียนวัดไชยธำรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15571 1024010015          โรงเรียนวัดเทพนิมิตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15572 1024010016          โรงเรียนวัดประตูน  ำท่ำไข่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15573 1024010017          โรงเรียนวัดนิโครธำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15574 1024010018          โรงเรียนวัดบ้ำนนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15575 1024010019          โรงเรียนวัดนำคู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15576 1024010021          โรงเรียนบ้ำนบำงแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

15577 1024010022          โรงเรียนวัดเกำะจันทำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15578 1024010023          โรงเรียนวัดสมำนรัตนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15579 1024010024          โรงเรียนวัดเท่ียงพิมลมุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15580 1024010025          โรงเรียนวัดรำษฎร์ศรัทธำท ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15581 1024010026          โรงเรียนวัดดอนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15582 1024010027          โรงเรียนบ้ำนวนท่ำแครง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15583 1024010028          โรงเรียนวัดเกำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15584 1024010029          โรงเรียนวัดแพรกนกเอี ยง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15585 1024010030          โรงเรียนบ้ำนแขวงกล่ัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15586 1024010031          โรงเรียนวัดบำงปลำนัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15587 1024010032          โรงเรียนบ้ำนบำงไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15588 1024010033          โรงเรียนวัดทด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15589 1024010034          โรงเรียนวัดโพธำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15590 1024010035          โรงเรียนวัดบำงปรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15591 1024010036          โรงเรียนวัดบำงพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15592 1024010038          โรงเรียนวัดสำยชล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15593 1024010039          โรงเรียนวัดนครเน่ืองเขต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15594 1024010040          โรงเรียนบ้ำนวังตะเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15595 1024010041          โรงเรียนวัดหนำมแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15596 1024010042          โรงเรียนอนุบำลวัดปิตุลำธิรำชรังสฤษฎ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15597 1024010043          โรงเรียนบ้ำนคลอง 21 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15598 1024010044          โรงเรียนบ้ำนปลำยคลอง 20 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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15599 1024010045          โรงเรียนวัดโพธ์ิเฉลิมรักษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15600 1024010046          โรงเรียนวัดรำษฎร์บ ำรุงศักด์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15601 1024010047          โรงเรียนสุเหร่ำดอนเกำะกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15602 1024010048          โรงเรียนวัดบึงตำหอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15603 1024010049          โรงเรียนบ้ำนดอนเกำะกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15604 1024010050          โรงเรียนบ้ำนบึงพระอำจำรย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15605 1024010051          โรงเรียนวัดสุวรรณเตมีย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15606 1024010052          โรงเรียนสุเหร่ำล ำชะล่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15607 1024010053          โรงเรียนสุเหร่ำสมอเอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15608 1024010054          โรงเรียนตลำดคลอง 16 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15609 1024010055          โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยำทำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15610 1024010056          โรงเรียนวัดรำมัญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15611 1024010057          โรงเรียนสุเหร่ำปำกคลอง 20 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15612 1024010058          โรงเรียนสุเหร่ำดอนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15613 1024010059          โรงเรียนสุเหร่ำคู้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15614 1024010060          โรงเรียนปำกคลองบำงขนำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15615 1024010061          โรงเรียนคลองตันคลอง 18 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15616 1024010062          โรงเรียนวัดเกตุสโมสร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15617 1024010063          โรงเรียนวัดประจ ำรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15618 1024010064          โรงเรียนวัดประชำบ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15619 1024010065          โรงเรียนประชำฤกษ์สมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15620 1024010066          โรงเรียนบึงเทพยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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15621 1024010068          โรงเรียนสุเหร่ำใหม่ปำกคลอง 17 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15622 1024010069          โรงเรียนสุเหร่ำแครำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15623 1024010070          โรงเรียนสกุลดีประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15624 1024010071          โรงเรียนวัดบึงน  ำรักษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15625 1024010072          โรงเรียนสุเหร่ำคลอง 15 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15626 1024010073          โรงเรียนสุเหร่ำดำรุลนำอีม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15627 1024010074          โรงเรียนสุเหร่ำคลองหกวำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15628 1024010075          โรงเรียนสุเหร่ำคลอง 14 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15629 1024010076          โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15630 1024010077          โรงเรียนวัดบำงสำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15631 1024010078          โรงเรียนวัดตะพังคลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15632 1024010079          โรงเรียนวัดนีลรำษฎร์ศรัทธำบ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15633 1024010080          โรงเรียนวัดญำณรังษำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15634 1024010081          โรงเรียนสะแกโดดประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15635 1024010082          โรงเรียนวัดบำงไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15636 1024010083          โรงเรียนวัดไผ่ด ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15637 1024010084          โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15638 1024010085          โรงเรียนวัดสว่ำงอำรมณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15639 1024010086          โรงเรียนวัดคลองเจ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15640 1024010087          โรงเรียนวัดแครำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15641 1024010088          โรงเรียนวัดบึงทองหลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15642 1024010089          โรงเรียนปำกบึงสิงโต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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15643 1024010090          โรงเรียนวัดโพธ์ิแสงกำญจนรำษฎร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15644 1024010091          โรงเรียนสุเหร่ำคลอง 20 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15645 1024010092          โรงเรียนสุเหร่ำคลอง 19 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15646 1024010093          โรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15647 1024010094          โรงเรียนสุเหร่ำคลอง 18 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15648 1024010095          โรงเรียนบึงสิงโต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15649 1024010096          โรงเรียนวัดคลอง 18 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15650 1024010097          โรงเรียนวัดเขำดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15651 1024010098          โรงเรียนวัดบำงแสม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15652 1024010099          โรงเรียนคลองพำนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15653 1024010101          โรงเรียนบ้ำนท่ำข้ำมตั งตรงจิตร 10 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15654 1024010102          โรงเรียนจันทร์เจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15655 1024010103          โรงเรียนประกอบรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15656 1024010104          โรงเรียนวัดท่ำสะอ้ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15657 1024010105          โรงเรียนวัดลำดยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15658 1024010106          โรงเรียนวัดบำงเกลือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15659 1024010107          โรงเรียนวัดล่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15660 1024010108          โรงเรียนวัดบน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15661 1024010109          โรงเรียนพระพิมลเสนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15662 1024010110          โรงเรียนพรหมำนุเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15663 1024010111          โรงเรียนสำมัคคีรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15664 1024010113          โรงเรียนวัดบำงผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

15665 1024010114          โรงเรียนบ้ำนบำงข้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15666 1024010115          โรงเรียนวัดบำงวัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15667 1024010117          โรงเรียนวัดบำงสมัคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15668 1024010118          โรงเรียนวัดพิมพำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15669 1024010119          โรงเรียนแสมขำววิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15670 1024010120          โรงเรียนวัดสองคลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15671 1024010121          โรงเรียนบ้ำนสีล้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15672 1024010122          โรงเรียนสกัด 80 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15673 1024010123          โรงเรียนคลองขวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15674 1024010124          โรงเรียนวัดสุขำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15675 1024010125          โรงเรียนสกัด 40 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15676 1024010126          โรงเรียนวัดหล่อเจริญรำษฎร์วรำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15677 1024010127          โรงเรียนคลองตำเอ่ียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15678 1024010128          โรงเรียนวัดสุคันธสีลำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15679 1024010129          โรงเรียนวัดคลองสวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15680 1024010130          โรงเรียนสุเหร่ำเกำะไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15681 1024010131          โรงเรียนสุเหร่ำจรเข้น้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15682 1024010132          โรงเรียนวัดพนมพนำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15683 1024010133          โรงเรียนวัดรำษฎร์ศรัทธำธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15684 1024010134          โรงเรียนวัดลำดบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15685 1024010135          โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15686 1024010136          โรงเรียนวัดดอนทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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15687 1024010137          โรงเรียนวัดประศำสน์โสภณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15688 1024010138          โรงเรียนวัดเทพรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15689 1024010139          โรงเรียนวัดกลำงรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15690 1024010140          โรงเรียนวัดผำณิตำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15691 1024010141          โรงเรียนวัดสนำมจันทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15692 1024010142          โรงเรียนวัดคลองบ้ำนโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15693 1024010143          โรงเรียนวัดคลองต้นหมัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15694 1024010144          โรงเรียนวัดพิพิธประสำทสุนทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15695 1024010145          โรงเรียนวัดกระทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15696 1024010146          โรงเรียนจันทร์ประชำสฤษฎ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15697 1024010147          โรงเรียนวัดสำมกอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15698 1024010148          โรงเรียนหนองหน้ำบ้ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15699 1024010149          โรงเรียนวัดประชำบ ำรุงกิจ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15700 1024010150          โรงเรียนวัดแสนภูดำษ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15701 1024010151          โรงเรียนวัดอินทำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15702 1024010152          โรงเรียนวัดดอนสีนนท์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15703 1024010153          โรงเรียนวัดหนองกระสังสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15704 1024010154          โรงเรียนวัดอรัญญิกำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15705 1024010155          โรงเรียนวัดศรีมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15706 1024012001          โรงเรียนเบญจมรำชรังสฤษฎ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15707 1024012002          โรงเรียนดัดดรุณี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15708 1024012003          โรงเรียนพุทธโสธร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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15709 1024012004          โรงเรียนเบญจมรำชรังสฤษฎ์ิ 3 ชนะสงสำรวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15710 1024012005          โรงเรียนเบญจมรำชรังสฤษฎ์ิ 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15711 1024012006          โรงเรียนเบญจมรำชรังสฤษฎ์ิ 4 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15712 1024012007          โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำเปร็งวิสุทธำธิบดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15713 1024012008          โรงเรียนเบญจมรำชรังสฤษฎ์ิ5 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15714 1024012009          โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรสุวินทวงศ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15715 1024012010          โรงเรียนบำงน  ำเปรี ยววิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15716 1024012011          โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15717 1024012012          โรงเรียนหมอนทองวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15718 1024012013          โรงเรียนไผ่ด ำพิทยำคม รัชมังคลำภิเษก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15719 1024012014          โรงเรียนกำรท ำมำหำกินวัดโพธ์ิเฉลิมรักษ์(อนุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15720 1024012015          โรงเรียนบำงปะกงบวรวิทยำยน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15721 1024012016          โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15722 1024012017          โรงเรียนวิทยำรำษฎร์รังสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15723 1024012018          โรงเรียนผำณิตวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15724 1024012019          โรงเรียนฉะเชิงเทรำปัญญำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15725 1024020001          โรงเรียนสุตะโชติประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15726 1024020002          โรงเรียนท่ำระหัดรำษฎร์สฤษฎ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15727 1024020003          โรงเรียนวัดบำงกระเจ็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15728 1024020004          โรงเรียนวัดสำมแยก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15729 1024020005          โรงเรียนวัดบำงกระดำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15730 1024020006          โรงเรียนวัดใหม่บำงคล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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15731 1024020007          โรงเรียนวัดกกสับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15732 1024020008          โรงเรียนวัดปำกน  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15733 1024020009          โรงเรียนวัดสำวชะโงก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15734 1024020010          โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15735 1024020011          โรงเรียนวัดสนำมช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15736 1024020012          โรงเรียนวัดหัวสวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15737 1024020013          โรงเรียนบ้ำนหนองโสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15738 1024020014          โรงเรียนบ้ำนปลำยคลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15739 1024020015          โรงเรียนวัดศรีสุตำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15740 1024020017          โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15741 1024020018          โรงเรียนวัดลำดบัวขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15742 1024020019          โรงเรียนวัดหัวไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15743 1024020020          โรงเรียนวัดทำงข้ำมน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15744 1024020021          โรงเรียนวัดคูมอญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15745 1024020022          โรงเรียนวัดพงษำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15746 1024020023          โรงเรียนบ้ำนแหลมตะคร้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15747 1024020024          โรงเรียนวัดหนองเสือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15748 1024020025          โรงเรียนวัดชำยเคืองวนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15749 1024020026          โรงเรียนบ้ำนห้วยพลู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15750 1024020027          โรงเรียนวัดนำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15751 1024020028          โรงเรียนบ้ำนหนองอีโถน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15752 1024020029          โรงเรียนบ้ำนไร่ดอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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15753 1024020030          โรงเรียนวัดดอนขี เหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15754 1024020031          โรงเรียนบ้ำนช ำขวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15755 1024020032          โรงเรียนบ้ำนปรือวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15756 1024020033          โรงเรียนบ้ำนม่วงโพรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15757 1024020034          โรงเรียนวัดแหลมเขำจันทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15758 1024020035          โรงเรียนบ้ำนห้วยหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15759 1024020036          โรงเรียนบ้ำนหนองกลำงดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15760 1024020037          โรงเรียนบ้ำนหนองเหียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15761 1024020038          โรงเรียนสว่ำงศรัทธำธรรมสถำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15762 1024020039          โรงเรียนวัดล ำมหำชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15763 1024020040          โรงเรียนวัดหนองปรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15764 1024020041          โรงเรียนบ้ำนหนองแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15765 1024020043          โรงเรียนวัดโคกหัวข้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15766 1024020044          โรงเรียนวัดดอนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15767 1024020045          โรงเรียนวัดท่ำลำดเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15768 1024020046          โรงเรียนวัดหนองเค็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15769 1024020047          โรงเรียนวัดธำรพูด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15770 1024020048          โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15771 1024020049          โรงเรียนวัดเกำะแก้วสุวรรณำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15772 1024020050          โรงเรียนบ้ำนหนองหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15773 1024020051          โรงเรียนบ้ำนหนองสองห้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15774 1024020052          โรงเรียนบ้ำนเขำหินซ้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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15775 1024020053          โรงเรียนไพบูลย์ประชำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15776 1024020054          โรงเรียนวัดท่ำเกวียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15777 1024020055          โรงเรียนวัดนำเหล่ำบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15778 1024020056          โรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15779 1024020057          โรงเรียนวัดต้นตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15780 1024020058          โรงเรียนวัดหนองปำตอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15781 1024020059          โรงเรียนวัดบึงกระจับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15782 1024020060          โรงเรียนวัดสระสองตอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15783 1024020061          โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15784 1024020062          โรงเรียนวัดบ้ำนซ่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15785 1024020063          โรงเรียนวัดหนองแหน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15786 1024020064          โรงเรียนวัดดงยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15787 1024020065          โรงเรียนวัดหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15788 1024020066          โรงเรียนวัดเกำะแก้วเวฬุวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15789 1024020067          โรงเรียนวัดหินดำษ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15790 1024020068          โรงเรียนวัดสะแกงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15791 1024020069          โรงเรียนวัดน  ำฉ่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15792 1024020070          โรงเรียนบ้ำนท่ำโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15793 1024020071          โรงเรียนวัดจรเข้ตำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15794 1024020072          โรงเรียนวัดแสนภุมรำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15795 1024020073          โรงเรียนวัดบำงคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15796 1024020074          โรงเรียนวัดไผ่ขวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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15797 1024020075          โรงเรียนวัดบำงมะเฟือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15798 1024020076          โรงเรียนวัดดอนท่ำนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15799 1024020077          โรงเรียนบำงพะเนียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15800 1024020078          โรงเรียนบ้ำนอ่ำงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15801 1024020079          โรงเรียนบ้ำนท่ำม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15802 1024020080          โรงเรียนบ้ำนยำงแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15803 1024020081          โรงเรียนบ้ำนหนองยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15804 1024020082          โรงเรียนบ้ำนสระไม้แดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15805 1024020083          โรงเรียนบ้ำนห้วยน  ำใส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15806 1024020084          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 41 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15807 1024020085          โรงเรียนบ้ำนท่ำเลียบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15808 1024020086          โรงเรียนบ้ำนนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15809 1024020087          โรงเรียนบ้ำนโป่งเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15810 1024020088          โรงเรียนบ้ำนหินแร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15811 1024020089          โรงเรียนบ้ำนทุ่งส่อหงษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15812 1024020090          โรงเรียนวัดช ำป่ำงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15813 1024020091          โรงเรียนบ้ำนนำโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15814 1024020092          โรงเรียนบ้ำนท่ำกระดำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15815 1024020093          โรงเรียนบ้ำนกระบกเตี ย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15816 1024020094          โรงเรียนบ้ำนสุ่งเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15817 1024020095          โรงเรียนบ้ำนโปร่งเกตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15818 1024020096          โรงเรียนบ้ำนโปร่งตำสำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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15819 1024020097          โรงเรียนบ้ำนท่ำทองด ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15820 1024020098          โรงเรียนบ้ำนคลองอุดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15821 1024020099          โรงเรียนบ้ำนคลองยำยสร้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15822 1024020100          โรงเรียนบ้ำนหนองใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15823 1024020101          โรงเรียนบ้ำนวังคู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15824 1024020102          โรงเรียนบ้ำนอ่ำงตะแบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15825 1024020103          โรงเรียนบ้ำนโคกตะเคียนงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15826 1024020104          โรงเรียนบ้ำนมำบนำดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15827 1024020105          โรงเรียนสวนป่ำอุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15828 1024020106          โรงเรียนบ้ำน ก.ม.7 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15829 1024020107          โรงเรียนบ้ำนแปลงไผ่-ขุนคลัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15830 1024020108          โรงเรียนบ้ำนห้วยหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15831 1024020109          โรงเรียนบ้ำนลำดกระทิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15832 1024020110          โรงเรียนบ้ำนท่ำซุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15833 1024020111          โรงเรียนบ้ำนห้วยน  ำทรัพย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15834 1024020112          โรงเรียนวัดสวรรค์นิมิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15835 1024020114          โรงเรียนบ้ำนเนินไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15836 1024020115          โรงเรียนวัดไผ่แก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15837 1024020116          โรงเรียนวัดแปลงยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15838 1024020117          โรงเรียนตลำดบำงบ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15839 1024020118          โรงเรียนบ้ำนคลองสอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15840 1024020119          โรงเรียนไม้แก้วประชำนุเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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15841 1024020120          โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15842 1024020121          โรงเรียนวัดวังกะจะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15843 1024020122          โรงเรียนทุ่งสะเดำประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15844 1024020123          โรงเรียนวัดวังเย็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15845 1024020124          โรงเรียนหนองปรือประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15846 1024020125          โรงเรียนบ้ำนหนองปลำไหลรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15847 1024020126          โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15848 1024020127          โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15849 1024020128          โรงเรียนบ้ำนหนองน  ำขำวเจริญรำษฎร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15850 1024020129          โรงเรียนบ้ำนเขำสะท้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15851 1024020130          โรงเรียนวัดหัวส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15852 1024020131          โรงเรียนบ้ำนหนองสทิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15853 1024020132          โรงเรียนวัดอ่ำวช้ำงไล่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15854 1024020133          โรงเรียนบ้ำนกรอกสะแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15855 1024020134          โรงเรียนบ้ำนหนองคอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15856 1024020135          โรงเรียนบ้ำนห้วยตะปอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15857 1024020136          โรงเรียนบ้ำนร่มโพธ์ิทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15858 1024020137          โรงเรียนบ้ำนเทพประทำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15859 1024020138          โรงเรียนบ้ำนทุ่งส่ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15860 1024020139          โรงเรียนบ้ำนหนองขำหย่ัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15861 1024020140          โรงเรียนบ้ำนธรรมรัตน์ใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15862 1024020141          โรงเรียนบ้ำนศรีเจริญทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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15863 1024020142          โรงเรียนบ้ำนวังหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15864 1024020143          โรงเรียนบ้ำนหนองปลำซิว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15865 1024020144          โรงเรียนบ้ำนท่ำกลอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15866 1024020145          โรงเรียนวัดทุ่งยำยชี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15867 1024020146          โรงเรียนบ้ำนหนองปรือกันยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15868 1024020147          โรงเรียนบ้ำนท่ำคำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15869 1024020148          โรงเรียนบ้ำนหนองประโยชน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15870 1024020149          โรงเรียนบ้ำนอ่ำงเตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15871 1024020150          โรงเรียนวัดเทพพนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15872 1024020151          โรงเรียนสียัดพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15873 1024020152          โรงเรียนบ้ำนอ่ำงเสือด ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15874 1024020153          โรงเรียนวัดก้อนแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15875 1024020154          โรงเรียนก้อนแก้วรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15876 1024020155          โรงเรียนโสภณประชำเทวำรุทธำรักษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15877 1024020156          โรงเรียนวัดคลองเข่ือน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15878 1024020157          โรงเรียนวัดบ้ำนกล้วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15879 1024020158          โรงเรียนรำษฎรนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15880 1024020159          โรงเรียนวัดบำงตลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15881 1024020160          โรงเรียนวัดคุ้งกร่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15882 1024020161          โรงเรียนวัดดอนสนำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15883 1024020162          โรงเรียนวัดบำงโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15884 1024020163          โรงเรียนวัดสำมร่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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15885 1024022001          โรงเรียนวัดเป่ียมนิโครธำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15886 1024022002          โรงเรียนบำงคล้ำพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15887 1024022003          โรงเรียนหนองแหนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15888 1024022004          โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย ฉะเชิงเทรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15889 1024022005          โรงเรียนพนมสำรคำม(พนมอดุลวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15890 1024022006          โรงเรียนรำชสำส์นวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15891 1024022007          โรงเรียนสนำมชัยเขต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15892 1024022009          โรงเรียนไผ่แก้ววิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15893 1024022010          โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15894 1024022011          โรงเรียนแปลงยำวพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15895 1024022012          โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15896 1024022013          โรงเรียนก้อนแก้วพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15897 1024070249          โรงเรียนบ้ำนโปร่งตำสำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15898 1025010001          โรงเรียนวัดท้ำวอู่ทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15899 1025010003          โรงเรียนบ้ำนหนองชะอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15900 1025010004          โรงเรียนบ้ำนแหลมหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15901 1025010005          โรงเรียนวัดภักดีสุนทรำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15902 1025010006          โรงเรียนชุมชนบ้ำนขอนขว้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15903 1025010008          โรงเรียนบ้ำนดงบัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15904 1025010009          โรงเรียนวัดนิโครธำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15905 1025010010          โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15906 1025010011          โรงเรียนวัดโคกมะกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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15907 1025010012          โรงเรียนวัดล ำดวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15908 1025010013          โรงเรียนวัดหำดสะแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15909 1025010014          โรงเรียนวัดเลียบ(หร่ ำวิทยำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15910 1025010015          โรงเรียนวัดกระแจะ(ธวัชชัยนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15911 1025010016          โรงเรียนบ้ำนห้วยเกษียร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15912 1025010017          โรงเรียนวัดเนินไม้หอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15913 1025010018          โรงเรียนบ่อแร่-ธำรเลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15914 1025010019          โรงเรียนบ้ำนเนินหอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15915 1025010020          โรงเรียนวัดเนินสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15916 1025010021          โรงเรียนวัดเทพประสิทธยำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15917 1025010022          โรงเรียนวัดประสำธน์รังสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15918 1025010023          โรงเรียนบ้ำนดงคุย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15919 1025010024          โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15920 1025010025          โรงเรียนวัดประชำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15921 1025010026          โรงเรียนวัดหัวกรด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15922 1025010027          โรงเรียนวัดสำมัคคีภิรมย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15923 1025010028          โรงเรียนวัดสง่ำงำม(สุทธิเกียรติวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15924 1025010029          โรงเรียนวัดบ้ำนพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15925 1025010030          โรงเรียนบ้ำนหัวเขำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15926 1025010031          โรงเรียนอนุบำลเมืองปรำจีนบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15927 1025010033          โรงเรียนวัดบ้ำนยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15928 1025010034          โรงเรียนบ้ำนแหลมไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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15929 1025010035          โรงเรียนบ้ำนหนองเต่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15930 1025010037          โรงเรียนวัดบำงคำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15931 1025010038          โรงเรียนวัดโบสถ์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15932 1025010039          โรงเรียนเมืองปรำจีนบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15933 1025010040          โรงเรียนอนุบำลปรำจีนบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15934 1025010041          โรงเรียนชุมชนบ้ำนทุ่งแฝก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15935 1025010042          โรงเรียนวัดโคกป่ำแพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15936 1025010043          โรงเรียนบ้ำนหนองช้ำงลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15937 1025010044          โรงเรียนบ้ำนช ำโสม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15938 1025010045          โรงเรียนบ้ำนนำงเลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15939 1025010046          โรงเรียนวัดปำกแพรก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15940 1025010047          โรงเรียนวัดสระดู่(บู่บ ำรุงวิทย์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15941 1025010048          โรงเรียนบ้ำนโปร่งสะเดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15942 1025010049          โรงเรียนบ้ำนเขำไม้แก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15943 1025010050          โรงเรียนบ้ำนคลองตำม่ัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15944 1025010051          โรงเรียนบ้ำนคลองเจ้ำแรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15945 1025010052          โรงเรียนบ้ำนนำคลองกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15946 1025010053          โรงเรียนบ้ำนหนองประดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15947 1025010054          โรงเรียนบ้ำนหนองหัวช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15948 1025010055          โรงเรียนบ้ำนโนนสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15949 1025010056          โรงเรียนบ้ำนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15950 1025010057          โรงเรียนวัดศรีสุวรรณำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

15951 1025010058          โรงเรียนวัดตันทำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15952 1025010059          โรงเรียนบ้ำนหนองอนำมัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15953 1025010060          โรงเรียนวัดเนำวรัตนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15954 1025010061          โรงเรียนบ้ำนท่ำอุดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15955 1025010062          โรงเรียนบ้ำนหนองมันปลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15956 1025010063          โรงเรียนวัดศรีสวัสด์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15957 1025010064          โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ล้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15958 1025010065          โรงเรียนบ้ำนหนองโดน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15959 1025010066          โรงเรียนวัดปำกน  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15960 1025010067          โรงเรียนบ่อทองวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15961 1025010068          โรงเรียนบ้ำนกุงประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15962 1025010069          โรงเรียนบ้ำนบุเสี ยว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15963 1025010070          โรงเรียนบ้ำนพระปรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15964 1025010071          โรงเรียนวัดวัฒนำรังษี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15965 1025010072          โรงเรียนบ้ำนหนองนำใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15966 1025010073          โรงเรียนบ้ำนหำดมะกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15967 1025010074          โรงเรียนบ้ำนหนองสัง(ไลอุทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15968 1025010075          โรงเรียนอนุบำลกบินทร์บุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15969 1025010076          โรงเรียนบรรหำรวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15970 1025010077          โรงเรียนบ้ำนไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15971 1025010078          โรงเรียนวัดรำษฎร์รังษี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15972 1025010079          โรงเรียนบ้ำนโคกหอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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15973 1025010080          โรงเรียนบ้ำนโคกสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15974 1025010081          โรงเรียนบ้ำนโนนหัวบึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15975 1025010082          โรงเรียนบ้ำนหนองปรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15976 1025010083          โรงเรียนบ้ำนตรอกปลำไหล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15977 1025010084          โรงเรียนบ้ำนซ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15978 1025010085          โรงเรียนวัดย่ำนรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15979 1025010086          โรงเรียนบ้ำนเขำด้วน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15980 1025010087          โรงเรียนชุมชนบ้ำนเขำลูกช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15981 1025010088          โรงเรียนบ้ำนโคกกระท้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15982 1025010089          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 93 (บ้ำนลำดตะเคียน) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15983 1025010090          โรงเรียนบ้ำนหนองตลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15984 1025010091          โรงเรียนบ้ำนคลองร่วม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15985 1025010092          โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15986 1025010093          โรงเรียนบ้ำนหนองศรีวิชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15987 1025010094          โรงเรียนวัดวังหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15988 1025010095          โรงเรียนบ้ำนหนองจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15989 1025010096          โรงเรียนวัดรัตนโชติกำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15990 1025010097          โรงเรียนวัดรัตนชมภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15991 1025010098          โรงเรียนวัดเกำะแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15992 1025010099          โรงเรียนบ้ำนวังตะเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15993 1025010100          โรงเรียนบ้ำนหนองคล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15994 1025010101          โรงเรียนบ้ำนแก่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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15995 1025010102          โรงเรียนวัดจันทรังษีถำวร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15996 1025010103          โรงเรียนวัดเนินสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15997 1025010104          โรงเรียนบ้ำนเขำกระแต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15998 1025010105          โรงเรียนบ้ำนคลองระก ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
15999 1025010106          โรงเรียนบ้ำนหนองหอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16000 1025010107          โรงเรียนบ้ำนวังมะกรูด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16001 1025010108          โรงเรียนบ้ำนเขำถ  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16002 1025010109          โรงเรียนบ้ำนไทยเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16003 1025010110          โรงเรียนบ้ำนคลองสิบสอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16004 1025010111          โรงเรียนบ้ำนโปร่งใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16005 1025010112          โรงเรียนบ้ำนใหม่พัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16006 1025010113          โรงเรียนบ้ำนคลองหันแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16007 1025010114          โรงเรียนบ้ำนวังกวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16008 1025010115          โรงเรียนบ้ำนวังดินสอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16009 1025010116          โรงเรียนบ้ำนเขำปูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16010 1025010117          โรงเรียนบ้ำนทด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16011 1025010118          โรงเรียนบ้ำนโคกลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16012 1025010119          โรงเรียนบ้ำนโคกสั น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16013 1025010120          โรงเรียนบ้ำนคลองอุดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16014 1025010121          โรงเรียนวัดโคกขี เหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16015 1025010122          โรงเรียนวัดโคกอุดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16016 1025010123          โรงเรียนวัดหำดสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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16017 1025010124          โรงเรียนบ้ำนเขำดิน(ประชำอุทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16018 1025010125          โรงเรียนบ้ำนปรำสำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16019 1025010126          โรงเรียนบ้ำนวังบัวทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16020 1025010127          โรงเรียนบ้ำนท่ำสะตือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16021 1025010128          โรงเรียนบ้ำนชงโคสันติสุขวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16022 1025010129          โรงเรียนบ้ำนรำษฎร์เจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16023 1025010130          โรงเรียนบ้ำนวังรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16024 1025010131          โรงเรียนบ้ำนแก่งดินสอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16025 1025010132          โรงเรียนบ้ำนคลองมะไฟ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16026 1025010133          โรงเรียนบ้ำนอุดมบรรพต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16027 1025010134          โรงเรียนบ้ำนหินเทิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16028 1025010135          โรงเรียนบ้ำนทุ่งแฝก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16029 1025010136          โรงเรียนชุมชนบ้ำนทุ่งโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16030 1025010137          โรงเรียนบ้ำนคลองตำหม่ืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16031 1025010138          โรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้ำนคลองปลำดุกลำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16032 1025010139          โรงเรียนบ้ำนกระเดียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16033 1025010140          โรงเรียนอนุบำลนำดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16034 1025010141          โรงเรียนบ้ำนบุสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16035 1025010142          โรงเรียนบ้ำนโนนสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16036 1025010143          โรงเรียนบ้ำนโนนแสนสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16037 1025010144          โรงเรียนบ้ำนขุนศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16038 1025010145          โรงเรียนบ้ำนบุพรำหมณ์อรุณอนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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16039 1025010146          โรงเรียนบ้ำนบุพรำหมณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16040 1025010147          โรงเรียนบ้ำน ก.ม.80 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16041 1025010148          โรงเรียนบ้ำนทับลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16042 1025010149          โรงเรียนบ้ำนหนองสองห้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16043 1025010150          โรงเรียนบ้ำนหนองตะแบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16044 1025010151          โรงเรียนชุมชนบ้ำนส ำพันตำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16045 1025010152          โรงเรียนบ้ำนหนองแหน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16046 1025010153          โรงเรียนบ้ำนโคกกระจง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16047 1025010154          โรงเรียนวัดสำรวนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16048 1025010155          โรงเรียนวัดกระพุ่มแพ้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16049 1025010156          โรงเรียนวัดบำงกระเบำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16050 1025010157          โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16051 1025010158          โรงเรียนบ้ำนบำงขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16052 1025010160          โรงเรียนวัดบำงเตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16053 1025010161          โรงเรียนชุมชนวัดบำงแตน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16054 1025010162          โรงเรียนบ้ำนปำกคลองบำงกระดำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16055 1025010163          โรงเรียนบ้ำนบำงปลำร้ำ (กมลรำษฎร์นุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16056 1025010164          โรงเรียนนิคมพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16057 1025010165          โรงเรียนอนุบำลวัดบ้ำนสร้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16058 1025010166          โรงเรียนวัดหัวไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16059 1025010167          โรงเรียนวัดพิกุลวนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16060 1025010168          โรงเรียนบ้ำนคลองบำงไซ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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16061 1025010170          โรงเรียนบ้ำนหนองงูเหลือม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16062 1025010171          โรงเรียนบ้ำนคลองสำรภี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16063 1025010172          โรงเรียนวัดอินทำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16064 1025010173          โรงเรียนบ้ำนบำงรุ่งโรจน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16065 1025010174          โรงเรียนวัดใหม่โพธ์ิเย็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16066 1025010175          โรงเรียนวัดคลองเฆ๋ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16067 1025010176          โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์บุญญำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16068 1025010177          โรงเรียนประชุมเขตศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16069 1025010178          โรงเรียนวัดมูลเหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16070 1025010179          โรงเรียนบ้ำนคลองสอง (รำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16071 1025010180          โรงเรียนวัดไชยมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16072 1025010181          โรงเรียนบ้ำนด่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16073 1025010182          โรงเรียนวัดเกำะลอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16074 1025010183          โรงเรียนวัดศรีสุทธำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16075 1025010184          โรงเรียนวัดหนองคุ้ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16076 1025010185          โรงเรียนวัดทุ่งสบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16077 1025010186          โรงเรียนวัดเนินสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16078 1025010187          โรงเรียนวัดใหม่กวำงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16079 1025010188          โรงเรียนวัดตะเคียนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16080 1025010189          โรงเรียนวัดค ำภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16081 1025010190          โรงเรียนวัดมะกอกแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16082 1025010192          โรงเรียนวัดศรีมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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16083 1025010193          โรงเรียนวัดดงบัง (ดงบังบ ำรุงวิทย์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16084 1025010194          โรงเรียนวัดบ้ำนโนน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16085 1025010195          โรงเรียนบ้ำนหอย(เติมเอนจิเนียร่ิงอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16086 1025010196          โรงเรียนวัดเกำะมะไฟ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16087 1025010197          โรงเรียนวัดบุฝ้ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16088 1025010198          โรงเรียนบ้ำนว่ำนบ้ำนด่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16089 1025010199          โรงเรียนบ้ำนโคกสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16090 1025010200          โรงเรียนวัดขิงกระชำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16091 1025010201          โรงเรียนอนุบำลประจันตคำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16092 1025010202          โรงเรียนวัดดงไชยมัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16093 1025010203          โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16094 1025010204          โรงเรียนชุมชนวัดบ้ำนโง้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16095 1025010205          โรงเรียนวัดโพธ์ิงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16096 1025010206          โรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภำพท่ี 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16097 1025010207          โรงเรียนบ้ำนเขำนันทำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16098 1025010208          โรงเรียนบ้ำนคลองแก้มช  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16099 1025010209          โรงเรียนวัดอินทร์ไตรย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16100 1025010210          โรงเรียนบ้ำนประเถท(โพธิพิทยำรำม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16101 1025010211          โรงเรียนบ้ำนทุ่งยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16102 1025010212          โรงเรียนวัดหนองแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16103 1025010213          โรงเรียนวัดโคกเข่ือน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16104 1025010214          โรงเรียนวัดประดิษฐำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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16105 1025010215          โรงเรียนวัดประสำทรังสฤษฎ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16106 1025010216          โรงเรียนวัดรำษฎร์เจริญศรัทธำธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16107 1025010217          โรงเรียนบ้ำนประพำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16108 1025010218          โรงเรียนบ้ำนวังทะลุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16109 1025010219          โรงเรียนบ้ำนวังขอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16110 1025010220          โรงเรียนบ้ำนดงกระทงยำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16111 1025010221          โรงเรียนบ้ำนย่ำนนำงว่ิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16112 1025010222          โรงเรียนบ้ำนโป่งไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16113 1025010223          โรงเรียนวัดบุยำยใบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16114 1025010224          โรงเรียนวัดหลังถ  ำวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16115 1025010225          โรงเรียนบ้ำนท่ำตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16116 1025010227          โรงเรียนวัดบุพพำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16117 1025010228          โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16118 1025010229          โรงเรียนอนุบำลศรีมหำโพธิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16119 1025010230          โรงเรียนบ้ำนหนองกระทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16120 1025010231          โรงเรียนบ้ำนหนองหอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16121 1025010232          โรงเรียนบ้ำนหว้ำเอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16122 1025010233          โรงเรียนวัดสัมพันธ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16123 1025010234          โรงเรียนวัดระเบำะไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16124 1025010235          โรงเรียนบ้ำนปรือวำยใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16125 1025010236          โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภำพท่ี 76 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16126 1025010237          โรงเรียนบ้ำนโป่งกะพ้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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16127 1025010238          โรงเรียนบ้ำนมำบเหียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16128 1025010239          โรงเรียนวัดหนองโพรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16129 1025010240          โรงเรียนบ้ำนโคกกระเจียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16130 1025010241          โรงเรียนวัดนพคุณทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16131 1025010242          โรงเรียนวัดหนองหูช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16132 1025010243          โรงเรียนวัดโคกเจริญเนตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16133 1025010244          โรงเรียนหัวซำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16134 1025010245          โรงเรียนชุมชนบ้ำนเกำะสมอ(สำมัคคีวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16135 1025010246          โรงเรียนบ้ำนหนองปรือน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16136 1025010247          โรงเรียนวัดเนินผำสุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16137 1025010248          โรงเรียนวัดลิรัญดอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16138 1025010249          โรงเรียนวัดคู้ล ำพัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16139 1025010250          โรงเรียนวัดหนองเกตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16140 1025010251          โรงเรียนบ้ำนโป่งตะเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16141 1025010252          โรงเรียนวัดสระข่อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16142 1025010253          โรงเรียนวัดแสงสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16143 1025010254          โรงเรียนบ้ำนโคกพนมดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16144 1025010255          โรงเรียนวัดต้นโพธ์ิศรีมหำโพธิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16145 1025010256          โรงเรียนอนุบำลศรีมโหสถ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16146 1025010257          โรงเรียนวัดสระมะเขือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16147 1025010258          โรงเรียนวัดไผ่งำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16148 1025012001          โรงเรียนปรำจิณรำษฎรอ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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16149 1025012002          โรงเรียนปรำจีนกัลยำณี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16150 1025012003          โรงเรียนปรำจิณรำษฎรอ ำรุง๒ อดุลศำสนกิจศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16151 1025012005          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 7 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16152 1025012007          ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดปรำจีนบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16153 1025012008          โรงเรียนกบินทร์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16154 1025012009          โรงเรียนลำดตะเคียนรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16155 1025012010          โรงเรียนกบินทร์บุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16156 1025012011          โรงเรียนวังตะเคียนวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16157 1025012012          โรงเรียนวังดำลวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16158 1025012015          โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16159 1025012016          โรงเรียนร่มเกล้ำ ปรำจีนบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16160 1025012018          โรงเรียนชิตใจช่ืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16161 1025012020          โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16162 1025012021          โรงเรียนประจันตรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16163 1025012022          โรงเรียนสุวรรณวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16164 1025012023          โรงเรียนวัดพรหมประสิทธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16165 1025012024          โรงเรียนศรีมหำโพธิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16166 1025012025          โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16167 1025012026          โรงเรียนศรีมโหสถ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16168 1025290186          โรงเรียนวัดกระทุ่มแพ้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16169 1026010001          โรงเรียนวัดกุดตะเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16170 1026010002          โรงเรียนวัดวังทิพย์พันธำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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16171 1026010003          โรงเรียนวัดเกำะกระชำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16172 1026010005          โรงเรียนวัดสมบูรณ์สำมัคคี(ปำกช่องประชำนุกู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16173 1026010006          โรงเรียนวัดหนองทองทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16174 1026010007          โรงเรียนวัดใหม่บ ำเพ็ญผล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16175 1026010008          โรงเรียนวัดคลองโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16176 1026010009          โรงเรียนวัดสุวรรณศิริ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16177 1026010010          โรงเรียนวัดสันติวัฒนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16178 1026010011          โรงเรียนบ้ำนคลอง 3 วิทยำ(ประชำสำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16179 1026010012          โรงเรียนบ้ำนคลอง 3 (ดรุณศึกษำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16180 1026010013          โรงเรียนวัดดอนยอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16181 1026010014          โรงเรียนบ้ำนชวดบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16182 1026010015          โรงเรียนวัดท่ำช้ำง(แสงปัญญำวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16183 1026010016          โรงเรียนชลนำยกสงเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16184 1026010017          โรงเรียนวัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16185 1026010018          โรงเรียนวัดโบสถ์กำร้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16186 1026010019          โรงเรียนอนุบำลเมืองนครนำยก(ศรีประชำนคร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16187 1026010021          โรงเรียนวัดท่ำทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16188 1026010022          โรงเรียนวัดกุฏิกำรำม(สำมัคคีวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16189 1026010023          โรงเรียนอนุบำลนครนำยก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16190 1026010024          โรงเรียนวัดวังไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16191 1026010025          โรงเรียนวัดท่ำข่อย(ศำสนกิจโกศล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16192 1026010026          โรงเรียนวัดวังตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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16193 1026010027          โรงเรียนวัดโคกล ำดวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16194 1026010028          โรงเรียนวัดวังปลำจีด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16195 1026010029          โรงเรียนวัดเอ่ียมประดิษฐ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16196 1026010030          โรงเรียนวัดธรรมปัญญำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16197 1026010031          โรงเรียนวัดสุตธรรมำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16198 1026010032          โรงเรียนวัดโยธีรำษฎร์ศรัทธำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16199 1026010033          โรงเรียนวัดเขำน้อย(ศิลำทองวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16200 1026010034          โรงเรียนวัดหนองเตยตั งตรงจิตร 8 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16201 1026010035          โรงเรียนวัดสันตยำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16202 1026010036          โรงเรียนชุมชนบ้ำนคลองเหมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16203 1026010037          โรงเรียนบ้ำนดอนเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16204 1026010038          โรงเรียนวัดบำงปรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16205 1026010039          โรงเรียนบ้ำนก ำแพงเศียร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16206 1026010040          โรงเรียนวัดบำงหอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16207 1026010041          โรงเรียนวัดศรีจุฬำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16208 1026010042          โรงเรียนวัดคีรีวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16209 1026010043          โรงเรียนวัดสบกเขียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16210 1026010044          โรงเรียนชุมชนวัดศรีนำวำ(ดิลกชนศรีนำวำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16211 1026010045          โรงเรียนวัดพรำหมณี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16212 1026010046          โรงเรียนสำริกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16213 1026010047          โรงเรียนวัดต ำหนัก(ละเอียดช ำนำญอนุศำสน์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16214 1026010048          โรงเรียนหัวเขำแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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16215 1026010049          โรงเรียนวังดอกไม้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16216 1026010050          โรงเรียนบ้ำนดงวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16217 1026010051          โรงเรียนวัดหุบเมย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16218 1026010052          โรงเรียนวัดวังยำยฉิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16219 1026010053          โรงเรียนวัดท่ำด่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16220 1026010054          โรงเรียนวัดท่ำชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16221 1026010055          โรงเรียนวันครู 2504 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16222 1026010058          โรงเรียนบ้ำนดงแขวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16223 1026010059          โรงเรียนอนุบำลอ ำเภอปำกพลี(ชุมชนบ้ำนเกำะหวำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16224 1026010061          โรงเรียนวัดพรหมเพชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16225 1026010062          โรงเรียนวัดเกำะกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16226 1026010063          โรงเรียนวัดล ำบัวลอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16227 1026010064          โรงเรียนวัดแขมโค้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16228 1026010066          โรงเรียนบ้ำนโคกสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16229 1026010067          โรงเรียนวัดท่ำมะปรำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16230 1026010068          โรงเรียนวัดนำหินลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16231 1026010070          โรงเรียนวัดโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16232 1026010071          โรงเรียนวัดเนินหินแร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16233 1026010072          โรงเรียนบ้ำนบุ่งเข้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16234 1026010073          โรงเรียนวัดเนินสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16235 1026010074          โรงเรียนบ้ำนเขำเพ่ิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16236 1026010075          โรงเรียนบ้ำนเขำส่องกล้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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16237 1026010076          โรงเรียนบ้ำนเขำหัวนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16238 1026010077          โรงเรียนวัดโคกสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16239 1026010078          โรงเรียนบ้ำนเขำไม้ไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16240 1026010079          โรงเรียนบ้ำนคลอง 30 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16241 1026010080          โรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16242 1026010081          โรงเรียนตลำดส่ีแยก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16243 1026010082          โรงเรียนวัดทองหลำง(สุขชมวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16244 1026010083          โรงเรียนวัดท่ำทรำย(พิมพำนุสร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16245 1026010084          โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16246 1026010085          โรงเรียนวัดอัมพวัน(ทองโสภณวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16247 1026010086          โรงเรียนอนุบำลบ้ำนนำ(วัดช้ำง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16248 1026010087          โรงเรียนวัดทองจรรยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16249 1026010088          โรงเรียนชุมชนบ้ำนวังไทร(วังไทรวิทยำคม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16250 1026010089          โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16251 1026010090          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 73 (วัดบ้ำนพร้ำว) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16252 1026010091          โรงเรียนวัดทำงกระบือ(เอื อดีวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16253 1026010092          โรงเรียนวัดหนองรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16254 1026010093          โรงเรียนวัดโพธ์ิแก้วเบญจธำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16255 1026010094          โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16256 1026010095          โรงเรียนวัดบ้ำนพริก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16257 1026010096          โรงเรียนวัดหนองคันจำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16258 1026010097          โรงเรียนบ้ำนคลอง 33 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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16259 1026010098          โรงเรียนบ้ำนชะวำกยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16260 1026010100          โรงเรียนบ้ำนคลอง 31 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16261 1026010101          โรงเรียนชุมชนวัดป่ำขะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16262 1026010102          โรงเรียนวัดหนองเค่ียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16263 1026010103          โรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16264 1026010104          โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16265 1026010105          โรงเรียนวัดเกำะพิกุล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16266 1026010106          โรงเรียนบ้ำนหนองกันเกรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16267 1026010107          โรงเรียนบ้ำนเขำดิน(แสงสว่ำงวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16268 1026010108          โรงเรียนวัดกุฏีเตี ย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16269 1026010109          โรงเรียนวัดสะพำน(ศิษย์สมพงษ์อุทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16270 1026010110          โรงเรียนชุมชนวัดอ ำภำศิริวงศ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16271 1026010111          โรงเรียนบ้ำนคลองใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16272 1026010112          โรงเรียนชุมชนวัดเช่ียวโอสถ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16273 1026010113          โรงเรียนบ้ำนชุมพล(อ้นอำรีศึกษำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16274 1026010114          โรงเรียนวัดรำษฎร์ศรัทธำธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16275 1026010115          โรงเรียนบ้ำนคลอง 14 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16276 1026010116          โรงเรียนบ้ำนท ำนบ(เลิศสินอนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16277 1026010117          โรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16278 1026010118          โรงเรียนบ้ำนคลอง 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16279 1026010119          โรงเรียนวัดสันติธรรมรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16280 1026010120          โรงเรียนวัดประสิทธิเวช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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16281 1026010121          โรงเรียนบ้ำนกลำงคลอง 30 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16282 1026010122          โรงเรียนวัดบำงนำงเล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16283 1026010123          โรงเรียนวัดใหม่พงษ์โสภณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16284 1026010124          โรงเรียนวัดอรุณรังษี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16285 1026010125          โรงเรียนวัดพลอยกระจ่ำงศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16286 1026010126          โรงเรียนวัดปำกคลองพระอำจำรย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16287 1026010127          โรงเรียนบ้ำนเตยใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16288 1026010128          โรงเรียนวัดจันทร์เรือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16289 1026010130          โรงเรียนวัดเข็มทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16290 1026010131          โรงเรียนบ้ำนดอนกลำง(กิดำรีศึกษำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16291 1026010132          โรงเรียนบ้ำนหัวหมอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16292 1026010133          โรงเรียนบ้ำนลำดช้ำง(ระคนกิจศึกษำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16293 1026010134          โรงเรียนบ้ำนช่องตะเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16294 1026010135          โรงเรียนบ้ำนปำกคลอง 17 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16295 1026010136          โรงเรียนบ้ำนคลองหกวำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16296 1026010137          โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16297 1026010138          โรงเรียนบ้ำนปำกคลอง 31 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16298 1026010139          โรงเรียนวัดโพธ์ิแทน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16299 1026010140          โรงเรียนวัดอำรีรำษฎร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16300 1026010141          โรงเรียนวัดรำษฎร์ประดิษฐ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16301 1026010142          โรงเรียนบ้ำนคลอง 24 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16302 1026010143          โรงเรียนบ้ำนหนองขุม(พูนแถมอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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16303 1026010144          โรงเรียนบ้ำนคลอง 23 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16304 1026010145          โรงเรียนบ้ำนปลำยคลอง 22 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16305 1026010146          โรงเรียนบ้ำนคลอง 22(อำจเอิบจิตรอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16306 1026010147          โรงเรียนอนุบำลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16307 1026010148          โรงเรียนวัดสว่ำงอำรมณ์(ศรีวัฒนำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16308 1026012001          โรงเรียนเมืองนครนำยก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16309 1026012002          โรงเรียนนครนำยกวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16310 1026012003          โรงเรียนนวมรำชำนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16311 1026012004          โรงเรียนปิยชำติพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16312 1026012005          โรงเรียนมัธยมศรีจุฬำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16313 1026012006          โรงเรียนปำกพลีวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16314 1026012007          โรงเรียนบ้ำนนำ(นำยกพิทยำกร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16315 1026012008          โรงเรียนเขำเพ่ิมนำรีผลวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16316 1026012009          โรงเรียนเลขธรรมกิตต์ิวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16317 1026012010          โรงเรียนองครักษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16318 1026012011          โรงเรียนภัทรพิทยำจำรย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16319 1027010001          โรงเรียนบ้ำนด่ำน(รำษฎรบ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16320 1027010002          โรงเรียนบ้ำนลุงพลู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16321 1027010003          โรงเรียนวนำสงเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16322 1027010004          โรงเรียนบ้ำนบะขมิ น(วัชระอนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16323 1027010005          โรงเรียนบ้ำนคลองน  ำใส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16324 1027010006          โรงเรียนบ้ำนหนองขี เห็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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16325 1027010007          โรงเรียนสำมัคคีประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16326 1027010009          โรงเรียนวัดใหม่โพธ์ิทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16327 1027010010          โรงเรียนบ้ำนวังจ่ัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16328 1027010011          โรงเรียนบ้ำนท่ำเกษม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16329 1027010012          โรงเรียนบ้ำนคลองอุดมสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16330 1027010013          โรงเรียนบ้ำนหนองนกกระเรียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16331 1027010014          โรงเรียนบ้ำนทุ่งพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16332 1027010015          โรงเรียนอนุบำลเมืองสระแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16333 1027010016          โรงเรียนบ้ำนคลองปลำโด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16334 1027010017          โรงเรียนบ้ำนคลองศรีเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16335 1027010018          โรงเรียนบ้ำนคลองผักขม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16336 1027010019          โรงเรียนบ้ำนโป่งดำวเรือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16337 1027010020          โรงเรียนบ้ำนคลองน  ำเขียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16338 1027010021          โรงเรียนบ้ำนท่ำกะบำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16339 1027010022          โรงเรียนบ้ำนหนองเตียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16340 1027010023          โรงเรียนบ้ำนกิโลสำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16341 1027010024          โรงเรียนบ้ำนป่ำระก ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16342 1027010025          โรงเรียนบ้ำนแก้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16343 1027010026          โรงเรียนบ้ำนห้วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16344 1027010027          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำกกโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16345 1027010028          โรงเรียนเขำสิงโต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16346 1027010029          โรงเรียนบ้ำนแสงจันทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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16347 1027010030          โรงเรียนบ้ำนเนินดินแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16348 1027010031          โรงเรียนบ้ำนคลองหมำกนัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16349 1027010032          โรงเรียนบ้ำนเทศมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16350 1027010033          โรงเรียนบ้ำนท่ำระพำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16351 1027010034          โรงเรียนบ้ำนเนินสวนอ้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16352 1027010035          โรงเรียนบ้ำนหนองไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16353 1027010036          โรงเรียนบ้ำนเขำมะกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16354 1027010037          โรงเรียนบ้ำนหนองข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16355 1027010038          โรงเรียนบ้ำนศำลำล ำดวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16356 1027010039          โรงเรียนบ้ำนหนองผูกเต่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16357 1027010040          โรงเรียนบ้ำนท่ำช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16358 1027010041          โรงเรียนบ้ำนคลองส ำอำงค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16359 1027010042          โรงเรียนบ้ำนคลองหมี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16360 1027010043          โรงเรียนบ้ำนส่ีแยก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16361 1027010044          โรงเรียนอนุบำลวัดสระแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16362 1027010045          โรงเรียนบ้ำนเนินสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16363 1027010048          โรงเรียนบ้ำนทุ่งหินโคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16364 1027010049          โรงเรียนบ้ำนแก่งสีเสียด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16365 1027010050          โรงเรียนธรรมยำนประยุต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16366 1027010051          โรงเรียนบ้ำนน  ำซับเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16367 1027010052          โรงเรียนบ้ำนทุ่งพลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16368 1027010053          โรงเรียนบ้ำนใหม่ถำวร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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16369 1027010054          โรงเรียนบ้ำนเนินผำสุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16370 1027010055          โรงเรียนบ้ำนคลองมะละกอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16371 1027010056          โรงเรียนบ้ำนเขำข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16372 1027010057          โรงเรียนบ้ำนคลองคันฉอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16373 1027010058          โรงเรียนบ้ำนหน้ำสถำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16374 1027010059          โรงเรียนบ้ำนโคกมะตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16375 1027010060          โรงเรียนบ้ำนคลองบุหร่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16376 1027010061          โรงเรียนบ้ำนท่ำแยก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16377 1027010062          โรงเรียนบ้ำนคลองไก่เถ่ือน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16378 1027010063          โรงเรียนบ้ำนเขำตำง้อก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16379 1027010064          โรงเรียนทับทิมสยำม 05 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16380 1027010065          โรงเรียนบ้ำนคลองหำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16381 1027010066          โรงเรียนบ้ำนเขำดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16382 1027010067          โรงเรียนบ้ำนคลองหำด สำขำบ้ำนเขำช่องแคบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16383 1027010068          โรงเรียนอนุบำลคลองหำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16384 1027010069          โรงเรียนบ้ำนเขำเล่ือม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16385 1027010070          โรงเรียนอนุบำลคลองหำด(สำขำบ้ำนใหม่ไทยเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16386 1027010071          โรงเรียนบ้ำนวังวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16387 1027010072          โรงเรียนบ้ำนวังยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16388 1027010073          โรงเรียนบ้ำนนำดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16389 1027010074          โรงเรียนบ้ำนซับถำวร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16390 1027010075          โรงเรียนบ้ำนพรหมนิมิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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16391 1027010076          โรงเรียนบ้ำนวังปืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16392 1027010077          โรงเรียนบ้ำนซับน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16393 1027010078          โรงเรียนสำมัคคีรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16394 1027010079          โรงเรียนสำมัคคีสกุลอรุณวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16395 1027010080          โรงเรียนบ้ำนหินกอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16396 1027010081          โรงเรียนมหำธิคุณวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16397 1027010082          โรงเรียนบ้ำนชุมทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16398 1027010083          โรงเรียนบ้ำนห้วยไคร้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16399 1027010084          โรงเรียนวัดคลองตำสูตรสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16400 1027010085          โรงเรียนบ้ำนคลองหินปูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16401 1027010086          โรงเรียนบ้ำนหนองสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16402 1027010087          โรงเรียนบ้ำนดอนดินแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16403 1027010089          โรงเรียนชุมชนบ้ำนตำหลังใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16404 1027010090          โรงเรียนบ้ำนท่ำตำสี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16405 1027010091          โรงเรียนบ้ำนทัพหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16406 1027010092          โรงเรียนบ้ำนหนองปรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16407 1027010093          โรงเรียนบ้ำนใหม่สระบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16408 1027010094          โรงเรียนบ้ำนหนองผักหนำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16409 1027010095          โรงเรียนบ้ำนหนองแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16410 1027010096          โรงเรียนบ้ำนมหำเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16411 1027010097          โรงเรียนบ้ำนพรสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16412 1027010098          โรงเรียนบ้ำนด่ำนชัยพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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16413 1027010099          โรงเรียนบ้ำนซับเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16414 1027010100          โรงเรียนบ้ำนเขำตะกรุบพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16415 1027010101          โรงเรียนวังจระเข้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16416 1027010102          โรงเรียนบ้ำนคลองใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16417 1027010103          โรงเรียนบ้ำนแก่งสะเดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16418 1027010104          โรงเรียนองค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ท่ี 6 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16419 1027010105          โรงเรียนอนุบำลวังน  ำเย็นมิตรภำพท่ี179 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16420 1027010106          โรงเรียนวัดเกศแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16421 1027010108          โรงเรียนบ้ำนวังบูรพำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16422 1027010109          โรงเรียนบ้ำนวังแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16423 1027010110          โรงเรียนอนุบำลเขำฉกรรจ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16424 1027010111          โรงเรียนบ้ำนนำ(สำมัคคีวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16425 1027010112          โรงเรียนบ้ำนวังรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16426 1027010113          โรงเรียนบ้ำนเขำภูม่ิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16427 1027010114          โรงเรียนบ้ำนพรสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16428 1027010116          โรงเรียนบ้ำนเขำสำมสิบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16429 1027010117          โรงเรียนวัดพวงนิมิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16430 1027010118          โรงเรียนบ้ำนคลองสิบสำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16431 1027010119          โรงเรียนบ้ำนพระเพลิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16432 1027010121          โรงเรียนบ้ำนภูเงิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16433 1027010122          โรงเรียนบ้ำนบึงพระรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16434 1027010123          โรงเรียนบ้ำนหนองปักหลัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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16435 1027010124          โรงเรียนบ้ำนใหม่ไทรทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16436 1027010125          โรงเรียนบ้ำนท่ำเต้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16437 1027010126          โรงเรียนบ้ำนท่ำผักชี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16438 1027010127          โรงเรียนบ้ำนเนินสำยฝน (แหลมทอง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16439 1027010128          โรงเรียนบ้ำนคลองนำงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16440 1027010129          โรงเรียนบ้ำนเขำน้อยสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16441 1027010130          โรงเรียนบ้ำนคลองเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16442 1027010131          โรงเรียนบ้ำนหนองกะทะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16443 1027010132          โรงเรียนบ้ำนซับมะนำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16444 1027010133          โรงเรียนบ้ำนธำรนพเก้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16445 1027010134          โรงเรียนบ้ำนหนองหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16446 1027010135          โรงเรียนบ้ำนคลองธรรมชำติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16447 1027010136          โรงเรียนบ้ำนเขำดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16448 1027010137          โรงเรียนบ้ำนวังทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16449 1027010138          โรงเรียนบ้ำนเขำแหลม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16450 1027010139          โรงเรียนบ้ำนคลองยำยอินทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16451 1027010140          โรงเรียนบ้ำนคลองอุดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16452 1027010141          โรงเรียนบ้ำนวังดำรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16453 1027010142          โรงเรียนวังไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16454 1027010143          โรงเรียนอนุบำลวังสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16455 1027010144          โรงเรียนบ้ำนซับสิงโต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16456 1027010145          โรงเรียนบ้ำนไร่สำมศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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16457 1027010146          โรงเรียนบ้ำนคลองทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16458 1027010147          โรงเรียนบ้ำนวังใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16459 1027010148          โรงเรียนบ้ำนซับเกษม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16460 1027010149          โรงเรียนบ้ำนวังส ำลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16461 1027010150          โรงเรียนบ้ำนไพรจิตรวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16462 1027010151          โรงเรียนวังศรีทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16463 1027010152          โรงเรียนบ้ำนไทรทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16464 1027010153          โรงเรียนบ้ำนคลองเจริญสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16465 1027010154          โรงเรียนบ้ำนโคกน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16466 1027012001          โรงเรียนคลองหำดพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16467 1027012002          โรงเรียนวังน  ำเย็นวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16468 1027012003          โรงเรียนสระแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16469 1027012005          โรงเรียนวังหลังวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16470 1027012007          โรงเรียนท่ำเกษมพิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16471 1027012008          โรงเรียนสิริรำชอนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16472 1027012011          โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16473 1027012012          โรงเรียนวังไพรวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16474 1027020001          โรงเรียนบ้ำนโคคลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16475 1027020002          โรงเรียนประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16476 1027020003          โรงเรียนบ้ำนไทยสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16477 1027020004          โรงเรียนบ้ำนกุดเวียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16478 1027020005          โรงเรียนบ้ำนทัพเซียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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16479 1027020006          โรงเรียนบ้ำนนำงำมมิตรภำพท่ี131 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16480 1027020007          โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้ำนหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16481 1027020008          โรงเรียนบ้ำนแก้วเพชรพลอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16482 1027020009          โรงเรียนอนุบำลตำพระยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16483 1027020010          โรงเรียนบ้ำนตะโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16484 1027020011          โรงเรียนบ้ำนกะสัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16485 1027020012          โรงเรียนเพชรรัตนรำชสุดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16486 1027020013          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวสันติสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16487 1027020014          โรงเรียนบ้ำนรัตนะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16488 1027020015          โรงเรียนบ้ำนทัพไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16489 1027020016          โรงเรียนบ้ำนโคกปรำสำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16490 1027020017          โรงเรียนทับทิมสยำม 03 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16491 1027020018          โรงเรียนบ้ำนทดวงศ์สมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16492 1027020019          โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้ำนใหม่ไทยถำวร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16493 1027020020          โรงเรียนบ้ำนหนองผักแว่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16494 1027020021          โรงเรียนวัดหนองติม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16495 1027020022          โรงเรียนบ้ำนโคกไพล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16496 1027020023          โรงเรียนบ้ำนเจริญสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16497 1027020024          โรงเรียนบ้ำนมะกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16498 1027020025          โรงเรียนบ้ำนโคกเพร็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16499 1027020026          โรงเรียนบ้ำนโคกทหำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16500 1027020027          โรงเรียนบ้ำนแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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16501 1027020028          โรงเรียนบ้ำนโคกแจง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16502 1027020029          โรงเรียนบ้ำนห้วยชัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16503 1027020030          โรงเรียนช่องกุ่มวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16504 1027020031          โรงเรียนชุมชนบ้ำนแซร์ออ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16505 1027020032          โรงเรียนบ้ำนใหม่ทหำรบกพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16506 1027020033          โรงเรียนบ้ำนเขำพรมสุวรรณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16507 1027020034          โรงเรียนบ้ำนท่ำเกวียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16508 1027020035          โรงเรียนบ้ำนเขำจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16509 1027020036          โรงเรียนบ้ำนนำงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16510 1027020037          โรงเรียนบ้ำนส่ีแยก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16511 1027020038          โรงเรียนบ้ำนคลองมะนำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16512 1027020039          โรงเรียนบ้ำนหนองยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16513 1027020040          โรงเรียนบ้ำนโนน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16514 1027020041          โรงเรียนบ้ำนทับใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16515 1027020042          โรงเรียนบ้ำนซับใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16516 1027020043          โรงเรียนวัดสำรคุณสโมสร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16517 1027020044          โรงเรียนประชำเกษตรพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16518 1027020045          โรงเรียนวัดห้วยเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16519 1027020046          โรงเรียนบ้ำนโป่งคอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16520 1027020047          โรงเรียนบ้ำนหนองหอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16521 1027020049          โรงเรียนบ้ำนหนองใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16522 1027020050          โรงเรียนบ้ำนทดน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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16523 1027020051          โรงเรียนอนุบำลศรีวัฒนำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16524 1027020052          โรงเรียนชุมชนบ้ำนโนนจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16525 1027020053          โรงเรียนบ้ำนพร้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16526 1027020054          โรงเรียนบ้ำนเนินผำสุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16527 1027020055          โรงเรียนบ้ำนหนองแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16528 1027020056          โรงเรียนบ้ำนช่องก่ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16529 1027020057          โรงเรียนบ้ำนโนนผำสุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16530 1027020058          โรงเรียนบ้ำนหนองตะเคียนบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16531 1027020059          โรงเรียนร่มเกล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16532 1027020061          โรงเรียนบ้ำนใหม่ไทยพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16533 1027020062          โรงเรียนบ้ำนวังรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16534 1027020063          โรงเรียนบ้ำนหนองน  ำใส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16535 1027020064          โรงเรียนบ้ำนหนองเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16536 1027020065          โรงเรียนบ้ำนเนินสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16537 1027020066          โรงเรียนบ้ำนซับนกแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16538 1027020067          โรงเรียนบ้ำนซับนกแก้ว(สำขำบ้ำนหนองหัวช้ำง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16539 1027020068          โรงเรียนบ้ำนบุกะสัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16540 1027020069          โรงเรียนบ้ำนหนองหมู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16541 1027020070          โรงเรียนบ้ำนหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16542 1027020071          โรงเรียนบ้ำนหนองหล่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16543 1027020072          โรงเรียนบ้ำนภักดีแผ่นดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16544 1027020073          โรงเรียนบ้ำนท่ำช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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16545 1027020074          โรงเรียนบ้ำนใหม่ศรีจ ำปำทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16546 1027020075          โรงเรียนบ้ำนโคกสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16547 1027020076          โรงเรียนวัดพุทธิสำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16548 1027020077          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 83 (บ้ำนห้วยโจด) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16549 1027020078          โรงเรียนคลองยำงนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16550 1027020079          โรงเรียนบ้ำนบ่อนำงชิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16551 1027020080          โรงเรียนบ้ำนวังยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16552 1027020081          โรงเรียนบ้ำนหนองหมูน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16553 1027020082          โรงเรียนบีกริม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16554 1027020083          โรงเรียนบ้ำนคลองวัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16555 1027020084          โรงเรียนบ้ำนทับยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16556 1027020085          โรงเรียนอพป.คลองน  ำใส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16557 1027020086          โรงเรียนบ้ำนแสนสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16558 1027020087          โรงเรียนบ้ำนเขำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16559 1027020088          โรงเรียนบ้ำนกุดหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16560 1027020089          โรงเรียนบ้ำนจัดสรรสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16561 1027020090          โรงเรียนบ้ำนคลองหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16562 1027020091          โรงเรียนสระปทุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16563 1027020092          โรงเรียนบ้ำนโคกสะแบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16564 1027020093          โรงเรียนบ้ำนท่ำข้ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16565 1027020094          โรงเรียนบ้ำนหนองแข้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16566 1027020095          โรงเรียนบ้ำนด่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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16567 1027020097          โรงเรียนบ้ำนกุดม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16568 1027020098          โรงเรียนบ้ำนตุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16569 1027020099          โรงเรียนบ้ำนไทยสำมำรถ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16570 1027020100          โรงเรียนอนุบรรพต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16571 1027020101          โรงเรียนอนุบำลศรีอรัญโญทัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16572 1027020102          โรงเรียนชุมชนบ้ำนใหม่หนองไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16573 1027020103          โรงเรียนบ้ำนหนองเทำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16574 1027020104          โรงเรียนบ้ำนโคก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16575 1027020105          โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสำหกรรม 3 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16576 1027020106          โรงเรียนนิคมสงเครำะห์ 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16577 1027020107          โรงเรียนชุมชนบ้ำนโนนสำวเอ้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16578 1027020108          โรงเรียนกรุงไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16579 1027020109          โรงเรียนบ้ำนคลองยำงประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16580 1027020110          โรงเรียนบ้ำนหนองปรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16581 1027020111          โรงเรียนบ้ำนทดเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16582 1027020112          โรงเรียนบ้ำนกุดแต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16583 1027020113          โรงเรียนบ้ำนหนองผักบุ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16584 1027020114          โรงเรียนบ้ำนฟำกห้วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16585 1027020115          โรงเรียนนิคมสงเครำะห์ 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16586 1027020116          โรงเรียนเมืองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16587 1027020117          โรงเรียนบ้ำนหนองสังข์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16588 1027020118          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำอ้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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16589 1027020119          โรงเรียนบ้ำนหันทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16590 1027020120          โรงเรียนบ้ำนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16591 1027020121          โรงเรียนบ้ำนบ่อหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16592 1027020122          โรงเรียนบ้ำนโคกสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16593 1027020123          โรงเรียนบ้ำนหนองเสม็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16594 1027020124          โรงเรียนบ้ำนละลมติม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16595 1027020125          โรงเรียนบ้ำนโนนหมำกมุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16596 1027020126          โรงเรียนสมำคมไลอ้อน(บ้ำนอ่ำงศิลำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16597 1027020127          โรงเรียนบ้ำนหนองจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16598 1027020128          โรงเรียนสหัสหงษ์มหำคุณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16599 1027020129          โรงเรียนบ้ำนหนองแอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16600 1027020130          โรงเรียนวัดหนองม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16601 1027020131          โรงเรียนอนุบำลธรรมศิริวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16602 1027020132          โรงเรียนบ้ำนโคกสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16603 1027020133          โรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16604 1027020134          โรงเรียนบ้ำนหนองเม็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16605 1027020135          โรงเรียนบ้ำนหนองม่ัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16606 1027022001          โรงเรียนวัฒนำนคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16607 1027022002          โรงเรียนอรัญประเทศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16608 1027022003          โรงเรียนทัพรำชวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16609 1027022005          โรงเรียนคลองน  ำใสวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16610 1027022006          โรงเรียนร่มเกล้ำวัฒนำนคร สระแก้ว รัชมังคลำภิเษก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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16611 1027022007          โรงเรียนซับม่วงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16612 1027022008          โรงเรียนตำพระยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16613 1027022009          โรงเรียนทัพพระยำพิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16614 1030010001          โรงเรียนต ำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16615 1030010002          โรงเรียนบ้ำนโป่งแมลงวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16616 1030010003          โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16617 1030010004          โรงเรียนบ้ำนหนองเป็ดน  ำ(สวัสด์ิรำษฎร์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16618 1030010005          โรงเรียนบ้ำนหนองรังกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16619 1030010006          โรงเรียนสุขำนำรี 2 (หนองขอน) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16620 1030010007          โรงเรียนบ้ำนโคกสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16621 1030010008          โรงเรียนบ้ำนล ำเชิงไกร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16622 1030010009          โรงเรียนวัดสว่ำงอำรมณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16623 1030010010          โรงเรียนบ้ำนบึงทับช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16624 1030010011          โรงเรียนบ้ำนกรูดหนองออก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16625 1030010012          โรงเรียนบ้ำนกล้วยจอหอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16626 1030010013          โรงเรียนบ้ำนจอหอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16627 1030010014          โรงเรียนบ้ำนระกำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16628 1030010015          โรงเรียนบ้ำนไชยมงคล(สืบสินวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16629 1030010016          โรงเรียนบ้ำนหนองพลวงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16630 1030010017          โรงเรียนบ้ำนบุ(ประชำรัฐพัฒนำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16631 1030010018          โรงเรียนเมืองนครรำชสีมำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16632 1030010019          โรงเรียนวัดสระแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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16633 1030010020          โรงเรียนสวนหม่อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16634 1030010021          โรงเรียนสำมัคคีรถไฟ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16635 1030010022          โรงเรียนสุขำนำรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16636 1030010023          โรงเรียนอนุบำลนครรำชสีมำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16637 1030010024          โรงเรียนวัดทุ่งสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16638 1030010025          โรงเรียนชลประทำนสงเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16639 1030010026          โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ล้อมพยัคฆเดชบ ำเพ็ญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16640 1030010027          โรงเรียนเคหะประชำสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16641 1030010028          โรงเรียนบ้ำนหลักร้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16642 1030010029          โรงเรียนวัดโคกพรมตั งตรงจิตร7 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16643 1030010030          โรงเรียนบ้ำนหัวทะเล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16644 1030010031          โรงเรียนบ้ำนโคกไผ่-ขนำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16645 1030010032          โรงเรียนบึงพญำปรำบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16646 1030010033          โรงเรียนบ้ำนมะค่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16647 1030010034          โรงเรียนบ้ำนลองตอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16648 1030010035          โรงเรียนบ้ำนหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16649 1030010036          โรงเรียนต ำบลบ้ำนโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16650 1030010037          โรงเรียนบ้ำนภูเขำลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16651 1030010038          โรงเรียนบ้ำนมะขำมเฒ่ำ(เปรมประชำรัฐวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16652 1030010039          โรงเรียนบ้ำนยำงน้อยหัวสิบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16653 1030010040          โรงเรียนชุมชนบ้ำนศีรษะละเลิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16654 1030010041          โรงเรียนบ้ำนคนชุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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16655 1030010042          โรงเรียนบ้ำนพลกรัง(เดชำติวงค์คงฤทธ์ิอนุสรณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16656 1030010043          โรงเรียนบ้ำนบึงตะโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16657 1030010044          โรงเรียนบ้ำนพะเนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16658 1030010045          โรงเรียนบ้ำนดอนกระทิง-ศีรษะช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16659 1030010046          โรงเรียนบ้ำนพุดซำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16660 1030010047          โรงเรียนบ้ำนละลมโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16661 1030010048          โรงเรียนบึงสำลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16662 1030010049          โรงเรียนบ้ำนหนองยำรักษ์-ล ำโพง(รัฐประชำสรรค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16663 1030010050          โรงเรียนบ้ำนหนองพลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16664 1030010051          โรงเรียนเสนำนุเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16665 1030010052          โรงเรียนบ้ำนบึงสำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16666 1030010053          โรงเรียนบ้ำนทุ่งกระโดน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16667 1030010054          โรงเรียนบ้ำนสีมุม(ธวัชชัยรำษฎร์อนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16668 1030010055          โรงเรียนบ้ำนโกรกเดือนห้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16669 1030010056          โรงเรียนอ่ำงห้วยยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16670 1030010057          โรงเรียนบ้ำนฝ้ำยนำตมส้มป่อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16671 1030010058          โรงเรียนบ้ำนหนองกระทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16672 1030010059          โรงเรียนบ้ำนหนองไข่น  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16673 1030010060          โรงเรียนบ้ำนกระโดน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16674 1030010061          โรงเรียนบ้ำนหนองปรู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16675 1030010062          โรงเรียนบ้ำนต่ำงตำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16676 1030010063          โรงเรียนบ้ำนหนองตะลุมปุ๊ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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16677 1030010064          โรงเรียนบ้ำนหนองตำคง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16678 1030010065          โรงเรียนวัดหนองบัวศำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16679 1030010066          โรงเรียนอ่ำงหนองแหนประชำสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16680 1030010068          โรงเรียนทหำรอำกำศบ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16681 1030010069          โรงเรียนบ้ำนทับช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16682 1030010070          โรงเรียนบ้ำนหนองสมอประชำพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16683 1030010071          โรงเรียนประชำสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16684 1030010072          โรงเรียนบ้ำนมำบมะค่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16685 1030010073          โรงเรียนบ้ำนยองแยง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16686 1030010074          โรงเรียนบ้ำนหนองระเวียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16687 1030010075          โรงเรียนบ้ำนหม่ืนไวย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16688 1030010076          โรงเรียนชุมชนบ้ำนประโดก-โคกไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16689 1030010077          โรงเรียนบ้ำนดอนขวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16690 1030010078          โรงเรียนบ้ำนพะไล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16691 1030010079          โรงเรียนไตรคำมสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16692 1030010080          โรงเรียนบ้ำนเกรียมโนนส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16693 1030010081          โรงเรียนบ้ำนไพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16694 1030010082          โรงเรียนบ้ำนหนองพลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16695 1030010083          โรงเรียนบ้ำนขำมเฒ่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16696 1030010084          โรงเรียนบ้ำนจันอัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16697 1030010085          โรงเรียนบ้ำนด่ำนติง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16698 1030010086          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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16699 1030010087          โรงเรียนบ้ำนส้มมิตรภำพท่ี93 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16700 1030010088          โรงเรียนบ้ำนดอนชมพู(สังฆประชำนุเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16701 1030010089          โรงเรียนบ้ำนเปลำะปลอเมืองที(ประชำรัฐสำมัคค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16702 1030010090          โรงเรียนบ้ำนศรีสุข(คุรุรำษฎร์สำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16703 1030010091          โรงเรียนบ้ำนดอนหวำย(สิงห์คุรุประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16704 1030010092          โรงเรียนบ้ำนโนนมะกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16705 1030010093          โรงเรียนบ้ำนหนองหว้ำ(ประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16706 1030010094          โรงเรียนวัดบ้ำนด่ำนคนคบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16707 1030010095          โรงเรียนบ้ำนคอนน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16708 1030010096          โรงเรียนบ้ำนด่ำนทองหลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16709 1030010097          โรงเรียนบ้ำนโตนด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16710 1030010098          โรงเรียนบ้ำนด่ำนเกวียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16711 1030010099          โรงเรียนอนุบำลตลำดแค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16712 1030010100          โรงเรียนบ้ำนธำรปรำสำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16713 1030010101          โรงเรียนบ้ำนวังม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16714 1030010102          โรงเรียนบ้ำนหญ้ำคำใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16715 1030010103          โรงเรียนบ้ำนหญ้ำคำเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16716 1030010104          โรงเรียนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสงเครำะห์3ฯ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16717 1030010105          โรงเรียนชุมชนบ้ำนเพชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16718 1030010106          โรงเรียนบ้ำนขนำยดี(ประชำรัฐบ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16719 1030010107          โรงเรียนบ้ำนขำมช่ังโค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16720 1030010108          โรงเรียนบ้ำนบิง(สุประชำจูงกลำงนุสสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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16721 1030010109          โรงเรียนบ้ำนส ำโรง(คุรุรัฐประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16722 1030010110          โรงเรียนบ้ำนมะรุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16723 1030010111          โรงเรียนบ้ำนเสลำถ่ัวแปบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16724 1030010112          โรงเรียนบ้ำนหญ้ำคำ ว.ท.อ. ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16725 1030010113          โรงเรียนบ้ำนหนองนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16726 1030010114          โรงเรียนบ้ำนเปรำะหอมพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16727 1030010115          โรงเรียนบ้ำนพลสงครำม(แพงรัฐรำษฎร์พิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16728 1030010116          โรงเรียนบ้ำนหนองม้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16729 1030010117          โรงเรียนบ้ำนหนองตะไก้(ประชำพัฒนำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16730 1030010118          โรงเรียนบ้ำนมะค่ำ(คงฤทธ์ิบัวสุวรรณฯ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16731 1030010119          โรงเรียนบ้ำนเด่ินหัวบึงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16732 1030010120          โรงเรียนบ้ำนพลจลก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16733 1030010121          โรงเรียนบ้ำนหนองแจง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16734 1030010122          โรงเรียนบ้ำนกระเพรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16735 1030010123          โรงเรียนบ้ำนคล้ำโนนครำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16736 1030010124          โรงเรียนดอนท้ำววิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16737 1030010125          โรงเรียนบ้ำนปรำสำท(สุวรรณรำษฎร์ฯ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16738 1030010126          โรงเรียนบ้ำนเมืองที ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16739 1030010127          โรงเรียนบ้ำนหนองอ้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16740 1030010128          โรงเรียนบ้ำนกระถินหนองเครือชุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16741 1030010129          โรงเรียนบ้ำนดอนผวำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16742 1030010130          โรงเรียนบ้ำนสะพำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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16743 1030010131          โรงเรียนบ้ำนคอหงษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16744 1030010132          โรงเรียนบ้ำนหนองโจด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16745 1030010133          โรงเรียนไตรมิตรวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16746 1030010134          โรงเรียนบ้ำนโนนมันเทศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16747 1030010135          โรงเรียนบ้ำนซำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16748 1030010136          โรงเรียนบ้ำนดงพลอง(ส ำนักงำนสลำกกินแบ่งฯ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16749 1030010137          โรงเรียนบ้ำนเพิก(รัฐประชำสำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16750 1030010138          โรงเรียนบ้ำนไพล(ไตรมิตรสำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16751 1030010139          โรงเรียนบ้ำนหลุมข้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16752 1030010140          โรงเรียนบ้ำนใหม่(คุรุรำษฎร์พัฒนำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16753 1030010141          โรงเรียนโพธำรำมพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16754 1030010142          โรงเรียนกันเกรำพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16755 1030010143          โรงเรียนบ้ำนดอนม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16756 1030010144          โรงเรียนบ้ำนถนนถ่ัว(กองทัพบกประชำสำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16757 1030010145          โรงเรียนบ้ำนหนองจ ำปำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16758 1030012001          โรงเรียนรำชสีมำวิทยำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16759 1030012002          โรงเรียนสุรนำรีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16760 1030012003          โรงเรียนบุญวัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16761 1030012004          โรงเรียนมหิศรำธิบดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16762 1030012005          โรงเรียนโครำชพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16763 1030012006          โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16764 1030012007          โรงเรียนสุรนำรีวิทยำ 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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16765 1030012008          โรงเรียนพุดซำพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16766 1030012009          โรงเรียนอุบลรัตนรำชกัญญำรำชวิทยำลัย นครรำชสีมำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16767 1030012011          โรงเรียนบุญวัฒนำ 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16768 1030012012          โรงเรียนบุญเหลือวิทยำนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16769 1030012013          โรงเรียนนครรำชสีมำปัญญำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16770 1030012014          โรงเรียนโนนสูงศรีธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16771 1030012015          โรงเรียนศรีสุขวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16772 1030012016          โรงเรียนธำรปรำสำทเพชรวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16773 1030020001          โรงเรียนไทรทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16774 1030020002          โรงเรียนบ้ำนดงพลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16775 1030020003          โรงเรียนบ้ำนทรัพย์เจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16776 1030020004          โรงเรียนบ้ำนพระนำรำยณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16777 1030020005          โรงเรียนบ้ำนหนองขำมน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16778 1030020006          โรงเรียนวัดหนองบัวยอดแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16779 1030020007          โรงเรียนจักรำชรำษฎร์สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16780 1030020009          โรงเรียนบ้ำนตะกุดเครือปลอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16781 1030020010          โรงเรียนบ้ำนโนนพฤกษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16782 1030020011          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16783 1030020012          โรงเรียนบ้ำนหนองนกกวัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16784 1030020013          โรงเรียนหนองพลวงพิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16785 1030020014          โรงเรียนบ้ำนตูมรำษฎร์บูรณะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16786 1030020015          โรงเรียนบ้ำนทองหลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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16787 1030020016          โรงเรียนรัฐกำรุณวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16788 1030020017          โรงเรียนวัดเหมสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16789 1030020019          โรงเรียนบ้ำนโนนตำพรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16790 1030020020          โรงเรียนบ้ำนช่องโค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16791 1030020021          โรงเรียนบ้ำนละกอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16792 1030020022          โรงเรียนลุงถ่อนรำษฎร์อุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16793 1030020023          โรงเรียนอรพิมพ์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16794 1030020024          โรงเรียนอรพิมพ์วิทยำ(สำขำบ้ำนหนองบัวขำว) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16795 1030020025          โรงเรียนบ้ำนโกรกไม้แดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16796 1030020026          โรงเรียนบ้ำนโคกส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16797 1030020027          โรงเรียนวัดหินมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16798 1030020028          โรงเรียนบ้ำนบุวังหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16799 1030020029          โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16800 1030020030          โรงเรียนขำมสงเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16801 1030020031          โรงเรียนชุมชนสว่ำงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16802 1030020032          โรงเรียนชำติวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16803 1030020033          โรงเรียนบ้ำนโนนทะยุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16804 1030020034          โรงเรียนบ้ำนโนนพะไล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16805 1030020035          โรงเรียนบ้ำนหนองขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16806 1030020036          โรงเรียนรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16807 1030020037          โรงเรียนสำมัคคีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16808 1030020038          โรงเรียนบ้ำนหนองแมว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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16809 1030020039          โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16810 1030020040          โรงเรียนชุมชนบ้ำนบุสำมัคคีพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16811 1030020041          โรงเรียนบ้ำนโคกพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16812 1030020042          โรงเรียนวัดหนองจอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16813 1030020043          โรงเรียนวัดหนองพลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16814 1030020044          โรงเรียนบ้ำนสวนปอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16815 1030020045          โรงเรียนบ้ำนหินโคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16816 1030020046          โรงเรียนเสมำอุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16817 1030020047          โรงเรียนบ้ำนหนองจระเข้หิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16818 1030020048          โรงเรียนบ้ำนดอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16819 1030020050          โรงเรียนวัดพะโค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16820 1030020051          โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16821 1030020052          โรงเรียนบ้ำนบิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16822 1030020053          โรงเรียนบ้ำนบึงทับปรำงค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16823 1030020054          โรงเรียนบ้ำนพิชิตคเชนทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16824 1030020055          โรงเรียนบ้ำนด่ำนเกวียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16825 1030020056          โรงเรียนบ้ำนตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16826 1030020057          โรงเรียนบ้ำนหนองบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16827 1030020058          โรงเรียนบ้ำนขี ตุ่น(แหล่งจะหลุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16828 1030020059          โรงเรียนบ้ำนหนองกก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16829 1030020060          โรงเรียนชลประทำนบ้ำนกอโจด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16830 1030020061          โรงเรียนบ้ำนโจด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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16831 1030020062          โรงเรียนบ้ำนท่ำเย่ียมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16832 1030020063          โรงเรียนบ้ำนโนนเพชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16833 1030020064          โรงเรียนชุมชนดอนไพล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16834 1030020065          โรงเรียนชลประทำนนำตล่ิงชัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16835 1030020066          โรงเรียนบ้ำนบึงพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16836 1030020067          โรงเรียนบ้ำนท่ำลำดขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16837 1030020068          โรงเรียนบ้ำนบึงไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16838 1030020069          โรงเรียนบ้ำนท่ำอ่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16839 1030020070          โรงเรียนบ้ำนกุดโบสถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16840 1030020071          โรงเรียนบ้ำนดอนพรำหมณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16841 1030020072          โรงเรียนบ้ำนหนองเสำเดียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16842 1030020073          โรงเรียนบ้ำนโนนปอแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16843 1030020074          โรงเรียนบ้ำนโค้งกระโดน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16844 1030020075          โรงเรียนบ้ำนดอนเกตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16845 1030020076          โรงเรียนบ้ำนดะแลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16846 1030020077          โรงเรียนบ้ำนปอพรำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16847 1030020078          โรงเรียนบ้ำนหนองปรึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16848 1030020079          โรงเรียนบ้ำนปรำงค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16849 1030020080          โรงเรียนวัดกุดสวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16850 1030020081          โรงเรียนชุมชนพลับพลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16851 1030020082          โรงเรียนบ้ำนกอกวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16852 1030020083          โรงเรียนบ้ำนคลองกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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16853 1030020084          โรงเรียนบ้ำนท่ำตะเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16854 1030020085          โรงเรียนบ้ำนละลม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16855 1030020086          โรงเรียนบ้ำนกุดจอกน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16856 1030020087          โรงเรียนบ้ำนกุดจอกใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16857 1030020088          โรงเรียนกงรถรำษฎร์สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16858 1030020089          โรงเรียนบ้ำนซ่ำเลือด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16859 1030020090          โรงเรียนบ้ำนโนนขี ตุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16860 1030020091          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวรองสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16861 1030020092          โรงเรียนบ้ำนหัวท ำนบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16862 1030020093          โรงเรียนบ้ำนจอมศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16863 1030020094          โรงเรียนบ้ำนหนองม่วงหวำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16864 1030020095          โรงเรียนบ้ำนหนองม่วงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16865 1030020096          โรงเรียนบ้ำนหัวอ้อทะมวงสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16866 1030020097          โรงเรียนบ้ำนใหม่ศรีวิไลพุทไธจำรย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16867 1030020098          โรงเรียนวัดหนองนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16868 1030020099          โรงเรียนบ้ำนนำตะคุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16869 1030020100          โรงเรียนบ้ำนตะโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16870 1030020101          โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16871 1030020102          โรงเรียนชุมชนบ้ำนทับสวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16872 1030020103          โรงเรียนบ้ำนโนนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16873 1030020104          โรงเรียนบ้ำนโนนส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16874 1030020105          โรงเรียนบ้ำนเมืองพลับพลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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16875 1030020106          โรงเรียนบ้ำนท่ำล่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16876 1030020107          โรงเรียนบ้ำนสระแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16877 1030020108          โรงเรียนบ้ำนหนองชุมแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16878 1030020109          โรงเรียนบ้ำนหลุ่งตะเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16879 1030020110          โรงเรียนรักชำติประชำบ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16880 1030020111          โรงเรียนบ้ำนกระทุ่มแท่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16881 1030020112          โรงเรียนบ้ำนตะแกรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16882 1030020113          โรงเรียนบ้ำนหนองนกเขำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16883 1030020114          โรงเรียนบ้ำนหนองสำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16884 1030020115          โรงเรียนบ้ำนกู่โกสีย์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16885 1030020116          โรงเรียนบ้ำนเมืองรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16886 1030020117          โรงเรียนบ้ำนหนองปรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16887 1030020118          โรงเรียนบ้ำนหนองโพดเพชรพิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16888 1030020119          โรงเรียนบ้ำนหลุ่งประดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16889 1030020120          โรงเรียนบ้ำนโคกพลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16890 1030020121          โรงเรียนบ้ำนโนนสุวรรณแสงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16891 1030020122          โรงเรียนบ้ำนหนองม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16892 1030020123          โรงเรียนบ้ำนห้วยแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16893 1030020124          โรงเรียนอนุบำลมณีรำษฎร์คณำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16894 1030020125          โรงเรียนบ้ำนห้วยปอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16895 1030020126          โรงเรียนบ้ำนสวนหอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16896 1030020127          โรงเรียนบ้ำนแสนสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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16897 1030020128          โรงเรียนบ้ำนหนองโสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16898 1030020129          โรงเรียนบ้ำนหัวสะพำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16899 1030020130          โรงเรียนบ้ำนหินดำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16900 1030020131          โรงเรียนบ้ำนโคกสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16901 1030020132          โรงเรียนบ้ำนตะคร้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16902 1030020133          โรงเรียนบ้ำนสระมะค่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16903 1030020134          โรงเรียนบ้ำนหนองพลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16904 1030020135          โรงเรียนบ้ำนซับตะคร้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16905 1030020136          โรงเรียนบ้ำนสระซำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16906 1030020137          โรงเรียนบ้ำนใหม่ไทยเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16907 1030020138          โรงเรียนบ้ำนใหม่สมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16908 1030020139          โรงเรียนบ้ำนถนนหัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16909 1030020140          โรงเรียนบ้ำนลุงเขว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16910 1030020141          โรงเรียนบ้ำนหนองจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16911 1030020142          โรงเรียนบ้ำนท่ำตะแบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16912 1030020143          โรงเรียนบ้ำนทุ่งหัวขวำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16913 1030020144          โรงเรียนบ้ำนพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16914 1030020145          โรงเรียนบ้ำนสำรภี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16915 1030020146          โรงเรียนบ้ำนยอกขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16916 1030020147          โรงเรียนบ้ำนหนองตะไก้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16917 1030020148          โรงเรียนบ้ำนสว่ำงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16918 1030020149          โรงเรียนบ้ำนหนองไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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16919 1030020150          โรงเรียนบ้ำนหนองบุนนำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16920 1030020151          โรงเรียนเทียมนครวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16921 1030020152          โรงเรียนบ้ำนหนองไม้ไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16922 1030020153          โรงเรียนบ้ำนสระมะค่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16923 1030020154          โรงเรียนบ้ำนหนองตะลุมปุ๊ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16924 1030020155          โรงเรียนบ้ำนหนองกระทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16925 1030020156          โรงเรียนบ้ำนบุกระโทก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16926 1030020157          โรงเรียนบ้ำนคลองสำรเพชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16927 1030020158          โรงเรียนบ้ำนหนองลูกควำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16928 1030020159          โรงเรียนบ้ำนหนองสะแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16929 1030020160          โรงเรียนบ้ำนหนองหัวแรด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16930 1030020161          โรงเรียนบ้ำนกรูด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16931 1030020162          โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16932 1030020163          โรงเรียนเพชรมำตุคลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16933 1030020164          โรงเรียนพิมำนประชำสันต์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16934 1030020165          โรงเรียนไทรงำมเฉลิมพระเกียรติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16935 1030020166          โรงเรียนอนุบำลท่ำช้ำงเฉลิมพระเกียรติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16936 1030020167          โรงเรียนโนนตำวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16937 1030020168          โรงเรียนบ้ำนกันผม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16938 1030020169          โรงเรียนบ้ำนพระพุทธ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16939 1030020170          โรงเรียนบ้ำนด่ำนพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16940 1030020171          โรงเรียนภูทองวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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16941 1030020172          โรงเรียนชุมชนวัดรวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16942 1030020173          โรงเรียนบ้ำนนำตำวงษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16943 1030020174          โรงเรียนวัดสลักได ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16944 1030020175          โรงเรียนสมำนมิตรวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16945 1030020176          โรงเรียนอ ำนวยศิลป์สำรกิจ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16946 1030020177          โรงเรียนโคกวังวนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16947 1030020178          โรงเรียนบ้ำนโสง(คุรุประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16948 1030020179          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวโคก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16949 1030020180          โรงเรียนบ้ำนหนองยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16950 1030022001          โรงเรียนจักรำชวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16951 1030022006          โรงเรียนโชคชัยสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16952 1030022007          โรงเรียนเมืองพลับพลำพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16953 1030022009          โรงเรียนห้วยแถลงพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16954 1030022011          โรงเรียนหนองบุนนำกประสงค์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16955 1030022013          โรงเรียนท่ำช้ำงรำษฏร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16956 1030030001          โรงเรียนบ้ำนโกรกส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16957 1030030002          โรงเรียนบ้ำนไชยวำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16958 1030030003          โรงเรียนบ้ำนดอนแสนสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16959 1030030004          โรงเรียนบ้ำนหนองต้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16960 1030030005          โรงเรียนบ้ำนหนองใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16961 1030030006          โรงเรียนบ้ำนใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16962 1030030007          โรงเรียนบ้ำนสระผักโพด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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16963 1030030008          โรงเรียนบ้ำนซับก้ำนเหลือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16964 1030030009          โรงเรียนบ้ำนหนองโสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16965 1030030010          โรงเรียนบ้ำนหนองหว้ำประชำอำสำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16966 1030030011          โรงเรียนบ้ำนครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16967 1030030012          โรงเรียนบ้ำนโคกกระชำยโนนกุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16968 1030030013          โรงเรียนบ้ำนโคกใบบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16969 1030030014          โรงเรียนบ้ำนมำบกรำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16970 1030030015          โรงเรียนบ้ำนตะกุดโนนระเวียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16971 1030030016          โรงเรียนบ้ำนหนองโบสก์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16972 1030030017          โรงเรียนบ้ำนไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16973 1030030018          โรงเรียนชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชำฯ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16974 1030030019          โรงเรียนบ้ำนคลองยำง(มูลบนอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16975 1030030020          โรงเรียนจอมทองวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16976 1030030021          โรงเรียนบ้ำนหนองหว้ำดอนตะเกียด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16977 1030030022          โรงเรียนบ้ำนเฉลียง(คุรุรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16978 1030030023          โรงเรียนบ้ำนทุ่งแขวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16979 1030030024          โรงเรียนบ้ำนพนำหนองหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16980 1030030025          โรงเรียนบ้ำนหนองรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16981 1030030026          โรงเรียนบ้ำนแชะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16982 1030030027          โรงเรียนบ้ำนดอนกรูด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16983 1030030028          โรงเรียนบ้ำนหนองตะแบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16984 1030030029          โรงเรียนบ้ำนเทพนิมิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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16985 1030030030          โรงเรียนบ้ำนซับสะเดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16986 1030030031          โรงเรียนบ้ำนบุตำโฮ-โนนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16987 1030030033          โรงเรียนบ้ำนอังโกน-ห้วยทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16988 1030030034          โรงเรียนบ้ำนบุมะค่ำ(ชำวไร่สำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16989 1030030035          โรงเรียนบ้ำนบุยำยแลบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16990 1030030036          โรงเรียนบ้ำนมำบตะโกเอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16991 1030030037          โรงเรียนบ้ำนหนองสองห้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16992 1030030038          โรงเรียนบ้ำนหนองไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16993 1030030039          โรงเรียนบ้ำนทรัพย์เจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16994 1030030040          โรงเรียนบ้ำนโปร่งสนวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16995 1030030041          โรงเรียนบ้ำนไร่แหลมทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16996 1030030042          โรงเรียนบ้ำนล ำเพียก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16997 1030030043          โรงเรียนบ้ำนหนองแคทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16998 1030030044          โรงเรียนบ้ำนบุหว้ำสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
16999 1030030045          โรงเรียนบ้ำนหนองหินโคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17000 1030030046          โรงเรียนบ้ำนสระว่ำนพระยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17001 1030030047          โรงเรียนบ้ำนหนองเมำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17002 1030030048          โรงเรียนชุมชนบ้ำนนำรำกอรพิมพ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17003 1030030049          โรงเรียนบ้ำนโคกสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17004 1030030050          โรงเรียนบ้ำนหนองเสือบอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17005 1030030051          โรงเรียนบ้ำนกุดโบสถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17006 1030030052          โรงเรียนบ้ำนโคกโจด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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17007 1030030053          โรงเรียนบ้ำนเตำเหล็ก-ลุมปุ๊ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17008 1030030054          โรงเรียนบ้ำนท่ำเย่ียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17009 1030030055          โรงเรียนบ้ำนสมบัติเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17010 1030030056          โรงเรียนบ้ำนหนองสนวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17011 1030030057          โรงเรียนบ้ำนหนองแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17012 1030030058          โรงเรียนบ้ำนโนนสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17013 1030030059          โรงเรียนบ้ำนบ่อลิงประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17014 1030030060          โรงเรียนบ้ำนรำษฎร์สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17015 1030030061          โรงเรียนบ้ำนรำษฎร์พัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17016 1030030062          โรงเรียนบ้ำนล ำไซกง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17017 1030030063          โรงเรียนตะแบกวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17018 1030030064          โรงเรียนบ้ำนปำงไม้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17019 1030030065          โรงเรียนสำมัคคีประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17020 1030030066          โรงเรียนบ้ำนโคกไม้งำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17021 1030030067          โรงเรียนบ้ำนสระตะเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17022 1030030068          โรงเรียนบ้ำนสันติสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17023 1030030069          โรงเรียนบ้ำนหนองใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17024 1030030070          โรงเรียนบ้ำนดอนแขวนประชำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17025 1030030071          โรงเรียนบ้ำนสุขไพบูลย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17026 1030030072          โรงเรียนบ้ำนหนองขนำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17027 1030030073          โรงเรียนบ้ำนหนองตะเข้-หนองตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17028 1030030074          โรงเรียนบ้ำนหน้ำกลองวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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17029 1030030075          โรงเรียนสกัดนำควิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17030 1030030076          โรงเรียนชุมชนบ้ำนเสิงสำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17031 1030030077          โรงเรียนท้ำวสุรนำรี(2521) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17032 1030030078          โรงเรียนบ้ำนสระประทีป ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17033 1030030079          โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17034 1030030080          โรงเรียนบ้ำนหนองหลักศิลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17035 1030030081          โรงเรียนหนองไผ่วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17036 1030030082          โรงเรียนบ้ำนประชำสันต์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17037 1030030083          โรงเรียนบ้ำนหนองหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17038 1030030084          โรงเรียนบ้ำนนำงเหริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17039 1030030085          โรงเรียนวัดหลุมข้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17040 1030030086          โรงเรียนบ้ำนโคกเกษม(สหรัฐ-รำษฎร์สำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17041 1030030087          โรงเรียนบ้ำนศรีษะกระบือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17042 1030030088          โรงเรียนบ้ำนหนองล้ำงช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17043 1030030089          โรงเรียนวัดมกุฎไทยำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17044 1030030090          โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17045 1030030091          โรงเรียนม่วงแก้ววิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17046 1030030092          โรงเรียนจตุคำมวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17047 1030030093          โรงเรียนบ้ำนโกรกหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17048 1030030094          โรงเรียนวัดบ้ำนพร้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17049 1030030095          โรงเรียนวัดบ้ำนส่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17050 1030030096          โรงเรียนวัดไม้เส่ียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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17051 1030030097          โรงเรียนบ้ำนหนองผักไร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17052 1030030098          โรงเรียนบ้ำนดอน(สหรัฐ-รำษฎร์อุทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17053 1030030099          โรงเรียนชุมชนบ้ำนตะขบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17054 1030030100          โรงเรียนบ้ำนเขำพญำปรำบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17055 1030030101          โรงเรียนบ้ำนคลองสำริกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17056 1030030102          โรงเรียนบ้ำนน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17057 1030030103          โรงเรียนบ้ำนบุหัวช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17058 1030030104          โรงเรียนบ้ำนยำงกระทุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17059 1030030105          โรงเรียนป่ำไม้อุทิศ 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17060 1030030106          โรงเรียนบ้ำนโคกส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17061 1030030107          โรงเรียนบ้ำนวังหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17062 1030030108          โรงเรียนบ้ำนสุขัง(รำษฎร์สำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17063 1030030109          โรงเรียนบ้ำนหนองตำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17064 1030030110          โรงเรียนบ้ำนหนองนมนำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17065 1030030111          โรงเรียนบ้ำนหัน(คุรุรำษฎร์อุทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17066 1030030112          โรงเรียนไผ่สีสุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17067 1030030113          โรงเรียนอำจวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17068 1030030114          โรงเรียนวังวำรีวนรำษฎร์วัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17069 1030030115          โรงเรียนวัดพรหมรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17070 1030030116          โรงเรียนวัดโพธ์ิเมืองสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17071 1030030117          โรงเรียนสวนหมำกสงเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17072 1030030118          โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยำ(โคกศิลำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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17073 1030030119          โรงเรียนบ้ำนพันธ์สงวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17074 1030030120          โรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17075 1030030121          โรงเรียนบ้ำนอ่ำงเก็บน  ำห้วยยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17076 1030030122          โรงเรียนแหลมรวกบ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17077 1030030123          โรงเรียนวัดโคกสระน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17078 1030030124          โรงเรียนวัดทุ่งจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17079 1030030125          โรงเรียนวัดม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17080 1030030126          โรงเรียนวัดหงษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17081 1030030127          โรงเรียนบ้ำนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17082 1030030128          โรงเรียนบ้ำนบ่อปลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17083 1030030129          โรงเรียนรักเมืองไทย 1(มูลนิธิเตชะไพบูลย์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17084 1030030130          โรงเรียนหนองนกเขียนสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17085 1030030131          โรงเรียนบ้ำนโนนแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17086 1030030132          โรงเรียนบ้ำนหนองกก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17087 1030030133          โรงเรียนบ้ำนหนองกระทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17088 1030030134          โรงเรียนบ้ำนหลุมเงิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17089 1030030135          โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17090 1030030136          โรงเรียนบ้ำนเมืองปักสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17091 1030030137          โรงเรียนโพธ์ิทองวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17092 1030030138          โรงเรียนบ้ำนดู่(สหรำษฎร์วิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17093 1030030139          โรงเรียนบ้ำนคลองซับน้อยสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17094 1030030140          โรงเรียนบ้ำนวังตะเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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17095 1030030141          โรงเรียนบ้ำนพัดทะเล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17096 1030030142          โรงเรียนบ้ำนล ำนำงแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17097 1030030143          โรงเรียนบ้ำนเก่ำปอแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17098 1030030144          โรงเรียนบ้ำนขี เหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17099 1030030145          โรงเรียนบ้ำนคลองเตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17100 1030030146          โรงเรียนบ้ำนโป่งสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17101 1030030147          โรงเรียนวัดโพธ์ินิมิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17102 1030030148          โรงเรียนบ้ำนหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17103 1030030149          โรงเรียนสะแกรำชวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17104 1030030150          โรงเรียนวัดใหม่ส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17105 1030030151          โรงเรียนหนองประดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17106 1030030152          โรงเรียนวัดโพนทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17107 1030030153          โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17108 1030030154          โรงเรียนบ้ำนพุปลำไหล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17109 1030030155          โรงเรียนบ้ำนหนองโดน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17110 1030030156          โรงเรียนบ้ำนปลำยดำบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17111 1030030157          โรงเรียนบ้ำนไทยสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17112 1030030158          โรงเรียนบ้ำนบุไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17113 1030030159          โรงเรียนบ้ำนคลองกุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17114 1030030160          โรงเรียนบ้ำนคลองหินร่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17115 1030030162          โรงเรียนบ้ำนระเริง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17116 1030030163          โรงเรียนบ้ำนหนองไม้สัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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17117 1030030164          โรงเรียนบ้ำนไทรงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17118 1030030165          โรงเรียนบ้ำนคลองทุเรียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17119 1030030166          โรงเรียนบ้ำนคลองบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17120 1030030167          โรงเรียนบ้ำนศำลเจ้ำพ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17121 1030030168          โรงเรียนบ้ำนซับไทรทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17122 1030030169          โรงเรียนบ้ำนน  ำซับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17123 1030030170          โรงเรียนบ้ำนบุตะโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17124 1030030171          โรงเรียนบ้ำนคลองทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17125 1030030172          โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17126 1030030173          โรงเรียนบ้ำนคลองใบพัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17127 1030030174          โรงเรียนบ้ำนคลองสะท้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17128 1030030175          โรงเรียนบ้ำนท่ำวังไทรสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17129 1030030176          โรงเรียนบ้ำนวังหมี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17130 1030030177          โรงเรียนบ้ำนโคกสันติสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17131 1030030178          โรงเรียนบ้ำนโนนสำวเอ้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17132 1030030179          โรงเรียนบ้ำนบุเจ้ำคุณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17133 1030030180          โรงเรียนบ้ำนซับเต่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17134 1030030181          โรงเรียนบ้ำนโนนเหล่ือม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17135 1030030182          โรงเรียนด่ำนอุดมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17136 1030030183          โรงเรียนบ้ำนบะใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17137 1030030184          โรงเรียนบ้ำนวังน  ำเขียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17138 1030030185          โรงเรียนบ้ำนหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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17139 1030030186          โรงเรียนบ้ำนหนองโสมง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17140 1030030187          โรงเรียนบ้ำนห้วยน  ำเค็ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17141 1030032001          โรงเรียนครบุรีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17142 1030032002          โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17143 1030032008          โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17144 1030032009          โรงเรียนเสิงสำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17145 1030032011          โรงเรียนปักธงชัยประชำนิรมิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17146 1030032012          โรงเรียนสมเด็จพระธีรญำณมุนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17147 1030040001          โรงเรียนบ้ำนกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17148 1030040002          โรงเรียนบ้ำนสลักใด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17149 1030040003          โรงเรียนจตุรคำมสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17150 1030040004          โรงเรียนบ้ำนโค้งยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17151 1030040006          โรงเรียนบ้ำนนำตะโครก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17152 1030040008          โรงเรียนบ้ำนห้วยตะคร้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17153 1030040009          โรงเรียนบ้ำนนำกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17154 1030040010          โรงเรียนบ้ำนนำใหญ่(เสถียรรำษฎร์รัฐผดุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17155 1030040011          โรงเรียนบ้ำนหนองบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17156 1030040012          โรงเรียนโนนค่ำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17157 1030040013          โรงเรียนบ้ำนกุดปลำเข็งเหมืองล่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17158 1030040014          โรงเรียนบ้ำนกุดหัวช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17159 1030040015          โรงเรียนบ้ำนโคกหินเหล็กไฟ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17160 1030040016          โรงเรียนบ้ำนโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลำงอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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17161 1030040018          โรงเรียนวัดกุดเวียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17162 1030040019          โรงเรียนสันติวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17163 1030040020          โรงเรียนบ้ำนห้วยไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17164 1030040021          โรงเรียนบ้ำนบุตำสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17165 1030040022          โรงเรียนบ้ำนวังรำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17166 1030040023          โรงเรียนบ้ำนวังรำงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17167 1030040024          โรงเรียนบ้ำนหนองม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17168 1030040025          โรงเรียนบ้ำนหนองไม้ตำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17169 1030040026          โรงเรียนบ้ำนหนองเลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17170 1030040027          โรงเรียนบ้ำนมะเกลือเก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17171 1030040028          โรงเรียนบ้ำนไร่โคกสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17172 1030040029          โรงเรียนบ้ำนหนองเบน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17173 1030040030          โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17174 1030040031          โรงเรียนบ้ำนโคกสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17175 1030040032          โรงเรียนบ้ำนทุ่งสะแบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17176 1030040033          โรงเรียนบ้ำนมะเกลือใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17177 1030040034          โรงเรียนบ้ำนใหม่สันติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17178 1030040035          โรงเรียนกิริวัฒนศักด์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17179 1030040036          โรงเรียนบ้ำนบุใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17180 1030040037          โรงเรียนบ้ำนสระเพลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17181 1030040038          โรงเรียนประชำรัฐสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17182 1030040039          โรงเรียนระดมวิทยำนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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17183 1030040040          โรงเรียนแหลมทองวิทยำนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17184 1030040042          โรงเรียนเสมำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17185 1030040043          โรงเรียนบ้ำนส้มกบงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17186 1030040044          โรงเรียนบ้ำนโสกแจ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17187 1030040045          โรงเรียนบ้ำนแก่นท้ำว(อโศกสงเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17188 1030040046          โรงเรียนบ้ำนทะเล(เสมำประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17189 1030040047          โรงเรียนบ้ำนน้อยกุดคล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17190 1030040048          โรงเรียนบ้ำนโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17191 1030040049          โรงเรียนบ้ำนหนองตะไก้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17192 1030040050          โรงเรียนบ้ำนหนองพยอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17193 1030040051          โรงเรียนบ้ำนหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17194 1030040053          โรงเรียนบ้ำนกุดขมิ น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17195 1030040054          โรงเรียนบ้ำนสองคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17196 1030040055          โรงเรียนบ้ำนปำงละกอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17197 1030040056          โรงเรียนบ้ำนวังกระสวย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17198 1030040057          โรงเรียนบ้ำนวังโรงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17199 1030040058          โรงเรียนบ้ำนซับใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17200 1030040059          โรงเรียนบ้ำนโนนรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17201 1030040060          โรงเรียนบ้ำนกุดน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17202 1030040062          โรงเรียนบ้ำนโนนเสลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17203 1030040063          โรงเรียนบ้ำนวังกรวด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17204 1030040064          โรงเรียนบ้ำนหนองสลักได ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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17205 1030040065          โรงเรียนบ้ำนใหม่(ประชำอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17206 1030040066          โรงเรียนพรพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17207 1030040067          โรงเรียนเจ.ซี.โครำชอนุสรณ์ 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17208 1030040068          โรงเรียนนิยมมิตรวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17209 1030040069          โรงเรียนบ้ำนซับศรีจันทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17210 1030040070          โรงเรียนบ้ำนมะค่ำงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17211 1030040071          โรงเรียนเท่ียงธรรมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17212 1030040072          โรงเรียนบ้ำนปำงโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17213 1030040073          โรงเรียนประชำรำษฎร์สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17214 1030040074          โรงเรียนรำมวิทยำประชำนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17215 1030040075          โรงเรียนบ้ำนดอนเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17216 1030040076          โรงเรียนนำหว้ำไตรประชำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17217 1030040077          โรงเรียนหนองแวงพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17218 1030040078          โรงเรียนบ้ำนหนองโอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17219 1030040079          โรงเรียนบ้ำนหัน(วุฒิวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17220 1030040080          โรงเรียนคีรีวัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17221 1030040081          โรงเรียนบ้ำนกุดชะนวนรัฐรำษฎร์สวัสด์ิอุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17222 1030040082          โรงเรียนบ้ำนโนนกุ่มมิตรภำพท่ี210 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17223 1030040083          โรงเรียนบ้ำนหนองขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17224 1030040084          โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17225 1030040085          โรงเรียนถนนมิตรภำพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17226 1030040086          โรงเรียนบ้ำนคลองตะแบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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17227 1030040087          โรงเรียนบ้ำนซับตะเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17228 1030040088          โรงเรียนบ้ำนเลิศสวัสด์ิ(รำษฎร์รังสรรค์วิทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17229 1030040089          โรงเรียนบ้ำนลำดบัวขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17230 1030040090          โรงเรียนบ้ำนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17231 1030040091          โรงเรียนบ้ำนใหม่ส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17232 1030040092          โรงเรียนหนองน  ำขุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17233 1030040093          โรงเรียนบ้ำนห้วยลุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17234 1030040094          โรงเรียนบ้ำนโนนประดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17235 1030040095          โรงเรียนบ้ำนวังรำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17236 1030040096          โรงเรียนบ้ำนวังโรงใหญ่สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17237 1030040097          โรงเรียนบ้ำนหนองกระทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17238 1030040098          โรงเรียนสันติพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17239 1030040100          โรงเรียนบ้ำนถนนคด(ศรีวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17240 1030040101          โรงเรียนบ้ำนนำดีศรีสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17241 1030040102          โรงเรียนไทยวัฒนำประชำรัฐ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17242 1030040103          โรงเรียนคลองแจ้งวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17243 1030040104          โรงเรียนคลองไทรวิทยำสิทธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17244 1030040105          โรงเรียนทับ6วิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17245 1030040106          โรงเรียนสง่ำพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17246 1030040107          โรงเรียนหนองน  ำใส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17247 1030040108          โรงเรียนบ้ำนหนองกก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17248 1030040109          โรงเรียนห้วยทรำยวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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17249 1030040110          โรงเรียนบ้ำนห้วยตะแคงใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17250 1030040111          โรงเรียนบ้ำนห้วยตะแคง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17251 1030040112          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17252 1030040113          โรงเรียนบ้ำนหนองไม้ตำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17253 1030040114          โรงเรียนโนนกรำดสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17254 1030040115          โรงเรียนบ้ำนซับชุมพล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17255 1030040116          โรงเรียนบ้ำนโนนสง่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17256 1030040117          โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17257 1030040118          โรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17258 1030040119          โรงเรียนบ้ำนหนองห่ำน(ประชำสำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17259 1030040120          โรงเรียนบุญบันดำลวิทยำนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17260 1030040121          โรงเรียนเบทำโกรวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17261 1030040122          โรงเรียนวัดกลำงดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17262 1030040123          โรงเรียนวัดมิตรภำพวนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17263 1030040124          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองล ำตะคอง 5 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17264 1030040125          โรงเรียนบ้ำนหนองตะกู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17265 1030040126          โรงเรียนขนงพระใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17266 1030040128          โรงเรียนบ้ำนเขำจันทน์หอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17267 1030040129          โรงเรียนวัดขนงพระเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17268 1030040130          โรงเรียนบ้ำนซับเศรษฐี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17269 1030040131          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองล ำตะคอง 4 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17270 1030040132          โรงเรียนบ้ำนหนองหมำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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17271 1030040133          โรงเรียนวันอำสำพัฒนำ 2520 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17272 1030040134          โรงเรียนบ้ำนโป่งวัวแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17273 1030040135          โรงเรียนบ้ำนวังสีสด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17274 1030040136          โรงเรียนบ้ำนหนองไข่น  ำ(ล ำพญำกลำง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17275 1030040137          โรงเรียนบ้ำนหนองตอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17276 1030040138          โรงเรียนเสนำรัฐวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17277 1030040139          โรงเรียนบ้ำนป่ำไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17278 1030040140          โรงเรียนบ้ำนสอยดำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17279 1030040141          โรงเรียนบ้ำนสำยชนวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17280 1030040142          โรงเรียนบ้ำนหนองกะทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17281 1030040143          โรงเรียนบ้ำนปำกช่อง(คุรุสำมัคคี 1) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17282 1030040144          โรงเรียนบ้ำนปำงแก(สภำประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17283 1030040145          โรงเรียนบ้ำนล ำทองหลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17284 1030040146          โรงเรียนบ้ำนหนองกะจะ(ธงนิมลอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17285 1030040147          โรงเรียนบ้ำนหนองตำแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17286 1030040148          โรงเรียนบ้ำนหนองมะค่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17287 1030040149          โรงเรียนบ้ำนหนองอีเหลอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17288 1030040150          โรงเรียนเติมแสงไขปำกช่องวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17289 1030040151          โรงเรียนบ้ำนซับน  ำเย็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17290 1030040152          โรงเรียนวัดบันไดม้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17291 1030040153          โรงเรียนบ้ำนโป่งตำลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17292 1030040154          โรงเรียนบ้ำนหนองคุ้มวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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17293 1030040155          โรงเรียนบ้ำนหนองจอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17294 1030040156          โรงเรียนบ้ำนหนองซ่อมตะเคียนงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17295 1030040157          โรงเรียนสระน  ำใสวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17296 1030040158          โรงเรียนผ่ำนศึกสงเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17297 1030040159          โรงเรียนบ้ำนซับใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17298 1030040160          โรงเรียนบ้ำนโนนกระโดน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17299 1030040161          โรงเรียนบ้ำนโศกน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17300 1030040162          โรงเรียนบ้ำนหัวป้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17301 1030040163          โรงเรียนบ้ำนเขำแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17302 1030040164          โรงเรียนบ้ำนคลองมะค่ำหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17303 1030040165          โรงเรียนบ้ำนวังกะทะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17304 1030040166          โรงเรียนบ้ำนหนองขวำงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17305 1030040167          โรงเรียนประชำรัฐวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17306 1030040168          โรงเรียนบ้ำนป่ำกล้วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17307 1030040169          โรงเรียนบ้ำนกุดโง้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17308 1030040170          โรงเรียนบ้ำนซับน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17309 1030040171          โรงเรียนบ้ำนวังไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17310 1030040172          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองล ำตะคอง 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17311 1030040173          โรงเรียนบ้ำนหินดำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17312 1030040174          โรงเรียนบ้ำนหินเพิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17313 1030040175          โรงเรียนบ้ำนเขำวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17314 1030040176          โรงเรียนบ้ำนโป่งกะสัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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17315 1030040177          โรงเรียนบ้ำนนำ(ประสิทธ์ิวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17316 1030040178          โรงเรียนวัดวชิรำลงกรณวรำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17317 1030040179          โรงเรียนไตรรัตน์วิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17318 1030040180          โรงเรียนบ้ำนคลองยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17319 1030040181          โรงเรียนบ้ำนซับหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17320 1030040182          โรงเรียนบ้ำนท่ำมะนำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17321 1030040183          โรงเรียนบ้ำนท่ำเล่ือนสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17322 1030040184          โรงเรียนบ้ำนหนองสำหร่ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17323 1030040185          โรงเรียนนิคมชลประทำนสงเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17324 1030040186          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองล ำตะคอง 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17325 1030040187          โรงเรียนบ้ำนบ่อทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17326 1030040188          โรงเรียนบ้ำนคลองเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17327 1030040189          โรงเรียนบ้ำนคลองเสือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17328 1030040190          โรงเรียนบ้ำนท่ำช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17329 1030040191          โรงเรียนบ้ำนปรำงคล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17330 1030040192          โรงเรียนบ้ำนหมูสี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17331 1030040193          โรงเรียนบ้ำนคลองดินด ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17332 1030040194          โรงเรียนบ้ำนบุ่งเตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17333 1030042009          โรงเรียนหนองน  ำใสพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17334 1030042012          โรงเรียนปำกช่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17335 1030042013          โรงเรียนมัธยมวชิรำลงกรณวรำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17336 1030050001          โรงเรียนบ้ำนถนนหักใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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17337 1030050002          โรงเรียนบ้ำนไร่(ทองคูณคุรุรำษฎร์สำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17338 1030050003          โรงเรียนบ้ำนส ำนักพิมำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17339 1030050004          โรงเรียนบ้ำนหนองกระเทียมเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17340 1030050005          โรงเรียนวัดกุดพิมำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17341 1030050006          โรงเรียนบ้ำนหำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17342 1030050007          โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17343 1030050008          โรงเรียนบ้ำนใหม่เจริญสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17344 1030050009          โรงเรียนบ้ำนจ่ันโคกรักษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17345 1030050010          โรงเรียนด่ำนขุนทด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17346 1030050011          โรงเรียนบ้ำนละเลิงพิมำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17347 1030050012          โรงเรียนวัดบ้ำนด่ำนนอก(เสรีธรรมวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17348 1030050013          โรงเรียนบ้ำนพระมะขำมสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17349 1030050014          โรงเรียนบ้ำนหนองบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17350 1030050015          โรงเรียนบ้ำนดอนด่ำนใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17351 1030050016          โรงเรียนชุมชนบ้ำนกุดม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17352 1030050017          โรงเรียนไชยณรงค์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17353 1030050018          โรงเรียนบ้ำนโกรกลึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17354 1030050019          โรงเรียนบ้ำนหนองละม่ัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17355 1030050020          โรงเรียนบ้ำนหินลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17356 1030050021          โรงเรียนบ้ำนหินหล่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17357 1030050022          โรงเรียนบ้ำนตะเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17358 1030050023          โรงเรียนบ้ำนคลองแคเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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17359 1030050024          โรงเรียนบ้ำนโนนเต็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17360 1030050025          โรงเรียนบ้ำนโนนเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17361 1030050027          โรงเรียนบ้ำนกุดโดก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17362 1030050028          โรงเรียนบ้ำนเก่ำ-บ้ำนน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17363 1030050029          โรงเรียนบ้ำนโนนสะเดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17364 1030050030          โรงเรียนบ้ำนมะเริง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17365 1030050031          โรงเรียนบ้ำนวังโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17366 1030050032          โรงเรียนบ้ำนสระพัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17367 1030050033          โรงเรียนวัดบ้ำนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17368 1030050034          โรงเรียนบ้ำนประดู่งำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17369 1030050035          โรงเรียนบ้ำนแปรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17370 1030050036          โรงเรียนบ้ำนฝำยโบสถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17371 1030050038          โรงเรียนบ้ำนหนองปรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17372 1030050039          โรงเรียนบ้ำนหนองพลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17373 1030050040          โรงเรียนบ้ำนดอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17374 1030050041          โรงเรียนบ้ำนโนนสง่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17375 1030050042          โรงเรียนบ้ำนโป่งกระสัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17376 1030050043          โรงเรียนบ้ำนพันชนะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17377 1030050044          โรงเรียนบ้ำนมำบกรำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17378 1030050045          โรงเรียนบ้ำนหลุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17379 1030050046          โรงเรียนวัดสระจรเข้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17380 1030050047          โรงเรียนบ้ำนหนองสำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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17381 1030050048          โรงเรียนบ้ำนเกำะลอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17382 1030050049          โรงเรียนบ้ำนดอนใหญ่หนองโสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17383 1030050050          โรงเรียนบ้ำนวังสนวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17384 1030050051          โรงเรียนบ้ำนหนองขุยคูเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17385 1030050052          โรงเรียนบ้ำนหนองหัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17386 1030050053          โรงเรียนบ้ำนหนองแหน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17387 1030050054          โรงเรียนบ้ำนใหม่ชัยพฤกษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17388 1030050055          โรงเรียนบ้ำนใหม่ศรีสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17389 1030050056          โรงเรียนวัดหนองกรำด(สังวรอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17390 1030050057          โรงเรียนบ้ำนหนองไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17391 1030050058          โรงเรียนบ้ำนหนองแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17392 1030050059          โรงเรียนบ้ำนหนองสะแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17393 1030050060          โรงเรียนบ้ำนโคกสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17394 1030050061          โรงเรียนบ้ำนหนองกระเทียมใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17395 1030050062          โรงเรียนวัดกุดน  ำใส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17396 1030050063          โรงเรียนบ้ำนจะบู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17397 1030050064          โรงเรียนบ้ำนโนนระเวียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17398 1030050065          โรงเรียนบ้ำนเมืองตะโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17399 1030050066          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวตะเกียด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17400 1030050067          โรงเรียนบ้ำนห้วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17401 1030050068          โรงเรียนบ้ำนสระขี ตุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17402 1030050069          โรงเรียนบ้ำนดอนมุกมัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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17403 1030050070          โรงเรียนบ้ำนโค้งตะคร้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17404 1030050071          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวละคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17405 1030050072          โรงเรียนบ้ำนเข่ือน(ท่ำพระประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17406 1030050073          โรงเรียนบ้ำนหินเพิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17407 1030050074          โรงเรียนบ้ำนหนองใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17408 1030050075          โรงเรียนบ้ำนห้วยบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17409 1030050076          โรงเรียนบ้ำนซับพลู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17410 1030050077          โรงเรียนบ้ำนซับยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17411 1030050078          โรงเรียนบ้ำนป่ำรังงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17412 1030050079          โรงเรียนบ้ำนศิลำร่วมสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17413 1030050080          โรงเรียนบ้ำนหนองกรำดน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17414 1030050081          โรงเรียนบ้ำนน้อยพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17415 1030050082          โรงเรียนบ้ำนปรำสำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17416 1030050083          โรงเรียนบ้ำนห้วยจรเข้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17417 1030050084          โรงเรียนบ้ำนกุดนำงทอหูก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17418 1030050085          โรงเรียนบ้ำนค่ำยทะยิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17419 1030050086          โรงเรียนบ้ำนทุ่งสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17420 1030050089          โรงเรียนบ้ำนหินดำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17421 1030050090          โรงเรียนบ้ำนท่ำขี เหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17422 1030050091          โรงเรียนบัวปุ่นสันเทียะอนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17423 1030050092          โรงเรียนบ้ำนก ำปัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17424 1030050093          โรงเรียนบ้ำนจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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17425 1030050094          โรงเรียนบ้ำนนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17426 1030050095          โรงเรียนบ้ำนอ้อไพล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17427 1030050096          โรงเรียนศรีชลสินธ์ุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17428 1030050097          โรงเรียนบ้ำนกะพี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17429 1030050098          โรงเรียนบ้ำนค้ำงพลู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17430 1030050099          โรงเรียนวัดหนองรำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17431 1030050100          โรงเรียนบ้ำนซินหนองเขวำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17432 1030050101          โรงเรียนบ้ำนโนนพุทรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17433 1030050102          โรงเรียนชุมชนบ้ำนด่ำนจำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17434 1030050103          โรงเรียนบ้ำนตะคร้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17435 1030050104          โรงเรียนบ้ำนหอกลองกระสัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17436 1030050105          โรงเรียนบ้ำนถนนโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17437 1030050106          โรงเรียนบ้ำนดอนสระจันทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17438 1030050107          โรงเรียนโนนไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17439 1030050108          โรงเรียนบ้ำนด่ำนกรงกรำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17440 1030050109          โรงเรียนบ้ำนโนนหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17441 1030050110          โรงเรียนบ้ำนสระจรเข้(คุรุรำษฎร์ฯ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17442 1030050111          โรงเรียนศิริบ้ำนไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17443 1030050112          โรงเรียนบ้ำนใหม่โคกพรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17444 1030050113          โรงเรียนบ้ำนกระดำน(รัฐประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17445 1030050114          โรงเรียนบ้ำนบัลลังก์สะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17446 1030050115          โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิตำสี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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17447 1030050116          โรงเรียนบ้ำนเมืองเก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17448 1030050117          โรงเรียนบ้ำนสระตะเฆ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17449 1030050118          โรงเรียนบ้ำนหนองแจง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17450 1030050119          โรงเรียนบึงค ำคู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17451 1030050120          โรงเรียนเทพคงคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17452 1030050121          โรงเรียนบ้ำนหนองกลำงดอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17453 1030050122          โรงเรียนบุ่งสะอำดวัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17454 1030050123          โรงเรียนบ้ำนวัง(สำยอนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17455 1030050124          โรงเรียนดอนน  ำใสวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17456 1030050125          โรงเรียนบ้ำนหนองดุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17457 1030050126          โรงเรียนบ้ำนมะเกลือโกรกกระสัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17458 1030050127          โรงเรียนบ้ำนมะค่ำดอนทะยิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17459 1030050128          โรงเรียนชุมชนบ้ำนโคกสวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17460 1030050129          โรงเรียนบ้ำนโคกหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17461 1030050130          โรงเรียนบ้ำนบุสำยออ(บุญเขตบริหำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17462 1030050131          โรงเรียนบ้ำนสระตอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17463 1030050132          โรงเรียนบ้ำนหนองกรำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17464 1030050133          โรงเรียนบ้ำนทรงธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17465 1030050134          โรงเรียนบ้ำนนำรำยณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17466 1030050135          โรงเรียนบ้ำนส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17467 1030050136          โรงเรียนบ้ำนหนองประดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17468 1030050137          โรงเรียนอนุบำลขำมสะแกแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

17469 1030050138          โรงเรียนบ้ำนคู(ประชำอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17470 1030050139          โรงเรียนบ้ำนหญ้ำคำโนนแจง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17471 1030050140          โรงเรียนบ้ำนหนองจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17472 1030050141          โรงเรียนบ้ำนหนุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17473 1030050142          โรงเรียนบ้ำนชีวึก(สังฆประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17474 1030050143          โรงเรียนบ้ำนโนนผักชี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17475 1030050144          โรงเรียนบึงพัฒนำประชำร่วมจิตฯ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17476 1030050145          โรงเรียนบ้ำนหนองกระทุ่มสระอโนดำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17477 1030050146          โรงเรียนบ้ำนหนองโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17478 1030050147          โรงเรียนบ้ำนครึมม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17479 1030050148          โรงเรียนบ้ำนงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17480 1030050149          โรงเรียนบ้ำนโนนเมือง(เย่ียมประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17481 1030050150          โรงเรียนบ้ำนสระแจง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17482 1030050151          โรงเรียนบ้ำนดอนพะงำด(รัฐรำษฎร์วิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17483 1030050152          โรงเรียนชุมชนหนองไข่น  ำฯ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17484 1030050153          โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17485 1030050154          โรงเรียนบ้ำนบุตะโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17486 1030050155          โรงเรียนบ้ำนหนองโบสถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17487 1030050156          โรงเรียนบ้ำนคูเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17488 1030050157          โรงเรียนบ้ำนเมืองนำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17489 1030050158          โรงเรียนบ้ำนเสมำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17490 1030050159          โรงเรียนบ้ำนหนองโพธ์ินำมำบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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17491 1030050160          โรงเรียนบ้ำนห้วยโนนพฤกษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17492 1030050161          โรงเรียนบ้ำนเหนือทัพรั ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17493 1030050162          โรงเรียนบ้ำนโคกคูขำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17494 1030050163          โรงเรียนบ้ำนโนนมะเกลือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17495 1030050164          โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17496 1030050165          โรงเรียนบ้ำนโจด(ท้ำวสุรนำรีอนุสรณ์4) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17497 1030050166          โรงเรียนบ้ำนหนองปรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17498 1030050167          โรงเรียนบ้ำนขำมทะเลสอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17499 1030050168          โรงเรียนบ้ำนโคกแฝก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17500 1030050169          โรงเรียนรัฐรำษฎร์รังสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17501 1030050170          โรงเรียนบ้ำนโนนตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17502 1030050171          โรงเรียนบ้ำนบึงอ้อ(ปุ่นอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17503 1030050172          โรงเรียนบ้ำนบุระไหว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17504 1030050173          โรงเรียนบ้ำนกุ่มพะยำหนองกระทุ่มวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17505 1030050174          โรงเรียนบ้ำนหนองกระโดนดอนมะเกลือสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17506 1030050175          โรงเรียนบ้ำนโป่งแดงน  ำฉ่ำสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17507 1030050176          โรงเรียนบ้ำนโนน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17508 1030050177          โรงเรียนบ้ำนโกรกกระหำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17509 1030050178          โรงเรียนบ้ำนโคกแขวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17510 1030050179          โรงเรียนบ้ำนโตนด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17511 1030050180          โรงเรียนบ้ำนพันดุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17512 1030050181          โรงเรียนบ้ำนหนองสะแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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17513 1030050182          โรงเรียนบ้ำนหนองสรวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17514 1030050183          โรงเรียนบ้ำนหนองกก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17515 1030050184          โรงเรียนบ้ำนหนองตะครอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17516 1030050185          โรงเรียนบ้ำนบึงปรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17517 1030050186          โรงเรียนบ้ำนห้วยน  ำเค็ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17518 1030050187          โรงเรียนบ้ำนคลองขำมป้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17519 1030050188          โรงเรียนบ้ำนกุดสระแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17520 1030050189          โรงเรียนบ้ำนวังยำยทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17521 1030050190          โรงเรียนบ้ำนท ำนบเทวดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17522 1030050191          โรงเรียนบ้ำนส ำนักตะคร้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17523 1030050192          โรงเรียนบ้ำนหนองโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17524 1030050193          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17525 1030050194          โรงเรียนบ้ำนโคกกระบือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17526 1030050195          โรงเรียนบ้ำนโนนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17527 1030050197          โรงเรียนบ้ำนวังสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17528 1030050198          โรงเรียนบ้ำนหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17529 1030050199          โรงเรียนบ้ำนหิงห้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17530 1030050200          โรงเรียนบ้ำนใหม่เจริญผล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17531 1030050201          โรงเรียนบ้ำนสะพำนหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17532 1030050202          โรงเรียนกุดตำด ำ(คงฤทธ์ิคุรุรำษฎร์สำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17533 1030050203          โรงเรียนบ้ำนกุดไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17534 1030050204          โรงเรียนบ้ำนดอนขวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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17535 1030050205          โรงเรียนบ้ำนตะเคียนงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17536 1030050206          โรงเรียนบ้ำนโนนงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17537 1030050207          โรงเรียนบ้ำนหนองยำง(อนุศำสนำนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17538 1030050208          โรงเรียนบ้ำนห้วยหุงเกลือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17539 1030050209          โรงเรียนบ้ำนห้วยสำมขำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17540 1030050210          โรงเรียนบ้ำนป่ำเพกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17541 1030050211          โรงเรียนบ้ำนหัวถนน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17542 1030050212          โรงเรียนพังเทียม(คุรุสำมัคคี 2) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17543 1030050213          โรงเรียนบ้ำนโกรกช้ำงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17544 1030050214          โรงเรียนบ้ำนหนองกกตลุกผักไร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17545 1030050215          โรงเรียนบ้ำนทองหลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17546 1030050216          โรงเรียนบ้ำนโพนไพล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17547 1030050217          โรงเรียนชำยพะเนำหนองโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17548 1030050218          โรงเรียนบ้ำนกุดจิกหนองแห้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17549 1030050219          โรงเรียนบ้ำนมำบกรำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17550 1030050221          โรงเรียนบ้ำนเจริญผล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17551 1030050222          โรงเรียนถนนสุรนำรำยณ์(คุรุรัฐประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17552 1030050223          โรงเรียนสระพระขมำดไพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17553 1030050225          โรงเรียนบ้ำนตลุกช่ังโค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17554 1030050226          โรงเรียนบ้ำนถนนหัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17555 1030050227          โรงเรียนบ้ำนหนองกก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17556 1030050228          โรงเรียนบ้ำนหนองหอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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17557 1030050229          โรงเรียนบ้ำนบุเขว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17558 1030050230          โรงเรียนบ้ำนท ำนบพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17559 1030052001          โรงเรียนมัธยมด่ำนขุนทด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17560 1030052002          โรงเรียนหนองกรำดวัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17561 1030052005          โรงเรียนหนองบัวละครวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17562 1030052010          โรงเรียนขำมสะแกแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17563 1030052011          โรงเรียนขำมทะเลสอวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17564 1030052016          โรงเรียนบุญเหลือวิทยำนุสรณ์ 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17565 1030060001          โรงเรียนบ้ำนขำม(ส ำนักงำนสลำกกินแบ่งสมทบ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17566 1030060002          โรงเรียนบ้ำนมะค่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17567 1030060003          โรงเรียนบ้ำนตะหนอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17568 1030060004          โรงเรียนปริยัติไพศำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17569 1030060005          โรงเรียนบ้ำนโคกเส่ียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17570 1030060006          โรงเรียนบ้ำนน้อยหนองหนำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17571 1030060007          โรงเรียนบ้ำนปอบิด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17572 1030060008          โรงเรียนบ้ำนเมืองคง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17573 1030060009          โรงเรียนบ้ำนหนองหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17574 1030060010          โรงเรียนวัดกู่สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17575 1030060011          โรงเรียนบ้ำนไทรโยง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17576 1030060012          โรงเรียนบ้ำนส่ีเหล่ียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17577 1030060013          โรงเรียนบ้ำนดอนใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17578 1030060014          โรงเรียนบ้ำนศรีนิมิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

17579 1030060015          โรงเรียนบ้ำนหนองแขม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17580 1030060016          โรงเรียนบ้ำนโคกตะพำบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17581 1030060017          โรงเรียนบ้ำนตะโกโคก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17582 1030060018          โรงเรียนบ้ำนตะโกทุ่ง(คุรุรำษฎร์รังสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17583 1030060019          โรงเรียนบ้ำนตำจ่ัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17584 1030060020          โรงเรียนบ้ำนตำชู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17585 1030060021          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17586 1030060022          โรงเรียนชุมชนบ้ำนวัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17587 1030060023          โรงเรียนบ้ำนกระถิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17588 1030060024          โรงเรียนบ้ำนคอนเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17589 1030060025          โรงเรียนบ้ำนตะคร้อ(มิตรภำพ4) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17590 1030060026          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17591 1030060027          โรงเรียนบ้ำนหนองพรำนปำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17592 1030060028          โรงเรียนบ้ำนทองหลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17593 1030060029          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวกระจำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17594 1030060030          โรงเรียนบ้ำนตลุกสำหร่ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17595 1030060031          โรงเรียนบ้ำนโนนเต็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17596 1030060032          โรงเรียนวัดบ้ำนหนองกก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17597 1030060033          โรงเรียนบ้ำนประค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17598 1030060034          โรงเรียนบ้ำนปรำงค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17599 1030060035          โรงเรียนบ้ำนหนองส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17600 1030060036          โรงเรียนบ้ำนดอนถ่ัวแปบพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

17601 1030060037          โรงเรียนบ้ำนดอนทะแยง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17602 1030060038          โรงเรียนบ้ำนตะโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17603 1030060039          โรงเรียนบ้ำนทัพมะขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17604 1030060040          โรงเรียนชุมชนคงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17605 1030060041          โรงเรียนบ้ำนโคกเพ็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17606 1030060042          โรงเรียนบ้ำนตลุกหินปูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17607 1030060043          โรงเรียนวันครู 2502 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17608 1030060044          โรงเรียนบ้ำนหนองบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17609 1030060045          โรงเรียนบ้ำนตำก่ิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17610 1030060046          โรงเรียนบ้ำนหนองสะแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17611 1030060047          โรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17612 1030060048          โรงเรียนวนำประชำรัฐบ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17613 1030060049          โรงเรียนห้วยไหวัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17614 1030060050          โรงเรียนบ้ำนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17615 1030060051          โรงเรียนบ้ำนห้วยทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17616 1030060052          โรงเรียนบ้ำนเก่ำค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17617 1030060053          โรงเรียนบ้ำนโจด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17618 1030060054          โรงเรียนบ้ำนดอนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17619 1030060055          โรงเรียนบ้ำนหนองม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17620 1030060056          โรงเรียนบ้ำนหมัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17621 1030060057          โรงเรียนบ้ำนโคกกระเบี องสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17622 1030060058          โรงเรียนบ้ำนดอนตะหนิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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17623 1030060059          โรงเรียนบ้ำนตลุกพลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17624 1030060060          โรงเรียนบ้ำนสระส่ีเหล่ียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17625 1030060061          โรงเรียนบ้ำนหนองโจด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17626 1030060062          โรงเรียนบ้ำนหนองปรือโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17627 1030060063          โรงเรียนบ้ำนหนองม่วงช่ำงพิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17628 1030060064          โรงเรียนบ้ำนโนนเพ็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17629 1030060066          โรงเรียนชุมชนบ้ำนช่อระกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17630 1030060067          โรงเรียนบ้ำนขำมเวียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17631 1030060068          โรงเรียนชุมชนบ้ำนเหล่ือม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17632 1030060069          โรงเรียนบ้ำนโต้นสำมัคคีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17633 1030060070          โรงเรียนบ้ำนดอนเปล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17634 1030060071          โรงเรียนบ้ำนนำคุรุรำษฎร์วัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17635 1030060072          โรงเรียนบ้ำนโนนทองหลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17636 1030060073          โรงเรียนบ้ำนวังโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17637 1030060074          โรงเรียนบ้ำนโคกเพ็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17638 1030060075          โรงเรียนวัดบ้ำนงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17639 1030060076          โรงเรียนบ้ำนดอนแร้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17640 1030060077          โรงเรียนบ้ำนอ้อยช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17641 1030060079          โรงเรียนบ้ำนหนองหว้ำเอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17642 1030060080          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ18 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17643 1030060081          โรงเรียนบ้ำนโคกสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17644 1030060082          โรงเรียนบ้ำนโคกสี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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17645 1030060083          โรงเรียนบ้ำนดอนคนทำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17646 1030060084          โรงเรียนบ้ำนโสกงูเหลือม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17647 1030060085          โรงเรียนบ้ำนหญ้ำคำประชำเนรมิตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17648 1030060086          โรงเรียนบ้ำนกู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17649 1030060087          โรงเรียนบ้ำนโคกน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17650 1030060088          โรงเรียนบ้ำนทองหลำงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17651 1030060089          โรงเรียนวัดบ้ำนกระเบื อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17652 1030060090          โรงเรียนบ้ำนขำมหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17653 1030060091          โรงเรียนบ้ำนโคกสะอำด(ประชำรำษฎร์รังสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17654 1030060092          โรงเรียนบ้ำนดอนหันโนนเพ็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17655 1030060093          โรงเรียนบ้ำนตะคร้อโนนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17656 1030060094          โรงเรียนบ้ำนโนนทองหลำง(ตุ๊ประสิทธ์ิประชำสร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17657 1030060095          โรงเรียนบ้ำนหนองนำโคกไผ่ล้อมสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17658 1030060096          โรงเรียนวัดบ้ำนดอนชุมช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17659 1030060097          โรงเรียนบ้ำนโคกสะอำดสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17660 1030060098          โรงเรียนบ้ำนหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17661 1030060099          โรงเรียนวัดบ้ำนไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17662 1030060100          โรงเรียนวัดบ้ำนหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17663 1030060101          โรงเรียนบ้ำนโนนกระพี วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17664 1030060102          โรงเรียนบ้ำนหนองเม็ก(สถำพรประชำนุเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17665 1030060103          โรงเรียนบ้ำนดอนฆ่ำเสือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17666 1030060104          โรงเรียนบ้ำนป่ำตองท่ำเนินสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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17667 1030060105          โรงเรียนวัดบ้ำนหนองตะไก้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17668 1030060106          โรงเรียนบ้ำนหนองปรือคึมม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17669 1030060107          โรงเรียนบ้ำนห้วยโจด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17670 1030060108          โรงเรียนวัดบ้ำนหนองหัวช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17671 1030060109          โรงเรียนบ้ำนเสมำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17672 1030060110          โรงเรียนบ้ำนหนองแจ้งน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17673 1030060111          โรงเรียนบ้ำนนำดอนบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17674 1030060112          โรงเรียนบ้ำนบุเสมำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17675 1030060113          โรงเรียนบ้ำนหญ้ำคำสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17676 1030060114          โรงเรียนวัดบ้ำนหนองไข่ผ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17677 1030060115          โรงเรียนบ้ำนหนองแจ้งใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17678 1030060116          โรงเรียนบ้ำนโนนมะเฟือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17679 1030060117          โรงเรียนบ้ำนหนองกระทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17680 1030060118          โรงเรียนบ้ำนหนองพลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17681 1030060119          โรงเรียนบ้ำนกระพี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17682 1030060120          โรงเรียนบ้ำนคูขำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17683 1030060121          โรงเรียนบ้ำนสระครก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17684 1030060122          โรงเรียนบ้ำนห้วยยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17685 1030060123          โรงเรียนขำมเตี ยพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17686 1030060124          โรงเรียนบ้ำนดงบัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17687 1030060125          โรงเรียนบ้ำนด่ำนช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17688 1030060126          โรงเรียนวัดบ้ำนหนองหญ้ำปล้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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17689 1030060127          โรงเรียนวัดบ้ำนเก่ำงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17690 1030060128          โรงเรียนบ้ำนอุทัยทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17691 1030060129          โรงเรียนบ้ำนหนองขำมนำดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17692 1030060130          โรงเรียนบ้ำนหนองบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17693 1030060131          โรงเรียนบ้ำนโนนรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17694 1030060132          โรงเรียนบ้ำนหนองสะเดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17695 1030060133          โรงเรียนบ้ำนโนนส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17696 1030060134          โรงเรียนบ้ำนหินลำดหนองโดน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17697 1030060135          โรงเรียนบ้ำนนำแค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17698 1030060136          โรงเรียนบ้ำนโสกน  ำขุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17699 1030060137          โรงเรียนบ้ำนกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17700 1030060138          โรงเรียนบ้ำนแก้งสนำมนำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17701 1030060139          โรงเรียนบ้ำนโนนระเวียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17702 1030060140          โรงเรียนบ้ำนหนองโคบำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17703 1030060141          โรงเรียนบ้ำนหนองเต่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17704 1030060142          โรงเรียนบ้ำนศำลำหนองขอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17705 1030060143          โรงเรียนบ้ำนหนองขำมน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17706 1030060144          โรงเรียนบ้ำนมูกมันโนนอุดมสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17707 1030060145          โรงเรียนบ้ำนหนองบัว(ชำลีรำษฎร์สำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17708 1030060146          โรงเรียนบ้ำนกุดปลำฉลำดหนองปรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17709 1030060147          โรงเรียนบ้ำนหัวหนองฯ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17710 1030060148          โรงเรียนบ้ำนสีสุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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17711 1030060149          โรงเรียนบ้ำนโสกสนวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17712 1030060150          โรงเรียนบ้ำนดอนไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17713 1030060151          โรงเรียนบ้ำนโนนสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17714 1030060152          โรงเรียนบ้ำนโนนดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17715 1030060153          โรงเรียนบ้ำนหนองคอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17716 1030060154          โรงเรียนบ้ำนหลุบกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17717 1030060155          โรงเรียนบ้ำนห้วยม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17718 1030060156          โรงเรียนวัดบ้ำนศำลำดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17719 1030060157          โรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองบัวลำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17720 1030060158          โรงเรียนบ้ำนขำมป้อม(สังวำลย์อนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17721 1030060159          โรงเรียนวังโพน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17722 1030060160          โรงเรียนบ้ำนป่ำหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17723 1030060161          โรงเรียนบ้ำนหนองแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17724 1030060162          โรงเรียนบ้ำนแดงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17725 1030060163          โรงเรียนบ้ำนฝำพนัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17726 1030060164          โรงเรียนบ้ำนเพ็ดน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17727 1030060165          โรงเรียนบ้ำนหนองจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17728 1030060166          โรงเรียนบ้ำนหนองผือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17729 1030060167          โรงเรียนบ้ำนคึมมะอุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17730 1030060168          โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17731 1030060169          โรงเรียนวัดบ้ำนโนนประดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17732 1030060170          โรงเรียนบ้ำนเสว(รำษฎร์สำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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17733 1030060171          โรงเรียนเบญจรำษฎร์ศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17734 1030060172          โรงเรียนวัดบ้ำนมะค่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17735 1030060173          โรงเรียนบ้ำนโพนทอง (สุวรรณรำษฎร์รังสฤษฎ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17736 1030060174          โรงเรียนบ้ำนโนนสัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17737 1030060175          โรงเรียนวัดบ้ำนโนนกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17738 1030060176          โรงเรียนบ้ำนแฝก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17739 1030060177          โรงเรียนวัดบ้ำนสำมเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17740 1030060178          โรงเรียนวัดบ้ำนสีดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17741 1030060179          โรงเรียนวัดบ้ำนดอนโก่ย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17742 1030060180          โรงเรียนบ้ำนหญ้ำคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17743 1030060181          โรงเรียนบ้ำนหินแห่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17744 1030060182          โรงเรียนวัดบ้ำนดอนเต็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17745 1030060183          โรงเรียนวัดบ้ำนเมืองสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17746 1030060184          โรงเรียนบ้ำนหนองตำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17747 1030060185          โรงเรียนบ้ำนหัวนำด ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17748 1030062001          โรงเรียนเมืองคง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17749 1030062003          โรงเรียนเทพำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17750 1030062005          โรงเรียนบ้ำนเหล่ือมพิทยำสรรพ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17751 1030062008          โรงเรียนเกล็ดลิ นวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17752 1030062009          โรงเรียนบึงพะไล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17753 1030062010          โรงเรียนแก้งสนำมนำงพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17754 1030062013          โรงเรียนสีดำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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17755 1030070001          โรงเรียนบ้ำนกระทุ่มรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17756 1030070002          โรงเรียนบ้ำนเขว้ำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17757 1030070003          โรงเรียนบ้ำนหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17758 1030070004          โรงเรียนวัดบ้ำนดอนตะหนิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17759 1030070005          โรงเรียนวัดบ้ำนส่ีเหล่ียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17760 1030070006          โรงเรียนวัดบ้ำนหนองเด่ิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17761 1030070007          โรงเรียนหนองกรดวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17762 1030070008          โรงเรียนบ้ำนละเลิงหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17763 1030070009          โรงเรียนบ้ำนหนองแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17764 1030070010          โรงเรียนดอนมัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17765 1030070011          โรงเรียนช่องแมวพิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17766 1030070012          โรงเรียนดอนใหญ่พัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17767 1030070013          โรงเรียนวัดปลักแรต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17768 1030070014          โรงเรียนสระประดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17769 1030070015          โรงเรียนบ้ำนหนองกก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17770 1030070016          โรงเรียนดอนอีลุ่ม(ประชำรัฐพัฒนำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17771 1030070017          โรงเรียนบ้ำนตลำดไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17772 1030070018          โรงเรียนบ้ำนประทำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17773 1030070019          โรงเรียนวัดบ้ำนขี เหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17774 1030070020          โรงเรียนวัดบ้ำนทุ่งสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17775 1030070021          โรงเรียนบ้ำนโคกล่ำมขี เหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17776 1030070022          โรงเรียนบ้ำนฝำผนัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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17777 1030070023          โรงเรียนบ้ำนวังม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17778 1030070024          โรงเรียนบ้ำนหญ้ำคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17779 1030070025          โรงเรียนวัดบ้ำนหนองสะแบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17780 1030070026          โรงเรียนบ้ำนโนนสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17781 1030070027          โรงเรียนปรำสำทหินนำงร ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17782 1030070028          โรงเรียนบ้ำนหนองห่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17783 1030070029          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวนำค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17784 1030070030          โรงเรียนบ้ำนหนองคอกควำย(คุรุประชำนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17785 1030070032          โรงเรียนรวมมิตรพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17786 1030070033          โรงเรียนโนนเพ็ดวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17787 1030070034          โรงเรียนชุมชนประทำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17788 1030070035          โรงเรียนบ้ำนเตยกระโตน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17789 1030070036          โรงเรียนบ้ำนหนองโน(คุรุรำษฎร์พัฒนำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17790 1030070037          โรงเรียนบ้ำนหันเตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17791 1030070038          โรงเรียนวัดบ้ำนถนนโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17792 1030070039          โรงเรียนวัดบ้ำนนำงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17793 1030070040          โรงเรียนบ้ำนดอนวัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17794 1030070041          โรงเรียนบ้ำนดอนสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17795 1030070042          โรงเรียนเมืองโดนส ำโรง(รัฐประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17796 1030070043          โรงเรียนวัดบ้ำนหนองคู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17797 1030070044          โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17798 1030070045          โรงเรียนบ้ำนคึมหญ้ำนำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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17799 1030070046          โรงเรียนบ้ำนโนนภิบำลโคกกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17800 1030070047          โรงเรียนบ้ำนหนองพลวงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17801 1030070048          โรงเรียนวัดบ้ำนโคกพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17802 1030070049          โรงเรียนวัดบ้ำนโคกสีโนนรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17803 1030070050          โรงเรียนวัดบ้ำนอุ่มจำนโนนงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17804 1030070051          โรงเรียนบ้ำนทุ่งมนวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17805 1030070052          โรงเรียนไตรรำษฎร์สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17806 1030070053          โรงเรียนวัดบ้ำนโคกเพ็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17807 1030070054          โรงเรียนวัดบ้ำนต ำแย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17808 1030070055          โรงเรียนบ้ำนหนองพลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17809 1030070056          โรงเรียนวัดบ้ำนหนองขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17810 1030070057          โรงเรียนวัดบ้ำนหนองคึม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17811 1030070058          โรงเรียนหนองกุงวันชำติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17812 1030070059          โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17813 1030070060          โรงเรียนคมเพชรวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17814 1030070061          โรงเรียนบ้ำนหันห้วยทรำย(คุรุสังฆฯ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17815 1030070062          โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17816 1030070063          โรงเรียนส่ีแยกศรีอรัญวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17817 1030070064          โรงเรียนอัมพวันวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17818 1030070066          โรงเรียนบ้ำนกระเบื อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17819 1030070067          โรงเรียนบ้ำนตลำดประดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17820 1030070068          โรงเรียนบ้ำนโนนตะแบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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17821 1030070069          โรงเรียนบ้ำนโนนพุทรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17822 1030070070          โรงเรียนรำษฎร์สโมสร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17823 1030070071          โรงเรียนบ้ำนกระเบื องใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17824 1030070072          โรงเรียนบ้ำนเตยประชำบ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17825 1030070073          โรงเรียนบ้ำนทับควำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17826 1030070074          โรงเรียนบ้ำนชีวำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17827 1030070075          โรงเรียนบ้ำนซำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17828 1030070076          โรงเรียนบ้ำนดอนเขว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17829 1030070077          โรงเรียนบ้ำนขำมใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17830 1030070078          โรงเรียนบ้ำนดงประชำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17831 1030070079          โรงเรียนบ้ำนโนนโชงโลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17832 1030070080          โรงเรียนบ้ำนมะกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17833 1030070081          โรงเรียนบ้ำนศำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17834 1030070082          โรงเรียนบ้ำนกล้วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17835 1030070083          โรงเรียนบ้ำนโนนม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17836 1030070084          โรงเรียนบ้ำนท่ำหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17837 1030070085          โรงเรียนบ้ำนถนน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17838 1030070086          โรงเรียนจำรย์ต ำรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17839 1030070087          โรงเรียนบ้ำนหวำยโนนโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17840 1030070088          โรงเรียนมะค่ำสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17841 1030070089          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองพิมำย 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17842 1030070090          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองพิมำย 3 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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17843 1030070091          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองพิมำย 6 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17844 1030070092          โรงเรียนบ้ำนโนนกระเบื องฯ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17845 1030070093          โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17846 1030070094          โรงเรียนบ้ำนสะแกงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17847 1030070095          โรงเรียนบ้ำนใหม่ฉมวก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17848 1030070096          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองพิมำย 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17849 1030070097          โรงเรียนกุลโน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17850 1030070098          โรงเรียนท้ำวสุรนำรี(ระดมอนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17851 1030070099          โรงเรียนบ้ำนม่วงขำมประชำรักษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17852 1030070100          โรงเรียนอนุบำลสุริยำอุทัยพิมำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17853 1030070101          โรงเรียนชุมชนบ้ำนวังหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17854 1030070102          โรงเรียนบ้ำนดอนแซะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17855 1030070103          โรงเรียนบ้ำนหนองปรือ(รัฐรำษฎร์พัฒนำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17856 1030070104          โรงเรียนบ้ำนลุงตำมัน(สำขำโนนไม้แดง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17857 1030070105          โรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17858 1030070106          โรงเรียนบ้ำนโคกขำม(นำคพัฒนำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17859 1030070107          โรงเรียนบ้ำนตะคร้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17860 1030070108          โรงเรียนบ้ำนตะบองเจริญรำษฎร์อุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17861 1030070109          โรงเรียนบ้ำนลุงตำมัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17862 1030070110          โรงเรียนบ้ำนหนองขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17863 1030070111          โรงเรียนบ้ำนฉกำจช่องโค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17864 1030070112          โรงเรียนบ้ำนพุทรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

17865 1030070113          โรงเรียนพิมำยสำมัคคี 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17866 1030070114          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองพิมำย 5 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17867 1030070115          โรงเรียนวัดวังน  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17868 1030070116          โรงเรียนบ้ำนคล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17869 1030070117          โรงเรียนบ้ำนซึม(ศีลรำษฎร์นุเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17870 1030070118          โรงเรียนบ้ำนท่ำแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17871 1030070119          โรงเรียนบ้ำนสัมฤทธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17872 1030070120          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองพิมำย 4 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17873 1030070121          โรงเรียนหนองบัวลอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17874 1030070122          โรงเรียนบ้ำนดอนหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17875 1030070123          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17876 1030070124          โรงเรียนบ้ำนหนองโสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17877 1030070125          โรงเรียนเพชรหนองขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17878 1030070126          โรงเรียนพิกุลทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17879 1030070127          โรงเรียนหนองบัวรีรำษฎร์อุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17880 1030070128          โรงเรียนบ้ำนตลำดไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17881 1030070129          โรงเรียนสองห้องแวงน้อยวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17882 1030070130          โรงเรียนบ้ำนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17883 1030070131          โรงเรียนบ้ำนหนองแวงสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17884 1030070132          โรงเรียนวัดเจริญรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17885 1030070133          โรงเรียนวัดโพธ์ิศรีบรรจง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17886 1030070134          โรงเรียนบ้ำนหนองหว้ำประชำสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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17887 1030070135          โรงเรียนบ้ำนหนองตำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17888 1030070136          โรงเรียนท่ำลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17889 1030070137          โรงเรียนบ้ำนพะงำดวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17890 1030070138          โรงเรียนบ้ำนลุงประดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17891 1030070139          โรงเรียนบ้ำนหนองตะคลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17892 1030070140          โรงเรียนบ้ำนหนองนกคู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17893 1030070141          โรงเรียนหนองปรือแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17894 1030070142          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 82 (โคกตองเจริญ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17895 1030070143          โรงเรียนห้วยบงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17896 1030070144          โรงเรียนบ้ำนโคกหินช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17897 1030070145          โรงเรียนโนนตูมรัฐรำษฎร์รังสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17898 1030070146          โรงเรียนบ้ำนสว่ำงนำดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17899 1030070147          โรงเรียนบ้ำนสำหร่ำยวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17900 1030070148          โรงเรียนบ้ำนหนองโดนรกฟ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17901 1030070149          โรงเรียนบ้ำนหนองหว้ำตำด ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17902 1030070150          โรงเรียนวัดสองพ่ีน้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17903 1030070151          โรงเรียนหนองปรือแดง(ศิริรำษฎร์ปกำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17904 1030070152          โรงเรียนบ้ำนโนนยอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17905 1030070153          โรงเรียนบ้ำนยำงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17906 1030070154          โรงเรียนอนุบำลชุมพวงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17907 1030070155          โรงเรียนบ้ำนโคกเพชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17908 1030070156          โรงเรียนบ้ำนดงบัง(สว่ำงวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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17909 1030070157          โรงเรียนบ้ำนโนนรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17910 1030070158          โรงเรียนบ้ำนหนองข่ำวิทยำนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17911 1030070159          โรงเรียนบ้ำนหนองทุ่มโนนหำดวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17912 1030070160          โรงเรียนบ้ำนใหม่พัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17913 1030070161          โรงเรียนบ้ำนใหม่ปฎิรูป ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17914 1030070162          โรงเรียนบ้ำนละโว้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17915 1030070163          โรงเรียนบ้ำนขำมขุนร่มประชำสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17916 1030070164          โรงเรียนบ้ำนดอนล ำดวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17917 1030070165          โรงเรียนบ้ำนประสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17918 1030070166          โรงเรียนวัดโชติกำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17919 1030070167          โรงเรียนอำสนำรำม(เปล่งอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17920 1030070168          โรงเรียนประโดกสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17921 1030070169          โรงเรียนบ้ำนเมืองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17922 1030070170          โรงเรียนบ้ำนหนองหลักสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17923 1030070171          โรงเรียนโนนขุยสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17924 1030070172          โรงเรียนบ้ำนโกรกส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17925 1030070173          โรงเรียนบ้ำนดอนยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17926 1030070174          โรงเรียนบ้ำนนำดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17927 1030070175          โรงเรียนบ้ำนป่ำตะแบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17928 1030070176          โรงเรียนชุมชนโนนแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17929 1030070177          โรงเรียนบ้ำนจำบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17930 1030070178          โรงเรียนบ้ำนดอนตัดเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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17931 1030070179          โรงเรียนบ้ำนหนองบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17932 1030070180          โรงเรียนวัดบ้ำนตะเภำหนุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17933 1030070181          โรงเรียนบ้ำนหนองม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17934 1030070182          โรงเรียนวัดบ้ำนโคกหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17935 1030070183          โรงเรียนบ้ำนโนนตำเถร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17936 1030070184          โรงเรียนวัดบ้ำนทุ่งรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17937 1030070185          โรงเรียนวัดบ้ำนหินตั ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17938 1030070186          โรงเรียนวังหินประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17939 1030070187          โรงเรียนวัดบ้ำนแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17940 1030070188          โรงเรียนบ้ำนฝำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17941 1030070189          โรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17942 1030070190          โรงเรียนบ้ำนส ำพะเนียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17943 1030070191          โรงเรียนคูเตยรำษฎร์สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17944 1030070192          โรงเรียนบ้ำนกระเบื องวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17945 1030070193          โรงเรียนท่ำเรือวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17946 1030070194          โรงเรียนบ้ำนท่ำเย่ียมวิทยำยล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17947 1030070195          โรงเรียนจตุคำมพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17948 1030070196          โรงเรียนบ้ำนโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17949 1030070197          โรงเรียนบ้ำนโนนปีบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17950 1030070198          โรงเรียนเมืองจำกวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17951 1030070199          โรงเรียนบ้ำนโนนต ำหนัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17952 1030070200          โรงเรียนอรพิมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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17953 1030070201          โรงเรียนบ้ำนโนนไม้งำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17954 1030070202          โรงเรียนเมืองยำงคุรุรำษฎร์อุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17955 1030070203          โรงเรียนบ้ำนนำงโทพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17956 1030070204          โรงเรียนบ้ำนโนนตำสุดวิทยำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17957 1030070205          โรงเรียนบ้ำนโนนเพชรพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17958 1030070206          โรงเรียนบ้ำนโนนสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17959 1030070207          โรงเรียนบ้ำนนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17960 1030070208          โรงเรียนบ้ำนครบุรีศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17961 1030070209          โรงเรียนบ้ำนละหำนสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17962 1030070210          โรงเรียนชุมชนล ำทะเมนชัยศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17963 1030070211          โรงเรียนบ้ำนขุย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17964 1030070212          โรงเรียนบ้ำนหนองโป่ง(รำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17965 1030070213          โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่พิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17966 1030070214          โรงเรียนบ้ำนดงหลบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17967 1030070215          โรงเรียนบ้ำนมำบป่ำแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17968 1030070216          โรงเรียนบ้ำนส่ีเหล่ียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17969 1030070217          โรงเรียนบ้ำนหนองจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17970 1030070218          โรงเรียนวัดจันทนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17971 1030070219          โรงเรียนหนองมะเขือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17972 1030070220          โรงเรียนบ้ำนหนองจำนใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17973 1030070221          โรงเรียนบ้ำนช่องแมว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17974 1030070222          โรงเรียนบ้ำนโสกดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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17975 1030070223          โรงเรียนบ้ำนหนองดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17976 1030070224          โรงเรียนบ้ำนหนองม่วงวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17977 1030070225          โรงเรียนบ้ำนหนองยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17978 1030070226          โรงเรียนบ้ำนหินแร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17979 1030070227          โรงเรียนหนองอ้อวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17980 1030070228          โรงเรียนบ้ำนล ำทะเมนชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17981 1030070229          โรงเรียนบ้ำนไพล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17982 1030070230          โรงเรียนบ้ำนหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17983 1030070231          โรงเรียนบ้ำนอ้อประชำสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17984 1030072003          โรงเรียนหันห้วยทรำยพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17985 1030072004          โรงเรียนพิมำยวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17986 1030072005          โรงเรียนพิมำยด ำรงวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17987 1030072006          โรงเรียนนิคมพิมำยศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17988 1030072007          โรงเรียนชุมพวงศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17989 1030072010          โรงเรียนภู่วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17990 1030072011          โรงเรียนมิตรภำพวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17991 1030072012          โรงเรียนกระเบื องนอกพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17992 1030072015          โรงเรียนล ำทะเมนไชยพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17993 1031010001          โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิดอนหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17994 1031010002          โรงเรียนบ้ำนกระสัง(หรุ่นรำษฎร์รังสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17995 1031010003          โรงเรียนบ้ำนหนองม้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17996 1031010004          โรงเรียนบ้ำนกลันทำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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17997 1031010005          โรงเรียนบ้ำนท้องเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17998 1031010006          โรงเรียนบ้ำนพระครูน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
17999 1031010007          โรงเรียนบ้ำนหนองปรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18000 1031010008          โรงเรียนบ้ำนกลำงเพชร (สุโขวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18001 1031010009          โรงเรียนวัดบ้ำนเสม็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18002 1031010010          โรงเรียนไตรภูมิวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18003 1031010011          โรงเรียนบ้ำนโกรกขี หนู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18004 1031010012          โรงเรียนบ้ำนหนองตรำดน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18005 1031010013          โรงเรียนสำมัคคีมีชัยวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18006 1031010014          โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18007 1031010015          โรงเรียนบ้ำนตรำดหนองพลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18008 1031010016          โรงเรียนบ้ำนส ำโรงพรหมอนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18009 1031010017          โรงเรียนวัดบ้ำนถลุงเหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18010 1031010018          โรงเรียนบ้ำนโนนศิลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18011 1031010019          โรงเรียนบ้ำนหนองผักแว่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18012 1031010020          โรงเรียนบ้ำนพะไล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18013 1031010021          โรงเรียนเขตกำรทำงสงเครำะห์5 (ไตรคำมสิทธิศิล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18014 1031010022          โรงเรียนอนุบำลบุรีรัมย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18015 1031010023          โรงเรียนบ้ำนตะเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18016 1031010024          โรงเรียนบ้ำนหนองเพชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18017 1031010025          โรงเรียนวัดบ้ำนสวำยสอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18018 1031010026          โรงเรียนวัดบ้ำนรุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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18019 1031010027          โรงเรียนบ้ำนหนองค่ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18020 1031010028          โรงเรียนบ้ำนดอนใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18021 1031010029          โรงเรียนบ้ำนปรุบุมะค่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18022 1031010030          โรงเรียนบ้ำนโคกระกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18023 1031010031          โรงเรียนบ้ำนม่วงวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18024 1031010032          โรงเรียนอนุบำลเมืองบุรีรัมย์ (บ้ำนบัว) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18025 1031010033          โรงเรียนวัดโพธ์ิทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18026 1031010034          โรงเรียนบ้ำนหนองโสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18027 1031010035          โรงเรียนบ้ำนมะค่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18028 1031010036          โรงเรียนบ้ำนง้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18029 1031010037          โรงเรียนบ้ำนตะโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18030 1031010038          โรงเรียนบ้ำนหนองมะค่ำแต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18031 1031010039          โรงเรียนบ้ำนหนองยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18032 1031010040          โรงเรียนบ้ำนสระเกษ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18033 1031010041          โรงเรียนบ้ำนหนองขวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18034 1031010042          โรงเรียนพระครูวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18035 1031010043          โรงเรียนบ้ำนม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18036 1031010044          โรงเรียนวัดบ้ำนเมืองฝำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18037 1031010045          โรงเรียนวัดบ้ำนเมืองดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18038 1031010046          โรงเรียนบ้ำนโคกกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18039 1031010047          โรงเรียนวัดบ้ำนหนองตลุมปุ๊ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18040 1031010048          โรงเรียนบ้ำนหนองทะลอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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18041 1031010049          โรงเรียนวัดสว่ำงบูรพำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18042 1031010050          โรงเรียนบ้ำนหนองไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18043 1031010051          โรงเรียนบ้ำนสวำยจีก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18044 1031010052          โรงเรียนบ้ำนโคกเปรำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18045 1031010053          โรงเรียนบ้ำนพลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18046 1031010054          โรงเรียนบ้ำนฝ้ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18047 1031010055          โรงเรียนเบญจคำมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18048 1031010056          โรงเรียนบ้ำนหนองปรือน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18049 1031010057          โรงเรียนบ้ำนถำวร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18050 1031010058          โรงเรียนบ้ำนโคกระกำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18051 1031010059          โรงเรียนบ้ำนหนองสองห้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18052 1031010060          โรงเรียนบ้ำนตลำดชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18053 1031010061          โรงเรียนบ้ำนกระเด่ือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18054 1031010062          โรงเรียนบ้ำนร่มไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18055 1031010063          โรงเรียนบ้ำนสำรภี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18056 1031010064          โรงเรียนประชำสวัสด์ิวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18057 1031010065          โรงเรียนวัดบ้ำนสะแกซ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18058 1031010066          โรงเรียนบ้ำนตลำดควำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18059 1031010067          โรงเรียนบ้ำนฝังงำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18060 1031010068          โรงเรียนบ้ำนโนนแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18061 1031010069          โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18062 1031010070          โรงเรียนบ้ำนหนองมะเขือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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18063 1031010071          โรงเรียนบ้ำนสวำยสอ (ประชำบูรณะ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18064 1031010072          โรงเรียนบ้ำนสมสนุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18065 1031010073          โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18066 1031010074          โรงเรียนชุมชนบ้ำนหัววัว (รำษฎร์อุทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18067 1031010075          โรงเรียนบ้ำนเขำกระโดง(ศิลำทองอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18068 1031010076          โรงเรียนบ้ำนเสม็ดโคกตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18069 1031010077          โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18070 1031010078          โรงเรียนบ้ำนโคกหัวช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18071 1031010079          โรงเรียนวัดบ้ำนเย้ยสะแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18072 1031010080          โรงเรียนบ้ำนส ำโรงโนนเค็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18073 1031010081          โรงเรียนบ้ำนม่วงโนนสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18074 1031010082          โรงเรียนบ้ำนนำกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18075 1031010083          โรงเรียนบ้ำนมำบสมอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18076 1031010084          โรงเรียนวัดบ้ำนบัลลังก์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18077 1031010085          โรงเรียนบ้ำนหนองตรำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18078 1031010086          โรงเรียนวัดสถำนีหนองตำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18079 1031010087          โรงเรียนไตรมิตรวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18080 1031010088          โรงเรียนวิมลวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18081 1031010089          โรงเรียนบ้ำนหลักเขต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18082 1031010090          โรงเรียนบ้ำนโคกเก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18083 1031010091          โรงเรียนประกำศธรรมคุณวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18084 1031010092          โรงเรียนบ้ำนโคกสะอำดวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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18085 1031010093          โรงเรียนคงชัยสิทธ์ิวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18086 1031010094          โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18087 1031010095          โรงเรียนบ้ำนโคกวัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18088 1031010096          โรงเรียนบ้ำนโคกกลำงอนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18089 1031010097          โรงเรียนบ้ำนกวำงงอย รัฐรำษฏร์อ ำนวยวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18090 1031010098          โรงเรียนวัดโกรกประดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18091 1031010099          โรงเรียนบ้ำนปัญจคำม (เรียนติสสวงศ์วิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18092 1031010100          โรงเรียนวัดโคกล่ำม สิริประภำวิชำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18093 1031010101          โรงเรียนบ้ำนลุงม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18094 1031010102          โรงเรียนบ้ำนสระคูณ สิริทัศน์ประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18095 1031010103          โรงเรียนวัดโนนส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18096 1031010104          โรงเรียนเรืองทองสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18097 1031010105          โรงเรียนบ้ำนหนองกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18098 1031010106          โรงเรียนบ้ำนว่ำนเข่ือนค้อวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18099 1031010107          โรงเรียนบ้ำนหนองเฒ่ำกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18100 1031010108          โรงเรียนบ้ำนหนองปลิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18101 1031010109          โรงเรียนวัดขี ตุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18102 1031010110          โรงเรียนบ้ำนสนวน ศิริมงคลวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18103 1031010111          โรงเรียนวัดห้วยหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18104 1031010112          โรงเรียนบ้ำนตลำดโพธ์ิ ศรีตลำดโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18105 1031010113          โรงเรียนวัดชัยมงคลปรำสำทวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18106 1031010114          โรงเรียนบ้ำนหนองไฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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18107 1031010115          โรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำปล้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18108 1031010116          โรงเรียนบ้ำนหนองตำดน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18109 1031010117          โรงเรียนบ้ำนหนองไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18110 1031010118          โรงเรียนบ้ำนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18111 1031010119          โรงเรียนบ้ำนหนองม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18112 1031010120          โรงเรียนบ้ำนบริหำรชนบท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18113 1031010121          โรงเรียนบ้ำนทะเมนชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18114 1031010122          โรงเรียนบ้ำนยำง คุรุรำษฏร์รังสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18115 1031010123          โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18116 1031010124          โรงเรียนบ้ำนม่วงหนองบอนสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18117 1031010125          โรงเรียนบ้ำนสระส่ีเหล่ียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18118 1031010126          โรงเรียนบ้ำนซ ำแฮด (นักศึกษำประชำนุสรณ์5) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18119 1031010127          โรงเรียนบ้ำนนำศรีนวล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18120 1031010128          โรงเรียนบ้ำนตูมหวำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18121 1031010129          โรงเรียนวัดบ้ำนบุโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18122 1031010130          โรงเรียนบ้ำนผไทรินทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18123 1031010131          โรงเรียนบ้ำนโคกสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18124 1031010132          โรงเรียนบ้ำนโคกซำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18125 1031010133          โรงเรียนบ้ำนหนองหัวช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18126 1031010134          โรงเรียนบ้ำนโคกสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18127 1031010135          โรงเรียนรวมมิตรวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18128 1031010136          โรงเรียนบ้ำนหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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18129 1031010137          โรงเรียนบ้ำนเมืองแฝก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18130 1031010138          โรงเรียนบ้ำนตูบช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18131 1031010139          โรงเรียนวัดหนองเก้ำข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18132 1031010140          โรงเรียนวัดหนองครก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18133 1031010141          โรงเรียนวัดหนองสองห้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18134 1031010142          โรงเรียนบ้ำนห้วยมะไฟ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18135 1031010143          โรงเรียนวัดหนองขุนปรำบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18136 1031010144          โรงเรียนอนุบำลล ำปลำยมำศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18137 1031010145          โรงเรียนจันทรำวำส (คุรุรำษฎร์วิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18138 1031010146          โรงเรียนบ้ำนแสลงพัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18139 1031010147          โรงเรียนบ้ำนส่ีเหล่ียมน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18140 1031010148          โรงเรียนวัดบ้ำนบุขี เหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18141 1031010149          โรงเรียนบ้ำนโคกใหม่หนองสรวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18142 1031010150          โรงเรียนบ้ำนหนองระนำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18143 1031010151          โรงเรียนบ้ำนหนองผักโพด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18144 1031010152          โรงเรียนจตุคำมสำมัคคีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18145 1031010153          โรงเรียนวัดบ้ำนหนองกะทิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18146 1031010154          โรงเรียนไตรคำมสำมัคคีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18147 1031010155          โรงเรียนวัดบ้ำนหนองปลำไหล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18148 1031010156          โรงเรียนบ้ำนหนองซอแซ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18149 1031010157          โรงเรียนบ้ำนหนองเมืองต่ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18150 1031010158          โรงเรียนบ้ำนแท่นพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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18151 1031010159          โรงเรียนบ้ำนหนองมันปลำ กุศลสำมัคคีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18152 1031010160          โรงเรียนบ้ำนบุตำวงษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18153 1031010161          โรงเรียนบ้ำนหนองโดนประสำทวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18154 1031010162          โรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองบัวโคก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18155 1031010163          โรงเรียนบ้ำนห้วยศำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18156 1031010164          โรงเรียนบ้ำนส่ีเหล่ียมใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18157 1031010165          โรงเรียนวัดบ้ำนตะขบ โนนตะครองโคกใหม่วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18158 1031010166          โรงเรียนวัดหัวสะพำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18159 1031010167          โรงเรียนวัดบ้ำนหินโคน คุรุรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18160 1031010168          โรงเรียนวัดกะทิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18161 1031010169          โรงเรียนวัดโคกสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18162 1031010170          โรงเรียนบ้ำนโคกสนวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18163 1031010171          โรงเรียนบ้ำนช่อผกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18164 1031010172          โรงเรียนบ้ำนบุหนองเทำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18165 1031010173          โรงเรียนบ้ำนส ำโรงโคกเพชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18166 1031010174          โรงเรียนบ้ำนหัวสะพำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18167 1031010175          โรงเรียนบ้ำนโคกสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18168 1031010176          โรงเรียนอนุบำลช ำนิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18169 1031010177          โรงเรียนบ้ำนเมืองยำง (เอ่ียมโอภำสประชำนุกู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18170 1031010178          โรงเรียนบ้ำนโคกขำมโนนสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18171 1031010179          โรงเรียนบ้ำนประคอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18172 1031010180          โรงเรียนบ้ำนกระโดนกะลันทำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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18173 1031010181          โรงเรียนวัดละลวด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18174 1031010182          โรงเรียนบ้ำนหนองพะอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18175 1031010183          โรงเรียนบ้ำนหนองเพิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18176 1031010184          โรงเรียนบ้ำนดอนหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18177 1031010185          โรงเรียนวัดหนองปล่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18178 1031010186          โรงเรียนบ้ำนตำเหล็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18179 1031010187          โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภำพพัฒนำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18180 1031010188          โรงเรียนบ้ำนหนองแต้พัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18181 1031010189          โรงเรียนบ้ำนดงเย็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18182 1031010190          โรงเรียนบ้ำนดงกะทิงมิตรภำพอนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18183 1031010191          โรงเรียนบ้ำนส ำโรงสันติภำพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18184 1031010192          โรงเรียนสรีพรรณสันติภำพนำฝำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18185 1031010193          โรงเรียนบ้ำนโยนช้ำ (บุญอำจวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18186 1031010194          โรงเรียนอนุบำลบ้ำนด่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18187 1031010195          โรงเรียนบ้ำนตะโคงสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18188 1031010196          โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18189 1031010197          โรงเรียนวัดบ้ำนปรำสำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18190 1031010199          โรงเรียนบ้ำนบุมะขำมป้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18191 1031010200          โรงเรียนวัดบ้ำนกะชำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18192 1031010201          โรงเรียนบ้ำนตะโกตำเนตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18193 1031010202          โรงเรียนวัดบ้ำนกะหำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18194 1031010203          โรงเรียนวัดบ้ำนปลัดปุ๊ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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18195 1031012001          โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18196 1031012002          โรงเรียนภัทรบพิตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18197 1031012003          โรงเรียนบัวหลวงวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18198 1031012004          โรงเรียนพระครูพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18199 1031012005          โรงเรียนสองห้องพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18200 1031012006          โรงเรียนกนกศิลป์พิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18201 1031012007          โรงเรียนสวำยจีกพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18202 1031012008          โรงเรียนหนองตำดพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18203 1031012009          โรงเรียนกลันทำพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18204 1031012010          โรงเรียนธำรทองพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18205 1031012011          โรงเรียนล ำปลำยมำศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18206 1031012012          โรงเรียนตลำดโพธ์ิพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18207 1031012013          โรงเรียนจตุรำษฎร์พิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18208 1031012014          โรงเรียนเมืองแฝกพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18209 1031012015          โรงเรียนทะเมนชัยพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18210 1031012016          โรงเรียนช ำนิพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18211 1031012017          โรงเรียนรมย์บุรีพิทยำคม รัชมังคลำภิเษก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18212 1031020001          โรงเรียนอนุบำลกระสัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18213 1031020002          โรงเรียนวัดบ้ำนหนองแขม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18214 1031020003          โรงเรียนบ้ำนตะเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18215 1031020004          โรงเรียนบ้ำนระโยงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18216 1031020005          โรงเรียนบ้ำนขำมตำเบ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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18217 1031020006          โรงเรียนบ้ำนถนน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18218 1031020007          โรงเรียนบ้ำนหนองตระเสก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18219 1031020008          โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18220 1031020009          โรงเรียนวัดบ้ำนกันทรำรมย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18221 1031020010          โรงเรียนบ้ำนระกำเสม็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18222 1031020011          โรงเรียนบ้ำนหนองขอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18223 1031020012          โรงเรียนบ้ำนดอนยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18224 1031020013          โรงเรียนบ้ำนโคกยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18225 1031020014          โรงเรียนวัดบ้ำนชุมแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18226 1031020015          โรงเรียนบ้ำนก้ำนเหลือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18227 1031020016          โรงเรียนบ้ำนไม้แดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18228 1031020017          โรงเรียนบ้ำนสวำยสอ ไกรปัญญำนุเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18229 1031020018          โรงเรียนบ้ำนไผ่ลวก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18230 1031020019          โรงเรียนวัดปทุมคงคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18231 1031020020          โรงเรียนบ้ำนกะนัง (ฤทธ์ิประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18232 1031020021          โรงเรียนบ้ำนตำสะด ำ (สุรวุฒิอนุเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18233 1031020022          โรงเรียนบ้ำนส ำโรง (ภิญโญอนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18234 1031020023          โรงเรียนบ้ำนระกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18235 1031020024          โรงเรียนวัดอินทบูรพำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18236 1031020025          โรงเรียนบ้ำนนำรำกัลยำประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18237 1031020026          โรงเรียนบ้ำนเมืองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18238 1031020027          โรงเรียนบ้ำนสวำยสอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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18239 1031020028          โรงเรียนวัดธรรมถำวร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18240 1031020029          โรงเรียนบ้ำนอโณทัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18241 1031020030          โรงเรียนบ้ำนล ำดวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18242 1031020031          โรงเรียนวัดบ้ำนหนองพลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18243 1031020032          โรงเรียนบ้ำนยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18244 1031020033          โรงเรียนบ้ำนแสลงพันกระเจำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18245 1031020034          โรงเรียนบ้ำนแซวประดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18246 1031020035          โรงเรียนบ้ำนโนนสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18247 1031020036          โรงเรียนบ้ำนขำมสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18248 1031020037          โรงเรียนบ้ำนศรีภูมิสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18249 1031020038          โรงเรียนบ้ำนโคกสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18250 1031020039          โรงเรียนบ้ำนนำรำใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18251 1031020040          โรงเรียนบ้ำนตำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18252 1031020041          โรงเรียนชุมชนบ้ำนสองชั น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18253 1031020042          โรงเรียนวัดบ้ำนจอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18254 1031020043          โรงเรียนบ้ำนเสม็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18255 1031020044          โรงเรียนบ้ำนหนองรักษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18256 1031020045          โรงเรียนบ้ำนเสม็ดประชำอุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18257 1031020046          โรงเรียนบ้ำนโคลด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18258 1031020047          โรงเรียนบ้ำนสูงเนิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18259 1031020048          โรงเรียนบ้ำนทุ่งสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18260 1031020049          โรงเรียนบ้ำนบัวถนน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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18261 1031020050          โรงเรียนบ้ำนจะเนียงสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18262 1031020051          โรงเรียนบ้ำนตะครองใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18263 1031020052          โรงเรียนวัดบ้ำนปรำสำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18264 1031020053          โรงเรียนบ้ำนละลูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18265 1031020054          โรงเรียนบ้ำนช ำแระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18266 1031020055          โรงเรียนบ้ำนหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18267 1031020056          โรงเรียนวัดหนองตะครอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18268 1031020057          โรงเรียนบ้ำนเสม็ด สำมัคคีรำษฎร์วิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18269 1031020058          โรงเรียนบ้ำนโนนแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18270 1031020059          โรงเรียนบ้ำนจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18271 1031020060          โรงเรียนบ้ำนหนองเหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18272 1031020061          โรงเรียนบ้ำนกุดใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18273 1031020062          โรงเรียนบ้ำนห้วยส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18274 1031020063          โรงเรียนบ้ำนกุดโคลน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18275 1031020064          โรงเรียนบ้ำนน  ำอ้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18276 1031020065          โรงเรียนบ้ำนตะครอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18277 1031020066          โรงเรียนบ้ำนตำเป้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18278 1031020067          โรงเรียนบ้ำนประดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18279 1031020068          โรงเรียนบ้ำนเขำคอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18280 1031020069          โรงเรียนบ้ำนโคกกลอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18281 1031020070          โรงเรียนบ้ำนส่ีเหล่ียมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18282 1031020071          โรงเรียนบ้ำนหนองตะโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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18283 1031020072          โรงเรียนบ้ำนหนองเอียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18284 1031020073          โรงเรียนบ้ำนละหอกกระสัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18285 1031020074          โรงเรียนบ้ำนโนนศิลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18286 1031020075          โรงเรียนบ้ำนไพรวัลย์น้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18287 1031020076          โรงเรียนบ้ำนหนองตะขบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18288 1031020077          โรงเรียนบ้ำนโคกตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18289 1031020078          โรงเรียนบ้ำนรำษฏร์นิยม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18290 1031020079          โรงเรียนบ้ำนหนองม่วงพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18291 1031020080          โรงเรียนบ้ำนโคกรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18292 1031020081          โรงเรียนบ้ำนโคกมะขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18293 1031020082          โรงเรียนบ้ำนหนองอำแมะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18294 1031020083          โรงเรียนบ้ำนโคกตะเคียนสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18295 1031020084          โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18296 1031020085          โรงเรียนบ้ำนโคกเพชร (บุญเหลือคุรุรำษฎร์บ ำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18297 1031020086          โรงเรียนบ้ำนเกียรติเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18298 1031020087          โรงเรียนวัดตะลุงเก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18299 1031020088          โรงเรียนบ้ำนโคกกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18300 1031020089          โรงเรียนบ้ำนโคกย่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18301 1031020090          โรงเรียนบ้ำนเก็ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18302 1031020091          โรงเรียนบ้ำนจรเข้มำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18303 1031020092          โรงเรียนวัดบ้ำนเมืองต่ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18304 1031020093          โรงเรียนบ้ำนบุ (รัฐรำษฎร์รังสฤษฎ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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18305 1031020094          โรงเรียนบ้ำนบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18306 1031020095          โรงเรียนบ้ำนหนองร้ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18307 1031020096          โรงเรียนบ้ำนกระสังสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18308 1031020097          โรงเรียนบ้ำนชุมแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18309 1031020098          โรงเรียนบ้ำนโคกเห็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18310 1031020099          โรงเรียนวัดบ้ำนตะโกตำพิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18311 1031020100          โรงเรียนบ้ำนบำตร (ชัยทัตรำษฏร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18312 1031020101          โรงเรียนบ้ำนเกษตรสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18313 1031020102          โรงเรียนวัดบ้ำนไทร (เสคุรุรำษฏร์อนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18314 1031020103          โรงเรียนวัดบ้ำนไพบูลย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18315 1031020104          โรงเรียนบ้ำนโคกก่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18316 1031020105          โรงเรียนบ้ำนโคกส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18317 1031020106          โรงเรียนบ้ำนหนองม่วงรำษฎร์อุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18318 1031020107          โรงเรียนอนุบำลประโคนชัย(อ ำนวยกิจรำษฎร์วิทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18319 1031020108          โรงเรียนประโคนชัยวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18320 1031020109          โรงเรียนวัดแจ้ง (เศียรคุรุรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18321 1031020110          โรงเรียนบ้ำนศรีถำวร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18322 1031020111          โรงเรียนบ้ำนหนองม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18323 1031020112          โรงเรียนบ้ำนหัวตะแบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18324 1031020113          โรงเรียนวัดบ้ำนปะทัดบุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18325 1031020114          โรงเรียนบ้ำนหนองกระต่ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18326 1031020115          โรงเรียนบ้ำนกระสัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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18327 1031020116          โรงเรียนบ้ำนหินกอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18328 1031020117          โรงเรียนบ้ำนเขว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18329 1031020118          โรงเรียนบ้ำนปังกู (คุรุประชำนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18330 1031020119          โรงเรียนบ้ำนพำชี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18331 1031020120          โรงเรียนบ้ำนโคกสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18332 1031020121          โรงเรียนบ้ำนห้วยปอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18333 1031020122          โรงเรียนบ้ำนหนองเก็ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18334 1031020123          โรงเรียนบ้ำนกะโดน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18335 1031020124          โรงเรียนบ้ำนร่มเย็นวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18336 1031020125          โรงเรียนบ้ำนบ่อดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18337 1031020126          โรงเรียนบ้ำนไพศำลสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18338 1031020127          โรงเรียนบ้ำนละลมพนู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18339 1031020128          โรงเรียนบ้ำนสังเคิล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18340 1031020129          โรงเรียนบ้ำนไทรโยง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18341 1031020130          โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18342 1031020131          โรงเรียนบ้ำนหนองคูณพิณทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18343 1031020132          โรงเรียนบ้ำนละเวี ย (แปลงคุรุรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18344 1031020133          โรงเรียนบ้ำนจรอกใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18345 1031020134          โรงเรียนบ้ำนปรำสำทสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18346 1031020135          โรงเรียนบ้ำนหนองนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18347 1031020136          โรงเรียนบ้ำนโคกเพชรไสยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18348 1031020137          โรงเรียนบ้ำนส่ีเหล่ียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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18349 1031020138          โรงเรียนบ้ำนสำรภี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18350 1031020139          โรงเรียนบ้ำนหนองบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18351 1031020140          โรงเรียนบ้ำนแสลงโทน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18352 1031020141          โรงเรียนวัดบ้ำนยำง (ช้อยคุรุรำษฏร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18353 1031020142          โรงเรียนบ้ำนหนองบอนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18354 1031020143          โรงเรียนบ้ำนห้วยเสลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18355 1031020144          โรงเรียนบ้ำนหนองน  ำขุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18356 1031020145          โรงเรียนบ้ำนโนนเสน่ห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18357 1031020146          โรงเรียนบ้ำนหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18358 1031020147          โรงเรียนบ้ำนเขำดินเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18359 1031020148          โรงเรียนบ้ำนศรีสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18360 1031020149          โรงเรียนบ้ำนหลัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18361 1031020150          โรงเรียนบ้ำนตรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18362 1031020151          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเอง 4 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18363 1031020152          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเอง 5 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18364 1031020153          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเอง 6 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18365 1031020154          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเอง 8 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18366 1031020155          โรงเรียนบ้ำนนิคมสำยโท 8 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18367 1031020156          โรงเรียนบ้ำนสำยโท 4 ใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18368 1031020157          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเอง 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18369 1031020158          โรงเรียนชุมชนบ้ำนโนนเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18370 1031020159          โรงเรียนบ้ำนถนนโคกใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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18371 1031020160          โรงเรียนบ้ำนหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18372 1031020161          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเอง 9 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18373 1031020162          โรงเรียนอนุบำลบ้ำนกรวด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18374 1031020163          โรงเรียนบ้ำนตำอี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18375 1031020164          โรงเรียนบ้ำนโคกยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18376 1031020165          โรงเรียนบ้ำนเขำดินใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18377 1031020166          โรงเรียนบ้ำนยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18378 1031020167          โรงเรียนบ้ำนหนองตะเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18379 1031020168          โรงเรียนบ้ำนโคกเบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18380 1031020169          โรงเรียนบ้ำนตัวอย่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18381 1031020170          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเอง 3 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18382 1031020171          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเอง 7 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18383 1031020172          โรงเรียนบ้ำนบึงเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18384 1031020173          โรงเรียนบ้ำนสำยโท 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18385 1031020174          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเอง 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18386 1031020175          โรงเรียนบ้ำนโคกระเหย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18387 1031020176          โรงเรียนบ้ำนปรำสำททอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18388 1031020177          โรงเรียนบ้ำนละหอกตะแบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18389 1031020178          โรงเรียนนิคมพัฒนำสำยตรี 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18390 1031020179          โรงเรียนนิคมพัฒนำสำยโท 11 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18391 1031020180          โรงเรียนบ้ำนนิคมสำยโท 12 เหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18392 1031020181          โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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18393 1031020182          โรงเรียนบ้ำนนิคมสำยโท 12 ใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18394 1031020183          โรงเรียนบ้ำนโคกกะชำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18395 1031020184          โรงเรียนบ้ำนหนองไม้งำม 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18396 1031020185          โรงเรียนบ้ำนหนองไม้งำม 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18397 1031020186          โรงเรียนบ้ำนตะลุมพุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18398 1031020187          โรงเรียนบ้ำนสำยตรี 9 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18399 1031020188          โรงเรียนบ้ำนสำยตรี 16 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18400 1031020189          โรงเรียนบ้ำนหินลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18401 1031020190          โรงเรียนบ้ำนละหำนทรำยใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18402 1031020191          โรงเรียนบ้ำนละหำนทรำยเก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18403 1031020192          โรงเรียนบ้ำนถนนน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18404 1031020193          โรงเรียนวัดบ้ำนแสลงคง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18405 1031020194          โรงเรียนบ้ำนโคกขมิ น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18406 1031020195          โรงเรียนบ้ำนตำแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18407 1031020196          โรงเรียนบ้ำนเขว้ำศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18408 1031020197          โรงเรียนวัดบ้ำนจันดุม (คุรุธ ำรงรำษฎร์อนุสร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18409 1031020198          โรงเรียนบ้ำนปลัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18410 1031020199          โรงเรียนบ้ำนตะแบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18411 1031020200          โรงเรียนบ้ำนแพงพวย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18412 1031020201          โรงเรียนบ้ำนโคกชุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18413 1031020202          โรงเรียนบ้ำนปรำสำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18414 1031020203          โรงเรียนวัดบ้ำนโคกเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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18415 1031020204          โรงเรียนบ้ำนป่ำชัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18416 1031020205          โรงเรียนบ้ำนปะทัดบุวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18417 1031020206          โรงเรียนบ้ำนมะมัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18418 1031020207          โรงเรียนอนุบำลสะเดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18419 1031020208          โรงเรียนบ้ำนบุญช่วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18420 1031020209          โรงเรียนวัดพลับพลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18421 1031020210          โรงเรียนบ้ำนโคกโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18422 1031020211          โรงเรียนวัดส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18423 1031020212          โรงเรียนบ้ำนตะโกรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18424 1031020213          โรงเรียนบ้ำนเสม็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18425 1031020214          โรงเรียนบ้ำนประดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18426 1031020215          โรงเรียนพุทธบำรมี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18427 1031020216          โรงเรียนวัดบ้ำนโคกเหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18428 1031020217          โรงเรียนบ้ำนกระสังสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18429 1031020218          โรงเรียนบ้ำนโคกขมิ นพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18430 1031020219          โรงเรียนวัดบ้ำนตำเสำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18431 1031020220          โรงเรียนบ้ำนมะขำมทำนตะวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18432 1031020221          โรงเรียนบ้ำนเกต สุตำประชำอุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18433 1031020222          โรงเรียนบ้ำนตะโกบ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18434 1031020223          โรงเรียนบ้ำนโชคกรำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18435 1031020224          โรงเรียนวัดบ้ำนเมืองโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18436 1031020225          โรงเรียนบ้ำนจบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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18437 1031020226          โรงเรียนวัดบ้ำนสวำยจีกน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18438 1031020227          โรงเรียนวัดบ้ำนสนวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18439 1031020228          โรงเรียนวัดบ้ำนใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18440 1031020229          โรงเรียนบ้ำนเพชรประชำสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18441 1031020230          โรงเรียนอนุบำลห้วยรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18442 1031020231          โรงเรียนบ้ำนดวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18443 1031022001          โรงเรียนกระสังพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18444 1031022002          โรงเรียนล ำดวนพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18445 1031022003          โรงเรียนชุมแสงพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18446 1031022004          โรงเรียนสูงเนินพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18447 1031022005          โรงเรียนประโคนชัยพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18448 1031022006          โรงเรียนบ้ำนบุวิทยำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18449 1031022007          โรงเรียนไพศำลพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18450 1031022008          โรงเรียนเมืองตลุงพิทยำสรรพ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18451 1031022009          โรงเรียนแสลงโทนพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18452 1031022010          โรงเรียนบ้ำนกรวดวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18453 1031022011          โรงเรียนโนนเจริญพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18454 1031022012          โรงเรียนพลับพลำชัยพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18455 1031022013          โรงเรียนห้วยรำชพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18456 1031030001          โรงเรียนวัดก้ำนเหลือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18457 1031030002          โรงเรียนบ้ำนโคกยำงหนองถนน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18458 1031030003          โรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำวัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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18459 1031030004          โรงเรียนบ้ำนหนองปรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18460 1031030005          โรงเรียนบ้ำนเสลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18461 1031030006          โรงเรียนบ้ำนทุ่งโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18462 1031030007          โรงเรียนบ้ำนโคกมะค่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18463 1031030008          โรงเรียนบ้ำนถนนหัก (เพียรประจงวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18464 1031030009          โรงเรียนบ้ำนสวำยสอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18465 1031030010          โรงเรียนชุมชนบ้ำนกระเด่ือง (โสภณประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18466 1031030011          โรงเรียนบ้ำนหนองม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18467 1031030012          โรงเรียนบ้ำนตลำดแย้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18468 1031030013          โรงเรียนบ้ำนหนองหว้ำขุนอัดวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18469 1031030014          โรงเรียนบ้ำนเสลำโสรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18470 1031030015          โรงเรียนบ้ำนโคกยำงหนองตำสี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18471 1031030016          โรงเรียนบ้ำนแท่นบัลลังก์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18472 1031030017          โรงเรียนบ้ำนชุมแสง(บุญคุรุรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18473 1031030018          โรงเรียนบ้ำนทุ่งใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18474 1031030019          โรงเรียนบ้ำนโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18475 1031030020          โรงเรียนบ้ำนหนองเสม็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18476 1031030021          โรงเรียนบ้ำนหนองรี มิตรภำพท่ี 225 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18477 1031030022          โรงเรียนบ้ำนหนองงิ ว หนองไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18478 1031030023          โรงเรียนอนุบำลนำงรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18479 1031030024          โรงเรียนบ้ำนนำงรอง (ยุทธกำจรำษฎร์วิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18480 1031030025          โรงเรียนบ้ำนแพงพวย (สังฆคุรุรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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18481 1031030026          โรงเรียนบ้ำนคอกควำย (สันติภำพคุรุรำษฎร์พัฒ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18482 1031030027          โรงเรียนบ้ำนสิงห์ (รำษฎร์อนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18483 1031030028          โรงเรียนบ้ำนหนองกง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18484 1031030029          โรงเรียนบ้ำนหนองยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18485 1031030030          โรงเรียนบ้ำนไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18486 1031030031          โรงเรียนบ้ำนหนองตะลุมปุ๊ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18487 1031030032          โรงเรียนวัดน  ำไหล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18488 1031030033          โรงเรียนบ้ำนสะเดำ (สำมัคคีวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18489 1031030034          โรงเรียนบ้ำนหนองแช่ไม้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18490 1031030035          โรงเรียนบ้ำนหนองกก (ทรงรวมมิตร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18491 1031030036          โรงเรียนบ้ำนสองพ่ีน้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18492 1031030037          โรงเรียนบ้ำนหนองพลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18493 1031030038          โรงเรียนบ้ำนบุตำเวสน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18494 1031030039          โรงเรียนชุมชนวัดบ้ำนหนองกง (ประจวบไตรมิตรว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18495 1031030040          โรงเรียนบ้ำนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18496 1031030041          โรงเรียนบ้ำนหนองไทร (ปัญจคำมคุรุสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18497 1031030042          โรงเรียนบ้ำนนิคมเขต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18498 1031030043          โรงเรียนบ้ำนตะกุดตำสำ (ลองตองประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18499 1031030044          โรงเรียนบ้ำนหนองกรำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18500 1031030045          โรงเรียนบ้ำนสระประดู่หนองมะค่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18501 1031030046          โรงเรียนบ้ำนหนองโบสถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18502 1031030047          โรงเรียนบ้ำนหนองทองล่ิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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18503 1031030048          โรงเรียนบ้ำนก้ำนเหลือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18504 1031030049          โรงเรียนบ้ำนหนองยำยพิมพ์ (ไตรคำมประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18505 1031030050          โรงเรียนบ้ำนบุตำสุ่มหนองโจด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18506 1031030051          โรงเรียนบ้ำนจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18507 1031030052          โรงเรียนบ้ำนโคกตะโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18508 1031030053          โรงเรียนบ้ำนระนำมพลวง (สมำนรำษฎร์วิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18509 1031030054          โรงเรียนบ้ำนหนองโสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18510 1031030055          โรงเรียนบ้ำนโคกสูง (สมำนสำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18511 1031030056          โรงเรียนบ้ำนถนน (ประสมทรัพย์ประชำนุกูล 1) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18512 1031030057          โรงเรียนบ้ำนวังกระโดน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18513 1031030058          โรงเรียนบ้ำนหนองถ่ัวแปบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18514 1031030059          โรงเรียนบ้ำนโคกสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18515 1031030060          โรงเรียนบ้ำนโคกลอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18516 1031030061          โรงเรียนบ้ำนตะกรุมทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18517 1031030062          โรงเรียนบ้ำนโนนพะไล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18518 1031030063          โรงเรียนบ้ำนสะเดำหวำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18519 1031030064          โรงเรียนบ้ำนหนองหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18520 1031030065          โรงเรียนบ้ำนสระตะเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18521 1031030066          โรงเรียนบ้ำนโคกสูงคูขำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18522 1031030067          โรงเรียนมิตรภำพโนนสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18523 1031030068          โรงเรียนชุมชนบ้ำนดอนอะรำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18524 1031030069          โรงเรียนบ้ำนโคกสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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18525 1031030070          โรงเรียนบ้ำนโนนขี เหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18526 1031030071          โรงเรียนบ้ำนคูขำดน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18527 1031030072          โรงเรียนบ้ำนหนองกรำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18528 1031030073          โรงเรียนบ้ำนโคกกระพี หนองนกเขำสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18529 1031030074          โรงเรียนบ้ำนลุงขี หนู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18530 1031030075          โรงเรียนบ้ำนเพชรเจริญพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18531 1031030076          โรงเรียนอนุบำลหนองก่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18532 1031030077          โรงเรียนบ้ำนหนองก่ีสุขส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18533 1031030078          โรงเรียนบ้ำนหนองหัวหมู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18534 1031030079          โรงเรียนบ้ำนสระขุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18535 1031030080          โรงเรียนไตรคำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18536 1031030081          โรงเรียนบ้ำนบุกระสัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18537 1031030082          โรงเรียนบ้ำนหนองมัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18538 1031030083          โรงเรียนบ้ำนสระสะแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18539 1031030084          โรงเรียนบ้ำนสระขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18540 1031030085          โรงเรียนบ้ำนโคกกระชำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18541 1031030086          โรงเรียนบ้ำนหนองม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18542 1031030087          โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18543 1031030088          โรงเรียนบ้ำนนำจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18544 1031030089          โรงเรียนจตุคำมรำษฎร์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18545 1031030090          โรงเรียนวัดเย้ยปรำสำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18546 1031030091          โรงเรียนบ้ำนขำมน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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18547 1031030092          โรงเรียนบ้ำนหนองตำด ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18548 1031030093          โรงเรียนบ้ำนหนองก่ีประชำสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18549 1031030094          โรงเรียนบ้ำนหนองหมี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18550 1031030095          โรงเรียนชุมชนบ้ำนโคกว่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18551 1031030096          โรงเรียนบ้ำนสมจิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18552 1031030097          โรงเรียนบ้ำนหนองถนน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18553 1031030098          โรงเรียนบ้ำนโคกขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18554 1031030099          โรงเรียนบ้ำนหนองโบสถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18555 1031030100          โรงเรียนบ้ำนหนองมดแดง (รำษฎร์ประสิทธ์ิวิทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18556 1031030101          โรงเรียนบ้ำนเทพพยัคฆ์พัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18557 1031030102          โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18558 1031030103          โรงเรียนบ้ำนบุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18559 1031030104          โรงเรียนบ้ำนโคกตำพรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18560 1031030105          โรงเรียนบ้ำนหนองยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18561 1031030106          โรงเรียนบ้ำนสว่ำงพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18562 1031030107          โรงเรียนบ้ำนปรือพวงส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18563 1031030108          โรงเรียนบ้ำนละหำนทรำย (คุรุรำษฎร์บ ำรุงวิทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18564 1031030109          โรงเรียนบ้ำนหนองละหำนทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18565 1031030110          โรงเรียนอนุบำลโคกใหม่ละหำนทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18566 1031030111          โรงเรียนบ้ำนโคกไม้แดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18567 1031030112          โรงเรียนบ้ำนโคกเฟือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18568 1031030113          โรงเรียนบ้ำนสันติสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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18569 1031030114          โรงเรียนบ้ำนน้อยหนองหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18570 1031030115          โรงเรียนวัดกัลยำณธรรมำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18571 1031030116          โรงเรียนบ้ำนตำกอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18572 1031030117          โรงเรียนบ้ำนหนองกรำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18573 1031030118          โรงเรียนบ้ำนหนองตะครอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18574 1031030119          โรงเรียนบ้ำนปำกช่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18575 1031030120          โรงเรียนบ้ำนหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18576 1031030121          โรงเรียนบ้ำนหงอนไก่ (โคกสง่ำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18577 1031030122          โรงเรียนบ้ำนหนองตำเยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18578 1031030123          โรงเรียนบ้ำนหนองหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18579 1031030124          โรงเรียนบ้ำนบำระแนะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18580 1031030125          โรงเรียนบ้ำนรำษฎร์รักแดน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18581 1031030126          โรงเรียนบ้ำนแท่นทัพไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18582 1031030127          โรงเรียนบ้ำนผไทรวมพล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18583 1031030128          โรงเรียนบ้ำนเทพพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18584 1031030129          โรงเรียนบ้ำนปลื มพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18585 1031030130          โรงเรียนบ้ำนหินโคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18586 1031030131          โรงเรียนบ้ำนโคกเขำพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18587 1031030132          โรงเรียนดงใหญ่พัฒนำ (ดงใหญ่ 4) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18588 1031030133          โรงเรียนบ้ำนโคกลอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18589 1031030134          โรงเรียนบ้ำนไทยเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18590 1031030135          โรงเรียนบ้ำนโคกสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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18591 1031030136          โรงเรียนบ้ำนกองพระทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18592 1031030137          โรงเรียนบ้ำนโคกงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18593 1031030138          โรงเรียนบ้ำนทุ่งไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18594 1031030139          โรงเรียนอนุบำลปะค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18595 1031030140          โรงเรียนบ้ำนหนองน  ำขุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18596 1031030141          โรงเรียนชุมชนบ้ำนดอนนำงงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18597 1031030142          โรงเรียนบ้ำนสุขส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18598 1031030143          โรงเรียนบ้ำนโคกไม้แดงหัวกระสัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18599 1031030144          โรงเรียนบ้ำนหูท ำนบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18600 1031030145          โรงเรียนบ้ำนหนองต้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18601 1031030146          โรงเรียนบ้ำนไทยสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18602 1031030147          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18603 1031030148          โรงเรียนวัดบ้ำนหนองตรำดใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18604 1031030149          โรงเรียนบ้ำนขำมเสม็ดบ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18605 1031030150          โรงเรียนบ้ำนชุมแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18606 1031030151          โรงเรียนบ้ำนหนองตะคร้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18607 1031030152          โรงเรียนบ้ำนโคกปรำสำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18608 1031030153          โรงเรียนบ้ำนหนองย่ำงหมู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18609 1031030154          โรงเรียนบ้ำนฝ้ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18610 1031030155          โรงเรียนบ้ำนหนองกวำงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18611 1031030156          โรงเรียนอนุบำลหนองหงส์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18612 1031030157          โรงเรียนเบญจมำศกุญชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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18613 1031030158          โรงเรียนบ้ำนหนองโคลน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18614 1031030159          โรงเรียนบ้ำนเสำเดียวอนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18615 1031030160          โรงเรียนบ้ำนหนองเต่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18616 1031030161          โรงเรียนบ้ำนนำยำวสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18617 1031030162          โรงเรียนบ้ำนหนองกก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18618 1031030163          โรงเรียนบ้ำนไทรออ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18619 1031030164          โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18620 1031030165          โรงเรียนบ้ำนห้วยก้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18621 1031030166          โรงเรียนบ้ำนกระเบื อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18622 1031030167          โรงเรียนบ้ำนศรีม่วงแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18623 1031030168          โรงเรียนบ้ำนโนนสูงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18624 1031030169          โรงเรียนบ้ำนศรีภูมิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18625 1031030170          โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลำง สระมะค่ำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18626 1031030171          โรงเรียนวัดห้วยหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18627 1031030172          โรงเรียนบ้ำนหนองเพชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18628 1031030173          โรงเรียนบ้ำนโนนงิ วตลำดใหม่สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18629 1031030174          โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18630 1031030175          โรงเรียนบ้ำนส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18631 1031030176          โรงเรียนบ้ำนโคกโสนทองวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18632 1031030177          โรงเรียนบ้ำนโกรกแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18633 1031030178          โรงเรียนวรำวัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18634 1031030179          โรงเรียนบ้ำนดงบังซับสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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18635 1031030180          โรงเรียนบ้ำนม่วงงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18636 1031030181          โรงเรียนบ้ำนดอนสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18637 1031030182          โรงเรียนบ้ำนทุ่งจังหัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18638 1031030183          โรงเรียนบ้ำนขลุงไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18639 1031030184          โรงเรียนบ้ำนอุบลสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18640 1031030185          โรงเรียนอนุบำลโนนสุวรรณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18641 1031030186          โรงเรียนอนุบำลโนนดินแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18642 1031030187          โรงเรียนบ้ำนทรัพย์สมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18643 1031030188          โรงเรียนบ้ำนซับคะนิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18644 1031030189          โรงเรียนบ้ำนคลองหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18645 1031030190          โรงเรียนบ้ำนหนองบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18646 1031030191          โรงเรียนบ้ำนป่ำไม้สหกรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18647 1031030192          โรงเรียนบ้ำนล ำนำงรอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18648 1031030193          โรงเรียนบ้ำนหนองเสม็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18649 1031030194          โรงเรียนบ้ำนคลองโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18650 1031030195          โรงเรียนบ้ำนน้อยสะแกกวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18651 1031030196          โรงเรียนบ้ำนส้มป่อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18652 1031030197          โรงเรียนบ้ำนหนองกกตะแบงสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18653 1031030198          โรงเรียนบ้ำนเจริญสุข (กรป.กลำงอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18654 1031030199          โรงเรียนบ้ำนหนองสะแก (รำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18655 1031030200          โรงเรียนบ้ำนส่ีเหล่ียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18656 1031030201          โรงเรียนบ้ำนพูนสุข (ประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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18657 1031030202          โรงเรียนบ้ำนดอนไม้ไฟ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18658 1031030203          โรงเรียนบ้ำนบัวตะเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18659 1031030204          โรงเรียนวัดอัมภำรำม (เท่ิงอนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18660 1031030205          โรงเรียนบ้ำนถำวร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18661 1031030206          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 26 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18662 1031030207          โรงเรียนบ้ำนโคกส ำรำญหินลำดพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18663 1031030208          โรงเรียนบ้ำนยำยค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18664 1031030209          โรงเรียนวัดสุขส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18665 1031030210          โรงเรียนอนุบำลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18666 1031030211          โรงเรียนบ้ำนโนนศิลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18667 1031030212          โรงเรียนบ้ำนโนนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18668 1031030213          โรงเรียนบ้ำนเขว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18669 1031030214          โรงเรียนบ้ำนโคกยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18670 1031030215          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 90 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18671 1031030216          โรงเรียนบ้ำนตะโก วันครู 2501 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18672 1031032001          โรงเรียนนำงรอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18673 1031032002          โรงเรียนสิงหวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18674 1031032003          โรงเรียนนำงรองพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18675 1031032004          โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18676 1031032005          โรงเรียนพิมพ์รัฐประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18677 1031032006          โรงเรียนเหลืองพนำวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18678 1031032007          โรงเรียนถนนหักพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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18679 1031032008          โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 51 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18680 1031032010          โรงเรียนหนองก่ีพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18681 1031032011          โรงเรียนเมืองโพธ์ิชัยพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18682 1031032012          โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18683 1031032013          โรงเรียนละหำนทรำยวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18684 1031032014          โรงเรียนตำจงพิทยำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18685 1031032015          โรงเรียนละหำนทรำยรัชดำภิเษก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18686 1031032016          โรงเรียนไทยเจริญวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18687 1031032017          โรงเรียนปะค ำพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18688 1031032018          โรงเรียนหนองหงส์พิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18689 1031032019          โรงเรียนห้วยหินพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18690 1031032020          โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18691 1031032021          โรงเรียนสำมัคคีพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18692 1031032022          โรงเรียนร่มเกล้ำ บุรีรัมย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18693 1031032023          โรงเรียนพนมรุ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18694 1031040001          โรงเรียนบ้ำนกอกโคกวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18695 1031040002          โรงเรียนบ้ำนโคกใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18696 1031040003          โรงเรียนบ้ำนจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18697 1031040004          โรงเรียนบ้ำนโสกแต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18698 1031040005          โรงเรียนอนุบำลคูเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18699 1031040006          โรงเรียนบ้ำนคูบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18700 1031040007          โรงเรียนบ้ำนหนองติ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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18701 1031040008          โรงเรียนบ้ำนปะค ำดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18702 1031040009          โรงเรียนบ้ำนโนนเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18703 1031040010          โรงเรียนวัดบ้ำนส ำรำญรำษฎร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18704 1031040011          โรงเรียนบ้ำนหนองดุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18705 1031040012          โรงเรียนบ้ำนหนองตำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18706 1031040013          โรงเรียนบ้ำนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18707 1031040014          โรงเรียนบ้ำนตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18708 1031040015          โรงเรียนบ้ำนหนองกระทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18709 1031040016          โรงเรียนบ้ำนปะค ำส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18710 1031040017          โรงเรียนบ้ำนสวำยสอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18711 1031040018          โรงเรียนบ้ำนโนนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18712 1031040019          โรงเรียนบ้ำนโนนเพกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18713 1031040020          โรงเรียนบ้ำนแพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18714 1031040021          โรงเรียนบ้ำนหนองนำงด ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18715 1031040022          โรงเรียนวัดบ้ำนเบำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18716 1031040023          โรงเรียนบ้ำนวังปลัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18717 1031040024          โรงเรียนบ้ำนหนองขุนพรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18718 1031040025          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18719 1031040026          โรงเรียนบ้ำนดงย่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18720 1031040027          โรงเรียนบ้ำนเขว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18721 1031040028          โรงเรียนบ้ำนโจด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18722 1031040029          โรงเรียนวัดบ้ำนปะเคียบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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18723 1031040030          โรงเรียนบ้ำนสระขี ตุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18724 1031040031          โรงเรียนบ้ำนพรส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18725 1031040032          โรงเรียนวัดบัวทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18726 1031040033          โรงเรียนบ้ำนโนนยำนำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18727 1031040034          โรงเรียนบ้ำนหนองขวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18728 1031040035          โรงเรียนไตรคำมศรีอนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18729 1031040036          โรงเรียนบ้ำนสระปะค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18730 1031040037          โรงเรียนบ้ำนสระบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18731 1031040038          โรงเรียนบ้ำนดงเค็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18732 1031040039          โรงเรียนบ้ำนหนองหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18733 1031040040          โรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองขมำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18734 1031040041          โรงเรียนบ้ำนหนองไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18735 1031040042          โรงเรียนบ้ำนคูบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18736 1031040043          โรงเรียนวัดบ้ำนโนนมำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18737 1031040044          โรงเรียนบ้ำนโศกนำคท่ำม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18738 1031040045          โรงเรียนบ้ำนหนองดุมหัวช้ำง (รำษฎร์พัฒนำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18739 1031040046          โรงเรียนบ้ำนหนองรัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18740 1031040047          โรงเรียนบ้ำนตำหล่ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18741 1031040048          โรงเรียนบ้ำนสำวเอ้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18742 1031040049          โรงเรียนบ้ำนหินเหล็กไฟ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18743 1031040050          โรงเรียนวัดโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18744 1031040051          โรงเรียนบ้ำนบุ่งเบำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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18745 1031040052          โรงเรียนบ้ำนข่อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18746 1031040053          โรงเรียนบ้ำนเป้ำ (สุทธิสำรอุทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18747 1031040054          โรงเรียนวัดสุวรรณำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18748 1031040055          โรงเรียนบ้ำนคูณสระแก้ว (วิชำนนท์ประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18749 1031040056          โรงเรียนบ้ำนเพียแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18750 1031040057          โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18751 1031040058          โรงเรียนบ้ำนดอนตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18752 1031040059          โรงเรียนบ้ำนยำงนกคู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18753 1031040060          โรงเรียนบ้ำนแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18754 1031040061          โรงเรียนวัดสระบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18755 1031040062          โรงเรียนวัดธรรมประสิทธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18756 1031040063          โรงเรียนตงศิริรำษฏร์อนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18757 1031040064          โรงเรียนบ้ำนแดง (สหรำษฏร์วิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18758 1031040065          โรงเรียนวัดท่ำเย่ียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18759 1031040066          โรงเรียนอนุบำลพุทไธสง(โอกำสประชำนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18760 1031040067          โรงเรียนวัดหงษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18761 1031040068          โรงเรียนวัดวงษ์วำรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18762 1031040069          โรงเรียนบ้ำนซำดศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18763 1031040070          โรงเรียนวัดวรดิษฐ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18764 1031040071          โรงเรียนชุมชนบ้ำนหำยโศก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18765 1031040072          โรงเรียนบ้ำนดอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18766 1031040073          โรงเรียนบ้ำนกระสัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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18767 1031040074          โรงเรียนบ้ำนหนองปุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18768 1031040075          โรงเรียนบ้ำนหนองจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18769 1031040076          โรงเรียนบ้ำนหญ้ำคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18770 1031040077          โรงเรียนบ้ำนตำมำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18771 1031040078          โรงเรียนบ้ำนชุมแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18772 1031040079          โรงเรียนบ้ำนโคกสิงห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18773 1031040080          โรงเรียนบ้ำนสระกุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18774 1031040081          โรงเรียนบ้ำนเสม็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18775 1031040082          โรงเรียนบ้ำนหนองหัวควำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18776 1031040083          โรงเรียนชุมชนบ้ำนดอนมนต์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18777 1031040084          โรงเรียนบ้ำนนำลำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18778 1031040085          โรงเรียนบ้ำนละกอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18779 1031040086          โรงเรียนบ้ำนกุดน  ำขุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18780 1031040087          โรงเรียนบ้ำนท่ำเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18781 1031040088          โรงเรียนบ้ำนท่ำม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18782 1031040089          โรงเรียนบ้ำนส ำโรงพิมำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18783 1031040090          โรงเรียนบ้ำนโนนยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18784 1031040091          โรงเรียนบ้ำนโนนธำตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18785 1031040092          โรงเรียนบ้ำนหนองครก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18786 1031040093          โรงเรียนบ้ำนทุ่งวังสำขำบ้ำนโคกอะโตด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18787 1031040094          โรงเรียนบ้ำนทุ่งวัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18788 1031040095          โรงเรียนบ้ำนหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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18789 1031040096          โรงเรียนบ้ำนสระกอไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18790 1031040097          โรงเรียนบ้ำนดงยำยเภำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18791 1031040098          โรงเรียนอนุบำลสตึก(ประชำอนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18792 1031040099          โรงเรียนบ้ำนหนองม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18793 1031040100          โรงเรียนบ้ำนหัวช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18794 1031040101          โรงเรียนบ้ำนโคกก่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18795 1031040102          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวเจ้ำป่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18796 1031040103          โรงเรียนบ้ำนเมืองแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18797 1031040104          โรงเรียนบ้ำนหนองเชือก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18798 1031040105          โรงเรียนบ้ำนหนองปลำแดก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18799 1031040106          โรงเรียนบ้ำนหนองนกเกรียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18800 1031040107          โรงเรียนบ้ำนหนองดุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18801 1031040108          โรงเรียนบ้ำนร่อนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18802 1031040109          โรงเรียนบ้ำนเสม็ด สถำปัตย์อนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18803 1031040110          โรงเรียนบ้ำนขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18804 1031040111          โรงเรียนบ้ำนปรือเกียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18805 1031040112          โรงเรียนบ้ำนหนองน  ำขุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18806 1031040113          โรงเรียนบ้ำนจะหลวย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18807 1031040114          โรงเรียนบ้ำนกระทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18808 1031040115          โรงเรียนบ้ำนโคกสุพรรณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18809 1031040116          โรงเรียนบ้ำนสตึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18810 1031040117          โรงเรียนบ้ำนหนองเกำะ (คุรุรำษฏร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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18811 1031040118          โรงเรียนบ้ำนยำงน  ำใส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18812 1031040119          โรงเรียนบ้ำนคูขำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18813 1031040120          โรงเรียนบ้ำนตำโหงก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18814 1031040121          โรงเรียนบ้ำนหนองแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18815 1031040122          โรงเรียนบ้ำนพงแขม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18816 1031040123          โรงเรียนบ้ำนปลัดมุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18817 1031040124          โรงเรียนบ้ำนปำกช่องสนำมชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18818 1031040125          โรงเรียนชุมชนบ้ำนสะแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18819 1031040126          โรงเรียนบ้ำนโนนค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18820 1031040127          โรงเรียนวัดบ้ำนพลับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18821 1031040128          โรงเรียนบ้ำนโคกเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18822 1031040129          โรงเรียนบ้ำนโนนสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18823 1031040130          โรงเรียนบ้ำนหนองใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18824 1031040131          โรงเรียนบ้ำนหนองกับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18825 1031040132          โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18826 1031040133          โรงเรียนวัดบ้ำนสวำยตำงวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18827 1031040134          โรงเรียนวัดฤำษีสถิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18828 1031040135          โรงเรียนบ้ำนโคกกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18829 1031040136          โรงเรียนวัดโพธ์ิชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18830 1031040137          โรงเรียนวัดสิริมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18831 1031040138          โรงเรียนอนุบำลนำโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18832 1031040139          โรงเรียนวัดบุปผำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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18833 1031040140          โรงเรียนบ้ำนโศกกะฐิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18834 1031040141          โรงเรียนวัดท่ำเรียบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18835 1031040142          โรงเรียนวัดพนมวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18836 1031040143          โรงเรียนบ้ำนคู (คุรุศิษย์วิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18837 1031040144          โรงเรียนอมรสิริสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18838 1031040145          โรงเรียนวัดสระทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18839 1031040146          โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18840 1031040147          โรงเรียนวัดธำตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18841 1031040148          โรงเรียนบ้ำนโนนตำล (ศิลำคุรุรำษฎร์พัฒนำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18842 1031040149          โรงเรียนสำมัคคีเทพอ ำนวย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18843 1031040150          โรงเรียนชุมชนบ้ำนนำแพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18844 1031040151          โรงเรียนวัดชัยสมพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18845 1031040152          โรงเรียนสำมัคคีคุรุรำษฏร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18846 1031040153          โรงเรียนบ้ำนหัวขัว (เบญจคุรุรำษฏร์อุทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18847 1031040154          โรงเรียนวัดสมณำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18848 1031040155          โรงเรียนบ้ำนโนนไฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18849 1031040156          โรงเรียนบ้ำนหนองสองห้อง (เทพผำประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18850 1031040157          โรงเรียนบ้ำนหนองเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18851 1031040158          โรงเรียนวัดสุคันธำรมย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18852 1031040159          โรงเรียนวัดวนำสันต์ (โศกนำกสำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18853 1031040160          โรงเรียนวัดอิสำณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18854 1031040161          โรงเรียนวัดชำยอรัญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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18855 1031040162          โรงเรียนบ้ำนกอกดอนพยอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18856 1031040163          โรงเรียนบ้ำนทองหลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18857 1031040164          โรงเรียนวัดพลสุวรรณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18858 1031040165          โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18859 1031040166          โรงเรียนวัดเทพรังษี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18860 1031040167          โรงเรียนวัดสระจันทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18861 1031040168          โรงเรียนบ้ำนกม.ศูนย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18862 1031040169          โรงเรียนอนุบำลบ้ำนใหม่ไชยพจน์(ฉลำดรำษฎร์บ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18863 1031040170          โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18864 1031040171          โรงเรียนวัดไพรงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18865 1031040172          โรงเรียนวัดศรีสุนทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18866 1031040173          โรงเรียนจุฬำงกูรวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18867 1031040174          โรงเรียนวัดหลักศิลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18868 1031040175          โรงเรียนอนุบำลแคนดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18869 1031040176          โรงเรียนบ้ำนหนองกำระโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18870 1031040177          โรงเรียนวัดรำษฏร์สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18871 1031040178          โรงเรียนบ้ำนยำงทะเล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18872 1031040179          โรงเรียนบ้ำนโนนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18873 1031040180          โรงเรียนบ้ำนกระทุ่มเครือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18874 1031040181          โรงเรียนบ้ำนดงพลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18875 1031040182          โรงเรียนบ้ำนป่ำหนำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18876 1031040183          โรงเรียนบ้ำนกระทุ่มจำนสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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18877 1031040184          โรงเรียนบ้ำนขำมพิมำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18878 1031040185          โรงเรียนบ้ำนสระบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18879 1031040186          โรงเรียนบ้ำนซำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18880 1031040187          โรงเรียนบ้ำนหนองสรวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18881 1031040188          โรงเรียนบ้ำนงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18882 1031040189          โรงเรียนบ้ำนตะแบงสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18883 1031040190          โรงเรียนบ้ำนปอแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18884 1031040191          โรงเรียนบ้ำนขี เหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18885 1031040192          โรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18886 1031040193          โรงเรียนบ้ำนโคกสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18887 1031040194          โรงเรียนบ้ำนหัวฝำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18888 1031042001          โรงเรียนคูเมืองวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18889 1031042002          โรงเรียนตูมใหญ่วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18890 1031042003          โรงเรียนมัธยมพรส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18891 1031042005          โรงเรียนพุทไธสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18892 1031042006          โรงเรียนเมืองแกพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18893 1031042007          โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย บุรีรัมย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18894 1031042008          โรงเรียนสะแกพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18895 1031042009          โรงเรียนสมเสม็ดวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18896 1031042010          โรงเรียนร่อนทองพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18897 1031042011          โรงเรียนสตึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18898 1031042012          โรงเรียนนำโพธ์ิพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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18899 1031042013          โรงเรียนอุดมอักษรพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18900 1031042014          โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18901 1031042015          โรงเรียนแคนดงพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18902 1031042016          โรงเรียนดงพลองพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18903 1031260519          โรงเรียนวัดขี ตุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18904 1032010001          โรงเรียนบ้ำนขนำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18905 1032010002          โรงเรียนบ้ำนกำเกำะ(แหลมรำษฎร์นุเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18906 1032010003          โรงเรียนบ้ำนโคกอำรักษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18907 1032010004          โรงเรียนบ้ำนขำมระกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18908 1032010005          โรงเรียนบ้ำนแกใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18909 1032010006          โรงเรียนบ้ำนแกน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18910 1032010007          โรงเรียนบ้ำนนำเกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18911 1032010008          โรงเรียนบ้ำนตำเตน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18912 1032010009          โรงเรียนบ้ำนจักจรูก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18913 1032010010          โรงเรียนบ้ำนตระแบกน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18914 1032010011          โรงเรียนบ้ำนคอโค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18915 1032010012          โรงเรียนบ้ำนล ำชี(วุฒิวงษ์รำษฎร์สงเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18916 1032010013          โรงเรียนบ้ำนดงมัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18917 1032010014          โรงเรียนรำชวิถี(ประสำทรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18918 1032010015          โรงเรียนพรหมประสำทรำษฎร์นุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18919 1032010016          โรงเรียนบ้ำนกะทม(ร่วนวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18920 1032010017          โรงเรียนบ้ำนนำสม(วิไลรำษฎร์ศึกษำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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18921 1032010018          โรงเรียนบ้ำนสกร็อม(ประสำทศีลสำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18922 1032010019          โรงเรียนบ้ำนหนองเต่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18923 1032010020          โรงเรียนอุปัชฌำย์พวนอุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18924 1032010021          โรงเรียนบ้ำนใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18925 1032010022          โรงเรียนบ้ำนตระแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18926 1032010023          โรงเรียนบ้ำนโคกเพชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18927 1032010024          โรงเรียนรุ่งรัฐวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18928 1032010025          โรงเรียนบ้ำนตั งใจ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18929 1032010026          โรงเรียนบ้ำนระกำสังแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18930 1032010027          โรงเรียนบ้ำนปะตะเมำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18931 1032010028          โรงเรียนบ้ำนหนองกระดำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18932 1032010029          โรงเรียนบ้ำนระไซร์(เด่นพัฒนำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18933 1032010030          โรงเรียนบ้ำนปรำสำทตรำดมิตรภำพท่ี58 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18934 1032010031          โรงเรียนบ้ำนขยอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18935 1032010032          โรงเรียนเสกวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18936 1032010033          โรงเรียนบ้ำนอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์รำษฎร์สำมั ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18937 1032010034          โรงเรียนบ้ำนตำอ็อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18938 1032010035          โรงเรียนบ้ำนจันรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18939 1032010036          โรงเรียนบ้ำนแจรน(ปอเกีย-พลินอุทิศ 1) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18940 1032010037          โรงเรียนบ้ำนใต้ฆ้องโนนจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18941 1032010038          โรงเรียนบ้ำนกำเกำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18942 1032010039          โรงเรียนบ้ำนโคกยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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18943 1032010040          โรงเรียนบ้ำนเขวำ(เทพอนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18944 1032010041          โรงเรียนบ้ำนระเภำว์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18945 1032010042          โรงเรียนบ้ำนกำเกำะระโยง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18946 1032010043          โรงเรียนบ้ำนส ำโรง-โคกเพชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18947 1032010044          โรงเรียนบ้ำนท่ำสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18948 1032010045          โรงเรียนบ้ำนส้มป่อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18949 1032010046          โรงเรียนบ้ำนตำเพชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18950 1032010047          โรงเรียนบ้ำนอ ำปึล(ปอเกียพลินอุทิศ 3) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18951 1032010048          โรงเรียนบ้ำนโคกปรำสำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18952 1032010049          โรงเรียนบ้ำนคำบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18953 1032010050          โรงเรียนบ้ำนเทนมีย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18954 1032010051          โรงเรียนบ้ำนระหำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18955 1032010052          โรงเรียนบ้ำนไถงตรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18956 1032010053          โรงเรียนบ้ำนตะตึงไถง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18957 1032010054          โรงเรียนบ้ำนโคกมะเมียน(ธรรมสุชำติอุทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18958 1032010055          โรงเรียนบ้ำนหนองกง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18959 1032010056          โรงเรียนบ้ำนพันธุลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18960 1032010057          โรงเรียนบ้ำนโคกกะเพอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18961 1032010058          โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยำคม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18962 1032010059          โรงเรียนบ้ำนโคกพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18963 1032010060          โรงเรียนบ้ำนประทัดบุอำลอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18964 1032010061          โรงเรียนบ้ำนต ำปูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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18965 1032010062          โรงเรียนบ้ำนโดนออง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18966 1032010063          โรงเรียนบ้ำนส ำโรงนำดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18967 1032010064          โรงเรียนบ้ำนระไซร์สองชั น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18968 1032010065          โรงเรียนบ้ำนโคกวัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18969 1032010066          โรงเรียนบ้ำนลุมพุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18970 1032010067          โรงเรียนบ้ำนนำเสือก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18971 1032010068          โรงเรียนบ้ำนละหุ่งหนองกก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18972 1032010069          โรงเรียนบ้ำนโดนโอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18973 1032010070          โรงเรียนบ้ำนนำบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18974 1032010071          โรงเรียนบ้ำนนำสำม(เกียรติประชำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18975 1032010072          โรงเรียนบ้ำนกะทม(คุณรสนิมิต) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18976 1032010073          โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18977 1032010074          โรงเรียนอนุบำลสุรินทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18978 1032010075          โรงเรียนวัดประสพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18979 1032010076          โรงเรียนบ้ำนบุฤำษี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18980 1032010077          โรงเรียนบ้ำนอังกัญ-โคกบรรเลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18981 1032010078          โรงเรียนบ้ำนรัตนะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18982 1032010079          โรงเรียนบ้ำนกู่(รำษฎร์สำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18983 1032010080          โรงเรียนบ้ำนระกำ(สนง.สลำกกินแบ่งสงเครำะห์ 74) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18984 1032010081          โรงเรียนบ้ำนหัวตะพำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18985 1032010082          โรงเรียนบ้ำนเพี ยรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18986 1032010083          โรงเรียนบ้ำนหนองกัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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18987 1032010084          โรงเรียนบ้ำนตำเปำว์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18988 1032010085          โรงเรียนบ้ำนทะนงชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18989 1032010086          โรงเรียนบ้ำนบุทม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18990 1032010087          โรงเรียนบ้ำนประปืด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18991 1032010088          โรงเรียนเมืองที ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18992 1032010089          โรงเรียนบ้ำนโคกส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18993 1032010090          โรงเรียนบ้ำนรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18994 1032010091          โรงเรียนบ้ำนบรมสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18995 1032010092          โรงเรียนบ้ำนเล้ำข้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18996 1032010093          โรงเรียนบ้ำนกันแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18997 1032010094          โรงเรียนบ้ำนสลักได ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18998 1032010095          โรงเรียนบ้ำนเสม็ด(ประชำรัฐนุเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
18999 1032010096          โรงเรียนบ้ำนตระแบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19000 1032010097          โรงเรียนบ้ำนตะบัล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19001 1032010098          โรงเรียนบ้ำนโคกเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19002 1032010099          โรงเรียนบ้ำนสวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19003 1032010100          โรงเรียนบ้ำนปอยเดิน(อินทรศึกษำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19004 1032010101          โรงเรียนบ้ำนส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19005 1032010102          โรงเรียนบ้ำนทัพกระบือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19006 1032010103          โรงเรียนบ้ำนแสลงพันธ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19007 1032010104          โรงเรียนบ้ำนประสิทธ์ิธนู(ปอเกีย-พลินอุทิศ 2) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19008 1032010105          โรงเรียนบ้ำนอำโพน(สหมิตรสงเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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19009 1032010106          โรงเรียนบ้ำนโสน(พิทยศึกษำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19010 1032010107          โรงเรียนบ้ำนแสลงพันบุณเยิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19011 1032010108          โรงเรียนบ้ำนกันโจรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19012 1032010109          โรงเรียนบ้ำนเวียย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19013 1032010110          โรงเรียนบ้ำนอันโนง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19014 1032010111          โรงเรียนบ้ำนกระทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19015 1032010112          โรงเรียนบ้ำนขำมรำษฎร์วิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19016 1032010113          โรงเรียนบ้ำนจอมพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19017 1032010114          โรงเรียนไตรมิตรวิทยำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19018 1032010115          โรงเรียนทวีคำมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19019 1032010116          โรงเรียนบ้ำนโคกเพร็ดโนนจ ำปำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19020 1032010117          โรงเรียนบ้ำนหนองขวำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19021 1032010118          โรงเรียนบ้ำนผำงอุดมสมบูรณ์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19022 1032010119          โรงเรียนบ้ำนชุมแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19023 1032010120          โรงเรียนบ้ำนจบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19024 1032010121          โรงเรียนบ้ำนบุอำไร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19025 1032010122          โรงเรียนบ้ำนผือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19026 1032010123          โรงเรียนบ้ำนม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19027 1032010124          โรงเรียนสำมัคคีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19028 1032010125          โรงเรียนบ้ำนอำทึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19029 1032010126          โรงเรียนบ้ำนขำมศึกษำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19030 1032010127          โรงเรียนบ้ำนบุแกรงตะเคียน(ปำนอุทิศวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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19031 1032010128          โรงเรียนบ้ำนว่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19032 1032010129          โรงเรียนบ้ำนอำคตหนองขอนประชำวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19033 1032010130          โรงเรียนบ้ำนอำแวะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19034 1032010131          โรงเรียนบ้ำนขมิ น(เรืองรำษฎร์รังสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19035 1032010132          โรงเรียนบ้ำนขำมเด่ือรำษฎร์สงเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19036 1032010133          โรงเรียนบ้ำนดินแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19037 1032010134          โรงเรียนบ้ำนระวี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19038 1032010135          โรงเรียนบ้ำนกรูดหนองซ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19039 1032010136          โรงเรียนบ้ำนดงเค็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19040 1032010137          โรงเรียนบ้ำนทวำรไพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19041 1032010138          โรงเรียนบ้ำนทุ่งนำค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19042 1032010139          โรงเรียนบ้ำนเมืองลีง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19043 1032010140          โรงเรียนบ้ำนหนองเหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19044 1032010141          โรงเรียนบ้ำนตำกวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19045 1032010142          โรงเรียนลุ่มระวีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19046 1032010143          โรงเรียนบ้ำนหนองพลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19047 1032010144          โรงเรียนบ้ำนหนองเหล็กรำษฎร์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19048 1032010145          โรงเรียนบ้ำนโนนงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19049 1032010146          โรงเรียนบ้ำนวำรไพรศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19050 1032010147          โรงเรียนบ้ำนส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19051 1032010148          โรงเรียนบ้ำนหนองกับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19052 1032010149          โรงเรียนบ้ำนหนองสนิท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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19053 1032010150          โรงเรียนบ้ำนกุดหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19054 1032010151          โรงเรียนบ้ำนโคกสนวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19055 1032010152          โรงเรียนบ้ำนสมบูรณ์(ปัญจวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19056 1032010153          โรงเรียนบ้ำนดงถำวร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19057 1032010154          โรงเรียนบ้ำนกระแสร์อุดมท่ำโครำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19058 1032010155          โรงเรียนบ้ำนแก่นเมธี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19059 1032010156          โรงเรียนบ้ำนไพรษรส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19060 1032010157          โรงเรียนบ้ำนขวำวใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19061 1032010158          โรงเรียนบ้ำนคำละแมะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19062 1032010159          โรงเรียนบ้ำนหนองจอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19063 1032010160          โรงเรียนบ้ำนบึงขวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19064 1032010161          โรงเรียนบ้ำนหนองขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19065 1032010162          โรงเรียนบ้ำนจำรพัต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19066 1032010163          โรงเรียนบ้ำนเปรียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19067 1032010164          โรงเรียนบ้ำนกันจำรย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19068 1032010165          โรงเรียนบ้ำนพม่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19069 1032010166          โรงเรียนบ้ำนพันษี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19070 1032010167          โรงเรียนบ้ำนช่ำงป่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19071 1032010168          โรงเรียนบ้ำนตะคร้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19072 1032010169          โรงเรียนบ้ำนกระโดนค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19073 1032010170          โรงเรียนบ้ำนหัวแรตนำโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19074 1032010171          โรงเรียนบ้ำนโคกลำวหนองเหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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19075 1032010172          โรงเรียนบ้ำนโคกอำโพน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19076 1032010173          โรงเรียนบ้ำนหนองผือโนนแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19077 1032010174          โรงเรียนบ้ำนข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19078 1032010175          โรงเรียนบ้ำนตรมไพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19079 1032010176          โรงเรียนจตุรมิตรวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19080 1032010177          โรงเรียนบ้ำนตะกุย(ค  ำคูณบ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19081 1032010178          โรงเรียนบ้ำนตะเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19082 1032010179          โรงเรียนบึงวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19083 1032010180          โรงเรียนบ้ำนกำเจำะหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19084 1032010181          โรงเรียนบ้ำนหัวแรต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19085 1032010182          โรงเรียนบ้ำนม่วงทรัพย์โกฎ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19086 1032010183          โรงเรียนบ้ำนตรึม(ตรึมวิทยำนุเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19087 1032010184          โรงเรียนบ้ำนหนองหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19088 1032010185          โรงเรียนบ้ำนบ่อน  ำใส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19089 1032010186          โรงเรียนบ้ำนแตล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19090 1032010187          โรงเรียนบ้ำนประทุนอำยอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19091 1032010188          โรงเรียนบ้ำนสวำยไตรภูมิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19092 1032010189          โรงเรียนบ้ำนนำท่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19093 1032010190          โรงเรียนบ้ำนหนองท่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19094 1032010191          โรงเรียนบ้ำนโนนถ่อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19095 1032010192          โรงเรียนบ้ำนสังแกหนองคู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19096 1032010193          โรงเรียนบ้ำนอำวุธ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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19097 1032010194          โรงเรียนบ้ำนดู่อำรำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19098 1032010195          โรงเรียนบ้ำนนำรุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19099 1032010196          โรงเรียนบ้ำนผักไหม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19100 1032010197          โรงเรียนบ้ำนก้ำนเหลือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19101 1032010198          โรงเรียนบ้ำนทุ่งรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19102 1032010199          โรงเรียนบ้ำนทุ่งรูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19103 1032010200          โรงเรียนบ้ำนสว่ำงโนนแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19104 1032010201          โรงเรียนบ้ำนศรีตะวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19105 1032010202          โรงเรียนบ้ำนกะลัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19106 1032010203          โรงเรียนบ้ำนอนันต์(ชูศรีรำษฎร์สำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19107 1032010204          โรงเรียนบ้ำนกำงของ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19108 1032010205          โรงเรียนบ้ำนระเวียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19109 1032010206          โรงเรียนบ้ำนยำงเตี ย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19110 1032010207          โรงเรียนอนุบำลศรีขรภูมิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19111 1032010208          โรงเรียนบ้ำนหนองขวำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19112 1032010209          โรงเรียนบ้ำนขะเนก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19113 1032010210          โรงเรียนบ้ำนแกสระใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19114 1032010211          โรงเรียนบ้ำนกรวดนำฮัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19115 1032010212          โรงเรียนบ้ำนหนองขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19116 1032010213          โรงเรียนบ้ำนสะโน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19117 1032010214          โรงเรียนบ้ำนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19118 1032010215          โรงเรียนบ้ำนหนองจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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19119 1032010216          โรงเรียนบ้ำนหนองกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19120 1032010217          โรงเรียนบ้ำนหนองขนำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19121 1032010218          โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิ(โพธ์ิศรีวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19122 1032010219          โรงเรียนบ้ำนลุมพุกหนองกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19123 1032010220          โรงเรียนบ้ำนโคกล ำดวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19124 1032010221          โรงเรียนบ้ำนห้วยโนนเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19125 1032010222          โรงเรียนบ้ำนปะนอยไถง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19126 1032010223          โรงเรียนบ้ำนหนองเหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19127 1032010224          โรงเรียนบ้ำนจำรย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19128 1032010225          โรงเรียนบ้ำนกระดำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19129 1032010226          โรงเรียนบ้ำนภูมิสตึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19130 1032010227          โรงเรียนบ้ำนโชกเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19131 1032010228          โรงเรียนบ้ำนตระเปียงเตีย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19132 1032010229          โรงเรียนบ้ำนหนองคู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19133 1032010230          โรงเรียนอมรินทร์รำษฎร์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19134 1032010231          โรงเรียนดรุณวิทยำกร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19135 1032010232          โรงเรียนบ้ำนตร ำดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19136 1032010233          โรงเรียนบ้ำนระไซร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19137 1032010234          โรงเรียนบ้ำนหนองยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19138 1032010235          โรงเรียนศิริรำษฎร์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19139 1032010236          โรงเรียนบ้ำนตำเมำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19140 1032010237          โรงเรียนบ้ำนจรวย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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19141 1032010238          โรงเรียนบ้ำนล ำดวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19142 1032010239          โรงเรียนวัดทักษิณวำรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19143 1032010240          โรงเรียนบ้ำนอู่โลก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19144 1032010241          โรงเรียนบ้ำนตะเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19145 1032010242          โรงเรียนบ้ำนโชกใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19146 1032010243          โรงเรียนบ้ำนโคกเกำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19147 1032010244          โรงเรียนบ้ำนมะลูจรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19148 1032010245          โรงเรียนบ้ำนกระออม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19149 1032010246          โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19150 1032010247          โรงเรียนบ้ำนหนองอีเลิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19151 1032010248          โรงเรียนบ้ำนเกำะแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19152 1032010249          โรงเรียนบ้ำนโนนสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19153 1032010250          โรงเรียนบ้ำนตะมะหนองกระจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19154 1032010251          โรงเรียนบ้ำนตำงมำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19155 1032010252          โรงเรียนบ้ำนขนวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19156 1032010253          โรงเรียนบ้ำนดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19157 1032010254          โรงเรียนบ้ำนหนองพญำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19158 1032010255          โรงเรียนบ้ำนศรีรำชำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19159 1032010256          โรงเรียนบ้ำนหนองดุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19160 1032010257          โรงเรียนสะโนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19161 1032010258          โรงเรียนบ้ำนกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19162 1032010259          โรงเรียนบ้ำนตะเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

19163 1032010260          โรงเรียนอนุบำลส ำโรงทำบ (บริคุตต์วิทยำคุณ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19164 1032010261          โรงเรียนกำรุญวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19165 1032010262          โรงเรียนบ้ำนสังแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19166 1032010263          โรงเรียนบ้ำนจังเกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19167 1032010264          โรงเรียนบ้ำนจังเอิดหนองแมว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19168 1032010265          โรงเรียนบ้ำนหนองคู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19169 1032010266          โรงเรียนบ้ำนหนองแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19170 1032010267          โรงเรียนบ้ำนหนองแล้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19171 1032010268          โรงเรียนบ้ำนหนองหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19172 1032010269          โรงเรียนบ้ำนโนนลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19173 1032010270          โรงเรียนบ้ำนขอนแก่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19174 1032010271          โรงเรียนบ้ำนค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19175 1032010272          โรงเรียนบ้ำนดู่โศก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19176 1032010273          โรงเรียนบ้ำนหนองฮะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19177 1032010274          โรงเรียนบ้ำนกะเลำ - ศรีพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19178 1032010276          โรงเรียนหม่ืนศรีประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19179 1032010277          โรงเรียนบ้ำนหม่ืนศรีน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19180 1032010278          โรงเรียนบ้ำนเขวำสินรินทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19181 1032010279          โรงเรียนบ้ำนนำโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19182 1032010280          โรงเรียนบ้ำนสดอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19183 1032010281          โรงเรียนบ้ำนนำตังตระแบก(กำญจนูปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19184 1032010282          โรงเรียนบ้ำนตำกูก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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19185 1032010283          โรงเรียนบ้ำนโชค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19186 1032010284          โรงเรียนบ้ำนอ ำปึล(ดำวรุ่งรัฐวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19187 1032010285          โรงเรียนบ้ำนตำกแดด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19188 1032010286          โรงเรียนบ้ำนภูดินหนองตะครอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19189 1032010287          โรงเรียนบ้ำนบึง-เบำะอุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19190 1032010288          โรงเรียนบ้ำนกันเตรีย็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19191 1032010289          โรงเรียนบ้ำนพระปืด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19192 1032010290          โรงเรียนบ้ำนตลำดตำโหมก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19193 1032010291          โรงเรียนบ้ำนโคกกรวด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19194 1032010292          โรงเรียนบ้ำนบึง(สนง.สลำกกินแบ่งสมทบสร้ำง 2531) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19195 1032010293          โรงเรียนบ้ำนกันตรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19196 1032010294          โรงเรียนบ้ำนสนวนนำงแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19197 1032010295          โรงเรียนบ้ำนบุญโลก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19198 1032010296          โรงเรียนบ้ำนแสรออ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19199 1032010297          โรงเรียนบ้ำนสำมโค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19200 1032010298          โรงเรียนบ้ำนฉันเพล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19201 1032010299          โรงเรียนบ้ำนพะเนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19202 1032012001          โรงเรียนสุรวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19203 1032012002          โรงเรียนสิรินธร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19204 1032012003          โรงเรียนสวำยวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19205 1032012004          โรงเรียนนำดีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19206 1032012005          โรงเรียนศรีไผทสมันต์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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19207 1032012006          โรงเรียนรำมวิทยำ รัชมังคลำภิเษก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19208 1032012007          โรงเรียนสุรินทร์ภักดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19209 1032012008          โรงเรียนพญำรำมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19210 1032012009          โรงเรียนสุรินทร์รำชมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19211 1032012010          โรงเรียนโชคเพชรพิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19212 1032012011          โรงเรียนสุรินทร์พิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19213 1032012012          โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19214 1032012013          โรงเรียนมหิธรวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19215 1032012014          โรงเรียนนำบัววิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19216 1032012015          โรงเรียนศรีรำมประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19217 1032012016          โรงเรียนตั งใจวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19218 1032012017          โรงเรียนท่ำสว่ำงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19219 1032012018          โรงเรียนแสงทรัพย์ประชำวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19220 1032012019          โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19221 1032012020          โรงเรียนจอมพระประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19222 1032012021          โรงเรียนเมืองลีงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19223 1032012022          โรงเรียนบุแกรงวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19224 1032012023          โรงเรียนหนองสนิทวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19225 1032012024          โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19226 1032012025          โรงเรียนแตลศิริวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19227 1032012026          โรงเรียนห้วยจริงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19228 1032012027          โรงเรียนกุดไผทประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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19229 1032012028          โรงเรียนจำรย์วิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19230 1032012029          โรงเรียนมัธยมจำรพัตวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19231 1032012030          โรงเรียนหนองแวงวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19232 1032012031          โรงเรียนขวำวใหญ่วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19233 1032012032          โรงเรียนวังข่ำพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19234 1032012033          โรงเรียนยำงวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19235 1032012034          โรงเรียนสุรพินท์พิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19236 1032012035          โรงเรียนพนำสนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19237 1032012036          โรงเรียนศรีสุขวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19238 1032012037          โรงเรียนส ำโรงทำบวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19239 1032012038          โรงเรียนสินรินทร์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19240 1032012039          โรงเรียนแร่วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19241 1032012040          โรงเรียนบึงนครประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19242 1032020001          โรงเรียนบ้ำนกระเบื องใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19243 1032020002          โรงเรียนบ้ำนหนองพิมำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19244 1032020003          โรงเรียนบ้ำนหัวนำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19245 1032020004          โรงเรียนบ้ำนทิพย์เนตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19246 1032020005          โรงเรียนบ้ำนขุนหำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19247 1032020006          โรงเรียนชุมพลบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19248 1032020007          โรงเรียนบ้ำนชุมพลบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19249 1032020008          โรงเรียนบ้ำนตึกชุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19250 1032020009          โรงเรียนบ้ำนโคกสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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19251 1032020010          โรงเรียนบ้ำนระหำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19252 1032020011          โรงเรียนบ้ำนแคนด ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19253 1032020012          โรงเรียนบ้ำนสวนหม่อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19254 1032020013          โรงเรียนโพนทองพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19255 1032020014          โรงเรียนบ้ำนดู่นำหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19256 1032020015          โรงเรียนบ้ำนกระเบื อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19257 1032020016          โรงเรียนบ้ำนขวำวโค้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19258 1032020017          โรงเรียนบ้ำนกระสัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19259 1032020018          โรงเรียนบ้ำนยำงบ่อภิรมย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19260 1032020019          โรงเรียนบ้ำนทิพย์นวด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19261 1032020020          โรงเรียนบ้ำนไพรขลำ(ไพรขลำรำษฎร์พิทยำกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19262 1032020021          โรงเรียนบ้ำนโพนม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19263 1032020022          โรงเรียนบ้ำนขำมโพนทัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19264 1032020023          โรงเรียนบ้ำนโนนตำลหนำมแท่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19265 1032020024          โรงเรียนบ้ำนโนนสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19266 1032020025          โรงเรียนชุมชนบ้ำนซำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19267 1032020026          โรงเรียนบ้ำนโนนสัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19268 1032020027          โรงเรียนบ้ำนกะทะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19269 1032020028          โรงเรียนบ้ำนยำงบ่ออี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19270 1032020029          โรงเรียนบ้ำนบุตำโสม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19271 1032020030          โรงเรียนบ้ำนเมืองไผ่กระท่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19272 1032020031          โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิห้วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

19273 1032020032          โรงเรียนบ้ำนขี เหล็กโนนจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19274 1032020033          โรงเรียนบ้ำนงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19275 1032020034          โรงเรียนบ้ำนยะวึก(ผจงรำษฎร์วิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19276 1032020035          โรงเรียนสำมัคคีศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19277 1032020036          โรงเรียนบ้ำนแสนสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19278 1032020037          โรงเรียนบ้ำนยำงชุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19279 1032020038          โรงเรียนบ้ำนส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19280 1032020039          โรงเรียนสนวนโคกเม็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19281 1032020040          โรงเรียนบ้ำนเบง-ท่ำลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19282 1032020041          โรงเรียนบ้ำนศรีณรงค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19283 1032020042          โรงเรียนบ้ำนสำยสนอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19284 1032020043          โรงเรียนบ้ำนม่วงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19285 1032020044          โรงเรียนสระขุดดงส ำรำญวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19286 1032020045          โรงเรียนบ้ำนตั งใจ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19287 1032020046          โรงเรียนบ้ำนอ้อตล่ิงชัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19288 1032020047          โรงเรียนบ้ำนตลุงโนนกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19289 1032020048          โรงเรียนบ้ำนหนองเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19290 1032020049          โรงเรียนบ้ำนขุนไชยทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19291 1032020050          โรงเรียนบ้ำนยำงขำมเฒ่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19292 1032020051          โรงเรียนบ้ำนกระโพ (กระโพรำษฎร์วิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19293 1032020052          โรงเรียนบ้ำนตระมูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19294 1032020053          โรงเรียนบ้ำนบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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19295 1032020054          โรงเรียนบ้ำนอำคุณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19296 1032020055          โรงเรียนบ้ำนโคกกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19297 1032020056          โรงเรียนบ้ำนศำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19298 1032020057          โรงเรียนบ้ำนหนองอีด ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19299 1032020058          โรงเรียนบ้ำนภูดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19300 1032020059          โรงเรียนบ้ำนหนองบึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19301 1032020060          โรงเรียนบ้ำนโนนโพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19302 1032020061          โรงเรียนบ้ำนตำทิตย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19303 1032020062          โรงเรียนบ้ำนบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19304 1032020063          โรงเรียนบ้ำนตำกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19305 1032020064          โรงเรียนท่ำตูม(สนิทรำษฎร์วิทยำคม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19306 1032020065          โรงเรียนบ้ำนตูม(อนุกูลรำษฎร์พัฒนำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19307 1032020066          โรงเรียนบ้ำนปรำสำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19308 1032020067          โรงเรียนบ้ำนลุงปุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19309 1032020068          โรงเรียนบ้ำนโพนทำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19310 1032020069          โรงเรียนบ้ำนบัลลังก์พงสวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19311 1032020070          โรงเรียนวัดบ้ำนน  ำค ำ(สนง.สลำกกินแบ่งฯ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19312 1032020071          โรงเรียนบ้ำนหมำกม่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19313 1032020072          โรงเรียนบ้ำนเอือด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19314 1032020073          โรงเรียนบ้ำนตำฮะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19315 1032020074          โรงเรียนบ้ำนปอหมัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19316 1032020075          โรงเรียนบ้ำนตำนบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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19317 1032020076          โรงเรียนบ้ำนโนนระเวียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19318 1032020077          โรงเรียนบ้ำนน  ำอ้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19319 1032020078          โรงเรียนบ้ำนเฉนียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19320 1032020079          โรงเรียนบ้ำนปรีง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19321 1032020080          โรงเรียนบ้ำนบะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19322 1032020081          โรงเรียนบ้ำนโนนสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19323 1032020082          โรงเรียนบ้ำนบัวโคก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19324 1032020083          โรงเรียนบ้ำนธรรมษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19325 1032020084          โรงเรียนบ้ำนจันทร์งำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19326 1032020085          โรงเรียนบ้ำนหนองแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19327 1032020086          โรงเรียนบ้ำนพิงพวย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19328 1032020087          โรงเรียนบ้ำนโสมน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19329 1032020088          โรงเรียนไตรคำมสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19330 1032020089          โรงเรียนบ้ำนพรมเทพ(พรมเทพรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19331 1032020090          โรงเรียนบ้ำนยำงกระจับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19332 1032020091          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19333 1032020092          โรงเรียนบ้ำนชำยทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19334 1032020093          โรงเรียนบ้ำนหัวพี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19335 1032020094          โรงเรียนบ้ำนสำโรช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19336 1032020095          โรงเรียนบ้ำนโพนครก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19337 1032020096          โรงเรียนบ้ำนขี เหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19338 1032020097          โรงเรียนบ้ำนโพนขวำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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19339 1032020098          โรงเรียนบ้ำนสะเอิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19340 1032020099          โรงเรียนบ้ำนส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19341 1032020100          โรงเรียนบ้ำนกุดมะโน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19342 1032020101          โรงเรียนบ้ำนท่ำศิลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19343 1032020102          โรงเรียนบ้ำนหนองตำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19344 1032020103          โรงเรียนบ้ำนหนองยำง(ธนำคำรกรุงเทพ10) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19345 1032020104          โรงเรียนบ้ำนเมืองแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19346 1032020105          โรงเรียนบ้ำนหนองคูน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19347 1032020106          โรงเรียนบ้ำนหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19348 1032020107          โรงเรียนบ้ำนโพนงอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19349 1032020108          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวมิตรภำพท่ี 85 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19350 1032020109          โรงเรียนบ้ำนม่วงมูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19351 1032020110          โรงเรียนบ้ำนไกลเสนียด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19352 1032020111          โรงเรียนบ้ำนหนองไม้ถ่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19353 1032020112          โรงเรียนบ้ำนทุ่งโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19354 1032020113          โรงเรียนบ้ำนบุผำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19355 1032020114          โรงเรียนบ้ำนหนองคูใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19356 1032020115          โรงเรียนบ้ำนนำนวล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19357 1032020116          โรงเรียนบ้ำนบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19358 1032020117          โรงเรียนบ้ำนล ำเพิญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19359 1032020118          โรงเรียนบ้ำนดงเปือย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19360 1032020119          โรงเรียนบ้ำนดงเค็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

19361 1032020120          โรงเรียนบ้ำนแก(แกศึกษำวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19362 1032020121          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19363 1032020122          โรงเรียนบ้ำนม่วงบุญมี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19364 1032020123          โรงเรียนบ้ำนหำญฮี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19365 1032020124          โรงเรียนบ้ำนบึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19366 1032020125          โรงเรียนบ้ำนหนองหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19367 1032020126          โรงเรียนบ้ำนหนองตอ-บัวเสียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19368 1032020127          โรงเรียนบ้ำนโนนทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19369 1032020128          โรงเรียนบ้ำนดอนแรด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19370 1032020129          โรงเรียนบ้ำนจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19371 1032020130          โรงเรียนบ้ำนทับน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19372 1032020131          โรงเรียนบ้ำนทับโพธ์ิวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19373 1032020132          โรงเรียนบ้ำนแต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19374 1032020133          โรงเรียนบ้ำนม่วงหมำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19375 1032020134          โรงเรียนบ้ำนน  ำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19376 1032020135          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19377 1032020136          โรงเรียนบ้ำนโนนจ ำปำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19378 1032020137          โรงเรียนบ้ำนธำตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19379 1032020138          โรงเรียนบ้ำนน  ำสร้ำง-นำงเภำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19380 1032020139          โรงเรียนบ้ำนอำจญำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19381 1032020140          โรงเรียนบ้ำนน  ำเขียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19382 1032020141          โรงเรียนบ้ำนหนองคู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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19383 1032020142          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 15 บ้ำนโกส้ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19384 1032020143          โรงเรียนบ้ำนเบิด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19385 1032020144          โรงเรียนไตรคำมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19386 1032020145          โรงเรียนบ้ำนหนองกระทุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19387 1032020146          โรงเรียนบ้ำนแข้ด่อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19388 1032020147          โรงเรียนบ้ำนหนองผือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19389 1032020148          โรงเรียนบ้ำนนำวอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19390 1032020149          โรงเรียนบ้ำนช่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19391 1032020150          โรงเรียนบ้ำนคอนสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19392 1032020151          โรงเรียนบ้ำนส่ีเหล่ียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19393 1032020152          โรงเรียนบ้ำนนำอุดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19394 1032020153          โรงเรียนบ้ำนไผ่ (วันครู 2503) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19395 1032020154          โรงเรียนบ้ำนยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19396 1032020155          โรงเรียนบ้ำนนำงเข็ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19397 1032020156          โรงเรียนบ้ำนขะยูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19398 1032020157          โรงเรียนบ้ำนผือน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19399 1032020158          โรงเรียนรัตนวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19400 1032020159          โรงเรียนบ้ำนรัตนบุรี(อุทิศวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19401 1032020160          โรงเรียนบ้ำนผือ(ประชำพัฒนำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19402 1032020161          โรงเรียนบ้ำนหนองกำ(ประชำรัฐพิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19403 1032020162          โรงเรียนบ้ำนโคกล่ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19404 1032020163          โรงเรียนบ้ำนนำตุ่น(สหรำษฎร์วิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

19405 1032020164          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19406 1032020165          โรงเรียนปทุมมำศวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19407 1032020166          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวบำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19408 1032020167          โรงเรียนบ้ำนขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19409 1032020168          โรงเรียนบ้ำนสร้ำงบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19410 1032020169          โรงเรียนบ้ำนดินแดง(สีลำประชำรัฐ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19411 1032020170          โรงเรียนบ้ำนดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19412 1032020171          โรงเรียนบ้ำนแคน(คุรุรำษฎร์ส่งเสริม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19413 1032020172          โรงเรียนบ้ำนนำยม(นิยมศึกษำวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19414 1032020173          โรงเรียนบ้ำนแคนน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19415 1032020174          โรงเรียนบ้ำนโนนจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19416 1032020175          โรงเรียนบ้ำนหนองขุนศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19417 1032020176          โรงเรียนบ้ำนสร้ำงแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19418 1032020177          โรงเรียนบ้ำนนำนวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19419 1032020178          โรงเรียนบ้ำนหัวนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19420 1032020179          โรงเรียนบ้ำนตำเพชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19421 1032020180          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19422 1032020181          โรงเรียนบ้ำนโนนเปือย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19423 1032020182          โรงเรียนบ้ำนโพนโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19424 1032020183          โรงเรียนบ้ำนเป้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19425 1032020184          โรงเรียนบ้ำนโพนดวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19426 1032020185          โรงเรียนบ้ำนทัพไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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19427 1032020186          โรงเรียนสนมศึกษำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19428 1032020187          โรงเรียนบ้ำนนำศรีสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19429 1032020188          โรงเรียนวัดบึงบ้ำนสนม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19430 1032020189          โรงเรียนบ้ำนโสกแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19431 1032020190          โรงเรียนบ้ำนส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19432 1032020191          โรงเรียนบ้ำนหนองระฆัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19433 1032020192          โรงเรียนบ้ำนนำดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19434 1032020193          โรงเรียนบ้ำนสะทืด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19435 1032020194          โรงเรียนบ้ำนหนองอียอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19436 1032020195          โรงเรียนบ้ำนอำเลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19437 1032020196          โรงเรียนบ้ำนโนนเซียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19438 1032020197          โรงเรียนผำแดงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19439 1032020198          โรงเรียนบ้ำนกำพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19440 1032020199          โรงเรียนบ้ำนหนองครก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19441 1032020200          โรงเรียนบ้ำนหัวงัว(แท่นศิลำวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19442 1032020201          โรงเรียนบ้ำนค ำผง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19443 1032020202          โรงเรียนบ้ำนเซียงซิน - โนนดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19444 1032020203          โรงเรียนบ้ำนม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19445 1032020204          โรงเรียนบ้ำนอำพืด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19446 1032020205          โรงเรียนบ้ำนโนน(นิยมศำสตร์ศึกษำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19447 1032020206          โรงเรียนบ้ำนขี เหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19448 1032020207          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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19449 1032020208          โรงเรียนบ้ำนผักไหม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19450 1032020209          โรงเรียนบ้ำนหนองไม้งำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19451 1032020210          โรงเรียนบ้ำนม่วงหวำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19452 1032020211          โรงเรียนบ้ำนค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19453 1032020212          โรงเรียนบ้ำนก้ำนเหลือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19454 1032020213          โรงเรียนบ้ำนระเวียง(รัตนกิจวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19455 1032020214          โรงเรียนบ้ำนซำต(มงคลวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19456 1032020215          โรงเรียนบ้ำนหนองหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19457 1032020216          โรงเรียนบ้ำนหนองเทพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19458 1032020217          โรงเรียนบ้ำนอีโสด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19459 1032020218          โรงเรียนบ้ำนผ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19460 1032020219          โรงเรียนบ้ำนส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19461 1032020220          โรงเรียนบ้ำนหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19462 1032020221          โรงเรียนบ้ำนขุมดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19463 1032020222          โรงเรียนบ้ำนหนองหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19464 1032020223          โรงเรียนโนนนำรำยณ์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19465 1032022001          โรงเรียนชุมพลวิทยำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19466 1032022002          โรงเรียนเมืองบัววิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19467 1032022003          โรงเรียนล ำพลับพลำวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19468 1032022004          โรงเรียนท่ำตูมประชำเสริมวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19469 1032022005          โรงเรียนลำนทรำยพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19470 1032022006          โรงเรียนเมืองแกพิทยำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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19471 1032022007          โรงเรียนพรมเทพพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19472 1032022008          โรงเรียนช้ำงบุญวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19473 1032022009          โรงเรียนทุ่งกุลำพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19474 1032022010          โรงเรียนโนนแท่นพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19475 1032022011          โรงเรียนศรีปทุมวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19476 1032022012          โรงเรียนรัตนบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19477 1032022013          โรงเรียนดอนแรดวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19478 1032022014          โรงเรียนเบิดพิทยำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19479 1032022015          โรงเรียนธำตุศรีนคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19480 1032022016          โรงเรียนแกศึกษำพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19481 1032022017          โรงเรียนทับโพธ์ิพัฒนวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19482 1032022018          โรงเรียนหนองอียอวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19483 1032022019          โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19484 1032022020          โรงเรียนสนมวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19485 1032022021          โรงเรียนนำรำยณ์ค ำผงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19486 1032022022          โรงเรียนโนนเทพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19487 1032022023          โรงเรียนประดู่แก้วประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19488 1032030001          โรงเรียนปรำสำทศึกษำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19489 1032030002          โรงเรียนบ้ำนยำง(สำรกิจรำษฎร์วิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19490 1032030003          โรงเรียนบ้ำนตำเสำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19491 1032030004          โรงเรียนบ้ำนสีโค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19492 1032030005          โรงเรียนปรำสำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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19493 1032030006          โรงเรียนกันทรำรำม(นุ่นศึกษำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19494 1032030007          โรงเรียนบ้ำนท ำนบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19495 1032030008          โรงเรียนอมรินทรำวำรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19496 1032030009          โรงเรียนบ้ำนจบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19497 1032030010          โรงเรียนบ้ำนโคกทม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19498 1032030011          โรงเรียนบ้ำนสวำยซอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19499 1032030012          โรงเรียนบ้ำนกะดำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19500 1032030013          โรงเรียนบ้ำนโคลด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19501 1032030014          โรงเรียนบ้ำนจรูกแขวะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19502 1032030015          โรงเรียนบ้ำนกูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19503 1032030016          โรงเรียนบ้ำนรันเดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19504 1032030017          โรงเรียนบ้ำนตำยัวะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19505 1032030018          โรงเรียนบ้ำนตำวร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19506 1032030019          โรงเรียนบ้ำนกำบกระบือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19507 1032030020          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองปรำสำท3 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19508 1032030021          โรงเรียนรัฐประชำสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19509 1032030022          โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิกอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19510 1032030023          โรงเรียนบ้ำนเชื อเพลิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19511 1032030024          โรงเรียนบ้ำนโชคนำสำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19512 1032030025          โรงเรียนบ้ำนเจ้ำคุณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19513 1032030026          โรงเรียนบ้ำนมะเมียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19514 1032030027          โรงเรียนมหำรำช 4 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

19515 1032030028          โรงเรียนบ้ำนถนนหัก(สุวรรณรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19516 1032030029          โรงเรียนบ้ำนจีกแดก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19517 1032030030          โรงเรียนบ้ำนหนองปรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19518 1032030031          โรงเรียนบ้ำนนำครอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19519 1032030032          โรงเรียนบ้ำนตำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19520 1032030033          โรงเรียนบ้ำนโคกจ ำเริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19521 1032030034          โรงเรียนบ้ำนตำเตียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19522 1032030035          โรงเรียนบ้ำนสวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19523 1032030036          โรงเรียนบ้ำนล ำพุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19524 1032030037          โรงเรียนบ้ำนโชค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19525 1032030038          โรงเรียนบ้ำนตำเบำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19526 1032030039          โรงเรียนบ้ำนตะคร้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19527 1032030040          โรงเรียนบ้ำนล ำดวน(เมยรำษฎร์อุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19528 1032030041          โรงเรียนบ้ำนทมอ(เด่ือรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19529 1032030042          โรงเรียนบ้ำนโคกบุ(บอนประชำรัฐบ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19530 1032030043          โรงเรียนบ้ำนเจริญสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19531 1032030044          โรงเรียนบ้ำนหนองหร่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19532 1032030045          โรงเรียนบ้ำนก ำไสจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19533 1032030046          โรงเรียนบ้ำนสะพำนหัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19534 1032030047          โรงเรียนบ้ำนทุ่งมน(ริมรำษฎร์นุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19535 1032030048          โรงเรียนบ้ำนล ำดวนพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19536 1032030049          โรงเรียนวันเจริญสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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19537 1032030050          โรงเรียนบ้ำนไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19538 1032030051          โรงเรียนบ้ำนอ ำปึลกง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19539 1032030052          โรงเรียนบ้ำนพลวง(พรหมบ ำรุงรำษฎร์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19540 1032030053          โรงเรียนเจริญรำษฎร์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19541 1032030054          โรงเรียนบ้ำนพนม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19542 1032030055          โรงเรียนบ้ำนบุอันโนง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19543 1032030056          โรงเรียนบ้ำนทนง(รัฐรำษฎร์วิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19544 1032030057          โรงเรียนบ้ำนปรำสำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19545 1032030058          โรงเรียนบ้ำนคลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19546 1032030059          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองปรำสำท 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19547 1032030060          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองปรำสำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19548 1032030061          โรงเรียนบ้ำนละลมระไซ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19549 1032030062          โรงเรียนบ้ำนบักดอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19550 1032030063          โรงเรียนบ้ำนโคกเพชร(เภดประชำรัฐบ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19551 1032030064          โรงเรียนบ้ำนสองสะโกม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19552 1032030065          โรงเรียนไพลศึกษำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19553 1032030066          โรงเรียนสุวรรณำคำรสงเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19554 1032030067          โรงเรียนบ้ำนสมุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19555 1032030068          โรงเรียนบ้ำนหนองยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19556 1032030069          โรงเรียนบ้ำนหนองใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19557 1032030070          โรงเรียนบ้ำนปลัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19558 1032030071          โรงเรียนบ้ำนส ำโรง(บำงมด 2514) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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19559 1032030072          โรงเรียนบ้ำนก็วล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19560 1032030073          โรงเรียนบ้ำนเสกกอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19561 1032030074          โรงเรียนบ้ำนลังโกม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19562 1032030075          โรงเรียนบ้ำนกระวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19563 1032030076          โรงเรียนกำบเชิงมิตรภำพท่ี 190 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19564 1032030077          โรงเรียนบ้ำนปรำสำทเบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19565 1032030078          โรงเรียนบ้ำนบักจรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19566 1032030079          โรงเรียนบ้ำนโคกกลำงสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19567 1032030080          โรงเรียนหวลถวิลวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19568 1032030081          โรงเรียนบ้ำนคูตัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19569 1032030082          โรงเรียนบ้ำนโคกสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19570 1032030083          โรงเรียนบ้ำนหนองโยโคกปืด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19571 1032030084          โรงเรียนบ้ำนรำวนคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19572 1032030085          โรงเรียนบ้ำนโคกตะเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19573 1032030086          โรงเรียนบ้ำนจำรย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19574 1032030087          โรงเรียนเกษตรอีสำนสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19575 1032030088          โรงเรียนบ้ำนโนนสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19576 1032030089          โรงเรียนบ้ำนถนนชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19577 1032030090          โรงเรียนบ้ำนโนนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19578 1032030091          โรงเรียนบ้ำนกู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19579 1032030092          โรงเรียนบ้ำนโพนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19580 1032030093          โรงเรียนแสงทองสมบูรณ์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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19581 1032030094          โรงเรียนบ้ำนโจรก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19582 1032030095          โรงเรียนบ้ำนด่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19583 1032030096          โรงเรียนบ้ำนเกษตรถำวร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19584 1032030097          โรงเรียนเรืองเจริญพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19585 1032030098          โรงเรียนบ้ำนสกล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19586 1032030099          โรงเรียนบ้ำนตะเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19587 1032030100          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองปรำสำท2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19588 1032030101          โรงเรียนบ้ำนสระทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19589 1032030102          โรงเรียนประชำสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19590 1032030103          โรงเรียนบ้ำนแนงมุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19591 1032030104          โรงเรียนบ้ำนกระเทียม(รำษฎร์วิทยำคม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19592 1032030105          โรงเรียนบ้ำนแยงมิตรภำพท่ี 146 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19593 1032030106          โรงเรียนบ้ำนโนนสบำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19594 1032030107          โรงเรียนบ้ำนถนน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19595 1032030108          โรงเรียนบ้ำนโคกรัมย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19596 1032030109          โรงเรียนสหรำษฎร์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19597 1032030110          โรงเรียนบ้ำนขอนแตก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19598 1032030111          โรงเรียนบ้ำนอำวอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19599 1032030112          โรงเรียนบ้ำนโตงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19600 1032030113          โรงเรียนบ้ำนตอกตรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19601 1032030114          โรงเรียนหนองโสนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19602 1032030115          โรงเรียนสุขพรหมมีศรัทธำญำติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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19603 1032030116          โรงเรียนบ้ำนศรีมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19604 1032030117          โรงเรียนดมวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19605 1032030118          โรงเรียนบ้ำนสนบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19606 1032030119          โรงเรียนบ้ำนเถกิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19607 1032030120          โรงเรียนบ้ำนกะปู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19608 1032030121          โรงเรียนบ้ำนตำคง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19609 1032030122          โรงเรียนจตุคำมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19610 1032030123          โรงเรียนบ้ำนห้วยปูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19611 1032030124          โรงเรียนบ้ำนสนวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19612 1032030125          โรงเรียนบ้ำนขนำดมอญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19613 1032030126          โรงเรียนบ้ำนตำแตรวทัพดัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19614 1032030127          โรงเรียนบ้ำนปวงตึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19615 1032030128          โรงเรียนบ้ำนห้วยสิงห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19616 1032030129          โรงเรียนบ้ำนภูมินิยมพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19617 1032030130          โรงเรียนบ้ำนขยอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19618 1032030131          โรงเรียนบ้ำนคะนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19619 1032030132          โรงเรียนบ้ำนทัพทัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19620 1032030133          โรงเรียนบ้ำนเลิศอรุณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19621 1032030134          โรงเรียนบ้ำนเสรียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19622 1032030135          โรงเรียนบ้ำนร่มเย็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19623 1032030136          โรงเรียนบ้ำนล ำหำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19624 1032030137          โรงเรียนบ้ำนโนนเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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19625 1032030138          โรงเรียนบ้ำนวังปลัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19626 1032030139          โรงเรียนบ้ำนตำพรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19627 1032030140          โรงเรียนบ้ำนศำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19628 1032030141          โรงเรียนบ้ำนช ำเบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19629 1032030142          โรงเรียนบ้ำนลันแต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19630 1032030143          โรงเรียนบ้ำนกะเลงเวกทับทิมสยำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19631 1032030144          โรงเรียนบ้ำนโคกไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19632 1032030145          โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19633 1032030146          โรงเรียนบ้ำนอังกอล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19634 1032030147          โรงเรียนบ้ำนจำรย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19635 1032030148          โรงเรียนบ้ำนไทยสมบูรณ์(กรป.กลำงอุทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19636 1032030149          โรงเรียนบ้ำนโพนชำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19637 1032030150          โรงเรียนบ้ำนช ำสมิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19638 1032030151          โรงเรียนบ้ำนศำลำสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19639 1032030152          โรงเรียนบ้ำนพรหมสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19640 1032030153          โรงเรียนรำษฎร์พัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19641 1032030154          โรงเรียนบ้ำนหนองขี เหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19642 1032030155          โรงเรียนบ้ำนพระแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19643 1032030156          โรงเรียนบ้ำนกระสัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19644 1032030157          โรงเรียนบ้ำนแสนกำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19645 1032030158          โรงเรียนสหมิตรวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19646 1032030159          โรงเรียนบ้ำนสะกำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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19647 1032030160          โรงเรียนบ้ำนตำโมม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19648 1032030161          โรงเรียนบ้ำนจังเอิล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19649 1032030162          โรงเรียนบ้ำนหลัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19650 1032030163          โรงเรียนจัดสรรท่ีดินสงเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19651 1032030164          โรงเรียนสังขะวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19652 1032030165          โรงเรียนบ้ำนสังขะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19653 1032030166          โรงเรียนบ้ำนศรีนวล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19654 1032030167          โรงเรียนบ้ำนโดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19655 1032030168          โรงเรียนบ้ำนโชค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19656 1032030169          โรงเรียนบ้ำนจรัส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19657 1032030170          โรงเรียนกลำโหมรำชเสนำ 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19658 1032030171          โรงเรียนบ้ำนโอทะลัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19659 1032030172          โรงเรียนบ้ำนตำวัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19660 1032030173          โรงเรียนบ้ำนหนองเหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19661 1032030174          โรงเรียนบ้ำนนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19662 1032030175          โรงเรียนบ้ำนจบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19663 1032030176          โรงเรียนบ้ำนหนองโจงโลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19664 1032030177          โรงเรียนบ้ำนบัวขุนจง(กรป.กลำงอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19665 1032030178          โรงเรียนบ้ำนออดรำษฎร์สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19666 1032030179          โรงเรียนบ้ำนบัวเชด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19667 1032030180          โรงเรียนบ้ำนระมำดค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19668 1032030181          โรงเรียนบ้ำนโนนสังข์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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19669 1032030182          โรงเรียนบ้ำนสะเดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19670 1032030183          โรงเรียนบ้ำนสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19671 1032030184          โรงเรียนบ้ำนส ำเภำลูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19672 1032030185          โรงเรียนบ้ำนไทยเดิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19673 1032030186          โรงเรียนบ้ำนโคกสมอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19674 1032030187          โรงเรียนบ้ำนสวำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19675 1032030188          โรงเรียนบ้ำนอำโพน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19676 1032030189          โรงเรียนบ้ำนสะแร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19677 1032030190          โรงเรียนบ้ำนโคกกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19678 1032030191          โรงเรียนบ้ำนสระแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19679 1032030192          โรงเรียนบ้ำนโคกโบสถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19680 1032030193          โรงเรียนบ้ำนโคกกรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19681 1032030194          โรงเรียนบ้ำนตำลวก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19682 1032030195          โรงเรียนบ้ำนศรีสวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19683 1032030196          โรงเรียนบ้ำนจีกแดก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19684 1032030197          โรงเรียนบ้ำนละเอำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19685 1032030198          โรงเรียนบ้ำนพนมดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19686 1032030199          โรงเรียนบ้ำนตำเมียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19687 1032030200          โรงเรียนบ้ำนหนองคันนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19688 1032030201          โรงเรียนบ้ำนหนองจูบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19689 1032030202          โรงเรียนบ้ำนอ ำปึล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19690 1032030203          โรงเรียนบ้ำนรุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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19691 1032030204          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองปรำสำท 4 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19692 1032030205          โรงเรียนบ้ำนไทยสันติสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19693 1032030206          โรงเรียนบ้ำนไทยนิยมพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19694 1032030207          โรงเรียนบ้ำนอุโลก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19695 1032030208          โรงเรียนบ้ำนเกำะแจนแวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19696 1032030209          โรงเรียนบ้ำนแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19697 1032030210          โรงเรียนบ้ำนตะโนน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19698 1032030211          โรงเรียนบ้ำนส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19699 1032030212          โรงเรียนบ้ำนพะเนำว์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19700 1032030213          โรงเรียนศรีณรงค์วิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19701 1032030214          โรงเรียนบ้ำนละมงค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19702 1032030215          โรงเรียนรัฐรำษฎร์พัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19703 1032030216          โรงเรียนบ้ำนมหำชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19704 1032030217          โรงเรียนบ้ำนโสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19705 1032030218          โรงเรียนบ้ำนณรงค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19706 1032030219          โรงเรียนบ้ำนตรวจ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19707 1032030220          โรงเรียนบ้ำนฉลีก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19708 1032030221          โรงเรียนบ้ำนเตำแดก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19709 1032030222          โรงเรียนบ้ำนโนนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19710 1032030223          โรงเรียนบ้ำนเกำะตรวจ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19711 1032030224          โรงเรียนบ้ำนหนองหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19712 1032030225          โรงเรียนบ้ำนน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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19713 1032030226          โรงเรียนไพลอ ำนวยวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19714 1032030227          โรงเรียนบ้ำนกล้วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19715 1032030228          โรงเรียนพระจันทร์ศรีสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19716 1032030229          โรงเรียนบ้ำนขยูงทองยำงภิรมย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19717 1032030230          โรงเรียนวิทยำรำษฎร์นุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19718 1032030231          โรงเรียนบ้ำนหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19719 1032030232          โรงเรียนบ้ำนกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19720 1032030233          โรงเรียนบ้ำนคูขำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19721 1032030234          โรงเรียนบ้ำนตรำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19722 1032032001          โรงเรียนประสำทวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19723 1032032002          โรงเรียนโคกยำงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19724 1032032003          โรงเรียนตำนีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19725 1032032004          โรงเรียนไทรแก้ววิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19726 1032032005          โรงเรียนทุ่งมนวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19727 1032032006          โรงเรียนเชื อเพลิงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19728 1032032007          โรงเรียนตำเบำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19729 1032032008          โรงเรียนกำบเชิงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19730 1032032009          โรงเรียนแนงมุดวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19731 1032032010          โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19732 1032032011          โรงเรียนปรำสำทเบงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19733 1032032012          โรงเรียนสังขะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19734 1032032013          โรงเรียนกระเทียมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

19735 1032032014          โรงเรียนตำคงวิทยำรัชมังคลำภิเษก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19736 1032032015          โรงเรียนขนำดมอญพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19737 1032032016          โรงเรียนมัธยมทับทิมสยำม 04 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19738 1032032017          โรงเรียนพระแก้ววิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19739 1032032018          โรงเรียนเทพอุดมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19740 1032032019          โรงเรียนบัวเชดวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19741 1032032020          โรงเรียนมัธยมศรีส ำเภำลูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19742 1032032021          โรงเรียนพนมดงรักวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19743 1032032022          โรงเรียนศรีณรงค์พิทยำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19744 1032033001          ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดสุรินทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19745 1032650798          โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดสุรินทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19746 1033010001          โรงเรียนบ้ำนคูซอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19747 1033010002          โรงเรียนบ้ำนเวำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19748 1033010003          โรงเรียนบ้ำนเปือย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19749 1033010004          โรงเรียนบ้ำนจำนหนองคู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19750 1033010005          โรงเรียนบ้ำนดงบัง(คุรุรำษฎร์พัฒนำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19751 1033010006          โรงเรียนบ้ำนฮ่องขำดหนองตะเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19752 1033010007          โรงเรียนบ้ำนแดงเหล่ำยอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19753 1033010008          โรงเรียนบ้ำนหนองแคน(คุรุรำษฎร์สำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19754 1033010009          โรงเรียนบ้ำนแทง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19755 1033010010          โรงเรียนบ้ำนหนองแข้หนองหว้ำป่ำสะเบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19756 1033010011          โรงเรียนบ้ำนซ ำโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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19757 1033010012          โรงเรียนบ้ำนตะดอบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19758 1033010014          โรงเรียนบ้ำนหนองแคนหนองเทำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19759 1033010015          โรงเรียนบ้ำนหนองม่วงหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19760 1033010016          โรงเรียนบ้ำนหำงว่ำวโนนบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19761 1033010017          โรงเรียนบ้ำนฮ่องแข้ด ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19762 1033010018          โรงเรียนบ้ำนทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19763 1033010019          โรงเรียนบ้ำนขมิ น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19764 1033010020          โรงเรียนบ้ำนเสือบอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19765 1033010021          โรงเรียนบ้ำนโนนแกด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19766 1033010022          โรงเรียนบ้ำนน  ำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19767 1033010023          โรงเรียนบ้ำนหนองโนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19768 1033010024          โรงเรียนบ้ำนง้อหนองแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19769 1033010025          โรงเรียนบ้ำนหนองค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19770 1033010026          โรงเรียนบ้ำนโนนหุ่งหนองหว้ำน  ำท่วม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19771 1033010027          โรงเรียนบ้ำนหนองตะมะ พันทำ โนนกอง(ธนำคำรกรุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19772 1033010028          โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิโนนจำนอีลอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19773 1033010029          โรงเรียนม่ิงเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19774 1033010030          โรงเรียนบ้ำนบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19775 1033010031          โรงเรียนบ้ำนโพนข่ำ(วินิตวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19776 1033010032          โรงเรียนบ้ำนกุดโง้ง(สิริรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19777 1033010033          โรงเรียนบ้ำนหนองแวงโพนเขวำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19778 1033010034          โรงเรียนบ้ำนหนองเข็งเหล่ำแค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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19779 1033010035          โรงเรียนบ้ำนบ้ำนดอนสั น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19780 1033010036          โรงเรียนบ้ำนโพนค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19781 1033010037          โรงเรียนอนุบำลวัดพระโต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19782 1033010038          โรงเรียนบ้ำนหญ้ำปล้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19783 1033010040          โรงเรียนบ้ำนโนนแย้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19784 1033010041          โรงเรียนบ้ำนเอกสร้ำงเรือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19785 1033010042          โรงเรียนมหำรำช 3 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19786 1033010043          โรงเรียนบ้ำนโนนอีปังโพนวัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19787 1033010044          โรงเรียนบ้ำนหนองหว้ำเข้ำกรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19788 1033010045          โรงเรียนบ้ำนหนองแก้วส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19789 1033010046          โรงเรียนบ้ำนโนนด่ัง(คุรุรำษฎร์รังสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19790 1033010047          โรงเรียนบ้ำนหนองครก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19791 1033010048          โรงเรียนบ้ำนหนองโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19792 1033010049          โรงเรียนบ้ำนหนองสำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19793 1033010050          โรงเรียนบ้ำนหนองสวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19794 1033010051          โรงเรียนบ้ำนดอนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19795 1033010053          โรงเรียนอนุบำลศรีสะเกษ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19796 1033010054          โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19797 1033010056          โรงเรียนบ้ำนหอยสะเดำพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19798 1033010057          โรงเรียนบ้ำนก่อโนนหล่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19799 1033010058          โรงเรียนบ้ำนโพนแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19800 1033010059          โรงเรียนบ้ำนแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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19801 1033010060          โรงเรียนจินดำวิทยำคำร 3 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19802 1033010061          โรงเรียนบ้ำนหมำกเขียบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19803 1033010062          โรงเรียนบ้ำนก้ำนเหลือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19804 1033010063          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองห้วยคล้ำ1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19805 1033010064          โรงเรียนบ้ำนยำงกุดนำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19806 1033010065          โรงเรียนบ้ำนยำงเครือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19807 1033010066          โรงเรียนบ้ำนกุดเมืองฮำม(ศิริรำษฎร์สงเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19808 1033010067          โรงเรียนบ้ำนแก้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19809 1033010068          โรงเรียนบ้ำนคอนกำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19810 1033010069          โรงเรียนบ้ำนค้อเมืองแสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19811 1033010070          โรงเรียนบ้ำนโนนคูณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19812 1033010071          โรงเรียนบ้ำนหอย-โนนดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19813 1033010072          โรงเรียนบ้ำนโนนติ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19814 1033010073          โรงเรียนบ้ำนบอนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19815 1033010074          โรงเรียนบ้ำนจอมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19816 1033010075          โรงเรียนบ้ำนโนน(รัฐประชำสงเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19817 1033010076          โรงเรียนอนุบำลยำงชุมน้อย(คุรุรำษฎร์รังสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19818 1033010077          โรงเรียนบ้ำนยำงชุมใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19819 1033010078          โรงเรียนบ้ำนยำงชุมใหญ่สำขำบ้ำนดอนโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19820 1033010079          โรงเรียนบ้ำนลิ นฟ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19821 1033010080          โรงเรียนบ้ำนดินด ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19822 1033010081          โรงเรียนบ้ำนผักขะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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19823 1033010082          โรงเรียนบ้ำนหนองอีกว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19824 1033010083          โรงเรียนบ้ำนอีต้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19825 1033010084          โรงเรียนบ้ำนมะกรูด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19826 1033010085          โรงเรียนบ้ำนค ำเนียม(ค ำเนียมวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19827 1033010086          โรงเรียนบ้ำนหนองทำมใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19828 1033010087          โรงเรียนบ้ำนจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19829 1033010088          โรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำปล้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19830 1033010089          โรงเรียนบ้ำนอำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19831 1033010090          โรงเรียนบ้ำนบูรพำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19832 1033010091          โรงเรียนบ้ำนพะแนงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19833 1033010092          โรงเรียนบ้ำนผักบุ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19834 1033010093          โรงเรียนบ้ำนคล้อ มิตรภำพท่ี 226 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19835 1033010094          โรงเรียนบ้ำนหนองถ่ม(คุรุรำษฎร์อนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19836 1033010095          โรงเรียนบ้ำนดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19837 1033010096          โรงเรียนบ้ำนดูนสิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19838 1033010097          โรงเรียนบ้ำนหนองมะแซว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19839 1033010098          โรงเรียนอนุบำลกันทรำรมย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19840 1033010099          โรงเรียนบ้ำนหมัด(คุรุรัฐสงเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19841 1033010100          โรงเรียนบ้ำนทำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19842 1033010101          โรงเรียนบ้ำนผึ ง(มธุลีย์ประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19843 1033010102          โรงเรียนบ้ำนเจ่ีย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19844 1033010103          โรงเรียนบ้ำนโนนผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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19845 1033010104          โรงเรียนบ้ำนหนองหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19846 1033010105          โรงเรียนบ้ำนโนนสัง(โนนสังวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19847 1033010106          โรงเรียนบ้ำนขี เหล็ก(อสพป.40) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19848 1033010107          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวไชยวำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19849 1033010108          โรงเรียนบ้ำนหนองโอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19850 1033010109          โรงเรียนบ้ำนพันล ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19851 1033010110          โรงเรียนบ้ำนแวงโนนเปือยหนองแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19852 1033010111          โรงเรียนบ้ำนเทิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19853 1033010112          โรงเรียนบ้ำนบัวน้อยโนนปอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19854 1033010113          โรงเรียนบ้ำนขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19855 1033010114          โรงเรียนบ้ำนจิกกะลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19856 1033010115          โรงเรียนบ้ำนบกบ่ำงถ่อนหนองขุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19857 1033010116          โรงเรียนบ้ำนเกำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19858 1033010117          โรงเรียนบ้ำนนำดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19859 1033010118          โรงเรียนบ้ำนโนนสะอำดอีตู้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19860 1033010119          โรงเรียนบ้ำนผักแพว(คุรุรำษฎร์รังสฤษฎ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19861 1033010120          โรงเรียนบ้ำนเมืองน้อยหนองมุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19862 1033010121          โรงเรียนบ้ำนหนองน  ำเต้ำโนนสวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19863 1033010122          โรงเรียนบ้ำนหนองเทำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19864 1033010123          โรงเรียนบ้ำนโคก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19865 1033010124          โรงเรียนบ้ำนบ้ำนยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19866 1033010125          โรงเรียนบ้ำนหนองก่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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19867 1033010126          โรงเรียนบ้ำนกล้วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19868 1033010127          โรงเรียนบ้ำนสร้ำงเหล่ำโนนแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19869 1033010128          โรงเรียนบ้ำนหนองกก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19870 1033010129          โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิลังกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19871 1033010130          โรงเรียนบ้ำนละทำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19872 1033010131          โรงเรียนบ้ำนกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19873 1033010132          โรงเรียนบ้ำนเขวำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19874 1033010133          โรงเรียนบ้ำนเหม้ำหนองเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19875 1033010134          โรงเรียนบ้ำนยำงน้อยสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19876 1033010135          โรงเรียนบ้ำนกอกหัวนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19877 1033010136          โรงเรียนบ้ำนเปือย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19878 1033010137          โรงเรียนบ้ำนหนองแก้ว(รำษฎร์ผดุงวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19879 1033010138          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวท่ำช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19880 1033010139          โรงเรียนบ้ำนโพนทรำย โนนเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19881 1033010140          โรงเรียนบ้ำนสีถำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19882 1033010141          โรงเรียนบ้ำนขำมป้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19883 1033010142          โรงเรียนบ้ำนหนำมแท่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19884 1033010143          โรงเรียนบ้ำนหนองแวง(โสวรรณีวิทยำคม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19885 1033010144          โรงเรียนบ้ำนแสงใหญ่(คุรุรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19886 1033010145          โรงเรียนบ้ำนหนองดุมหนองม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19887 1033010146          โรงเรียนบ้ำนลือชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19888 1033010147          โรงเรียนบ้ำนทุ่งพำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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19889 1033010148          โรงเรียนบ้ำนหนองถ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19890 1033010149          โรงเรียนบ้ำนหนองหัวช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19891 1033010150          โรงเรียนบ้ำนบกขี ยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19892 1033010151          โรงเรียนบ้ำนเลิงแฝก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19893 1033010152          โรงเรียนบ้ำนทุ่งม่ัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19894 1033010153          โรงเรียนบ้ำนหนองไฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19895 1033010154          โรงเรียนบ้ำนอีปำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19896 1033010155          โรงเรียนอนุบำลโนนคูณ(โนนค้อวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19897 1033010156          โรงเรียนบ้ำนโนนคูณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19898 1033010157          โรงเรียนหนองจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19899 1033010158          โรงเรียนบ้ำนหนองสำมขำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19900 1033010160          โรงเรียนบ้ำนเท่อเล่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19901 1033010161          โรงเรียนบ้ำนร่องเก้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19902 1033010162          โรงเรียนบ้ำนบกแดงผักขะย่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19903 1033010163          โรงเรียนบ้ำนดินด ำเหล่ำเสนใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19904 1033010164          โรงเรียนบ้ำนโปร่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19905 1033010165          โรงเรียนบ้ำนหัวเหล่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19906 1033010166          โรงเรียนบ้ำนโนนสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19907 1033010167          โรงเรียนบ้ำนโพนงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19908 1033010168          โรงเรียนบ้ำนผักขย่ำใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19909 1033010169          โรงเรียนบ้ำนหนองปลำเข็ง กอไหล่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19910 1033010170          โรงเรียนบ้ำนปลำข่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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19911 1033010171          โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิ(โพธ์ิทองวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19912 1033010172          โรงเรียนบ้ำนหนองแวงสำขำบ้ำนโนนรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19913 1033010173          โรงเรียนบ้ำนหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19914 1033010174          โรงเรียนบ้ำนโนนดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19915 1033010175          โรงเรียนบ้ำนม่วงเป ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19916 1033010176          โรงเรียนบ้ำนโคกสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19917 1033010177          โรงเรียนบ้ำนหนองหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19918 1033010178          โรงเรียนบ้ำนโนนสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19919 1033010179          โรงเรียนบ้ำนหนองกุงสนำมชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19920 1033010180          โรงเรียนบ้ำนก้อนเส้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19921 1033010181          โรงเรียนบ้ำนหนองสนม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19922 1033010182          โรงเรียนบ้ำนเวำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19923 1033010183          โรงเรียนบ้ำนหยอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19924 1033010184          โรงเรียนบ้ำนนำม่องนำเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19925 1033010185          โรงเรียนบ้ำนหนองตลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19926 1033010186          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำฝ้ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19927 1033010187          โรงเรียนบ้ำนโนนหนองสิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19928 1033010188          โรงเรียนอนุบำลน  ำเกลี ยง(เขิน) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19929 1033010189          โรงเรียนบ้ำนโนนสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19930 1033010190          โรงเรียนบ้ำนหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19931 1033010191          โรงเรียนบ้ำนสะพุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19932 1033010192          โรงเรียนบ้ำนคูบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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19933 1033010193          โรงเรียนบ้ำนสะเต็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19934 1033010194          โรงเรียนบ้ำนสวนกล้วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19935 1033010195          โรงเรียนบ้ำนยำงน้อย-ตองปิด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19936 1033010196          โรงเรียนบ้ำนกะวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19937 1033010197          โรงเรียนบ้ำนลุมพุกคูวงศ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19938 1033010198          โรงเรียนบ้ำนบัวระรมย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19939 1033010199          โรงเรียนบ้ำนลุมภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19940 1033010200          โรงเรียนบ้ำนหนองนำเวียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19941 1033010201          โรงเรียนบ้ำนหนองบำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19942 1033010202          โรงเรียนบ้ำนน  ำเกลี ยง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19943 1033010203          โรงเรียนบ้ำนรุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19944 1033010204          โรงเรียนบ้ำนหนองพะแนง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19945 1033010205          โรงเรียนบ้ำนสบำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19946 1033010206          โรงเรียนบ้ำนโนนงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19947 1033010207          โรงเรียนบ้ำนหนองแลงระไง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19948 1033010208          โรงเรียนบ้ำนทุ่งสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19949 1033010209          โรงเรียนบ้ำนขี เหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19950 1033010210          โรงเรียนบ้ำนละเอำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19951 1033010211          โรงเรียนบ้ำนแวด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19952 1033010212          โรงเรียนบ้ำนดวนใหญ่(ลีรำษฎร์วัฒนำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19953 1033010213          โรงเรียนบ้ำนโนนดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19954 1033010214          โรงเรียนบ้ำนหนองนำโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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19955 1033010215          โรงเรียนบ้ำนสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19956 1033010216          โรงเรียนบ้ำนเจ้ำทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19957 1033010217          โรงเรียนบ้ำนโนนส ำโรงหนองหมำกแซว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19958 1033010218          โรงเรียนบ้ำนลิงไอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19959 1033010219          โรงเรียนบ้ำนหนองกันจอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19960 1033010220          โรงเรียนบ้ำนดงยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19961 1033010221          โรงเรียนบ้ำนหนองคูโนนแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19962 1033010222          โรงเรียนบ้ำนธำตุ(สหพัฒนำนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19963 1033010223          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองห้วยคล้ำ 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19964 1033010224          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองห้วยคล้ำ 3 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19965 1033010225          โรงเรียนบ้ำนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19966 1033010226          โรงเรียนบ้ำนสร้ำงสะแบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19967 1033010227          โรงเรียนอนุบำลวังหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19968 1033010228          โรงเรียนบ้ำนกะเอิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19969 1033010229          โรงเรียนบ้ำนโพนดวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19970 1033010230          โรงเรียนบ้ำนหัววัวหนองนำรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19971 1033010231          โรงเรียนบ้ำนขุมค ำ(ส ำนักงำนสลำกกินแบ่งสงเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19972 1033010232          โรงเรียนบ้ำนโนนสำยหนองหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19973 1033010233          โรงเรียนบ้ำนไทยบวกแต้บวกเตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19974 1033010234          โรงเรียนบ้ำนโพนยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19975 1033010235          โรงเรียนบ้ำนทุ่งน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19976 1033010236          โรงเรียนบ้ำนเห็นอ้ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

19977 1033010237          โรงเรียนบ้ำนหนองตำเชียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19978 1033010238          โรงเรียนบ้ำนทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19979 1033010239          โรงเรียนบ้ำนสร้ำงบำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19980 1033010240          โรงเรียนบ้ำนสะมัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19981 1033010241          โรงเรียนบ้ำนหนองคู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19982 1033010242          โรงเรียนชุมชนหนองสังข์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19983 1033010243          โรงเรียนบ้ำนตีกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19984 1033010244          โรงเรียนบ้ำนหนองทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19985 1033010245          โรงเรียนบ้ำนต ำแยหนองเม็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19986 1033010246          โรงเรียนบ้ำนกระแชง(คุรุรำษฎร์นุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19987 1033010247          โรงเรียนบ้ำนกระถุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19988 1033010248          โรงเรียนบ้ำนขนวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19989 1033010249          โรงเรียนบ้ำนอะลำงหัวขัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19990 1033010250          โรงเรียนบ้ำนโนนเพ็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19991 1033010251          โรงเรียนบ้ำนสร้ำงหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19992 1033010252          โรงเรียนบ้ำนค้อยำงปอ(อสพป.35) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19993 1033010253          โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิศรี(คุรุรำษฎร์อินทรสุภำผล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19994 1033010254          โรงเรียนบ้ำนโคกเพ็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19995 1033010255          โรงเรียนอนุบำลพยุห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19996 1033010256          โรงเรียนบ้ำนคูเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19997 1033010257          โรงเรียนบ้ำนหนองรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
19998 1033010258          โรงเรียนบ้ำนหนองหว้ำทับทัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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19999 1033010259          โรงเรียนบ้ำนหนองทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20000 1033010260          โรงเรียนบ้ำนหนองม่วงหนองแต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20001 1033010261          โรงเรียนบ้ำนเปือย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20002 1033010262          โรงเรียนบ้ำนส ำโรงโคเฒ่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20003 1033010263          โรงเรียนบ้ำนกระหวันโนนเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20004 1033010264          โรงเรียนบ้ำนร่องสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20005 1033010265          โรงเรียนบ้ำนป่ำไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20006 1033010266          โรงเรียนบ้ำนโนนสว่ำง(อสพป.17) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20007 1033010267          โรงเรียนบ้ำนหนองเตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20008 1033010268          โรงเรียนบ้ำนเสมอใจ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20009 1033010269          โรงเรียนบ้ำนหนองค้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20010 1033010270          โรงเรียนบ้ำนหนองออ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20011 1033012001          โรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20012 1033012002          โรงเรียนสตรีสิริเกศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20013 1033012003          โรงเรียนคูซอดประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20014 1033012004          โรงเรียนไกรภักดีวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20015 1033012005          โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20016 1033012006          โรงเรียนน  ำค ำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20017 1033012007          โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20018 1033012008          โรงเรียนมัธยมโพนค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20019 1033012009          โรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย 2  ห้วยคล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20020 1033012010          โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

20021 1033012011          โรงเรียนยำงชุมน้อยพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20022 1033012012          โรงเรียนลิ นฟ้ำพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20023 1033012013          โรงเรียนกันทรำรมณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20024 1033012014          โรงเรียนละทำยวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20025 1033012015          โรงเรียนบัวน้อยวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20026 1033012019          โรงเรียนประสำนมิตรวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20027 1033012022          โรงเรียนโนนค้อวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20028 1033012025          โรงเรียนเข่ือนช้ำงวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20029 1033012026          โรงเรียนน  ำเกลี ยงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20030 1033012027          โรงเรียนบัวเจริญวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20031 1033012028          โรงเรียนนครศรีล ำดวนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20032 1033012032          โรงเรียนโนนเพ็กวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20033 1033012033          โรงเรียนพยุห์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20034 1033020001          โรงเรียนบ้ำนเชือก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20035 1033020002          โรงเรียนบ้ำนจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20036 1033020003          โรงเรียนบ้ำนมะฟัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20037 1033020004          โรงเรียนบ้ำนหนองบ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20038 1033020005          โรงเรียนบ้ำนด่ำน(รัฐรำษฎร์พัฒนำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20039 1033020006          โรงเรียนบ้ำนดงแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20040 1033020007          โรงเรียนบ้ำนดู่ค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20041 1033020008          โรงเรียนบ้ำนกระเดำอุ่มแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20042 1033020009          โรงเรียนบ้ำนคร่ัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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20043 1033020010          โรงเรียนบ้ำนกอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20044 1033020011          โรงเรียนบ้ำนท่ำบ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20045 1033020012          โรงเรียนส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยำเสริม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20046 1033020013          โรงเรียนบ้ำนดอนไม้งำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20047 1033020014          โรงเรียนบ้ำนโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20048 1033020015          โรงเรียนบ้ำนบึงหมอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20049 1033020016          โรงเรียนบ้ำนบัวหุ่ง(รัฐรำษฎร์สำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20050 1033020017          โรงเรียนบ้ำนหนองกก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20051 1033020018          โรงเรียนบ้ำนอีหนำ(รัฐประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20052 1033020019          โรงเรียนบ้ำนห้วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20053 1033020020          โรงเรียนบ้ำนหัวขัวนำแปะหนองอ่ึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20054 1033020021          โรงเรียนบ้ำนโนนตุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20055 1033020022          โรงเรียนบ้ำนไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20056 1033020023          โรงเรียนบ้ำนเม่ียงแคนดวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20057 1033020024          โรงเรียนบ้ำนคูสระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20058 1033020025          โรงเรียนเมืองคง(คงคำวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20059 1033020026          โรงเรียนอนุบำลรำษีไศลท่ำโพธ์ิมิตรภำพท่ี 204 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20060 1033020028          โรงเรียนบ้ำนบำกเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20061 1033020029          โรงเรียนบ้ำนแสงเมืองแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20062 1033020030          โรงเรียนบ้ำนยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20063 1033020031          โรงเรียนบ้ำนท่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20064 1033020033          โรงเรียนบ้ำนสร้ำงป่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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20065 1033020034          โรงเรียนบ้ำนด่ำนนอกดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20066 1033020035          โรงเรียนจินดำวิทยำคำร 2(บ้ำนหนองศำลำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20067 1033020036          โรงเรียนบ้ำนหนองสวง(อสพป.2) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20068 1033020037          โรงเรียนบ้ำนดอนงูเหลือม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20069 1033020038          โรงเรียนบ้ำนปลำขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20070 1033020039          โรงเรียนบ้ำนมะยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20071 1033020040          โรงเรียนบ้ำนหนองแค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20072 1033020041          โรงเรียนบ้ำนเพียมำต(รัฐรำษฎร์พิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20073 1033020042          โรงเรียนบ้ำนตัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20074 1033020043          โรงเรียนบ้ำนเห็ดผึ งหนองก่ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20075 1033020044          โรงเรียนบ้ำนแสนแก้วหนองคูไซ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20076 1033020045          โรงเรียนบ้ำนหนองหมี(ประชำวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20077 1033020046          โรงเรียนบ้ำนโต่งโต้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20078 1033020047          โรงเรียนบ้ำนฮ่องข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20079 1033020048          โรงเรียนบ้ำนโกทำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20080 1033020049          โรงเรียนบ้ำนเปือยขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20081 1033020050          โรงเรียนบ้ำนหนองโง้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20082 1033020051          โรงเรียนบ้ำนหว้ำน(รัฐรำษฎร์นุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20083 1033020052          โรงเรียนบ้ำนน  ำอ้อมน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20084 1033020053          โรงเรียนบ้ำนก้ำนเหลือง(คุรุรำษฎร์วัฒนำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20085 1033020054          โรงเรียนบ้ำนขนวนสีแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20086 1033020055          โรงเรียนบ้ำนอ้อมแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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20087 1033020056          โรงเรียนบ้ำนหนองเหล็กธำตุน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20088 1033020057          โรงเรียนบ้ำนกงพำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20089 1033020058          โรงเรียนบ้ำนหนองคู (อ.ส.พ.ป.23) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20090 1033020059          โรงเรียนอนุบำลอุทุมพรพิสัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20091 1033020060          โรงเรียนสระก ำแพงวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20092 1033020061          โรงเรียนบ้ำนขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20093 1033020062          โรงเรียนบ้ำนกลำง(ประชำคมวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20094 1033020063          โรงเรียนบ้ำนหนองยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20095 1033020064          โรงเรียนบ้ำนโพนเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20096 1033020065          โรงเรียนบ้ำนแข้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20097 1033020066          โรงเรียนบ้ำนโนนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20098 1033020067          โรงเรียนบ้ำนอะลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20099 1033020068          โรงเรียนบ้ำนโนนสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20100 1033020069          โรงเรียนบ้ำนแขมโพนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20101 1033020070          โรงเรียนบ้ำนโนนสำยขมิ นหนองแมว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20102 1033020071          โรงเรียนบ้ำนโคก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20103 1033020072          โรงเรียนบ้ำนโปร่งสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20104 1033020073          โรงเรียนบ้ำนเหง่ียงกระจ๊ะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20105 1033020074          โรงเรียนบ้ำนโนนน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20106 1033020075          โรงเรียนบ้ำนโคกหล่ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20107 1033020076          โรงเรียนบ้ำนหนองลุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20108 1033020077          โรงเรียนบ้ำนหนองเหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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20109 1033020078          โรงเรียนบ้ำนยำงบอน(อ ำพำนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20110 1033020079          โรงเรียนบ้ำนทุ่งสว่ำง(รำษฎร์พัฒนำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20111 1033020080          โรงเรียนบ้ำนแต้(ประชำบ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20112 1033020081          โรงเรียนบ้ำนกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20113 1033020082          โรงเรียนบ้ำนโนนแดงโนนม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20114 1033020083          โรงเรียนบ้ำนทุ่งไชย(พัฒนำนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20115 1033020084          โรงเรียนบ้ำนขวำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20116 1033020085          โรงเรียนบ้ำนปะหละ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20117 1033020086          โรงเรียนบ้ำนปะอำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20118 1033020087          โรงเรียนบ้ำนพลับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20119 1033020088          โรงเรียนบ้ำนโนนใหญ่(คุรุรำษฎร์พัฒนำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20120 1033020089          โรงเรียนบ้ำนบอนใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20121 1033020090          โรงเรียนบ้ำนสะเดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20122 1033020091          โรงเรียนบ้ำนผึ ง(รัฐรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20123 1033020092          โรงเรียนบ้ำนค้อโนนเพ็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20124 1033020093          โรงเรียนบ้ำนขี เหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20125 1033020094          โรงเรียนบ้ำนสระภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20126 1033020095          โรงเรียนบ้ำนค้อก ำแพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20127 1033020096          โรงเรียนบ้ำนหนองหัวหมู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20128 1033020097          โรงเรียนบ้ำนส ำโรง(วิทยำรำษฎร์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20129 1033020098          โรงเรียนบ้ำนส้มป่อยศรีวิศรมิตรภำพท่ี 161 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20130 1033020099          โรงเรียนบ้ำนยำงเอือด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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20131 1033020100          โรงเรียนบ้ำนตลำดพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20132 1033020101          โรงเรียนบ้ำนหนองห้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20133 1033020102          โรงเรียนบ้ำนพงพรต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20134 1033020103          โรงเรียนบ้ำนฟ้ำผ่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20135 1033020104          โรงเรียนบ้ำนส ำโรงน้อยหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20136 1033020105          โรงเรียนบ้ำนก่อ(รำษฎร์นุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20137 1033020106          โรงเรียนบ้ำนนำโนน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20138 1033020107          โรงเรียนบ้ำนโนนเค็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20139 1033020108          โรงเรียนบ้ำนหัวช้ำง(รำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20140 1033020109          โรงเรียนบ้ำนหนองส ำโรงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20141 1033020110          โรงเรียนบ้ำนหอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20142 1033020112          โรงเรียนบ้ำนโนนดู่ (รัฐรำษฎร์อุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20143 1033020113          โรงเรียนบ้ำนอีหล่ ำ(รำษฎร์นุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20144 1033020114          โรงเรียนบ้ำนโคกกลำง(ประชำรัฐพัฒนำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20145 1033020115          โรงเรียนบ้ำนหมำกยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20146 1033020116          โรงเรียนบ้ำนม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20147 1033020117          โรงเรียนบ้ำนค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20148 1033020118          โรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองคู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20149 1033020119          โรงเรียนบ้ำนหำด(อสพป.13) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20150 1033020120          โรงเรียนบ้ำนโนนลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20151 1033020121          โรงเรียนอนุบำลบึงบูรพ์(เป๊ำะมิตรภำพท่ี 203) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20152 1033020122          โรงเรียนบ้ำนกล้วยกว้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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20153 1033020123          โรงเรียนบ้ำนบุยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20154 1033020124          โรงเรียนบ้ำนไพรพะยอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20155 1033020125          โรงเรียนบ้ำนพอกหนองแข้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20156 1033020126          โรงเรียนบ้ำนไฮใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20157 1033020127          โรงเรียนบ้ำนพะวร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20158 1033020128          โรงเรียนบ้ำนนำนวนหนองแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20159 1033020129          โรงเรียนบ้ำนพงสิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20160 1033020130          โรงเรียนบ้ำนจำนแสนไชย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20161 1033020131          โรงเรียนบ้ำนหนองอำคูณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20162 1033020133          โรงเรียนบ้ำนขะยุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20163 1033020134          โรงเรียนบ้ำนหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20164 1033020135          โรงเรียนบ้ำนปะโด๊ะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20165 1033020136          โรงเรียนบ้ำนอีสร้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20166 1033020137          โรงเรียนบ้ำนนำทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20167 1033020138          โรงเรียนบ้ำนตำทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20168 1033020139          โรงเรียนบ้ำนกระสังข์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20169 1033020140          โรงเรียนบ้ำนกระเต็ล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20170 1033020141          โรงเรียนบ้ำนเมืองหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20171 1033020142          โรงเรียนบ้ำนจังเอิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20172 1033020143          โรงเรียนบ้ำนหนองน  ำขุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20173 1033020144          โรงเรียนบ้ำนโทะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20174 1033020145          โรงเรียนบ้ำนหนองสะมอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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20175 1033020146          โรงเรียนบ้ำนเมืองน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20176 1033020148          โรงเรียนบ้ำนสร้ำงเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20177 1033020149          โรงเรียนอนุบำลห้วยทับทัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20178 1033020150          โรงเรียนบ้ำนตำโกน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20179 1033020151          โรงเรียนบ้ำนหนองปลำคูณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20180 1033020152          โรงเรียนบ้ำนห่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20181 1033020153          โรงเรียนบ้ำนแต้ชะบำ ( อสพป.38 ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20182 1033020154          โรงเรียนบ้ำนเมืองจันทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20183 1033020155          โรงเรียนบ้ำนเก็บงำ(ประชำรัฐพัฒนำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20184 1033020156          โรงเรียนบ้ำนหนองแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20185 1033020157          โรงเรียนบ้ำนโคก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20186 1033020158          โรงเรียนบ้ำนทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20187 1033020159          โรงเรียนอนุบำลเมืองจันทร์ (บ้ำนปลำซิว) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20188 1033020160          โรงเรียนบ้ำนหนองดุมหนองแคนน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20189 1033020161          โรงเรียนบ้ำนเขวำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20190 1033020162          โรงเรียนบ้ำนโดด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20191 1033020163          โรงเรียนอนุบำลโพธ์ิศรีสุวรรณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20192 1033020164          โรงเรียนบ้ำนหนองเหล็กโนนหนองหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20193 1033020165          โรงเรียนบ้ำนหนองหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20194 1033020166          โรงเรียนบ้ำนหนองหงอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20195 1033020167          โรงเรียนบ้ำนผือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20196 1033020168          โรงเรียนบ้ำนหนองแปน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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20197 1033020169          โรงเรียนบ้ำนตลำดหนองเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20198 1033020170          โรงเรียนบ้ำนเสียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20199 1033020171          โรงเรียนหนองผือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20200 1033020172          โรงเรียนบ้ำนสำมขำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20201 1033020173          โรงเรียนบ้ำนจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20202 1033020174          โรงเรียนบ้ำนหนองม้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20203 1033020175          โรงเรียนบ้ำนโซงเลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20204 1033020176          โรงเรียนบ้ำนอีเซ(คุรุรำษฎร์วิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20205 1033020177          โรงเรียนเบญจคำมวิทยำประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20206 1033020178          โรงเรียนอนุบำลศิลำลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20207 1033020179          โรงเรียนบ้ำนแต้มะหล่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20208 1033020180          โรงเรียนบ้ำนกุงขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20209 1033020181          โรงเรียนบ้ำนเกิ ง(อสพป.37) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20210 1033020182          โรงเรียนบ้ำนเมืองเก่ำ(รัฐรำษฎร์รังสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20211 1033020183          โรงเรียนบ้ำนโจดม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20212 1033020184          โรงเรียนบ้ำนดอนทัพควำยคร่ังน้อยโนนชำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20213 1033020185          โรงเรียนบ้ำนคลีกลิ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20214 1033020186          โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20215 1033020187          โรงเรียนบ้ำนโจดนำห่อมเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20216 1033020188          โรงเรียนบ้ำนโนนเหมือดแอ่บัวหล่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20217 1033020190          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวดง(รัฐรำษฎร์วิทยำคม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20218 1033020191          โรงเรียนบ้ำนหลักด่ำนหนองจอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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20219 1033020192          โรงเรียนบ้ำนดงเค็งตู้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20220 1033020193          โรงเรียนบ้ำนทัพส่วยหนองพอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20221 1033022001          โรงเรียนส้มป่อยพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20222 1033022002          โรงเรียนไผ่งำมพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20223 1033022005          โรงเรียนก ำแพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20224 1033022008          โรงเรียนทุ่งไชยพิทยำ รัชมังคลำภิเษก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20225 1033022009          โรงเรียนทุ่งสิมวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20226 1033022011          โรงเรียนจตุรภูมิพิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20227 1033022013          โรงเรียนโคกหล่ำมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20228 1033022015          โรงเรียนเบญจประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20229 1033022016          โรงเรียนบึงบูรพ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20230 1033022017          โรงเรียนห้วยทับทันวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20231 1033022018          โรงเรียนผักไหมวิทยำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20232 1033022019          โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20233 1033022023          โรงเรียนคลีกลิ งพัฒนำทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20234 1033030001          โรงเรียนบ้ำนกฤษณำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20235 1033030002          โรงเรียนบ้ำนสวัสดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20236 1033030003          โรงเรียนบ้ำนป่ำใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20237 1033030004          โรงเรียนบ้ำนกันทรำรมย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20238 1033030005          โรงเรียนบ้ำนโคกสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20239 1033030006          โรงเรียนบ้ำนระกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20240 1033030007          โรงเรียนบ้ำนโคกเพชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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20241 1033030008          โรงเรียนบ้ำนเป่ียมตะลวก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20242 1033030009          โรงเรียนบ้ำนภูมิศำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20243 1033030010          โรงเรียนบ้ำนโนนส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20244 1033030011          โรงเรียนบ้ำนเสลำสุขเกษม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20245 1033030012          โรงเรียนบ้ำนปะอุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20246 1033030013          โรงเรียนบ้ำนเค็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20247 1033030014          โรงเรียนบ้ำนตำสุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20248 1033030015          โรงเรียนบ้ำนจะกง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20249 1033030016          โรงเรียนบ้ำนใจดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20250 1033030017          โรงเรียนบ้ำนทะลอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20251 1033030018          โรงเรียนบ้ำนพะเยียวตำสุ(อสพป.37) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20252 1033030019          โรงเรียนบ้ำนอังกุล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20253 1033030020          โรงเรียนบ้ำนกระโพธ์ิช่ำงหม้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20254 1033030021          โรงเรียนบ้ำนตรำงสวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20255 1033030022          โรงเรียนบ้ำนดองก ำเม็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20256 1033030023          โรงเรียนบ้ำนกันจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20257 1033030024          โรงเรียนบ้ำนตะเคียนช่ำงเหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20258 1033030025          โรงเรียนบ้ำนกะก ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20259 1033030026          โรงเรียนบ้ำนบัวบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20260 1033030027          โรงเรียนบ้ำนตำอุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20261 1033030028          โรงเรียนบ้ำนปรำสำทกวำงขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20262 1033030029          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองปรือใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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20263 1033030030          โรงเรียนนิคม 2(ต.ช.ด.สงเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20264 1033030031          โรงเรียนบ้ำนปรำสำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20265 1033030032          โรงเรียนบ้ำนหนองสะแกสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20266 1033030033          โรงเรียนบ้ำนบ่อทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20267 1033030034          โรงเรียนบ้ำนสกุล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20268 1033030035          โรงเรียนบ้ำนคลองเพชรสวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20269 1033030036          โรงเรียนบ้ำนกันโทรกประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20270 1033030037          โรงเรียนบ้ำนปรือคัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20271 1033030038          โรงเรียนบ้ำนปรือใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20272 1033030039          โรงเรียนบ้ำนมะขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20273 1033030040          โรงเรียนบ้ำนหลัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20274 1033030041          โรงเรียนบ้ำนโนนสมบูรณ์(อสพป.25) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20275 1033030042          โรงเรียนทับทิมสยำม 06 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20276 1033030043          โรงเรียนบ้ำนทุ่งศักด์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20277 1033030044          โรงเรียนบ้ำนหนองกำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20278 1033030045          โรงเรียนบ้ำนจันลม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20279 1033030046          โรงเรียนบ้ำนโนนใหม่(ประชำอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20280 1033030047          โรงเรียนบ้ำนเคำะสนวนสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20281 1033030048          โรงเรียนบ้ำนละเบิกตำฮีง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20282 1033030049          โรงเรียนบ้ำนคล้อโคกกว้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20283 1033030050          โรงเรียนศรีสะอำดวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20284 1033030051          โรงเรียนบ้ำนตะเคียนบังอีง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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20285 1033030052          โรงเรียนบ้ำนใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20286 1033030053          โรงเรียนบ้ำนสะเดำใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20287 1033030054          โรงเรียนบ้ำนติม(พันธ์พิทยำคม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20288 1033030055          โรงเรียนบ้ำนเขวิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20289 1033030056          โรงเรียนบ้ำนโพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20290 1033030057          โรงเรียนบ้ำนสระบำนสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20291 1033030058          โรงเรียนบ้ำนส ำโรงตำเจ็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20292 1033030059          โรงเรียนบ้ำนศำลำประปุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20293 1033030060          โรงเรียนบ้ำนโนนดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20294 1033030061          โรงเรียนบ้ำนเริงรมย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20295 1033030062          โรงเรียนบ้ำนโสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20296 1033030063          โรงเรียนบ้ำนอำวอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20297 1033030064          โรงเรียนบ้ำนขนุน(วันธรรมศำสตร์ศรีสะเกษ 2515) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20298 1033030065          โรงเรียนบ้ำนสวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20299 1033030066          โรงเรียนบ้ำนหนองคล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20300 1033030067          โรงเรียนบ้ำนค ำเผีอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20301 1033030068          โรงเรียนบ้ำนสนำมสำมัคคี โรตำร่ี 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20302 1033030069          โรงเรียนนิคม 3(กรมประชำสงเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20303 1033030070          โรงเรียนนิคม 4(กรมประชำสงเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20304 1033030071          โรงเรียนบ้ำนตรอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20305 1033030072          โรงเรียนบ้ำนตำดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20306 1033030073          โรงเรียนบ้ำนสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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20307 1033030074          โรงเรียนบ้ำนกันแตสระรุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20308 1033030075          โรงเรียนบ้ำนแขว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20309 1033030076          โรงเรียนบ้ำนคะนำสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20310 1033030077          โรงเรียนบ้ำนยำงชุมภูมิต ำรวจ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20311 1033030078          โรงเรียนบ้ำนแทรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20312 1033030079          โรงเรียนบ้ำนนำก๊อก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20313 1033030080          โรงเรียนศรีประชำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20314 1033030081          โรงเรียนขุขันธ์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20315 1033030082          โรงเรียนบ้ำนช ำแระกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20316 1033030083          โรงเรียนบ้ำนบก(ประชำสำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20317 1033030084          โรงเรียนบ้ำนสะอำง(ประชำสำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20318 1033030085          โรงเรียนวัดเขียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20319 1033030086          โรงเรียนบ้ำนเรียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20320 1033030087          โรงเรียนบ้ำนคลองสุด(ประชำอุทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20321 1033030088          โรงเรียนบ้ำนหัวเสือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20322 1033030089          โรงเรียนบ้ำนสวงษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20323 1033030090          โรงเรียนบ้ำนห้วยสระภูมิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20324 1033030091          โรงเรียนบ้ำนดองดึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20325 1033030092          โรงเรียนบ้ำนดินแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20326 1033030093          โรงเรียนบ้ำนสร้ำงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20327 1033030094          โรงเรียนหนองอำรีพิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20328 1033030095          โรงเรียนบ้ำนกันตรวจ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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20329 1033030096          โรงเรียนบ้ำนหนองระเยียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20330 1033030097          โรงเรียนบ้ำนตำเจำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20331 1033030098          โรงเรียนบ้ำนแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20332 1033030099          โรงเรียนบ้ำนคูส่ีแจ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20333 1033030100          โรงเรียนบ้ำนกันตรุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20334 1033030101          โรงเรียนบ้ำนปรำสำทเยอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20335 1033030102          โรงเรียนบ้ำนหนองพัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20336 1033030103          โรงเรียนวัดบ้ำนประอำง(ประสำธน์คุรุรำษฎร์พัฒนำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20337 1033030104          โรงเรียนวัดบ้ำนประอำงสำขำบ้ำนเตร๊ียะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20338 1033030105          โรงเรียนบ้ำนติ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20339 1033030106          โรงเรียนบ้ำนมะขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20340 1033030107          โรงเรียนบ้ำนทุ่ม(อสพป.3) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20341 1033030108          โรงเรียนบ้ำนกระแมด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20342 1033030109          โรงเรียนบ้ำนโพงกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20343 1033030110          โรงเรียนอนุบำลไพรบึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20344 1033030111          โรงเรียนบ้ำนสวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20345 1033030112          โรงเรียนบ้ำนคอกหนองไพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20346 1033030113          โรงเรียนบ้ำนตรำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20347 1033030114          โรงเรียนบ้ำนพรำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20348 1033030115          โรงเรียนบ้ำนผือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20349 1033030116          โรงเรียนบ้ำนส ำโรงพลัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20350 1033030117          โรงเรียนบ้ำนไม้แก่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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20351 1033030118          โรงเรียนบ้ำนปุดเนียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20352 1033030119          โรงเรียนบ้ำนหัวช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20353 1033030120          โรงเรียนบ้ำนหัวช้ำงสำขำบ้ำนฮ่องสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20354 1033030121          โรงเรียนบ้ำนช ำแระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20355 1033030122          โรงเรียนบ้ำนตำจวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20356 1033030123          โรงเรียนบ้ำนไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20357 1033030124          โรงเรียนบ้ำนสะเดำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20358 1033030125          โรงเรียนบ้ำนโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20359 1033030126          โรงเรียนบ้ำนสลักได ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20360 1033030127          โรงเรียนบ้ำนพะแวะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20361 1033030128          โรงเรียนบ้ำนหนองอิไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20362 1033030129          โรงเรียนบ้ำนอำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20363 1033030130          โรงเรียนบ้ำนโพนปลัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20364 1033030131          โรงเรียนบ้ำนเขวำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20365 1033030132          โรงเรียนบ้ำนกู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20366 1033030133          โรงเรียนบ้ำนไฮน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20367 1033030134          โรงเรียนบ้ำนกะดึ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20368 1033030135          โรงเรียนบ้ำนพอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20369 1033030136          โรงเรียนบ้ำนเกำะกระโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20370 1033030137          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวตำคง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20371 1033030138          โรงเรียนบ้ำนสำมขำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20372 1033030139          โรงเรียนบ้ำนหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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20373 1033030140          โรงเรียนบ้ำนขำมหนองครอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20374 1033030141          โรงเรียนบ้ำนหนองคูอำวอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20375 1033030142          โรงเรียนบ้ำนดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20376 1033030143          โรงเรียนบ้ำนหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20377 1033030144          โรงเรียนบ้ำนตะเภำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20378 1033030145          โรงเรียนบ้ำนตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20379 1033030146          โรงเรียนบ้ำนขี นำค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20380 1033030147          โรงเรียนบ้ำนบึงกระโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20381 1033030148          โรงเรียนอนุบำลปรำงค์กู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20382 1033030149          โรงเรียนบ้ำนสนำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20383 1033030150          โรงเรียนบ้ำนโนนด่ัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20384 1033030151          โรงเรียนบ้ำนขำมฆ้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20385 1033030152          โรงเรียนบ้ำนโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20386 1033030153          โรงเรียนบ้ำนไฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20387 1033030154          โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20388 1033030155          โรงเรียนบ้ำนเหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20389 1033030156          โรงเรียนบ้ำนนำวำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20390 1033030157          โรงเรียนบ้ำนกอกหวำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20391 1033030158          โรงเรียนบ้ำนบัลลังก์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20392 1033030159          โรงเรียนบ้ำนสมอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20393 1033030160          โรงเรียนบ้ำนหนองเพดำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20394 1033030161          โรงเรียนบ้ำนกระต่ำยด่อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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20395 1033030162          โรงเรียนบ้ำนดอนหล่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20396 1033030163          โรงเรียนบ้ำนกุดปรำสำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20397 1033030164          โรงเรียนบ้ำนสวำยสนิท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20398 1033030165          โรงเรียนบ้ำนขำมทับขอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20399 1033030166          โรงเรียนบ้ำนท่ำคอยนำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20400 1033030167          โรงเรียนบ้ำนส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20401 1033030168          โรงเรียนบ้ำนตำเปียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20402 1033030169          โรงเรียนบ้ำนไฮเลิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20403 1033030170          โรงเรียนบ้ำนหว้ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20404 1033030171          โรงเรียนบ้ำนขอนแต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20405 1033030172          โรงเรียนบ้ำนหนองเชียงทูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20406 1033030173          โรงเรียนบ้ำนก ำแมด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20407 1033030174          โรงเรียนบ้ำนศำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20408 1033030175          โรงเรียนบ้ำนหนองระนำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20409 1033030176          โรงเรียนบ้ำนมัดกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20410 1033030177          โรงเรียนบ้ำนหนองคูขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20411 1033030178          โรงเรียนบ้ำนบ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20412 1033030179          โรงเรียนบ้ำนโคกตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20413 1033030180          โรงเรียนบ้ำนลุมพุกคลองแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20414 1033030181          โรงเรียนบ้ำนศำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20415 1033030182          โรงเรียนบ้ำนเรือทองคลองค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20416 1033030183          โรงเรียนบ้ำนนำตรำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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20417 1033030184          โรงเรียนบ้ำนจ ำปำนวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20418 1033030185          โรงเรียนบ้ำนแซรสะโบว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20419 1033030186          โรงเรียนบ้ำนตำโสม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20420 1033030187          โรงเรียนบ้ำนตะเคียนรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20421 1033030188          โรงเรียนวนำสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20422 1033030189          โรงเรียนบ้ำนไพรพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20423 1033030190          โรงเรียนบ้ำนแซรไปร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20424 1033030191          โรงเรียนบ้ำนละลม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20425 1033030192          โรงเรียนบ้ำนธำตุพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20426 1033030193          โรงเรียนบ้ำนขะยูง(โนนเจริญศึกษำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20427 1033030194          โรงเรียนบ้ำนพรหมเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20428 1033030195          โรงเรียนบ้ำนไทยถำวรโคกแดงประสำนมิตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20429 1033030196          โรงเรียนบ้ำนท ำนบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20430 1033030197          โรงเรียนบ้ำนห้วยตำมอญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20431 1033030198          โรงเรียนบ้ำนพนมชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20432 1033030199          โรงเรียนอนุบำลภูสิงห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20433 1033030200          โรงเรียนบ้ำนโคกใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20434 1033030201          โรงเรียนบ้ำนตำเม็ง(อสพป.9) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20435 1033030202          โรงเรียนบ้ำนนกยูง(อสพป.30) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20436 1033030203          โรงเรียนบ้ำนทุ่งหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20437 1033030204          โรงเรียนเคียงศิริบ้ำนโพธ์ิทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20438 1033032001          โรงเรียนปรำงค์กู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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20439 1033032002          โรงเรียนขุขันธ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20440 1033032006          โรงเรียนลมศักด์ิวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20441 1033032008          โรงเรียนโนนกระสังวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20442 1033032009          โรงเรียนศรีตระกูลวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20443 1033032010          โรงเรียนตูมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20444 1033032011          โรงเรียนสวงษ์วิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20445 1033032012          โรงเรียนหนองคูวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20446 1033032013          โรงเรียนสะเดำใหญ่ประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20447 1033032014          โรงเรียนสวำยพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20448 1033032015          โรงเรียนพอกพิทยำคม รัชมังคลำภิเษก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20449 1033032016          โรงเรียนละลมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20450 1033032017          โรงเรียนภูสิงห์ประชำเสริมวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20451 1033040001          โรงเรียนบ้ำนไฮ(วันครู 2503) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20452 1033040002          โรงเรียนบ้ำนเขวำ (รำษฎรพัฒนำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20453 1033040003          โรงเรียนบ้ำนโนนสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20454 1033040004          โรงเรียนบ้ำนระโยง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20455 1033040005          โรงเรียนบ้ำนจ ำนรรจ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20456 1033040006          โรงเรียนบ้ำนโนนจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20457 1033040007          โรงเรียนบ้ำนกระแชงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20458 1033040008          โรงเรียนบ้ำนช ำเบ็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20459 1033040009          โรงเรียนบ้ำนหนองทำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20460 1033040010          โรงเรียนบ้ำนกุดเสลำหนองขวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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20461 1033040011          โรงเรียนบ้ำนนำรังกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20462 1033040012          โรงเรียนบ้ำนกันจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20463 1033040013          โรงเรียนบ้ำนซะวำซอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20464 1033040014          โรงเรียนบ้ำนโนนคูณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20465 1033040015          โรงเรียนบ้ำนโนนงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20466 1033040016          โรงเรียนบ้ำนสำมแยก-หินกอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20467 1033040017          โรงเรียนบ้ำนหนองรุงพระทะเล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20468 1033040018          โรงเรียนบ้ำนขนุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20469 1033040019          โรงเรียนบ้ำนตำเครือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20470 1033040020          โรงเรียนบ้ำนโตนด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20471 1033040021          โรงเรียนบ้ำนนำขนวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20472 1033040022          โรงเรียนบ้ำนหนองหัวช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20473 1033040023          โรงเรียนบ้ำนโนนสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20474 1033040024          โรงเรียนบ้ำนจำนทองกวำววิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20475 1033040025          โรงเรียนบ้ำนตำลอย-หนองคัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20476 1033040026          โรงเรียนบ้ำนช ำโพธ์ิตำเกษ(ประจวบสงเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20477 1033040027          โรงเรียนมหำรำช 2 (ภูค ำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20478 1033040028          โรงเรียนบ้ำนไร่เจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20479 1033040029          โรงเรียนบ้ำนช ำแจงแมง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20480 1033040030          โรงเรียนชนะใช้กิจกำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20481 1033040031          โรงเรียนบ้ำนช ำม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20482 1033040032          โรงเรียนบ้ำนตระกำศขอนแก่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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20483 1033040033          โรงเรียนบ้ำนโคกวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20484 1033040034          โรงเรียนบ้ำนทุ่งกอกหนองเกำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20485 1033040035          โรงเรียนบ้ำนม่วง(รำมค ำแหงอนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20486 1033040036          โรงเรียนบ้ำนศรีอุดม-ซ ำตำรมย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20487 1033040037          โรงเรียนบ้ำนร่องตำซุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20488 1033040038          โรงเรียนบ้ำนกะมอล(กรป.กลำงประชำอุทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20489 1033040039          โรงเรียนบ้ำนทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20490 1033040040          โรงเรียนบ้ำนโคก(อสพป.32) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20491 1033040041          โรงเรียนบ้ำนปะทำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20492 1033040042          โรงเรียนบ้ำนสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20493 1033040043          โรงเรียนอนุบำลด ำรงรำชำนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20494 1033040044          โรงเรียนบ้ำนขะยูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20495 1033040045          โรงเรียนบ้ำนขนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20496 1033040046          โรงเรียนบ้ำนโนนน  ำอ้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20497 1033040047          โรงเรียนบ้ำนโนนส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20498 1033040048          โรงเรียนบ้ำนท่ำสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20499 1033040049          โรงเรียนบ้ำนจันทร์หอม-ตำเสก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20500 1033040050          โรงเรียนบ้ำนรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20501 1033040051          โรงเรียนบ้ำนท่ำสว่ำงสำขำบ้ำนกระหวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20502 1033040052          โรงเรียนบ้ำนบึงมะลู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20503 1033040053          โรงเรียนบ้ำนน  ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20504 1033040054          โรงเรียนบ้ำนตำแท่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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20505 1033040055          โรงเรียนบ้ำนโนนเยำะ-โนนศิริ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20506 1033040056          โรงเรียนบ้ำนโนนแสนค ำหนองศำลำ(กรป.กลำงรำษฎร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20507 1033040057          โรงเรียนบ้ำนหนองตลำด-โนนเปือย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20508 1033040058          โรงเรียนบ้ำนนำไพรงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20509 1033040059          โรงเรียนบ้ำนภูเงิน(อินทรสุขศรีรำษฎร์สำมัคค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20510 1033040060          โรงเรียนบ้ำนหนองกระทิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20511 1033040061          โรงเรียนบ้ำนหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20512 1033040062          โรงเรียนบ้ำนท่ำพระตระกำศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20513 1033040063          โรงเรียนบ้ำนซ ำผักแว่น-นำซ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20514 1033040064          โรงเรียนบ้ำนโศกขำมป้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20515 1033040065          โรงเรียนบ้ำนด่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20516 1033040066          โรงเรียนบ้ำนผือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20517 1033040067          โรงเรียนบ้ำนหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20518 1033040068          โรงเรียนบ้ำนจำนเลียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20519 1033040069          โรงเรียนบ้ำนน  ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20520 1033040070          โรงเรียนบ้ำนโนนเปือย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20521 1033040071          โรงเรียนบ้ำนรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20522 1033040072          โรงเรียนเกษตรประชำตำทวด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20523 1033040073          โรงเรียนบ้ำนโดนอำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20524 1033040074          โรงเรียนบ้ำนโคกเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20525 1033040075          โรงเรียนบ้ำนละลำยมีชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20526 1033040076          โรงเรียนบ้ำนทุ่งยำวค ำโปรย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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20527 1033040077          โรงเรียนบ้ำนสำมเส้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20528 1033040078          โรงเรียนบ้ำนเดียง(พลีศึกษำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20529 1033040079          โรงเรียนบ้ำนเดียงตะวันตก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20530 1033040080          โรงเรียนบ้ำนขะยูงสำขำหนองแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20531 1033040081          โรงเรียนบ้ำนหนองหิน(อสพป.15) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20532 1033040082          โรงเรียนบ้ำนจ ำนันสำยเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20533 1033040083          โรงเรียนบ้นสวนกล้วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20534 1033040084          โรงเรียนบ้ำนทุ่งขนวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20535 1033040085          โรงเรียนบ้ำนโนนเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20536 1033040086          โรงเรียนบ้ำนโนนแสนสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20537 1033040087          โรงเรียนบ้ำนกันตม(คุรุรำษฎร์สำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20538 1033040088          โรงเรียนบ้ำนสังเม็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20539 1033040089          โรงเรียนบ้ำนไหล่ดุมตำเหมำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20540 1033040090          โรงเรียนบ้ำนทุ่งโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20541 1033040091          โรงเรียนบ้ำนโนนค ำแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20542 1033040092          โรงเรียนบ้ำนหนองตึก-ห้วยน  ำใส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20543 1033040093          โรงเรียนบ้ำนภูมิซรอล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20544 1033040094          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 27 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20545 1033040095          โรงเรียนบ้ำนพรทิพย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20546 1033040096          โรงเรียนบ้ำนหนองเม็กพิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20547 1033040097          โรงเรียนบ้ำนเสำธงชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20548 1033040098          โรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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20549 1033040099          โรงเรียนบ้ำนแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20550 1033040100          โรงเรียนบ้ำนกระบ่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20551 1033040101          โรงเรียนบ้ำนจะเนียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20552 1033040102          โรงเรียนบ้ำนกระหวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20553 1033040103          โรงเรียนบัำนกันจด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20554 1033040104          โรงเรียนบ้ำนเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20555 1033040105          โรงเรียนบ้ำนกระเบำตะหลุงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20556 1033040106          โรงเรียนบ้ำนระหำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20557 1033040107          โรงเรียนหมู่บ้ำนป่ำไม้ห้วยจันทน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20558 1033040108          โรงเรียนบ้ำนตำเอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20559 1033040109          โรงเรียนบ้ำนตำนวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20560 1033040110          โรงเรียนบ้ำนกันทรอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20561 1033040111          โรงเรียนบ้ำนกันทรอมน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20562 1033040112          โรงเรียนบ้ำนจองกอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20563 1033040113          โรงเรียนบ้ำนขุนหำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20564 1033040114          โรงเรียนบ้ำนดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20565 1033040115          โรงเรียนบ้ำนโคกระเวียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20566 1033040116          โรงเรียนบ้ำนดำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20567 1033040117          โรงเรียนบ้ำนดำนสำขำบ้ำนจะกุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20568 1033040118          โรงเรียนบ้ำนโนนสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20569 1033040119          โรงเรียนบ้ำนกระเจำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20570 1033040120          โรงเรียนบ้ำนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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20571 1033040121          โรงเรียนบ้ำนกระเบำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20572 1033040122          โรงเรียนบ้ำนบักดอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20573 1033040123          โรงเรียนบ้ำนส ำโรงเกียรติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20574 1033040124          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวเรณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20575 1033040125          โรงเรียนบ้ำนตำเส็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20576 1033040126          โรงเรียนบ้ำนตำปรก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20577 1033040127          โรงเรียนองค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้8 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20578 1033040128          โรงเรียนบ้ำนภูดินพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20579 1033040129          โรงเรียนหมู่บ้ำนทับทิมสยำม07 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20580 1033040130          โรงเรียนบ้ำนส ำโรงเกียรติสำขำบ้ำนสันติสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20581 1033040131          โรงเรียนบ้ำนซ ำตำโตง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20582 1033040132          โรงเรียนบ้ำนหนองเก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20583 1033040133          โรงเรียนบ้ำนโนนแฝก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20584 1033040134          โรงเรียนบ้ำนม่วงแยก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20585 1033040135          โรงเรียนบ้ำนทุ่งเลน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20586 1033040136          โรงเรียนบ้ำนพรำน(ประชำนุเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20587 1033040137          โรงเรียนบ้ำนซ ำขี เหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20588 1033040138          โรงเรียนบ้ำนอำรำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20589 1033040139          โรงเรียนบ้ำนโนนสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20590 1033040140          โรงเรียนบ้ำนดอนข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20591 1033040141          โรงเรียนบ้ำนพยอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20592 1033040142          โรงเรียนบ้ำนซ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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20593 1033040143          โรงเรียนบ้ำนสด ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20594 1033040144          โรงเรียนบ้ำนหนองคู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20595 1033040145          โรงเรียนบ้ำนหนองขนำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20596 1033040146          โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิกระสังข์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20597 1033040147          โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิกระมัล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20598 1033040148          โรงเรียนบ้ำนกระมัลพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20599 1033040149          โรงเรียนบ้ำนตำหม่ืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20600 1033040150          โรงเรียนบ้ำนหนองใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20601 1033040151          โรงเรียนบ้ำนซ ำเขียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20602 1033040152          โรงเรียนบ้ำนกรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20603 1033040153          โรงเรียนบ้ำนพอก(บ ำรุงวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20604 1033040154          โรงเรียนบ้ำนปุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20605 1033040155          โรงเรียนบ้ำนหนองจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20606 1033040156          โรงเรียนบ้ำนกุดนำแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20607 1033040157          โรงเรียนบ้ำนภูทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20608 1033040158          โรงเรียนบ้ำนโนนอ้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20609 1033040159          โรงเรียนบ้ำนกระทิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20610 1033040160          โรงเรียนบ้ำนศิวำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20611 1033040161          โรงเรียนบ้ำนสิริขุนหำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20612 1033040162          โรงเรียนอนุบำลขุนหำญ (สิ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20613 1033040163          โรงเรียนบ้ำนกันตรวจห้วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20614 1033040164          โรงเรียนบ้ำนหนองผือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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20615 1033040165          โรงเรียนบ้ำนตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20616 1033040166          โรงเรียนบ้ำนหนองสังข์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20617 1033040167          โรงเรียนบ้ำนพิงพวย(เสียงรำษฎร์พัฒนำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20618 1033040168          โรงเรียนบ้ำนศิลำทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20619 1033040169          โรงเรียนบ้ำนบกห้วยโนน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20620 1033040170          โรงเรียนบ้ำนตระกวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20621 1033040171          โรงเรียนบ้ำนศรีแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20622 1033040172          โรงเรียนอนุบำลศรีรัตนะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20623 1033040173          โรงเรียนบ้ำนตระกำจ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20624 1033040174          โรงเรียนบ้ำนตำแบน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20625 1033040175          โรงเรียนบ้ำนหนองใหญ่-ตำไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20626 1033040176          โรงเรียนบ้ำนโนนแกสำขำบ้ำนตำเหมำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20627 1033040177          โรงเรียนโชติพันธ์ุวิทยำสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20628 1033040178          โรงเรียนบ้ำนหนองรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20629 1033040179          โรงเรียนบ้ำนโนนแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20630 1033040180          โรงเรียนบ้ำนปุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20631 1033040181          โรงเรียนบ้ำนสลับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20632 1033040182          โรงเรียนบ้ำนขนำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20633 1033040183          โรงเรียนบ้ำนตำยู(อสพป.32) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20634 1033040184          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20635 1033040185          โรงเรียนบ้ำนทุ่งสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20636 1033040186          โรงเรียนบ้ำนจอก(ประชำสำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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20637 1033040187          โรงเรียนบ้ำนสะพุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20638 1033040188          โรงเรียนบ้ำนหนองปิงโปง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20639 1033040189          โรงเรียนบ้ำนจำนบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20640 1033040190          โรงเรียนบ้ำนเส่ืองข้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20641 1033040191          โรงเรียนบ้ำนกระหวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20642 1033040192          โรงเรียนบ้ำนท่ำคล้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20643 1033040193          โรงเรียนบ้ำนหนองบักโทน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20644 1033040194          โรงเรียนบ้ำนหนองคับคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20645 1033040195          โรงเรียนบ้ำนโนนส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20646 1033040196          โรงเรียนบ้ำนหนองยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20647 1033040197          โรงเรียนบ้ำนค ำสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20648 1033040198          โรงเรียนบ้ำนค ำกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20649 1033040199          โรงเรียนบ้ำนดอนเขียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20650 1033040200          โรงเรียนอนุบำลเบญจลักษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20651 1033040201          โรงเรียนบ้ำนแดง(รัฐรำษฎร์พัฒนำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20652 1033040202          โรงเรียนบ้ำนโนนไหล่-หนองเลิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20653 1033040203          โรงเรียนบ้ำนหนองงูเหลือม(คุรุรำษฎร์รัฐกิจโ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20654 1033040204          โรงเรียนบ้ำนหนองนกเขียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20655 1033040205          โรงเรียนบ้ำนเขวำธะนัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20656 1033040206          โรงเรียนบ้ำนโนนจักจ่ัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20657 1033040207          โรงเรียนบ้ำนโนนจักจ่ันสำขำบ้ำนห้วยเสียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20658 1033040208          โรงเรียนบ้ำนเพ็กสำขำบ้ำนหนองปลำซิว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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20659 1033040209          โรงเรียนบ้ำนหนองหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20660 1033040210          โรงเรียนบ้ำนโนนค ำตื อ(โรตำร่ี1) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20661 1033040211          โรงเรียนบ้ำนเพ็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20662 1033040212          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20663 1033040213          โรงเรียนบ้ำนหนองฮำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20664 1033040214          โรงเรียนบ้ำนไผ่หนองแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20665 1033040215          โรงเรียนบ้ำนสร้ำงเม็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20666 1033040216          โรงเรียนบ้ำนกุดผักหนำมค ำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20667 1033040217          โรงเรียนบ้ำนหนองตอโพนสูงนำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20668 1033042002          โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20669 1033042004          โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20670 1033042008          โรงเรียนบึงมะลูวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20671 1033042012          โรงเรียนกระแชงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20672 1033042013          โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20673 1033042017          โรงเรียนภูมิซรอลวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20674 1033042018          โรงเรียนศรีรัตนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20675 1033042020          โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20676 1034010001          โรงเรียนบ้ำนหมำกม่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20677 1034010002          โรงเรียนบ้ำนกระโสบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20678 1034010003          โรงเรียนบ้ำนเค็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20679 1034010004          โรงเรียนบ้ำนโนนบ่อหวำยดินด ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20680 1034010005          โรงเรียนบ้ำนนำใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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20681 1034010006          โรงเรียนบ้ำนนำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20682 1034010007          โรงเรียนบ้ำนค้อกุดลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20683 1034010008          โรงเรียนบ้ำนปำกน  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20684 1034010009          โรงเรียนบ้ำนผำแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20685 1034010010          โรงเรียนประชำสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20686 1034010011          โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20687 1034010012          โรงเรียนบ้ำนแคกลำงหงษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20688 1034010013          โรงเรียนบ้ำนก้ำนเหลือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20689 1034010014          โรงเรียนบ้ำนหนองปลำปำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20690 1034010015          โรงเรียนบ้ำนด้ำมพร้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20691 1034010016          โรงเรียนบ้ำนนำดูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20692 1034010017          โรงเรียนบ้ำนขำมใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20693 1034010018          โรงเรียนบ้ำนหนองหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20694 1034010019          โรงเรียนบ้ำนหัวค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20695 1034010020          โรงเรียนบ้ำนหนองตอแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20696 1034010021          โรงเรียนบ้ำนขี เหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20697 1034010022          โรงเรียนบ้ำนสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20698 1034010023          โรงเรียนบ้ำนหนองแต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20699 1034010024          โรงเรียนบ้ำนทุ่งขุนน้อยหนองจำนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20700 1034010025          โรงเรียนบ้ำนท่ำบ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20701 1034010026          โรงเรียนบ้ำนคูเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20702 1034010027          โรงเรียนบ้ำนทัพไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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20703 1034010028          โรงเรียนบ้ำนหนองแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20704 1034010029          โรงเรียนวัดท่ำวังหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20705 1034010031          โรงเรียนเมืองอุบล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20706 1034010032          โรงเรียนอุบลวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20707 1034010033          โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20708 1034010034          โรงเรียนอนุบำลอุบลรำชธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20709 1034010035          โรงเรียนปทุมวิทยำกร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20710 1034010036          โรงเรียนบ้ำนปำกห้วยวังนอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20711 1034010037          โรงเรียนบ้ำนหนองสร้ำงหมำกแข้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20712 1034010038          โรงเรียนบ้ำนปะอำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20713 1034010039          โรงเรียนบ้ำนข่ำโคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20714 1034010040          โรงเรียนบ้ำนนำเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20715 1034010041          โรงเรียนบ้ำนนำมึน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20716 1034010042          โรงเรียนวัดบ้ำนบำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20717 1034010043          โรงเรียนกิตติญำณอุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20718 1034010044          โรงเรียนบ้ำนปลำดุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20719 1034010045          โรงเรียนบ้ำนยำงลุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20720 1034010046          โรงเรียนกองบินอุบลสงเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20721 1034010047          โรงเรียนบ้ำนทุ่งขุนใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20722 1034010048          โรงเรียนบ้ำนดอนชี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20723 1034010049          โรงเรียนบ้ำนเชือก(ทวีปัญญำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20724 1034010050          โรงเรียนบ้ำนหนองไหล(พุธเพ่ิมวัฒนรำษฎร์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

20725 1034010051          โรงเรียนบ้ำนหนองช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20726 1034010052          โรงเรียนบ้ำนหนองไฮวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20727 1034010053          โรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองบ่อ(วิจิตรรำษฎร์สำมัค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20728 1034010054          โรงเรียนบ้ำนมะเขือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20729 1034010055          โรงเรียนบ้ำนท่ำสนำมชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20730 1034010056          โรงเรียนบ้ำนจำนตะโนน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20731 1034010057          โรงเรียนบ้ำนโพนงำม(พูนเพ่ิมวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20732 1034010058          โรงเรียนบ้ำนดงบัง(อำทรรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20733 1034010059          โรงเรียนบ้ำนหนองก่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20734 1034010060          โรงเรียนบ้ำนหนองมุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20735 1034010061          โรงเรียนบ้ำนหนองยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20736 1034010062          โรงเรียนชุมชนบ้ำนหัวเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20737 1034010063          โรงเรียนบ้ำนหนองจ ำนัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20738 1034010064          โรงเรียนบ้ำนอ้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20739 1034010065          โรงเรียนบ้ำนส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20740 1034010066          โรงเรียนบ้ำนกลำงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20741 1034010067          โรงเรียนประชำนุเครำะห์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20742 1034010068          โรงเรียนบ้ำนไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20743 1034010069          โรงเรียนบ้ำนยำงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20744 1034010070          โรงเรียนบ้ำนพับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20745 1034010071          โรงเรียนบ้ำนก่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20746 1034010072          โรงเรียนบ้ำนเอ้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

20747 1034010073          โรงเรียนบ้ำนโนนโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20748 1034010074          โรงเรียนบ้ำนดงยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20749 1034010075          โรงเรียนบ้ำนท่ำลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20750 1034010076          โรงเรียนบ้ำนนำมน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20751 1034010077          โรงเรียนบ้ำนโนนใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20752 1034010078          โรงเรียนเข่ืองใน(เจริญรำษฎร์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20753 1034010079          โรงเรียนบ้ำนกุดกะเสียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20754 1034010080          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 28 (บ้ำนจำนเข่ืองนำม่ัง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20755 1034010081          โรงเรียนบ้ำนนำดูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20756 1034010082          โรงเรียนบ้ำนค้อทอง(อ ำไพพิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20757 1034010083          โรงเรียนบ้ำนนำโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20758 1034010084          โรงเรียนบ้ำนหนองขุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20759 1034010085          โรงเรียนบ้ำนหัวทุ่งประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20760 1034010086          โรงเรียนชุมชนกลำงแก้งส้มป่อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20761 1034010087          โรงเรียนบ้ำนชีทวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20762 1034010088          โรงเรียนบ้ำนหวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20763 1034010089          โรงเรียนบ้ำนหนองฮีหนองแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20764 1034010090          โรงเรียนบ้ำนหนองโนหนองดูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20765 1034010091          โรงเรียนบ้ำนท่ำศำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20766 1034010092          โรงเรียนบ้ำนแดงหม้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20767 1034010093          โรงเรียนบ้ำนทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20768 1034010094          โรงเรียนบ้ำนบุตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

20769 1034010095          โรงเรียนบ้ำนโนนจำนหนองแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20770 1034010096          โรงเรียนบ้ำนท่ำค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20771 1034010097          โรงเรียนบ้ำนท่ำไห(ไหทอง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20772 1034010098          โรงเรียนบ้ำนทัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20773 1034010099          โรงเรียนบ้ำนดินด ำค ำไฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20774 1034010100          โรงเรียนบ้ำนธำตุน้อย(สิงห์ประชำวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20775 1034010101          โรงเรียนบ้ำนนำค ำใหญ่(รำษฎร์บริบำล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20776 1034010102          โรงเรียนบ้ำนแสงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20777 1034010103          โรงเรียนบ้ำนป่ำข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20778 1034010104          โรงเรียนบ้ำนโนนรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20779 1034010105          โรงเรียนบ้ำนนำผำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20780 1034010106          โรงเรียนบ้ำนแก้งซำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20781 1034010107          โรงเรียนบ้ำนกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20782 1034010108          โรงเรียนบ้ำนนำแก้วประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20783 1034010109          โรงเรียนบ้ำนชำติสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20784 1034010110          โรงเรียนบ้ำนไทยโพนทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20785 1034010111          โรงเรียนบ้ำนทุ่งใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20786 1034010112          โรงเรียนบ้ำนโพนทอง(แสงรำษฎร์สำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20787 1034010113          โรงเรียนบ้ำนโนนดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20788 1034010114          โรงเรียนบ้ำนก่อแสนส ำรำญสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20789 1034010115          โรงเรียนบ้ำนโพนสิม(เสมำพิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20790 1034010116          โรงเรียนบ้ำนผักแว่น(ผักแว่นวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

20791 1034010117          โรงเรียนบ้ำนยำงขี นก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20792 1034010118          โรงเรียนบ้ำนค ำสมอ(ศรีศึกษำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20793 1034010119          โรงเรียนบ้ำนศรีสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20794 1034010120          โรงเรียนบ้ำนหนองห้ำงหนองกวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20795 1034010121          โรงเรียนบ้ำนอีต้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20796 1034010122          โรงเรียนบ้ำนเค็งนำดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20797 1034010123          โรงเรียนบ้ำนดู่น้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20798 1034010124          โรงเรียนชุมชนสร้ำงถ่อสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20799 1034010125          โรงเรียนบ้ำนปลำฝำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20800 1034010126          โรงเรียนบ้ำนดอนเชียงโท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20801 1034010127          โรงเรียนบ้ำนศรีบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20802 1034010128          โรงเรียนบ้ำนหนองเซือม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20803 1034010129          โรงเรียนบ้ำนหนองหล่มหนองเซือมใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20804 1034010130          โรงเรียนบ้ำนขำมป้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20805 1034010131          โรงเรียนบ้ำนกุดตำกล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20806 1034010132          โรงเรียนสหธำตุสำมัคคี(บ ำเพ็ญพิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20807 1034010133          โรงเรียนบ้ำนค ำหมีหนองข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20808 1034010134          โรงเรียนบ้ำนโพนเมือง(สุกวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20809 1034010135          โรงเรียนบ้ำนหนองเหล่ำ(รำษฎร์บ ำรุงวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20810 1034010136          โรงเรียนบ้ำนคูขำด(ศรีวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20811 1034010137          โรงเรียนบ้ำนป่ำก่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20812 1034010138          โรงเรียนบ้ำนท่ำวำรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

20813 1034010139          โรงเรียนบ้ำนแขม(ธรรมเสนำนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20814 1034010140          โรงเรียนบ้ำนวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20815 1034010141          โรงเรียนบ้ำนวังถ  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20816 1034010142          โรงเรียนบ้ำนเสียม(เสียมทองวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20817 1034010143          โรงเรียนบ้ำนศรีศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20818 1034010144          โรงเรียนบ้ำนดุมใหญ่ดงยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20819 1034010145          โรงเรียนบ้ำนบัวยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20820 1034010146          โรงเรียนดุมใหญ่บ้ำนหนองแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20821 1034010147          โรงเรียนบ้ำนท่ำลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20822 1034010148          โรงเรียนบ้ำนเตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20823 1034010149          โรงเรียนบ้ำนหนองเค็ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20824 1034010150          โรงเรียนบ้ำนโนนขวำวนำยูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20825 1034010151          โรงเรียนชุมชนบ้ำนน  ำค ำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20826 1034010152          โรงเรียนบ้ำนน  ำค ำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20827 1034010153          โรงเรียนบ้ำนค ำเก่ิงหนองจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20828 1034010154          โรงเรียนบ้ำนผำสุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20829 1034010155          โรงเรียนบ้ำนหนองคูทรำยมูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20830 1034010156          โรงเรียนบ้ำนทุ่งมณี(คุรุรำษฎร์นุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20831 1034010157          โรงเรียนบ้ำนนำเลิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20832 1034010158          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวดอนส้มป่อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20833 1034010159          โรงเรียนบ้ำนผือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20834 1034010160          โรงเรียนบ้ำนโนนรังใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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20835 1034010161          โรงเรียนประชำสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20836 1034010162          โรงเรียนบ้ำนหนองมะทอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20837 1034010163          โรงเรียนบ้ำนไผ่ใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20838 1034010164          โรงเรียนบ้ำนแสงไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20839 1034010165          โรงเรียนบ้ำนโพนแพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20840 1034010166          โรงเรียนบ้ำนเป็ดฟำกทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20841 1034010167          โรงเรียนบ้ำนผึ ง(สำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20842 1034010168          โรงเรียนบ้ำนสมบูรณ์(เบญจำนุเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20843 1034010169          โรงเรียนม่วงสำมสิบ(อ ำนวยปัญญำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20844 1034010170          โรงเรียนบ้ำนเทพำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20845 1034010171          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำข้ำวดอนก่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20846 1034010172          โรงเรียนบ้ำนหนองขอน(ประชำรัฐนุเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20847 1034010173          โรงเรียนบ้ำนต ำแย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20848 1034010174          โรงเรียนบ้ำนหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20849 1034010175          โรงเรียนบ้ำนโนนรังน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20850 1034010176          โรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองขุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20851 1034010177          โรงเรียนบ้ำนยำงโยภำพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20852 1034010178          โรงเรียนบ้ำนน  ำอ้อมผักระย่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20853 1034010179          โรงเรียนบ้ำนหนองผ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20854 1034010180          โรงเรียนบ้ำนสองห้อง(คุรุรำษฎร์สำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20855 1034010181          โรงเรียนบ้ำนหนองแฝกยำงเครือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20856 1034010182          โรงเรียนบ้ำนยำงสักกระโพหลุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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20857 1034010183          โรงเรียนบ้ำนยำงเทิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20858 1034010184          โรงเรียนบ้ำนนำดีทุ่งเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20859 1034010185          โรงเรียนบ้ำนแคน(ประชำสำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20860 1034010186          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20861 1034010187          โรงเรียนบ้ำนก่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20862 1034010188          โรงเรียนบ้ำนบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20863 1034010189          โรงเรียนบ้ำนหนองไข่นก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20864 1034010190          โรงเรียนบ้ำนพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20865 1034010191          โรงเรียนบ้ำนหนองช้ำง(ประชำสำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20866 1034010192          โรงเรียนบ้ำนหนองแสงหนองเม็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20867 1034010193          โรงเรียนบ้ำนไพบูลย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20868 1034010194          โรงเรียนบ้ำนสร้ำงม่ิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20869 1034010195          โรงเรียนบ้ำนสวนงัว(รำษฎร์ใจดี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20870 1034010196          โรงเรียนบ้ำนหนองเมืองน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20871 1034010197          โรงเรียนรำษฎร์ร่วมแรงรัฐ(ก ำจัดอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20872 1034010198          โรงเรียนบ้ำนนำขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20873 1034010199          โรงเรียนบ้ำนหนองหล่มหนองเหล่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20874 1034010200          โรงเรียนบ้ำนโพนเมืองมะทัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20875 1034010201          โรงเรียนบ้ำนวังมนเดือยไก่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20876 1034010202          โรงเรียนบ้ำนดอนแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20877 1034010203          โรงเรียนบ้ำนทุ่งใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20878 1034010204          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำบำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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20879 1034010205          โรงเรียนบ้ำนนำไร่ใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20880 1034010206          โรงเรียนบ้ำนหนองฮำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20881 1034010207          โรงเรียนบ้ำนดอนประทำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20882 1034010208          โรงเรียนบ้ำนเศรษฐี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20883 1034010209          โรงเรียนบ้ำนหนองหลัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20884 1034010210          โรงเรียนบ้ำนสงยำงดอนไม้คูณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20885 1034010211          โรงเรียนบ้ำนโนนชำติยูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20886 1034010212          โรงเรียนบ้ำนขมิ น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20887 1034010213          โรงเรียนบ้ำนค ำไฮใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20888 1034010214          โรงเรียนบ้ำนหนองแล้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20889 1034010215          โรงเรียนบ้ำนหนองหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20890 1034010216          โรงเรียนดอนมดแดง(บ้ำนดงบัง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20891 1034010217          โรงเรียนบ้ำนกุดก่ัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20892 1034010218          โรงเรียนบ้ำนยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20893 1034010219          โรงเรียนบ้ำนวังพระวังไฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20894 1034010220          โรงเรียนบ้ำนแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20895 1034010221          โรงเรียนบ้ำนท่ำเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20896 1034010222          โรงเรียนบ้ำนยำงกะเดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20897 1034010223          โรงเรียนบ้ำนสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20898 1034010224          โรงเรียนบ้ำนโอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20899 1034010225          โรงเรียนบ้ำนยำงกะเดำ(สำขำบ้ำนนำค ำภูฮี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20900 1034010226          โรงเรียนบ้ำนกระบูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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20901 1034010227          โรงเรียนบ้ำนท่ำศิลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20902 1034010228          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20903 1034010229          โรงเรียนบ้ำนค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20904 1034010230          โรงเรียนบ้ำนท่ำลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20905 1034010231          โรงเรียนบ้ำนแพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20906 1034010232          โรงเรียนบ้ำนจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20907 1034010233          โรงเรียนบ้ำนแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20908 1034010234          โรงเรียนบ้ำนหนองเป็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20909 1034010235          โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20910 1034010236          โรงเรียนบ้ำนขำมน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20911 1034010237          โรงเรียนบ้ำนค ำไหล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20912 1034010238          โรงเรียนบ้ำนหำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20913 1034010239          โรงเรียนบ้ำนหนองมะแซว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20914 1034010240          โรงเรียนบ้ำนสร้ำงถ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20915 1034010241          โรงเรียนบ้ำนธรรมละ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20916 1034010242          โรงเรียนบ้ำนรังแร้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20917 1034010243          โรงเรียนบ้ำนดอนกลอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20918 1034010244          โรงเรียนบ้ำนหนองบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20919 1034010245          โรงเรียนบ้ำนดอนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20920 1034010246          โรงเรียนบ้ำนแต้เก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20921 1034010247          โรงเรียนบ้ำนค ำไฮน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20922 1034010248          โรงเรียนบ้ำนนำขมิ น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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20923 1034010249          โรงเรียนบ้ำนดูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20924 1034010250          โรงเรียนบ้ำนแต้ใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20925 1034010251          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20926 1034010252          โรงเรียนบ้ำนนำไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20927 1034010253          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำเสือโก้ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20928 1034010254          โรงเรียนบ้ำนเป้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20929 1034010255          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำแค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20930 1034012001          โรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20931 1034012002          โรงเรียนเข่ืองในพิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20932 1034012003          โรงเรียนนำรีนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20933 1034012004          โรงเรียนสหธำตุศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20934 1034012005          โรงเรียนปทุมพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20935 1034012006          โรงเรียนชีทวนวิทยำสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20936 1034012007          โรงเรียนนำค ำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20937 1034012008          โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร อุบลรำชธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20938 1034012009          โรงเรียนบ้ำนไทยวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20939 1034012010          โรงเรียนหนองบ่อสำมัคคีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20940 1034012011          โรงเรียนเสียมทองพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20941 1034012012          โรงเรียนหนองขอนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20942 1034012013          โรงเรียนพระวอพระตำวิทยำนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20943 1034012014          โรงเรียนเก่ำขำมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20944 1034012015          โรงเรียนนำรีนุกูล 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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20945 1034012016          โรงเรียนประทุมวรรำชวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20946 1034012017          โรงเรียนอุบลปัญญำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20947 1034012018          โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 32 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20948 1034012019          โรงเรียนม่วงสำมสิบอัมพวันวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20949 1034012020          โรงเรียนศรีน  ำค ำศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20950 1034012021          โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20951 1034012022          โรงเรียนดงยำงวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20952 1034012023          โรงเรียนดอนมดแดงวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20953 1034012024          โรงเรียนหกสิบพรรษำวิทยำคม อุบลรำชธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20954 1034020001          โรงเรียนบ้ำนนำขนัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20955 1034020002          โรงเรียนบ้ำนแก้งเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20956 1034020003          โรงเรียนบ้ำนนำแมด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20957 1034020004          โรงเรียนบ้ำนนำตำลเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20958 1034020005          โรงเรียนชุมชนบ้ำนขำมป้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20959 1034020006          โรงเรียนบ้ำนเตย(คุรุรำษฎร์วิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20960 1034020007          โรงเรียนบ้ำนทรำยพูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20961 1034020008          โรงเรียนบ้ำนนำสนำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20962 1034020009          โรงเรียนบ้ำนไทรย้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20963 1034020010          โรงเรียนบ้ำนอูบมุงแก้งเกลี ยง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20964 1034020011          โรงเรียนเขมรำฐ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20965 1034020012          โรงเรียนบ้ำนเหนือเขมรำฐ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20966 1034020013          โรงเรียนบ้ำนหนองหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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20967 1034020014          โรงเรียนบ้ำนบุ่งซวยห้วยยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20968 1034020015          โรงเรียนชุมชนบ้ำนเจียด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20969 1034020016          โรงเรียนบ้ำนนำนวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20970 1034020017          โรงเรียนบ้ำนนำแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20971 1034020018          โรงเรียนบ้ำนบุ่งขี เหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20972 1034020019          โรงเรียนบ้ำนโบกม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20973 1034020020          โรงเรียนบ้ำนลำดหญ้ำคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20974 1034020021          โรงเรียนบ้ำนนำเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20975 1034020022          โรงเรียนบ้ำนนำยูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20976 1034020023          โรงเรียนบ้ำนโนนสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20977 1034020024          โรงเรียนบ้ำนป่ำติ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20978 1034020025          โรงเรียนบ้ำนหนองนกทำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20979 1034020026          โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20980 1034020027          โรงเรียนบ้ำนหนองผือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20981 1034020028          โรงเรียนบ้ำนพนมดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20982 1034020029          โรงเรียนบ้ำนแก้งหลักด่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20983 1034020030          โรงเรียนบ้ำนโคกสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20984 1034020031          โรงเรียนบ้ำนบำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20985 1034020032          โรงเรียนบ้ำนบึงหอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20986 1034020033          โรงเรียนบ้ำนค ำหำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20987 1034020034          โรงเรียนบ้ำนนำหว้ำเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20988 1034020035          โรงเรียนบ้ำนป่ำข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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20989 1034020036          โรงเรียนตชด.ป่งคอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20990 1034020037          โรงเรียนบ้ำนม่วงเฒ่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20991 1034020038          โรงเรียนบ้ำนห้วยยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20992 1034020039          โรงเรียนบ้ำนอีเต่ิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20993 1034020040          โรงเรียนบ้ำนนำชุมใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20994 1034020041          โรงเรียนบ้ำนกระเดียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20995 1034020042          โรงเรียนบ้ำนเวียง(ตุอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20996 1034020043          โรงเรียนบ้ำนนำหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20997 1034020044          โรงเรียนบ้ำนกุดยำลวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20998 1034020045          โรงเรียนบ้ำนคึม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
20999 1034020046          โรงเรียนบ้ำนกำจับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21000 1034020047          โรงเรียนบ้ำนกุศกร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21001 1034020048          โรงเรียนบ้ำนลำดสมดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21002 1034020049          โรงเรียนบ้ำนศรีสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21003 1034020050          โรงเรียนบ้ำนหนองเอำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21004 1034020051          โรงเรียนบ้ำนค ำสมิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21005 1034020052          โรงเรียนบ้ำนเกษม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21006 1034020053          โรงเรียนเกษมบ้ำนนำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21007 1034020054          โรงเรียนบ้ำนก่ึงพุทธกำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21008 1034020055          โรงเรียนบ้ำนขำมเป้ีย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21009 1034020056          โรงเรียนขำมเป้ียบ้ำนศรีสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21010 1034020057          โรงเรียนบ้ำนดอนตะมุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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21011 1034020058          โรงเรียนบ้ำนนำตำหมุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21012 1034020059          โรงเรียนบ้ำนบ่อหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21013 1034020060          โรงเรียนบ้ำนดอนหมูวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21014 1034020061          โรงเรียนชุมชนบ้ำนท่ำบ่อแบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21015 1034020062          โรงเรียนบ้ำนนำคิแลน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21016 1034020063          โรงเรียนบ้ำนดอนทับช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21017 1034020064          โรงเรียนขุหลุ(ประชำวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21018 1034020065          โรงเรียนบ้ำนดอนใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21019 1034020066          โรงเรียนบ้ำนคอนสำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21020 1034020067          โรงเรียนบ้ำนสร้ำงโพน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21021 1034020068          โรงเรียนบ้ำนโป่งน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21022 1034020069          โรงเรียนบ้ำนนำค ำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21023 1034020070          โรงเรียนบ้ำนดอนม่วง(แก้วประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21024 1034020071          โรงเรียนบ้ำนม่วงเดียด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21025 1034020072          โรงเรียนบ้ำนฮี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21026 1034020073          โรงเรียนบ้ำนแพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21027 1034020074          โรงเรียนบ้ำนดอนหมำกมำย(รำษฎร์สำมัคคีวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21028 1034020075          โรงเรียนบ้ำนค ำไหล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21029 1034020076          โรงเรียนบ้ำนแอมเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21030 1034020077          โรงเรียนบ้ำนโคกน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21031 1034020078          โรงเรียนบ้ำนโคกใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21032 1034020079          โรงเรียนบ้ำนโคกจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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21033 1034020080          โรงเรียนบ้ำนเสำธงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21034 1034020081          โรงเรียนบ้ำนนำเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21035 1034020082          โรงเรียนชุมชนบ้ำนเซเป็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21036 1034020083          โรงเรียนตระกำรพืชผล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21037 1034020084          โรงเรียนบ้ำนตระกำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21038 1034020085          โรงเรียนบ้ำนโพนเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21039 1034020086          โรงเรียนบ้ำนเอ็นอ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21040 1034020087          โรงเรียนบ้ำนดอนหมู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21041 1034020088          โรงเรียนบ้ำนตำกแดด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21042 1034020089          โรงเรียนบ้ำนไผ่ล้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21043 1034020090          โรงเรียนบ้ำนถ  ำแข้(สำขำบ๋ำหอย) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21044 1034020091          โรงเรียนบ้ำนถ  ำแข้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21045 1034020092          โรงเรียนบ้ำนค ำแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21046 1034020093          โรงเรียนบ้ำนห้วยที ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21047 1034020094          โรงเรียนบ้ำนโนนสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21048 1034020095          โรงเรียนบ้ำนนำส้มมอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21049 1034020096          โรงเรียนบ้ำนเทวัญ(คุรุรำษฎร์นุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21050 1034020097          โรงเรียนบ้ำนแก้งอะฮวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21051 1034020098          โรงเรียนบ้ำนท่ำหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21052 1034020099          โรงเรียนบ้ำนดอนจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21053 1034020100          โรงเรียนบ้ำนโหมน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21054 1034020101          โรงเรียนบ้ำนนำพิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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21055 1034020102          โรงเรียนบ้ำนนำไฮ(มิตรภำพท่ี 145) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21056 1034020103          โรงเรียนบ้ำนหนองแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21057 1034020104          โรงเรียนบ้ำนสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21058 1034020105          โรงเรียนบ้ำนน  ำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21059 1034020106          โรงเรียนน  ำค ำพิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21060 1034020107          โรงเรียนบ้ำนนำห้วยแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21061 1034020108          โรงเรียนบ้ำนร่องข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21062 1034020109          โรงเรียนบ้ำนโนนกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21063 1034020110          โรงเรียนบ้ำนแดง(บุญเสริมอุทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21064 1034020111          โรงเรียนบ้ำนเล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21065 1034020112          โรงเรียนบ้ำนทม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21066 1034020113          โรงเรียนบ้ำนโนนส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21067 1034020114          โรงเรียนบ้ำนนำงิ ว(ประชำสำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21068 1034020115          โรงเรียนบ้ำนสมดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21069 1034020116          โรงเรียนบ้ำนเป้ำ(รัฐรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21070 1034020117          โรงเรียนบ้ำนพอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21071 1034020118          โรงเรียนชุมชนบ้ำนสะพือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21072 1034020119          โรงเรียนบ้ำนนำงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21073 1034020120          โรงเรียนบ้ำนสงยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21074 1034020121          โรงเรียนบ้ำนเขือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21075 1034020122          โรงเรียนบ้ำนแหลไหล่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21076 1034020123          โรงเรียนบ้ำนหนองเต่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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21077 1034020124          โรงเรียนบ้ำนนำดอกไม้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21078 1034020125          โรงเรียนบ้ำนดอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21079 1034020126          โรงเรียนบ้ำนห้วยฝ้ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21080 1034020127          โรงเรียนบ้ำนดอนก่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21081 1034020128          โรงเรียนบ้ำนนำจ่ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21082 1034020129          โรงเรียนบ้ำนไหล่ทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21083 1034020130          โรงเรียนบ้ำนไหล่สูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21084 1034020131          โรงเรียนบ้ำนดอนงัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21085 1034020132          โรงเรียนบ้ำนดงไม้งำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21086 1034020133          โรงเรียนบ้ำนค ำข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21087 1034020134          โรงเรียนบ้ำนกำบิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21088 1034020135          โรงเรียนบ้ำนตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21089 1034020136          โรงเรียนบ้ำนป่ำข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21090 1034020137          โรงเรียนบ้ำนฟ้ำห่วน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21091 1034020138          โรงเรียนบ้ำนหนองกุงดอนตำเขสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21092 1034020139          โรงเรียนบ้ำนแก่งเค็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21093 1034020140          โรงเรียนบ้ำนตำดโตน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21094 1034020141          โรงเรียนบ้ำนขุมค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21095 1034020142          โรงเรียนบ้ำนหนองบ่ัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21096 1034020143          โรงเรียนบ้ำนน  ำเกลี ยง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21097 1034020144          โรงเรียนบ้ำนตำดแต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21098 1034020145          โรงเรียนบ้ำนโนนหอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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21099 1034020146          โรงเรียนชุมชนบ้ำนข้ำวปุ้น(ศำสนำนุเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21100 1034020147          โรงเรียนบ้ำนโคกเลำะ(มิตรภำพท่ี 159) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21101 1034020148          โรงเรียนบ้ำนโคกก่องวังนอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21102 1034020149          โรงเรียนชุมชนบ้ำนโนนสวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21103 1034020150          โรงเรียนบ้ำนหนองหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21104 1034020151          โรงเรียนบ้ำนดงบัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21105 1034020152          โรงเรียนบ้ำนค ำแม่มุ่ย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21106 1034020153          โรงเรียนบ้ำนกุดกลอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21107 1034020154          โรงเรียนบ้ำนแก้งลิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21108 1034020155          โรงเรียนบ้ำนไชยชนะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21109 1034020156          โรงเรียนบ้ำนแข็งขยัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21110 1034020157          โรงเรียนบ้ำนบกหนองทันน  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21111 1034020158          โรงเรียนบ้ำนโนนหินแร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21112 1034020159          โรงเรียนบ้ำนแสนอุดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21113 1034020160          โรงเรียนบ้ำนศรีสมบูรณ์แหลมทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21114 1034020161          โรงเรียนบ้ำนหนองลุมพุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21115 1034020162          โรงเรียนบ้ำนศรีเชียงใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21116 1034020163          โรงเรียนบ้ำนพะไล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21117 1034020164          โรงเรียนบ้ำนเลำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21118 1034020165          โรงเรียนบ้ำนดอนเย็นใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21119 1034020166          โรงเรียนเสำวนิต(บ้ำนวังแฮ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21120 1034020167          โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

21121 1034020168          โรงเรียนบ้ำนค ำมณี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21122 1034020169          โรงเรียนบ้ำนแก้งใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21123 1034020170          โรงเรียนบ้ำนดอนกะทอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21124 1034020171          โรงเรียนบ้ำนม่วงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21125 1034020172          โรงเรียนบ้ำนนำนำงวำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21126 1034020173          โรงเรียนบ้ำนโปร่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21127 1034020174          โรงเรียนบ้ำนดอนชำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21128 1034020175          โรงเรียนบ้ำนนำพะเนียงออ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21129 1034020176          โรงเรียนบ้ำนกะเตียด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21130 1034020177          โรงเรียนบ้ำนสองคอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21131 1034020178          โรงเรียนบ้ำนจอมปลวกสูงสร้ำงกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21132 1034020179          โรงเรียนบ้ำนกะลึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21133 1034020180          โรงเรียนบ้ำนโสกชัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21134 1034020181          โรงเรียนบ้ำนไพรสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21135 1034020182          โรงเรียนบ้ำนหินห่อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21136 1034020183          โรงเรียนบ้ำนสำรภี(สำขำหนองผักแว่น) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21137 1034020184          โรงเรียนบ้ำนค ำกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21138 1034020185          โรงเรียนบ้ำนสำรภี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21139 1034020186          โรงเรียนบ้ำนพะลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21140 1034020187          โรงเรียนสมำคมจักรยำนสมัครเล่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21141 1034020188          โรงเรียนบุญจิรำธร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21142 1034020189          โรงเรียนบ้ำนส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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21143 1034020190          โรงเรียนบ้ำนนำหว้ำใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21144 1034020191          โรงเรียนบ้ำนนำขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21145 1034020192          โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21146 1034020193          โรงเรียนบ้ำนปำกห้วยม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21147 1034020194          โรงเรียนบ้ำนดงตำหวัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21148 1034020195          โรงเรียนบ้ำนหนองฟำนยืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21149 1034020196          โรงเรียนบ้ำนโป่งเป้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21150 1034020197          โรงเรียนบ้ำนโป่งเป้ำสำขำบ้ำนค ำจ้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21151 1034020198          โรงเรียนบ้ำนค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21152 1034020199          โรงเรียนบ้ำนนำชุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21153 1034020200          โรงเรียนบ้ำนไทรงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21154 1034020201          โรงเรียนบ้ำนกองโพน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21155 1034020202          โรงเรียนบ้ำนไหล่ธำตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21156 1034020203          โรงเรียนบ้ำนเหมือดแอ่แก้งไฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21157 1034020204          โรงเรียนบ้ำนคันพะลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21158 1034020205          โรงเรียนบ้ำนลุมพุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21159 1034020206          โรงเรียนบ้ำนนำตำลใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21160 1034020207          โรงเรียนบ้ำนนำกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21161 1034020208          โรงเรียนบ้ำนนำม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21162 1034020209          โรงเรียนบ้ำนนำทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21163 1034020210          โรงเรียนบ้ำนปำกแซง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21164 1034020211          โรงเรียนบ้ำนโพนแพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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21165 1034020212          โรงเรียนบ้ำนนำหินโหง่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21166 1034020213          โรงเรียนบ้ำนพะลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21167 1034020214          โรงเรียนบ้ำนบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21168 1034020215          โรงเรียนบ้ำนพังเคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21169 1034020216          โรงเรียนบ้ำนโนนตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21170 1034020217          โรงเรียนบ้ำนโนนขุมค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21171 1034020218          โรงเรียนบ้ำนด่ำนหม่วน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21172 1034020219          โรงเรียนบ้ำนด่ำนฮัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21173 1034020220          โรงเรียนบ้ำนหนองเต่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21174 1034022001          โรงเรียนมัธยมตระกำรพืชผล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21175 1034022002          โรงเรียนเขมรำฐพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21176 1034022003          โรงเรียนสะพือวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21177 1034022004          โรงเรียนโนนสวำงประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21178 1034022005          โรงเรียนแก้งเหนือพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21179 1034022006          โรงเรียนโนนกุงวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21180 1034022007          โรงเรียนขุมค ำวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21181 1034022008          โรงเรียนเกษมสีมำวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21182 1034022009          โรงเรียนนำสะไมพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21183 1034022010          โรงเรียนกุดข้ำวปุ้นวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21184 1034022011          โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21185 1034022012          โรงเรียนเหล่ำงำมพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21186 1034022013          โรงเรียนพังเคนพิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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21187 1034022014          โรงเรียนพะลำนวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21188 1034030001          โรงเรียนบ้ำนแก้งกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21189 1034030002          โรงเรียนบ้ำนนำแค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21190 1034030003          โรงเรียนบ้ำนสัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21191 1034030004          โรงเรียนบ้ำนนำห้วยแดงดงส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21192 1034030005          โรงเรียนบ้ำนห้วยหมำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21193 1034030006          โรงเรียนบ้ำนค ำไหล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21194 1034030007          โรงเรียนบ้ำนจุกำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21195 1034030008          โรงเรียนบ้ำนขัวแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21196 1034030009          โรงเรียนบ้ำนหนองเชือก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21197 1034030010          โรงเรียนบ้ำนดอนน  ำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21198 1034030011          โรงเรียนบ้ำนหนองสองห้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21199 1034030012          โรงเรียนบ้ำนโนนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21200 1034030013          โรงเรียนชุมชนบ้ำนดอนใหญ่บูรพำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21201 1034030014          โรงเรียนบ้ำนไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21202 1034030015          โรงเรียนบ้ำนหินโงม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21203 1034030016          โรงเรียนบ้ำนตุงลุงเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21204 1034030017          โรงเรียนบ้ำนโนนกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21205 1034030018          โรงเรียนบ้ำนฟ้ำห่วน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21206 1034030019          โรงเรียนบ้ำนค ำเตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21207 1034030020          โรงเรียนบ้ำนศรีเมืองใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21208 1034030021          โรงเรียนบ้ำนนำเอือด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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21209 1034030022          โรงเรียนบ้ำนหนองห้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21210 1034030023          โรงเรียนบ้ำนนำเลิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21211 1034030024          โรงเรียนบ้ำนค ำหมำไน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21212 1034030025          โรงเรียนบ้ำนสวำสด์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21213 1034030026          โรงเรียนบ้ำนนำโป่งโพน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21214 1034030027          โรงเรียนบ้ำนป่ำกุงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21215 1034030028          โรงเรียนบ้ำนป่ำกุงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21216 1034030029          โรงเรียนบ้ำนหนองผักแพว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21217 1034030030          โรงเรียนบ้ำนลำดควำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21218 1034030031          โรงเรียนบ้ำนหนองหอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21219 1034030032          โรงเรียนบ้ำนจันทัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21220 1034030033          โรงเรียนบ้ำนโนนม่วงโนนจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21221 1034030034          โรงเรียนบ้ำนหนองขุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21222 1034030035          โรงเรียนบ้ำนดอนโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21223 1034030036          โรงเรียนบ้ำนภูหล่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21224 1034030037          โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21225 1034030038          โรงเรียนบ้ำนค ำบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21226 1034030039          โรงเรียนบ้ำนสระค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21227 1034030040          โรงเรียนบ้ำนสงยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21228 1034030041          โรงเรียนบ้ำนโนน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21229 1034030042          โรงเรียนบ้ำนโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21230 1034030043          โรงเรียนบ้ำนสิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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21231 1034030044          โรงเรียนบ้ำนหนำมแท่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21232 1034030045          โรงเรียนบ้ำนชำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21233 1034030046          โรงเรียนบ้ำนนำทอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21234 1034030047          โรงเรียนบ้ำนนำคอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21235 1034030048          โรงเรียนบ้ำนสร้ำงถ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21236 1034030049          โรงเรียนบ้ำนหุ่งหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21237 1034030050          โรงเรียนบ้ำนโหง่นขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21238 1034030051          โรงเรียนบ้ำนดงนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21239 1034030052          โรงเรียนบ้ำนงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21240 1034030053          โรงเรียนบ้ำนเอือดใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21241 1034030054          โรงเรียนบ้ำนกุดก่วยโนนเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21242 1034030055          โรงเรียนบ้ำนด่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21243 1034030056          โรงเรียนบ้ำนห้วยหมำกใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21244 1034030057          โรงเรียนบ้ำนเวินบึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21245 1034030058          โรงเรียนบ้ำนห้วยสะคำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21246 1034030059          โรงเรียนบ้ำนตุงลุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21247 1034030060          โรงเรียนบ้ำนหัวเห่ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21248 1034030061          โรงเรียนบ้ำนคันท่ำเกวียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21249 1034030062          โรงเรียนบ้ำนซะซอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21250 1034030063          โรงเรียนบ้ำนนำโพธ์ิกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21251 1034030064          โรงเรียนบ้ำนนำโพธ์ิใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21252 1034030065          โรงเรียนบ้ำนทุ่งนำเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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21253 1034030066          โรงเรียนบ้ำนหนองผือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21254 1034030067          โรงเรียนบ้ำนหนองแสง-วังอ่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21255 1034030068          โรงเรียนบ้ำนกุดเรือค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21256 1034030069          โรงเรียนบ้ำนดงบำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21257 1034030070          โรงเรียนบ้ำนดงมะไฟ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21258 1034030071          โรงเรียนบ้ำนหนองแสงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21259 1034030072          โรงเรียนชุมชนบ้ำนวังสะแบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21260 1034030074          โรงเรียนบ้ำนตำมุย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21261 1034030075          โรงเรียนบ้ำนกุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21262 1034030076          โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21263 1034030077          โรงเรียนบ้ำนท่ำล้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21264 1034030078          โรงเรียนบ้ำนห้วยยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21265 1034030079          โรงเรียนบ้ำนดงดิบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21266 1034030080          โรงเรียนบ้ำนนำบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21267 1034030081          โรงเรียนบ้ำนโพนแพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21268 1034030082          โรงเรียนบ้ำนดงแถบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21269 1034030083          โรงเรียนบ้ำนบะไห ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21270 1034030084          โรงเรียนบ้ำนกุดชมภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21271 1034030085          โรงเรียนบ้ำนแก่งเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21272 1034030086          โรงเรียนบ้ำนค ำเม็กห้วยไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21273 1034030087          โรงเรียนบ้ำนโชคอ ำนวย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21274 1034030088          โรงเรียนบ้ำนโนนม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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21275 1034030089          โรงเรียนบ้ำนยอดดอนชี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21276 1034030090          โรงเรียนบ้ำนหินลำดแสนตอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21277 1034030091          โรงเรียนชุมชนบ้ำนดอนจิก(จรรยำรำษฎร์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21278 1034030092          โรงเรียนบ้ำนแก่งยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21279 1034030093          โรงเรียนบ้ำนไทรงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21280 1034030094          โรงเรียนบ้ำนนำดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21281 1034030095          โรงเรียนบ้ำนม่วงฮี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21282 1034030096          โรงเรียนบ้ำนนำเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21283 1034030097          โรงเรียนบ้ำนบุ่งค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21284 1034030098          โรงเรียนบ้ำนภูมะหร่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21285 1034030099          โรงเรียนบ้ำนบุ่งค ำสำขำดอนใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21286 1034030100          โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21287 1034030101          โรงเรียนบ้ำนห้วยแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21288 1034030102          โรงเรียนบ้ำนทรำยมูล(จันทน์รัตนำนุเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21289 1034030103          โรงเรียนบ้ำนท่ำเสียวคันลึม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21290 1034030104          โรงเรียนบ้ำนชำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21291 1034030105          โรงเรียนบ้ำนนำโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21292 1034030106          โรงเรียนบ้ำนชำดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21293 1034030107          โรงเรียนบ้ำนเลิงบำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21294 1034030108          โรงเรียนบ้ำนหนองไฮ(เมฆวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21295 1034030109          โรงเรียนบ้ำนโนนจันทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21296 1034030110          โรงเรียนบ้ำนโดมประดิษฐ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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21297 1034030111          โรงเรียนบ้ำนนกเต็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21298 1034030112          โรงเรียนบ้ำนรำษฎร์เจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21299 1034030113          โรงเรียนบ้ำนโนนกำหลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21300 1034030114          โรงเรียนบ้ำนแก่งดูกใส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21301 1034030115          โรงเรียนบ้ำนดอนโด่โคกเลียบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21302 1034030116          โรงเรียนบ้ำนโนนคูณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21303 1034030117          โรงเรียนบ้ำนนำชุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21304 1034030118          โรงเรียนบ้ำนหนองคูณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21305 1034030119          โรงเรียนบ้ำนแขมเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21306 1034030120          โรงเรียนบ้ำนแขมใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21307 1034030121          โรงเรียนบ้ำนสนำมชัย(พิมพ์ประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21308 1034030122          โรงเรียนบ้ำนวังแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21309 1034030123          โรงเรียนบ้ำนท่ำช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21310 1034030124          โรงเรียนบ้ำนปำกโดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21311 1034030125          โรงเรียนบ้ำนถ่ินส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21312 1034030126          โรงเรียนบ้ำนสร้ำงแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21313 1034030127          โรงเรียนบ้ำนนำงำม(ผลแก้วอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21314 1034030128          โรงเรียนบ้ำนเด่ือสะพำนโดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21315 1034030129          โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21316 1034030130          โรงเรียนบ้ำนนำหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21317 1034030131          โรงเรียนบ้ำนโนนข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21318 1034030132          โรงเรียนบ้ำนหนองโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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21319 1034030133          โรงเรียนบ้ำนสะพือท่ำค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21320 1034030134          โรงเรียนบ้ำนสะพือใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21321 1034030135          โรงเรียนบ้ำนวังพอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21322 1034030136          โรงเรียนบ้ำนนำแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21323 1034030137          โรงเรียนบ้ำนนำจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21324 1034030138          โรงเรียนบ้ำนค ำผ่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21325 1034030139          โรงเรียนชุมชนบ้ำนระเว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21326 1034030140          โรงเรียนบ้ำนไร่ใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21327 1034030141          โรงเรียนบ้ำนผักหย่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21328 1034030142          โรงเรียนบ้ำนแก่งกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21329 1034030143          โรงเรียนบ้ำนโนนค้อลุคุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21330 1034030144          โรงเรียนบ้ำนโนนสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21331 1034030145          โรงเรียนบ้ำนหนองสองห้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21332 1034030146          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวฮี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21333 1034030147          โรงเรียนบ้ำนโนนยำนำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21334 1034030148          โรงเรียนบ้ำนดอนงัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21335 1034030149          โรงเรียนบ้ำนบัวทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21336 1034030150          โรงเรียนบ้ำนหนองกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21337 1034030151          โรงเรียนบ้ำนบัวแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21338 1034030152          โรงเรียนบ้ำนดูกอ่ึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21339 1034030153          โรงเรียนพิบูลมังสำหำร(วิภำคย์วิทยำกร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21340 1034030154          โรงเรียนบ้ำนเม็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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21341 1034030155          โรงเรียนบ้ำนอ่ำงหินน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21342 1034030156          โรงเรียนบ้ำนโนนสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21343 1034030157          โรงเรียนบ้ำนดอนก่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21344 1034030158          โรงเรียนบ้ำนอ่ำงหิน(เพียรพิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21345 1034030159          โรงเรียนบ้ำนค ำหว้ำ(วิบูลรำษฎร์สำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21346 1034030160          โรงเรียนบ้ำนนำทม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21347 1034030161          โรงเรียนบ้ำนไฮหย่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21348 1034030162          โรงเรียนบ้ำนห้วยดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21349 1034030163          โรงเรียนชุมชนบ้ำนเชียงแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21350 1034030164          โรงเรียนบ้ำนจิกลุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21351 1034030165          โรงเรียนบ้ำนจิกเทิง(วินัยสำรประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21352 1034030166          โรงเรียนบ้ำนนำห้วยแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21353 1034030167          โรงเรียนบ้ำนม่วงโคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21354 1034030168          โรงเรียนบ้ำนแก่งกบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21355 1034030169          โรงเรียนบ้ำนดอนตะลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21356 1034030170          โรงเรียนบ้ำนดอนพันชำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21357 1034030171          โรงเรียนบ้ำนนำมน(สำมัคคีวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21358 1034030172          โรงเรียนบ้ำนนำคำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21359 1034030173          โรงเรียนบ้ำนดอนขวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21360 1034030174          โรงเรียนไมตรีจิตไทย-อเมริกัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21361 1034030175          โรงเรียนบ้ำนค ำหนำมแท่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21362 1034030176          โรงเรียนบ้ำนหนองโน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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21363 1034030177          โรงเรียนบ้ำนส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21364 1034030178          โรงเรียนบ้ำนหนองกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21365 1034030179          โรงเรียนบ้ำนหนองกุงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21366 1034030180          โรงเรียนบ้ำนค ำเตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21367 1034030181          โรงเรียนบ้ำนคันไร่(อำภำกโรคุรุรำษฎร์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21368 1034030182          โรงเรียนบ้ำนโคกเท่ียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21369 1034030183          โรงเรียนบ้ำนดอนชี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21370 1034030184          โรงเรียนบ้ำนปำกบุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21371 1034030185          โรงเรียนบ้ำนห้วยน  ำใส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21372 1034030186          โรงเรียนบ้ำนค ำเข่ือนแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21373 1034030187          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเอง 5 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21374 1034030188          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเอง 6 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21375 1034030189          โรงเรียนบ้ำนหนองชำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21376 1034030190          โรงเรียนหมู่บ้ำนตัวอย่ำง(ป่ำดงหินกอง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21377 1034030191          โรงเรียนบ้ำนห้วยไฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21378 1034030192          โรงเรียนบ้ำนคันเปือย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21379 1034030193          โรงเรียนบ้ำนลำดวำรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21380 1034030194          โรงเรียนบ้ำนสุวรรณวำรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21381 1034030195          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำอินทร์แปลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21382 1034030196          โรงเรียนองค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ 17 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21383 1034030197          โรงเรียนบ้ำนทุ่งหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21384 1034030198          โรงเรียนบ้ำนหนองเม็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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21385 1034030199          โรงเรียนบ้ำนหินสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21386 1034030200          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเอง 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21387 1034030201          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเอง 3 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21388 1034030202          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 87 (นิคมสร้ำงตนเอง 1) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21389 1034030203          โรงเรียนบ้ำนแหลมทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21390 1034030204          โรงเรียนบ้ำนโนนก่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21391 1034030205          โรงเรียนบ้ำนป่ำเลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21392 1034030206          โรงเรียนบ้ำนพลำญชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21393 1034030207          โรงเรียนบ้ำนห้วยเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21394 1034030208          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21395 1034030209          โรงเรียนบ้ำนบำกชุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21396 1034030210          โรงเรียนบ้ำนค ำก้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21397 1034030211          โรงเรียนบ้ำนโนนจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21398 1034030212          โรงเรียนบ้ำนฝำงค ำสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21399 1034030213          โรงเรียนบ้ำนกุ่ม สำขำหนองผือน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21400 1034032001          โรงเรียนหนำมแท่งพิทยำคม รัชมังคลำภิเษก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21401 1034032002          โรงเรียนพิบูลมังสำหำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21402 1034032003          โรงเรียนศรีเมืองวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21403 1034032004          โรงเรียนโขงเจียมวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21404 1034032005          โรงเรียนไร่ใต้ประชำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21405 1034032006          โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21406 1034032007          โรงเรียนอ่ำงศิลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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21407 1034032008          โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21408 1034032009          โรงเรียนโนนกลำงวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21409 1034032010          โรงเรียนตำลสุมพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21410 1034032011          โรงเรียนเชียงแก้วพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21411 1034032012          โรงเรียนสิรินธรวิทยำนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21412 1034032013          โรงเรียนช่องเม็กวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21413 1034040001          โรงเรียนบ้ำนแฮหนำมแท่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21414 1034040002          โรงเรียนบ้ำนค ำขวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21415 1034040003          โรงเรียนบ้ำนเกษตรพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21416 1034040004          โรงเรียนบ้ำนท่ำข้องเหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21417 1034040005          โรงเรียนบ้ำนค ำนำงรวย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21418 1034040006          โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิมูลเพียเภ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21419 1034040007          โรงเรียนบ้ำนศีรษะกระบือ(อิสระคุรุรำษฎร์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21420 1034040008          โรงเรียนวัดบ้ำนค้อหวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21421 1034040009          โรงเรียนบ้ำนโนนจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21422 1034040010          โรงเรียนบ้ำนดอนผอุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21423 1034040011          โรงเรียนบ้ำนคูเมือง(อ่อนอนุเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21424 1034040012          โรงเรียนบ้ำนท่ำลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21425 1034040013          โรงเรียนบ้ำนโนนทรำยน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21426 1034040014          โรงเรียนบ้ำนถ่อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21427 1034040015          โรงเรียนบ้ำนโนนเกษม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21428 1034040016          โรงเรียนบ้ำนบัววัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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21429 1034040017          โรงเรียนบ้ำนดอนกลำง(รำษฎร์สงเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21430 1034040018          โรงเรียนบ้ำนหนองสองห้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21431 1034040019          โรงเรียนบ้ำนจ่ัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21432 1034040020          โรงเรียนบ้ำนโนนโหนน(อ่อนอุปกำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21433 1034040021          โรงเรียนบ้ำนบก(ม่ันสำมัคคีพิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21434 1034040022          โรงเรียนบ้ำนหนองคู(โสภณประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21435 1034040023          โรงเรียนบ้ำนคอนสำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21436 1034040024          โรงเรียนบ้ำนนำโหนนน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21437 1034040025          โรงเรียนบ้ำนท่ำงอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21438 1034040026          โรงเรียนบ้ำนวังยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21439 1034040027          โรงเรียนบ้ำนโนนบอน(ค ำหล้ำประชำนุเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21440 1034040028          โรงเรียนบ้ำนบุ่งหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21441 1034040029          โรงเรียนบ้ำนดอนชำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21442 1034040030          โรงเรียนบ้ำนห่องชัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21443 1034040031          โรงเรียนบ้ำนกุดระงุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21444 1034040032          โรงเรียนบ้ำนยำงวังกำงฮุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21445 1034040033          โรงเรียนบ้ำนโนนแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21446 1034040034          โรงเรียนบ้ำนหนองฝำง(บัวค  ำวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21447 1034040035          โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21448 1034040036          โรงเรียนบ้ำนแมดค ำลือชำ(รำษฎร์สำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21449 1034040037          โรงเรียนบ้ำนโนนชำดผดุงวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21450 1034040038          โรงเรียนชุมชนบ้ำนศรีไค(ศรีวัฒนำวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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21451 1034040039          โรงเรียนบ้ำนหำดสวนยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21452 1034040040          โรงเรียนบ้ำนท่ำบ้งม่ัง(ทหำรอำกำศอเมริกันสงเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21453 1034040041          โรงเรียนชุมชนบ้ำนกุดเป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21454 1034040042          โรงเรียนบ้ำนกุดปลำขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21455 1034040043          โรงเรียนบ้ำนหนองตำปู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21456 1034040044          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวแดนเกษม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21457 1034040045          โรงเรียนบ้ำนบำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21458 1034040046          โรงเรียนบ้ำนสระสมิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21459 1034040047          โรงเรียนบ้ำนแสนค ำ(นำชุมสำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21460 1034040048          โรงเรียนประชำรัฐสำมัคคี(ธนำคำรกรุงเทพ๑๓) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21461 1034040049          โรงเรียนบ้ำนโนนยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21462 1034040050          โรงเรียนบ้ำนค ำเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21463 1034040051          โรงเรียนบ้ำนก่อ(ก่อวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21464 1034040052          โรงเรียนบ้ำนธำตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21465 1034040053          โรงเรียนบ้ำนปำกกุดหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21466 1034040054          โรงเรียนบ้ำนทำงสำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21467 1034040055          โรงเรียนบ้ำนขัวไม้แก่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21468 1034040056          โรงเรียนบ้ำนคูสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21469 1034040057          โรงเรียนบ้ำนกุดชุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21470 1034040058          โรงเรียนบ้ำนนำสะแบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21471 1034040059          โรงเรียนบ้ำนหนองกินเพล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21472 1034040060          โรงเรียนบ้ำนห้วยขะยุง(คุรุพำนิชวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

21473 1034040061          โรงเรียนบ้ำนน  ำเท่ียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21474 1034040062          โรงเรียนบ้ำนนำงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21475 1034040063          โรงเรียนบ้ำนโนนแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21476 1034040064          โรงเรียนบ้ำนขำมป้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21477 1034040066          โรงเรียนบ้ำนโปร่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21478 1034040067          โรงเรียนบ้ำนสร้ำงแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21479 1034040068          โรงเรียนบ้ำนทรำยทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21480 1034040069          โรงเรียนบ้ำนหินแห่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21481 1034040070          โรงเรียนบ้ำนกะแอกน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21482 1034040071          โรงเรียนบ้ำนส ำโรงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21483 1034040072          โรงเรียนบ้ำนค ำสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21484 1034040073          โรงเรียนบ้ำนค้อน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21485 1034040074          โรงเรียนบ้ำนอำเลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21486 1034040075          โรงเรียนบ้ำนผ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21487 1034040076          โรงเรียนบ้ำนโคกก่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21488 1034040077          โรงเรียนบ้ำนแกนำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21489 1034040078          โรงเรียนบ้ำนโนนสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21490 1034040080          โรงเรียนบ้ำนหนองจิกนำเรือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21491 1034040081          โรงเรียนบ้ำนหนองศิลำ(พรชุมชนวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21492 1034040082          โรงเรียนบ้ำนโนนสูงดอนพิกุล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21493 1034040083          โรงเรียนบ้ำนวังคก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21494 1034040084          โรงเรียนบ้ำนโคกสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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21495 1034040085          โรงเรียนบ้ำนคุ้ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21496 1034040086          โรงเรียนบ้ำนกะแอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21497 1034040087          โรงเรียนบ้ำนนำดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21498 1034040088          โรงเรียนบ้ำนสระดอกเกษ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21499 1034040089          โรงเรียนบ้ำนหนองไฮ(ประชำนุกูลวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21500 1034040090          โรงเรียนบ้ำนหนองหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21501 1034040091          โรงเรียนบ้ำนหนองมัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21502 1034040092          โรงเรียนบ้ำนโนนสัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21503 1034040093          โรงเรียนบ้ำนโคกสว่ำง(บุญคุรุรำษฎร์วิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21504 1034040094          โรงเรียนบ้ำนดอนม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21505 1034040095          โรงเรียนบ้ำนโพนเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21506 1034040096          โรงเรียนบ้ำนเปือย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21507 1034040097          โรงเรียนบ้ำนสว่ำง(สว่ำงวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21508 1034040098          โรงเรียนบ้ำนโพนงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21509 1034040099          โรงเรียนบ้ำนหนองผือโปร่งค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21510 1034040100          โรงเรียนบ้ำนบุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21511 1034040101          โรงเรียนบ้ำนห่องขอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21512 1034040102          โรงเรียนบ้ำนบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21513 1034040103          โรงเรียนบ้ำนค้อบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21514 1034040104          โรงเรียนบ้ำนห่องยูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21515 1034040105          โรงเรียนบ้ำนหนองหัวงัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21516 1034040106          โรงเรียนบ้ำนหนองเทำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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21517 1034040107          โรงเรียนบ้ำนหนองสองห้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21518 1034040108          โรงเรียนบ้ำนส ำโรง(คุรุประชำสำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21519 1034040109          โรงเรียนบ้ำนผับแล้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21520 1034040110          โรงเรียนบ้ำนหว้ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21521 1034040111          โรงเรียนบ้ำนน  ำเกลี ยง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21522 1034040112          โรงเรียนบ้ำนนำแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21523 1034040113          โรงเรียนบ้ำนนำนวล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21524 1034040114          โรงเรียนบ้ำนสร้ำงโหง่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21525 1034040115          โรงเรียนบ้ำนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21526 1034040116          โรงเรียนบ้ำนขี เหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21527 1034040117          โรงเรียนบ้ำนดอนยู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21528 1034040118          โรงเรียนบ้ำนนำดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21529 1034040119          โรงเรียนบ้ำนนำดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21530 1034040120          โรงเรียนบ้ำนหนองแปน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21531 1034040121          โรงเรียนบ้ำนนำจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21532 1034040122          โรงเรียนบ้ำนนำประชุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21533 1034040123          โรงเรียนชุมชนบ้ำนนำเยีย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21534 1034040124          โรงเรียนบ้ำนแก้งยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21535 1034040125          โรงเรียนบ้ำนนำเรือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21536 1034040126          โรงเรียนบ้ำนโนนงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21537 1034040127          โรงเรียนบ้ำนหนองกระบือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21538 1034040128          โรงเรียนบ้ำนม่วงค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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21539 1034040129          โรงเรียนบ้ำนหินลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21540 1034040130          โรงเรียนบ้ำนโคกสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21541 1034040131          โรงเรียนบ้ำนผึ งโดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21542 1034040132          โรงเรียนบ้ำนแก่งโดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21543 1034040133          โรงเรียนบ้ำนค ำหมำกอ่อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21544 1034040134          โรงเรียนอนุบำลสว่ำงวีระวงศ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21545 1034040135          โรงเรียนบ้ำนสะพำนโดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21546 1034040136          โรงเรียนบ้ำนท่ำช้ำง(เขตกำรทำงนครรำชสีมำสงเครำะห์2) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21547 1034040137          โรงเรียนบ้ำนค ำโพธ์ิโคกก่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21548 1034040138          โรงเรียนบ้ำนบัวท่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21549 1034040139          โรงเรียนบ้ำนบัวเทิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21550 1034040140          โรงเรียนบ้ำนบุ่งมะแลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21551 1034040141          โรงเรียนบ้ำนป่ำข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21552 1034040142          โรงเรียนบ้ำนสุขสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21553 1034040143          โรงเรียนบ้ำนห้วยนกเปล้ำ(คุ้ยคุรุรำษฎร์วิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21554 1034040144          โรงเรียนบ้ำนค ำข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21555 1034040145          โรงเรียนบ้ำนทุ่งเพียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21556 1034040146          โรงเรียนบ้ำนค ำสมิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21557 1034040147          โรงเรียนบ้ำนส ำโรงคุรุรำษฎร์วิทยำคำร(สำขำบ้ำนหนองแวง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21558 1034040148          โรงเรียนบ้ำนส ำโรงคุรุรำษฎร์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21559 1034040149          โรงเรียนบ้ำนแพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21560 1034040150          โรงเรียนบ้ำนสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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21561 1034042001          โรงเรียนนำเยียศึกษำ รัชมังคลำภิเษก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21562 1034042002          โรงเรียนส ำโรงวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21563 1034042003          โรงเรียนสว่ำงวีระวงศ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21564 1034042004          โรงเรียนลือค ำหำญวำรินช ำรำบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21565 1034042005          โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21566 1034042006          โรงเรียนโคกสว่ำงคุ้มวิทยำนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21567 1034042007          โรงเรียนวำรินช ำรำบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21568 1034042008          โรงเรียนวิจิตรำพิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21569 1034050001          โรงเรียนบ้ำนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21570 1034050002          โรงเรียนบ้ำนหมำกมำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21571 1034050003          โรงเรียนบ้ำนเม็กใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21572 1034050004          โรงเรียนด ำรงสินสงเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21573 1034050005          โรงเรียนบ้ำนบัวเทียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21574 1034050006          โรงเรียนบ้ำนโนนสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21575 1034050007          โรงเรียนบ้ำนสุขสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21576 1034050008          โรงเรียนบ้ำนนำทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21577 1034050009          โรงเรียนบ้ำนอุดมสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21578 1034050010          โรงเรียนบ้ำนดอนม่วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21579 1034050011          โรงเรียนบ้ำนกุดประทำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21580 1034050012          โรงเรียนบ้ำนโนนกอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21581 1034050013          โรงเรียนบ้ำนโนนขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21582 1034050014          โรงเรียนบ้ำนแสนสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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21583 1034050015          โรงเรียนบ้ำนหนองคู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21584 1034050016          โรงเรียนบ้ำนนำอุดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21585 1034050017          โรงเรียนบ้ำนค ำนำแซง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21586 1034050018          โรงเรียนบ้ำนแก้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21587 1034050019          โรงเรียนบ้ำนไฮตำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21588 1034050020          โรงเรียนบ้ำนประหูต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21589 1034050021          โรงเรียนบ้ำนห้วยส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21590 1034050022          โรงเรียนบ้ำนยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21591 1034050023          โรงเรียนบ้ำนนำประดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21592 1034050024          โรงเรียนบ้ำนนำนวล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21593 1034050025          โรงเรียนบ้ำนนำสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21594 1034050026          โรงเรียนบ้ำนค ำคร่ัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21595 1034050027          โรงเรียนบ้ำนป่ำตำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21596 1034050028          โรงเรียนบ้ำนโนนแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21597 1034050029          โรงเรียนบ้ำนโนนกำเร็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21598 1034050030          โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21599 1034050031          โรงเรียนบ้ำนค ำส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21600 1034050032          โรงเรียนบ้ำนโนนแก้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21601 1034050033          โรงเรียนบ้ำนสองคอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21602 1034050034          โรงเรียนบ้ำนโพนดวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21603 1034050035          โรงเรียนบ้ำนท่ำโพธ์ิศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21604 1034050036          โรงเรียนบ้ำนวำรีอุดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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21605 1034050037          โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิสง่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21606 1034050038          โรงเรียนบ้ำนโนนหล่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21607 1034050039          โรงเรียนบ้ำนม่วงนำดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21608 1034050040          โรงเรียนบ้ำนทุ่งเทิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21609 1034050041          โรงเรียนบ้ำนสว่ำงโนนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21610 1034050042          โรงเรียนบ้ำนโนน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21611 1034050043          โรงเรียนบ้ำนบัวเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21612 1034050044          โรงเรียนบ้ำนหม้อทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21613 1034050045          โรงเรียนบ้ำนเตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21614 1034050046          โรงเรียนบ้ำนดอนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21615 1034050047          โรงเรียนบ้ำนหนองไฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21616 1034050048          โรงเรียนบ้ำนหนองแต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21617 1034050049          โรงเรียนบ้ำนนำกระแซง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21618 1034050050          โรงเรียนพิชัยศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21619 1034050051          โรงเรียนบ้ำนโนนสวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21620 1034050052          โรงเรียนบ้ำนหนองเงินฮ้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21621 1034050053          โรงเรียนบ้ำนห่องเตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21622 1034050054          โรงเรียนบ้ำนห่องค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21623 1034050055          โรงเรียนบ้ำนโชคชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21624 1034050056          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21625 1034050057          โรงเรียนบ้ำนโนนจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21626 1034050058          โรงเรียนบ้ำนนำเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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21627 1034050059          โรงเรียนบ้ำนกระเบื อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21628 1034050060          โรงเรียนบ้ำนม่วงโนนกระแต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21629 1034050061          โรงเรียนบ้ำนนำห้วยแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21630 1034050062          โรงเรียนบ้ำนนำส่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21631 1034050063          โรงเรียนบ้ำนเสำเล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21632 1034050064          โรงเรียนบ้ำนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21633 1034050065          โรงเรียนบ้ำนโนนสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21634 1034050066          โรงเรียนบ้ำนสวนสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21635 1034050067          โรงเรียนอุดมสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21636 1034050068          โรงเรียนบ้ำนนำแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21637 1034050069          โรงเรียนบ้ำนบัวงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21638 1034050070          โรงเรียนบ้ำนหนองสนม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21639 1034050071          โรงเรียนบ้ำนโนนแฝก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21640 1034050072          โรงเรียนประชำนุเครำะห์ศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21641 1034050073          โรงเรียนบ้ำนนำเลิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21642 1034050074          โรงเรียนบ้ำนบัวทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21643 1034050075          โรงเรียนบ้ำนรำษฎร์สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21644 1034050076          โรงเรียนบ้ำนโนนค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21645 1034050077          โรงเรียนบ้ำนป่ำหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21646 1034050078          โรงเรียนบ้ำนป่ำโมง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21647 1034050079          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองล ำโดมใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21648 1034050080          โรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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21649 1034050081          โรงเรียนบ้ำนโนนสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21650 1034050082          โรงเรียนบ้ำนหนองแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21651 1034050083          โรงเรียนเมืองเดช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21652 1034050084          โรงเรียนเวตวันวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21653 1034050085          โรงเรียนนำคสมุทรสงเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21654 1034050086          โรงเรียนบ้ำนแขมเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21655 1034050087          โรงเรียนประชำสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21656 1034050088          โรงเรียนเมืองเดชบ้ำนสมสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21657 1034050089          โรงเรียนด ำรงสินอุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21658 1034050090          โรงเรียนบ้ำนหนองส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21659 1034050091          โรงเรียนสมสะอำดสวนฝ้ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21660 1034050092          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21661 1034050093          โรงเรียนบ้ำนโนนสนำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21662 1034050094          โรงเรียนบ้ำนท่ำหลวงนำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21663 1034050095          โรงเรียนนำจะหลวย(กรป.กลำงอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21664 1034050096          โรงเรียนบ้ำนแก้งขี เหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21665 1034050097          โรงเรียนบ้ำนโคกใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21666 1034050098          โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21667 1034050099          โรงเรียนสมเด็จพระรำชชนนี(บ้ำนแก่งเรือง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21668 1034050100          โรงเรียนบ้ำนดงขวำงค ำโทน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21669 1034050101          โรงเรียนบ้ำนท่ำก่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21670 1034050102          โรงเรียนบ้ำนป่ำพอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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21671 1034050103          โรงเรียนบ้ำนกวำงดีด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21672 1034050104          โรงเรียนบ้ำนโคกเทียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21673 1034050105          โรงเรียนบ้ำนโนนคูณแสนสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21674 1034050106          โรงเรียนบ้ำนโนนบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21675 1034050107          โรงเรียนบ้ำนป่ำก้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21676 1034050108          โรงเรียนบ้ำนตบหู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21677 1034050109          โรงเรียนบ้ำนโนนว่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21678 1034050110          โรงเรียนบ้ำนค ำอุดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21679 1034050111          โรงเรียนบ้ำนดอนยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21680 1034050112          โรงเรียนบ้ำนค ำบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21681 1034050113          โรงเรียนชุมชนบ้ำนโนนแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21682 1034050114          โรงเรียนบ้ำนทุ่งเงินโนนเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21683 1034050115          โรงเรียนบ้ำนโคกน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21684 1034050116          โรงเรียนบ้ำนตูม(รำษฎร์บูรณะ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21685 1034050117          โรงเรียนบ้ำนม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21686 1034050118          โรงเรียนบ้ำนฝ่ังเพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21687 1034050119          โรงเรียนบ้ำนคุ้มแสนชะนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21688 1034050120          โรงเรียนบ้ำนบุ่งค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21689 1034050121          โรงเรียนบ้ำนแก้งขอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21690 1034050122          โรงเรียนบ้ำนทุ่งเพียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21691 1034050123          โรงเรียนบ้ำนโสกแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21692 1034050124          โรงเรียนบ้ำนค ำม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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21693 1034050125          โรงเรียนบ้ำนดอนชัยชนะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21694 1034050126          โรงเรียนบ้ำนทับไฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21695 1034050127          โรงเรียนบ้ำนโนนสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21696 1034050128          โรงเรียนบ้ำนป่ำไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21697 1034050129          โรงเรียนบ้ำนโพนแอวขัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21698 1034050130          โรงเรียนโนนสูงโนนโฮมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21699 1034050131          โรงเรียนบ้ำนค ำกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21700 1034050132          โรงเรียนบ้ำนเก่ำขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21701 1034050133          โรงเรียนบ้ำนหนองทัพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21702 1034050134          โรงเรียนบ้ำนโซง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21703 1034050135          โรงเรียนบ้ำนดวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21704 1034050136          โรงเรียนบ้ำนค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21705 1034050137          โรงเรียนบ้ำนตำโม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21706 1034050138          โรงเรียนบ้ำนหนองเทำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21707 1034050139          โรงเรียนบ้ำนหนองขอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21708 1034050140          โรงเรียนบ้ำนแข้ด่อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21709 1034050141          โรงเรียนตชด.บ้ำนค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21710 1034050142          โรงเรียนบ้ำนโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21711 1034050143          โรงเรียนบ้ำนกุดเชียงมน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21712 1034050144          โรงเรียนบ้ำนจันลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21713 1034050145          โรงเรียนบ้ำนแปดอุ้ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21714 1034050146          โรงเรียนบ้ำนตำยอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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21715 1034050147          โรงเรียนบ้ำนโพนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21716 1034050148          โรงเรียนหนองโพดวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21717 1034050149          โรงเรียนบ้ำนแก้งโตน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21718 1034050150          โรงเรียนชุมชนบ้ำนบุเปือย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21719 1034050151          โรงเรียนบ้ำนเปือย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21720 1034050152          โรงเรียนตชด.เกษตรสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21721 1034050153          โรงเรียนรัชมังคลำภิเษกบ้ำนโนนป่ำเลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21722 1034050154          โรงเรียนบ้ำนยำงกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21723 1034050155          โรงเรียนบ้ำนหนองคู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21724 1034050156          โรงเรียนชุมชนบ้ำนปลำขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21725 1034050157          โรงเรียนบ้ำนยำงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21726 1034050158          โรงเรียนบ้ำนยำงใหญ่(สำขำบ้ำนสวำยน้อย) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21727 1034050159          โรงเรียนบ้ำนโนนสวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21728 1034050160          โรงเรียนบ้ำนดงกระชู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21729 1034050161          โรงเรียนบ้ำนห้วยแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21730 1034050162          โรงเรียนน  ำยืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21731 1034050163          โรงเรียนบ้ำนนำสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21732 1034050164          โรงเรียนบ้ำนซ ำหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21733 1034050165          โรงเรียนเจริญศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21734 1034050166          โรงเรียนบ้ำนดงเมย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21735 1034050167          โรงเรียนบ้ำนคอแลน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21736 1034050168          โรงเรียนบ้ำนขอนแป้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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21737 1034050169          โรงเรียนบ้ำนหนองกบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21738 1034050170          โรงเรียนบ้ำนป่ำแขมหนองเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21739 1034050171          โรงเรียนบ้ำนห้วยทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21740 1034050172          โรงเรียนบ้ำนแก้งยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21741 1034050173          โรงเรียนบ้ำนโนนส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21742 1034050174          โรงเรียนบ้ำนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21743 1034050175          โรงเรียนบ้ำนโนนเข่ืองจงเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21744 1034050176          โรงเรียนชุมชนบ้ำนนำโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21745 1034050177          โรงเรียนบ้ำนโนนหมำกเดือย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21746 1034050178          โรงเรียนบ้ำนหนองยู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21747 1034050179          โรงเรียนบ้ำนโนนค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21748 1034050180          โรงเรียนบ้ำนโนนสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21749 1034050181          โรงเรียนบ้ำนโนนสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21750 1034050182          โรงเรียนบ้ำนหัวแข้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21751 1034050183          โรงเรียนบ้ำนห้วยปอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21752 1034050184          โรงเรียนบุณฑริก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21753 1034050185          โรงเรียนบ้ำนโนนบำกมิตรภำพท่ี 83 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21754 1034050186          โรงเรียนบ้ำนดอนโจด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21755 1034050187          โรงเรียนบ้ำนนำแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21756 1034050188          โรงเรียนบ้ำนหำดทรำยคูณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21757 1034050189          โรงเรียนบ้ำนโนนกำหลงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21758 1034050190          โรงเรียนบ้ำนดอนงัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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21759 1034050191          โรงเรียนบ้ำนแมด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21760 1034050192          โรงเรียนบ้ำนป่ำสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21761 1034050193          โรงเรียนบ้ำนหนองแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21762 1034050194          โรงเรียนบ้ำนโนนน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21763 1034050195          โรงเรียนบ้ำนโนนสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21764 1034050196          โรงเรียนบ้ำนป่ำเตี ย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21765 1034050197          โรงเรียนบ้ำนหลักป้ำยประชำนุเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21766 1034050198          โรงเรียนบ้ำนโนนหุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21767 1034050199          โรงเรียนบ้ำนนำโดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21768 1034050200          โรงเรียนบ้ำนอุดมชำติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21769 1034050201          โรงเรียนบ้ำนโนนเลียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21770 1034050202          โรงเรียนบ้ำนกรุงเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21771 1034050203          โรงเรียนบ้ำนสร้ำงม่วงส้มเสี ยว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21772 1034050204          โรงเรียนบ้ำนโนนจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21773 1034050205          โรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองสะโน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21774 1034050206          โรงเรียนบ้ำนหนองม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21775 1034050207          โรงเรียนบ้ำนสมพรรัตน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21776 1034050208          โรงเรียนบ้ำนแก้งสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21777 1034050209          โรงเรียนบ้ำนบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21778 1034050210          โรงเรียนบ้ำนเก่ำกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21779 1034050211          โรงเรียนบ้ำนหนองแปน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21780 1034050212          โรงเรียนบ้ำนสร้ำงหอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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21781 1034050213          โรงเรียนบ้ำนค ำบำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21782 1034050214          โรงเรียนบ้ำนแก้งสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21783 1034050215          โรงเรียนบ้ำนห้วยข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21784 1034050216          โรงเรียนบ้ำนหนองเม็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21785 1034050217          โรงเรียนบ้ำนหนองแปก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21786 1034050218          โรงเรียนบ้ำนซ ำงู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21787 1034050219          โรงเรียนบ้ำนกุดเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21788 1034050220          โรงเรียนบ้ำนทุ่งช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21789 1034050221          โรงเรียนบ้ำนหนองหว้ำกุดไก่แก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21790 1034050222          โรงเรียนบ้ำนโคกช ำแระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21791 1034050223          โรงเรียนแก้งบ้ำนหนองสนม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21792 1034050224          โรงเรียนบ้ำนค ำกลำงวังม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21793 1034050225          โรงเรียนบ้ำนนำเกษม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21794 1034050226          โรงเรียนบ้ำนโนนใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21795 1034050227          โรงเรียนบ้ำนหนองถำวร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21796 1034050228          โรงเรียนบ้ำนนำห่อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21797 1034050229          โรงเรียนบ้ำนโนนจำนหนองสีขำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21798 1034050230          โรงเรียนบ้ำนน  ำขุ่นค ำนกเปล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21799 1034050231          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวอำรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21800 1034050232          โรงเรียนบ้ำนหนองอ้ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21801 1034050233          โรงเรียนบ้ำนทองสวัสด์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21802 1034050234          โรงเรียนบ้ำนโนนรังหนองบัวดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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21803 1034050235          โรงเรียนบ้ำนเบ็ญจ์โนนดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21804 1034050236          โรงเรียนบ้ำนห่องปอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21805 1034050237          โรงเรียนบ้ำนหนองขี เห็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21806 1034050238          โรงเรียนบ้ำนตำโอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21807 1034050239          โรงเรียนบ้ำนโนนสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21808 1034050240          โรงเรียนบ้ำนหนองดินด ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21809 1034050241          โรงเรียนบ้ำนขี เหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21810 1034050242          โรงเรียนบ้ำนห้วยเสลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21811 1034050243          โรงเรียนบ้ำนหนองหัวลิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21812 1034050244          โรงเรียนบ้ำนโนนยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21813 1034050245          โรงเรียนบ้ำนห้วยยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21814 1034050246          โรงเรียนศิษย์เก่ำวังหลังวัฒนำ(บ้ำนโคกสะอำด) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21815 1034050247          โรงเรียนบ้ำนตำเกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21816 1034050248          โรงเรียนบ้ำนหมำกแหน่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21817 1034050249          โรงเรียนอนุบำลน  ำขุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21818 1034050250          โรงเรียนบ้ำนซ ำสะกวยน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21819 1034050251          โรงเรียนบ้ำนแสนถำวร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21820 1034050252          โรงเรียนบ้ำนดอนโมกข์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21821 1034050253          โรงเรียนบ้ำนโนนสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21822 1034050254          โรงเรียนบ้ำนไพบูลย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21823 1034050255          โรงเรียนบ้ำนหนองดุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21824 1034050256          โรงเรียนบ้ำนหนองโด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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21825 1034050257          โรงเรียนอิสำนเศรษฐกิจ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21826 1034052001          โรงเรียนเดชอุดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21827 1034052002          โรงเรียนนำจะหลวย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21828 1034052003          โรงเรียนนำส่วงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21829 1034052004          โรงเรียนดงสว่ำงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21830 1034052005          โรงเรียนบัวงำมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21831 1034052006          โรงเรียนนำกระแซงศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21832 1034052007          โรงเรียนท่ำโพธ์ิศรีพิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21833 1034052008          โรงเรียนทุ่งเทิงย่ิงวัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21834 1034052009          โรงเรียนน  ำยืนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21835 1034052010          โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21836 1034052011          โรงเรียนบุณฑริกวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21837 1034052012          โรงเรียนนำโพธ์ิวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21838 1034052013          โรงเรียนห้วยข่ำพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21839 1034052014          โรงเรียนทุ่งศรีอุดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21840 1034052015          โรงเรียนน  ำขุ่นวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21841 1034710091          โรงเรียนอนุบำลบ้ำนขุมค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21842 1034711103          โรงเรียนอุบลรำชธำนีศรีวนำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21843 1035010001          โรงเรียนบ้ำนเชือกน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21844 1035010002          โรงเรียนบ้ำนหนองบ่ัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21845 1035010003          โรงเรียนบ้ำนขั นไดใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21846 1035010004          โรงเรียนบ้ำนค ำฮี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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21847 1035010005          โรงเรียนบ้ำนหนองบ่ัว (สำขำบ้ำนโพนขวำว) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21848 1035010006          โรงเรียนบ้ำนสะแนน(สำมัคคีวิทยำคม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21849 1035010007          โรงเรียนบ้ำนขุมเงิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21850 1035010008          โรงเรียนบ้ำนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21851 1035010009          โรงเรียนบ้ำนคุยตับเต่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21852 1035010010          โรงเรียนบ้ำนหนองหอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21853 1035010011          โรงเรียนบ้ำนกุดกง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21854 1035010012          โรงเรียนบ้ำนดอนแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21855 1035010013          โรงเรียนบ้ำนเข่ืองค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21856 1035010014          โรงเรียนบ้ำนกว้ำงท่ำเย่ียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21857 1035010015          โรงเรียนบ้ำนค้อเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21858 1035010016          โรงเรียนบ้ำนดอนกลอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21859 1035010017          โรงเรียนบ้ำนค ำน  ำสร้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21860 1035010018          โรงเรียนบ้ำนดอนยำงกล้วยส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21861 1035010019          โรงเรียนบ้ำนท่ำเย่ียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21862 1035010020          โรงเรียนบ้ำนแจ้งน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21863 1035010021          โรงเรียนบ้ำนผือเหมือดม่วงพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21864 1035010022          โรงเรียนบ้ำนสำมเพียแสนจ ำปำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21865 1035010023          โรงเรียนบ้ำนพลับหนองค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21866 1035010024          โรงเรียนบ้ำนดุ่ทุ่งค ำบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21867 1035010025          โรงเรียนบ้ำนเชือก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21868 1035010026          โรงเรียนบ้ำนนำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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21869 1035010027          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 63 (ชุมชนบ้ำนค ำแดง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21870 1035010028          โรงเรียนบ้ำนเดิด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21871 1035010029          โรงเรียนบ้ำนบำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21872 1035010030          โรงเรียนบ้ำนน  ำโผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21873 1035010031          โรงเรียนบ้ำนใหม่ชุมพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21874 1035010032          โรงเรียนบ้ำนตำดทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21875 1035010033          โรงเรียนบ้ำนสะเดำ (คุรุประชำวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21876 1035010034          โรงเรียนบ้ำนหนองแฝก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21877 1035010035          โรงเรียนบ้ำนดอนมะยำง กม.3 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21878 1035010037          โรงเรียนอนุบำลยโสธร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21879 1035010038          โรงเรียนบ้ำนทุ่งแต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21880 1035010039          โรงเรียนบ้ำนค ำเม็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21881 1035010040          โรงเรียนบ้ำนค ำน  ำเกี ยง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21882 1035010041          โรงเรียนบ้ำนหนองเป้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21883 1035010042          โรงเรียนบ้ำนหนองไม้ตำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21884 1035010043          โรงเรียนบ้ำนทุ่งนำงโอก(อ่อนอ ำนวยศิลป์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21885 1035010044          โรงเรียนบ้ำนนำดีดอนจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21886 1035010045          โรงเรียนบ้ำนนำสะไมย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21887 1035010046          โรงเรียนบ้ำนผือฮีนำลำนำจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21888 1035010047          โรงเรียนบ้ำนชำดศำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21889 1035010048          โรงเรียนบ้ำนสมสะอำดหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21890 1035010049          โรงเรียนบ้ำนกุดจอกห้องพอกขี เหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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21891 1035010050          โรงเรียนบ้ำนน  ำค ำใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21892 1035010051          โรงเรียนบ้ำนตับเต่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21893 1035010052          โรงเรียนบ้ำนน  ำค ำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21894 1035010053          โรงเรียนบ้ำนห้องข่ำหนองเสือตำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21895 1035010054          โรงเรียนบ้ำนส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21896 1035010055          โรงเรียนเมืองยโสธร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21897 1035010056          โรงเรียนบ้ำนสว่ำงเชียงหวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21898 1035010057          โรงเรียนบ้ำนกุดระหว่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21899 1035010058          โรงเรียนบ้ำนสิงห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21900 1035010059          โรงเรียนบ้ำนหนองขอนโพนสิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21901 1035010060          โรงเรียนบ้ำนหนองไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21902 1035010061          โรงเรียนหนองแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21903 1035010062          โรงเรียนบ้ำนโนนทรำยงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21904 1035010063          โรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองคู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21905 1035010064          โรงเรียนบ้ำนดงบัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21906 1035010065          โรงเรียนบ้ำนยำงเด่ียวหนองถ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21907 1035010066          โรงเรียนบ้ำนโนนค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21908 1035010067          โรงเรียนบ้ำนโต่งโต้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21909 1035010068          โรงเรียนบ้ำนนำสีนวล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21910 1035010069          โรงเรียนบ้ำนดอนกลองหนองไฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21911 1035010070          โรงเรียนบ้ำนหนองสรวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21912 1035010071          โรงเรียนบ้ำนหนองเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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21913 1035010072          โรงเรียนบ้ำนหนองทองหลำงโนนกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21914 1035010073          โรงเรียนบ้ำนหนองบกโนนสวำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21915 1035010074          โรงเรียนบ้ำนหนองหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21916 1035010075          โรงเรียนบ้ำนหนองเป็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21917 1035010076          โรงเรียนบ้ำนหนองหงอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21918 1035010077          โรงเรียนบ้ำนกุดกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21919 1035010078          โรงเรียนบ้ำนโนนม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21920 1035010079          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำมะเขียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21921 1035010080          โรงเรียนบ้ำนทรำยงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21922 1035010081          โรงเรียนบ้ำนนำโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21923 1035010082          โรงเรียนชุมชนบ้ำนกู่จำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21924 1035010083          โรงเรียนบ้ำนนำเวียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21925 1035010084          โรงเรียนบ้ำนหนองเสียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21926 1035010085          โรงเรียนประชำสงเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21927 1035010086          โรงเรียนบ้ำนแคนน้อยหนองเลิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21928 1035010087          โรงเรียนบ้ำนกลำงนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21929 1035010088          โรงเรียนบ้ำนนำถ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21930 1035010089          โรงเรียนบ้ำนบกน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21931 1035010090          โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21932 1035010091          โรงเรียนบ้ำนผักบุ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21933 1035010092          โรงเรียนบ้ำนดงเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21934 1035010093          โรงเรียนบ้ำนค ำแหลม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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21935 1035010094          โรงเรียนบ้ำนแหล่งหนู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21936 1035010095          โรงเรียนบ้ำนทุ่งมน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21937 1035010096          โรงเรียนโซงเหล่ำโป่วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21938 1035010097          โรงเรียนบ้ำนมะพริกดู่โพนสิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21939 1035010098          โรงเรียนบ้ำนนำแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21940 1035010099          โรงเรียนบ้ำนนำหลู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21941 1035010100          โรงเรียนบ้ำนหนองเทำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21942 1035010101          โรงเรียนบ้ำนปลำอีด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21943 1035010102          โรงเรียนบ้ำนหัวขัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21944 1035010104          โรงเรียนบ้ำนนำห่อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21945 1035010105          โรงเรียนบ้ำนนำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21946 1035010106          โรงเรียนบ้ำนน  ำเกลี ยง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21947 1035010107          โรงเรียนบ้ำนส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21948 1035010108          โรงเรียนบ้ำนโพนทัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21949 1035010109          โรงเรียนบ้ำนย่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21950 1035010110          โรงเรียนบ้ำนค ำม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21951 1035010111          โรงเรียนบ้ำนสว่ำงดอนดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21952 1035010112          โรงเรียนบ้ำนโคกป่ำจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21953 1035010113          โรงเรียนอนุบำลลุมพุก(วันครู2503) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21954 1035010114          โรงเรียนค ำเข่ือนแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21955 1035010116          โรงเรียนวุฒิศักด์ิคุรุรำษฏร์อุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21956 1035010117          โรงเรียนบ้ำนโคกกลำง(วรนำทประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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21957 1035010118          โรงเรียนบ้ำนโนนหนองแฝก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21958 1035010119          โรงเรียนบ้ำนแหล่งแป้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21959 1035010120          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำฝ้ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21960 1035010122          โรงเรียนบ้ำนดอนขะยอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21961 1035010123          โรงเรียนบ้ำนสงเปือย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21962 1035010124          โรงเรียนบ้ำนบุ่งหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21963 1035010125          โรงเรียนบ้ำนกุดตำกล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21964 1035010126          โรงเรียนบ้ำนกุดเป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21965 1035010127          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำไฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21966 1035010128          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำหุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21967 1035010129          โรงเรียนบ้ำนคุ้ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21968 1035010130          โรงเรียนบ้ำนขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21969 1035010131          โรงเรียนบ้ำนคูเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21970 1035010132          โรงเรียนบ้ำนส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21971 1035010133          โรงเรียนบ้ำนพลไว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21972 1035010134          โรงเรียนบ้ำนรำชมุนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21973 1035010135          โรงเรียนบ้ำนเลียบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21974 1035010136          โรงเรียนบ้ำนยำงกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21975 1035010137          โรงเรียนบ้ำนแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21976 1035010138          โรงเรียนบ้ำนท่ำช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21977 1035010139          โรงเรียนชุมชนบ้ำนดอนผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21978 1035010140          โรงเรียนบ้ำนปอแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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21979 1035010141          โรงเรียนบ้ำนบำกเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21980 1035010142          โรงเรียนบ้ำนดงยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21981 1035010143          โรงเรียนบ้ำนยำงเครือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21982 1035010144          โรงเรียนบ้ำนดงจงอำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21983 1035010145          โรงเรียนบ้ำนยำงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21984 1035010146          โรงเรียนชุมชนบ้ำนบึงแกชัยชนะบูรพำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21985 1035010147          โรงเรียนบ้ำนผือฮี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21986 1035010148          โรงเรียนบ้ำนหัวดอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21987 1035010149          โรงเรียนบ้ำนเปือย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21988 1035010150          โรงเรียนบ้ำนเวินชัย(คุรุรำษฏร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21989 1035010151          โรงเรียนบ้ำนโนนกอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21990 1035010152          โรงเรียนบ้ำนแดงประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21991 1035010153          โรงเรียนบ้ำนพระเสำร์(สำมัคคีวิทยำคม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21992 1035010154          โรงเรียนบ้ำนหัวดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21993 1035010155          โรงเรียนบ้ำนโนนยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21994 1035010156          โรงเรียนบ้ำนขำทรำยมะเขือสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21995 1035010157          โรงเรียนฟ้ำหยำดรำษฏร์นิยม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21996 1035010158          โรงเรียนมหำชนะชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21997 1035010159          โรงเรียนบ้ำนเหมือดป่ำตอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21998 1035010160          โรงเรียนบ้ำนโนนธำตุ(พิศำลรำษฏร์พัฒนำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
21999 1035010161          โรงเรียนบ้ำนม่วง(คุรุรำษฏร์วิชำคม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22000 1035010162          โรงเรียนบ้ำนท่ำสมอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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22001 1035010163          โรงเรียนบ้ำนบัวขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22002 1035010164          โรงเรียนบ้ำนหนำมแท่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22003 1035010165          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22004 1035010166          โรงเรียนบ้ำนเหมือดขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22005 1035010167          โรงเรียนบ้ำนสร้ำงแป้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22006 1035010168          โรงเรียนบ้ำนสงยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22007 1035010169          โรงเรียนบ้ำนบ่อบึงโพนจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22008 1035010170          โรงเรียนบ้ำนดงขวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22009 1035010171          โรงเรียนบ้ำนซ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22010 1035010172          โรงเรียนบ้ำนหัวเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22011 1035010173          โรงเรียนบ้ำนนำดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22012 1035010175          โรงเรียนบ้ำนหนองยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22013 1035010176          โรงเรียนบ้ำนหนองตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22014 1035010177          โรงเรียนคูสองชั น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22015 1035010178          โรงเรียนกุดพันเขียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22016 1035010179          โรงเรียนบ้ำนติ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22017 1035010180          โรงเรียนบ้ำนกุดน  ำใสจำนบกน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22018 1035010182          โรงเรียนบ้ำนสังข์(ศรีเมืองรำษฎร์สำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22019 1035010183          โรงเรียนบ้ำนตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22020 1035010184          โรงเรียนบ้ำนแจนแลน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22021 1035010185          โรงเรียนสหประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22022 1035010186          โรงเรียนบ้ำนผิผ่วน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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22023 1035010187          โรงเรียนอนุบำลค้อวัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22024 1035010188          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำน้อย(ศรีคุรุรำษฎร์วิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22025 1035010189          โรงเรียนบ้ำนดงมะหร่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22026 1035010190          โรงเรียนบ้ำนหมำกมำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22027 1035010191          โรงเรียนบ้ำนน  ำอ้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22028 1035010192          โรงเรียนบ้ำนโพนแบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22029 1035010193          โรงเรียนวัดบ้ำนเปำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22030 1035010194          โรงเรียนบ้ำนบำกใหญ่หนองปอหนองซ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22031 1035010195          โรงเรียนบ้ำนศิริพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22032 1035010196          โรงเรียนบ้ำนดวนบำกน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22033 1035010197          โรงเรียนบ้ำนจำนทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22034 1035010198          โรงเรียนบ้ำนแข่โพนเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22035 1035010199          โรงเรียนบ้ำนฟ้ำห่วน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22036 1035012001          โรงเรียนยโสธรพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22037 1035012002          โรงเรียนค ำเข่ือนแก้วชนูปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22038 1035012003          โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22039 1035012004          โรงเรียนสมเด็จพระญำณสังวร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22040 1035012005          โรงเรียนกู่จำนวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22041 1035012006          โรงเรียนยโสธรพิทยำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22042 1035012007          โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22043 1035012008          โรงเรียนสิงห์สำมัคคีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22044 1035012009          โรงเรียนศิลำทองพิทยำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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22045 1035012010          โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 28 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22046 1035012012          โรงเรียนมหำชนะชัยวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22047 1035012013          โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22048 1035012014          โรงเรียนค้อวังวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22049 1035020001          โรงเรียนบ้ำนดงมะไฟ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22050 1035020002          โรงเรียนบ้ำนค ำครตำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22051 1035020003          โรงเรียนบ้ำนโคกก่องดอนนกชุม(อ่ำงประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22052 1035020004          โรงเรียนบ้ำนกุดกว้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22053 1035020005          โรงเรียนบ้ำนค ำแขนศอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22054 1035020006          โรงเรียนบ้ำนโคกกลำงหนองแตะแหละ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22055 1035020007          โรงเรียนบ้ำนหนองลำดควำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22056 1035020008          โรงเรียนบ้ำนสีสุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22057 1035020009          โรงเรียนบ้ำนดู่ลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22058 1035020010          โรงเรียนบ้ำนโสกผักหวำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22059 1035020011          โรงเรียนบ้ำนเสำเล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22060 1035020012          โรงเรียนบ้ำนลำดเก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22061 1035020013          โรงเรียนบ้ำนทรำยมูล(ทรำยมูลประชำรำษฏร์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22062 1035020014          โรงเรียนชุมชนบ้ำนโคกยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22063 1035020015          โรงเรียนบ้ำนนำโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22064 1035020016          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำเมย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22065 1035020017          โรงเรียนบ้ำนหนองไก่ขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22066 1035020018          โรงเรียนบ้ำนดอนหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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22067 1035020019          โรงเรียนบ้ำนนำเวียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22068 1035020020          โรงเรียนบ้ำนโป่ง(ค ำประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22069 1035020021          โรงเรียนบ้ำนหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22070 1035020022          โรงเรียนบ้ำนบะคอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22071 1035020023          โรงเรียนบ้ำนสร้ำงช้ำงไผ่หนองไร่มิตรภำพท่ี 143 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22072 1035020024          โรงเรียนบ้ำนโคกกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22073 1035020025          โรงเรียนบ้ำนนำเรียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22074 1035020026          โรงเรียนชุมชนบ้ำนก ำแมด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22075 1035020027          โรงเรียนบ้ำนกุดหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22076 1035020028          โรงเรียนบ้ำนหนองตำไก้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22077 1035020029          โรงเรียนบ้ำนหนองเห่ีย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22078 1035020030          โรงเรียนบ้ำนโนนยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22079 1035020031          โรงเรียนบ้ำนหัวงัว(อุสุภรำชวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22080 1035020032          โรงเรียนบ้ำนกุดชุม (คุรุรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22081 1035020033          โรงเรียนบ้ำนหนองเมืองกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22082 1035020034          โรงเรียนบ้ำนสองคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22083 1035020035          โรงเรียนบ้ำนเอรำวัณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22084 1035020036          โรงเรียนบ้ำนหนองบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22085 1035020037          โรงเรียนบ้ำนหนองเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22086 1035020038          โรงเรียนบ้ำนหนองแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22087 1035020039          โรงเรียนบ้ำนกุดชุมพัฒนำ(ศรีวิสำรรังสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22088 1035020040          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำต ำแย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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22089 1035020041          โรงเรียนบ้ำนค ำน  ำสร้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22090 1035020042          โรงเรียนบ้ำนเท่ียงนำเรียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22091 1035020043          โรงเรียนบ้ำนดงส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22092 1035020044          โรงเรียนบ้ำนภูถ  ำพระพรเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22093 1035020045          โรงเรียนบ้ำนนำโส่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22094 1035020046          โรงเรียนบ้ำนโสกท่ำลำดพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22095 1035020047          โรงเรียนบ้ำนกุดแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22096 1035020048          โรงเรียนบ้ำนนำซึม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22097 1035020049          โรงเรียนชุมชนประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22098 1035020050          โรงเรียนชุมชนบ้ำนโนนเปือย(มหำพิมพ์สงเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22099 1035020051          โรงเรียนบ้ำนผักกะย่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22100 1035020052          โรงเรียนบ้ำนหวำยกุดสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22101 1035020053          โรงเรียนบ้ำนสุขเกษม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22102 1035020054          โรงเรียนบ้ำนสุขเกษม(สำขำบ้ำนค ำม่วงไข่) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22103 1035020055          โรงเรียนบ้ำนโพนงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22104 1035020056          โรงเรียนบ้ำนแดงหนองแซง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22105 1035020057          โรงเรียนบ้ำนค ำเลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22106 1035020058          โรงเรียนบ้ำนม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22107 1035020059          โรงเรียนบ้ำนสร้ำงแต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22108 1035020060          โรงเรียนบ้ำนนำทม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22109 1035020061          โรงเรียนบ้ำนโคกศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22110 1035020062          โรงเรียนบ้ำนหนองหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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22111 1035020063          โรงเรียนบ้ำนหนองหมี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22112 1035020064          โรงเรียนบ้ำนกุดไกรสร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22113 1035020065          โรงเรียนบ้ำนค ำบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22114 1035020066          โรงเรียนบ้ำนโพนดินแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22115 1035020067          โรงเรียนบ้ำนหนองแหน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22116 1035020068          โรงเรียนบ้ำนค ำผักหนำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22117 1035020069          โรงเรียนบ้ำนโนนประทำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22118 1035020070          โรงเรียนบ้ำนค ำก้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22119 1035020071          โรงเรียนบ้ำนโนนใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22120 1035020072          โรงเรียนบ้ำนหัวนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22121 1035020073          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวบำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22122 1035020074          โรงเรียนบ้ำนโสกน  ำขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22123 1035020075          โรงเรียนบ้ำนห้วยแก้งหนองศำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22124 1035020076          โรงเรียนบ้ำนนิคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22125 1035020077          โรงเรียนบ้ำนหนองบำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22126 1035020078          โรงเรียนบ้ำนเชียงเครือค ำสร้ำงบ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22127 1035020079          โรงเรียนบ้ำนโคกพระเจ้ำโนนรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22128 1035020080          โรงเรียนบ้ำนม่วงไข่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22129 1035020081          โรงเรียนบ้ำนกระจำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22130 1035020082          โรงเรียนบ้ำนค ำเกิด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22131 1035020083          โรงเรียนบ้ำนหนองส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22132 1035020084          โรงเรียนบ้ำนโคกสะอำดใหม่สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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22133 1035020085          โรงเรียนบ้ำนนำดี(คุรุประชำรัฐ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22134 1035020086          โรงเรียนบ้ำนดงสวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22135 1035020087          โรงเรียนบ้ำนหนองแข้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22136 1035020088          โรงเรียนบ้ำนหนองชุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22137 1035020089          โรงเรียนบ้ำนโคกกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22138 1035020090          โรงเรียนบ้ำนโคกสุวรรณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22139 1035020091          โรงเรียนบ้ำนโคกนำโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22140 1035020092          โรงเรียนบ้ำนค ำกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22141 1035020093          โรงเรียนบ้ำนเซซ่งพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22142 1035020094          โรงเรียนบ้ำนท่ำลำดโนนตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22143 1035020095          โรงเรียนชุมชนบ้ำนเชียงเพ็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22144 1035020096          โรงเรียนบ้ำนเซโนนม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22145 1035020097          โรงเรียนบ้ำนกลำงสระเกษ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22146 1035020098          โรงเรียนอนุบำลป่ำติ ว(โพธำภินันท์นุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22147 1035020099          โรงเรียนบ้ำนหนองแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22148 1035020100          โรงเรียนบ้ำนโพธิญำณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22149 1035020101          โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิไทรโพธ์ิศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22150 1035020102          โรงเรียนบ้ำนป่ำตอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22151 1035020103          โรงเรียนชุมชนบ้ำนศรีฐำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22152 1035020104          โรงเรียนบ้ำนเตำไห ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22153 1035020105          โรงเรียนบ้ำนกุดส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22154 1035020106          โรงเรียนบ้ำนกุดแข้ด่อนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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22155 1035020107          โรงเรียนบ้ำนกุดเชียงหมี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22156 1035020108          โรงเรียนบ้ำนกุดขุ่นสวำสด์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22157 1035020109          โรงเรียนบ้ำนห้วยยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22158 1035020110          โรงเรียนบ้ำนแก้งนำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22159 1035020112          โรงเรียนบ้ำนกุดมะฮงดงสวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22160 1035020113          โรงเรียนบ้ำนนำโพธ์ิอ่ำงสร้ำงหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22161 1035020114          โรงเรียนบ้ำนดอนม่วงป่ำโมง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22162 1035020115          โรงเรียนบ้ำนมันปลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22163 1035020116          โรงเรียนบ้ำนกุดแห่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22164 1035020117          โรงเรียนบ้ำนสมสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22165 1035020118          โรงเรียนบ้ำนค ำเก่ิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22166 1035020119          โรงเรียนบ้ำนกุดคอก่ำนโคกส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22167 1035020120          โรงเรียนบ้ำนหินส่ิว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22168 1035020121          โรงเรียนบ้ำนหนองยำงห้วยสะแบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22169 1035020122          โรงเรียนบ้ำนดอนมะซ่อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22170 1035020123          โรงเรียนบ้ำนน้อมเกล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22171 1035020124          โรงเรียนบ้ำนหนองแคนน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22172 1035020125          โรงเรียนบ้ำนโคกก่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22173 1035020126          โรงเรียนบ้ำนช่องเม็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22174 1035020127          โรงเรียนบ้ำนหนองเลิงค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22175 1035020128          โรงเรียนบ้ำนบุ่งค้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22176 1035020129          โรงเรียนบ้ำนป่ำขี ยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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22177 1035020130          โรงเรียนชุมชนบ้ำนนำกอกหนองบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22178 1035020131          โรงเรียนบ้ำนโคกเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22179 1035020132          โรงเรียนบ้ำนหนองแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22180 1035020133          โรงเรียนบ้ำนศรีแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22181 1035020134          โรงเรียนบ้ำนโคกใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22182 1035020135          โรงเรียนบ้ำนศรีสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22183 1035020136          โรงเรียนบ้ำนแสนส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22184 1035020137          โรงเรียนบ้ำนสร้ำงม่ิงมิตรภำพท่ี 191 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22185 1035020138          โรงเรียนบ้ำนโนนหำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22186 1035020139          โรงเรียนบ้ำนโคกกอกหินเหล็กไฟ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22187 1035020140          โรงเรียนบ้ำนกุดเสถียร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22188 1035020141          โรงเรียนบ้ำนคึมยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22189 1035020142          โรงเรียนบ้ำนท่ำลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22190 1035020143          โรงเรียนบ้ำนหนองโสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22191 1035020144          โรงเรียนบ้ำนสวำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22192 1035020145          โรงเรียนบ้ำนดอนฮี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22193 1035020146          โรงเรียนบ้ำนม่วงกำซัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22194 1035020147          โรงเรียนบ้ำนกุดโจด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22195 1035020148          โรงเรียนบ้ำนนำจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22196 1035020149          โรงเรียนบ้ำนพรหมนิยม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22197 1035020150          โรงเรียนบ้ำนแยประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22198 1035020151          โรงเรียนบ้ำนคึมชำดตำดบกศรีสมพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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22199 1035020152          โรงเรียนอนุบำลเลิงนกทำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22200 1035020153          โรงเรียนบ้ำนด่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22201 1035020154          โรงเรียนบ้ำนโป่งหนองสิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22202 1035020155          โรงเรียนบ้ำนโคกสะอำดเกษตรพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22203 1035020156          โรงเรียนบ้ำนสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22204 1035020157          โรงเรียนบ้ำนหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22205 1035020158          โรงเรียนบ้ำนโคกสูงอ่ำงสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22206 1035020159          โรงเรียนบ้ำนนำเซแสงวิไล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22207 1035020160          โรงเรียนนำจำนเจริญวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22208 1035020161          โรงเรียนบ้ำนป่ำชำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22209 1035020162          โรงเรียนบ้ำนหนองบึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22210 1035020163          โรงเรียนบ้ำนท่ำศิลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22211 1035020164          โรงเรียนบ้ำนโสกสำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22212 1035020165          โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22213 1035020166          โรงเรียนบ้ำนห้องแซง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22214 1035020167          โรงเรียนบ้ำนดงยำง(คุรุรำษฏร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22215 1035020168          โรงเรียนบ้ำนห้องคลองร่องค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22216 1035020169          โรงเรียนบ้ำนโพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22217 1035020170          โรงเรียนบ้ำนโนนแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22218 1035020171          โรงเรียนบ้ำนค ำเตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22219 1035020172          โรงเรียนบ้ำนหนองซ่งแย้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22220 1035020173          โรงเรียนบ้ำนดงสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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22221 1035020174          โรงเรียนบ้ำนหนองลุมพุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22222 1035020175          โรงเรียนบ้ำนหนองสนม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22223 1035020176          โรงเรียนบ้ำนพืชคำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22224 1035020177          โรงเรียนบ้ำนหนองสองห้องทรัพย์เจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22225 1035020178          โรงเรียนบ้ำนค ำไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22226 1035020179          โรงเรียนบ้ำนพอกโนนหนองผือค ำไผ่ใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22227 1035020180          โรงเรียนบ้ำนโสกน  ำใส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22228 1035020181          โรงเรียนบ้ำนหนองนกเขียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22229 1035020182          โรงเรียนบ้ำนป่ำตำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22230 1035020183          โรงเรียนบ้ำนไทยเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22231 1035020184          โรงเรียนบ้ำนสำมแยกภูกอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22232 1035020185          โรงเรียนบ้ำนห้วยยำง(คุรุประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22233 1035020186          โรงเรียนบ้ำนไทยเจริญ(สำขำบ้ำนเทพเจริญ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22234 1035020187          โรงเรียนบ้ำนน  ำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22235 1035020188          โรงเรียนบ้ำนค ำสร้ำงช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22236 1035020189          โรงเรียนบ้ำนโชคชัยพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22237 1035020190          โรงเรียนบ้ำนนำเฮืองนำงช้ำงเฒ่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22238 1035020191          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำหันทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22239 1035020192          โรงเรียนบ้ำนโนนแดงประชำนุเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22240 1035020193          โรงเรียนบ้ำนส้มผ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22241 1035020194          โรงเรียนบ้ำนนำงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22242 1035022001          โรงเรียนเลิงนกทำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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22243 1035022002          โรงเรียนทรำยมูลวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22244 1035022003          โรงเรียนกุดชุมวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22245 1035022004          โรงเรียนป่ำติ ววิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22246 1035022005          โรงเรียนศรีฐำนกระจำยศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22247 1035022006          โรงเรียนห้องแซงวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22248 1035022007          โรงเรียนดงมะไฟพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22249 1035022008          โรงเรียนก ำแมดขันติธรรมวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22250 1035022009          โรงเรียนบุ่งค้ำวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22251 1035022010          โรงเรียนโพนงำมพิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22252 1035022011          โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22253 1035022012          โรงเรียนศรีแก้วประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22254 1035022013          โรงเรียนเมืองกลำงประชำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22255 1035022014          โรงเรียนนำโปร่งประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22256 1035022015          โรงเรียนค ำเตยวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22257 1035022016          โรงเรียนน  ำค ำวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22258 1036010001          โรงเรียนบ้ำนผือวิทยำยน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22259 1036010002          โรงเรียนสระไข่น  ำขุนีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22260 1036010003          โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ล้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22261 1036010004          โรงเรียนบ้ำนหนองเข่ือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22262 1036010005          โรงเรียนกุดตุ้มสำมัคคีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22263 1036010006          โรงเรียนบ้ำนหนองคอนไทย(คุรุประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22264 1036010007          โรงเรียนโนนโพธ์ิบะก่ำมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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22265 1036010008          โรงเรียนโสกตลับรำษฎร์อุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22266 1036010009          โรงเรียนยำงบ่ำรัฐประชำมิตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22267 1036010010          โรงเรียนโคกสูงรำษฎร์สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22268 1036010011          โรงเรียนบ้ำนห้วยตะแคง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22269 1036010012          โรงเรียนบ้ำนห้วยยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22270 1036010013          โรงเรียนโนนหว้ำนไพล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22271 1036010014          โรงเรียนวัดพุทโธวำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22272 1036010015          โรงเรียนหนองสระส ำรำญรำษฎร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22273 1036010016          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22274 1036010017          โรงเรียนหนองปลำโดผดุงรำษฎร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22275 1036010018          โรงเรียนโป่งเกตรัฐรำษฎร์นุเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22276 1036010019          โรงเรียนบ้ำนท่ำหินโงม สำขำบ้ำนวังค ำแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22277 1036010020          โรงเรียนบ้ำนท่ำหินโงม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22278 1036010021          โรงเรียนบ้ำนห้วยหมำกแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22279 1036010022          โรงเรียนบ้ำนวังโพน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22280 1036010023          โรงเรียนบ้ำนโนนพระค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22281 1036010024          โรงเรียนบ้ำนคร้อห้วยชัน(แย้มมงคลสินธ์ุ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22282 1036010025          โรงเรียนบ้ำนตำดโตน(คุรุประชำสำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22283 1036010026          โรงเรียนบ้ำนนำฝำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22284 1036010027          โรงเรียนบ้ำนช่อระกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22285 1036010028          โรงเรียนบ้ำนกุดขมิ น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22286 1036010029          โรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำปล้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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22287 1036010030          โรงเรียนบ้ำนหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22288 1036010031          โรงเรียนนำเสียวศึกษำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22289 1036010032          โรงเรียนบ้ำนนำวัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22290 1036010033          โรงเรียนบ้ำนซับรวงไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22291 1036010034          โรงเรียนไทรงำมผดุงวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22292 1036010035          โรงเรียนบ้ำนนำสีนวล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22293 1036010036          โรงเรียนบ้ำนแจ้งน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22294 1036010037          โรงเรียนกะพี ดอนขวำงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22295 1036010038          โรงเรียนโนนส ำรำญวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22296 1036010039          โรงเรียนฉิมพลีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22297 1036010040          โรงเรียนบ้ำนโสกหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22298 1036010041          โรงเรียนเมืองน้อยรำษฎร์สงเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22299 1036010043          โรงเรียนบ้ำนหนองหลอดมิตรภำพท่ี 48 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22300 1036010044          โรงเรียนบ้ำนขี เหล็กใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22301 1036010045          โรงเรียนสุนทรวัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22302 1036010046          โรงเรียนอนุบำลชัยภูมิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22303 1036010048          โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22304 1036010049          โรงเรียนโค้งน  ำตับวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22305 1036010050          โรงเรียนวังก้ำนเหลืองดรุณกิจ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22306 1036010051          โรงเรียนกุดเวียนวิทย์ผดุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22307 1036010052          โรงเรียนบ้ำนหม่ืนแผ้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22308 1036010053          โรงเรียนบ้ำนเล่ำวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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22309 1036010054          โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิน้อยกุดสวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22310 1036010056          โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22311 1036010057          โรงเรียนบ้ำนโนนทัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22312 1036010058          โรงเรียนบ้ำนเสี ยวใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22313 1036010059          โรงเรียนบ้ำนเสี ยวน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22314 1036010060          โรงเรียนชุมชนบ้ำนบุ่งคล้ำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22315 1036010061          โรงเรียนบ้ำนขวำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22316 1036010062          โรงเรียนบ้ำนหัวนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22317 1036010063          โรงเรียนบ้ำนสัมพันธ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22318 1036010064          โรงเรียนบ้ำนหนองฉิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22319 1036010065          โรงเรียนบ้ำนโนนแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22320 1036010066          โรงเรียนบ้ำนกุดโง้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22321 1036010067          โรงเรียนบ้ำนซับพระไวย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22322 1036010068          โรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำรังกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22323 1036010069          โรงเรียนบ้ำนซับม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22324 1036010070          โรงเรียนโพนทองพิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22325 1036010071          โรงเรียนบ้ำนนำงเม้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22326 1036010072          โรงเรียนบ้ำนโนนกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22327 1036010074          โรงเรียนวัดสว่ำงอำรมณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22328 1036010075          โรงเรียนบ้ำนลำดใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22329 1036010076          โรงเรียนดงบังรำษฎร์นุเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22330 1036010077          โรงเรียนบ้ำนโนนหว้ำนไพล(คุรุรำษฎร์สงเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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22331 1036010079          โรงเรียนบ้ำนโนนคูณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22332 1036010080          โรงเรียนบ้ำนกุดเวียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22333 1036010081          โรงเรียนบ้ำนกุดละลม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22334 1036010082          โรงเรียนหนองนำแซงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22335 1036010083          โรงเรียนบ้ำนหนองโง้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22336 1036010084          โรงเรียนบ้ำนโนนสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22337 1036010085          โรงเรียนบ้ำนดอนหัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22338 1036010086          โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่พัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22339 1036010087          โรงเรียนโนนหญ้ำคำหนองสระพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22340 1036010088          โรงเรียนไตรรำษฎร์สำมัคคีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22341 1036010089          โรงเรียนบ้ำนหนองแหนดอนกู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22342 1036010090          โรงเรียนห้วยต้อนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22343 1036010091          โรงเรียนบ้ำนโป่งคองเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22344 1036010092          โรงเรียนบ้ำนโป่งคองใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22345 1036010093          โรงเรียนบ้ำนชีลองกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22346 1036010094          โรงเรียนบ้ำนชีลองใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22347 1036010095          โรงเรียนสำมพันตำรำษฎร์อุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22348 1036010097          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 19 (บ้ำนค ำน้อย) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22349 1036010098          โรงเรียนบ้ำนชีลองเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22350 1036010099          โรงเรียนบ้ำนม่วงเงำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22351 1036010100          โรงเรียนบ้ำนห้วยบงเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22352 1036010101          โรงเรียนบ้ำนหินกอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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22353 1036010102          โรงเรียนบ้ำนห้วยหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22354 1036010103          โรงเรียนบ้ำนห้วยบงใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22355 1036010104          โรงเรียนบ้ำนสงแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22356 1036010105          โรงเรียนบ้ำนกุดตะเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22357 1036010106          โรงเรียนบ้ำนหินลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22358 1036010107          โรงเรียนบ้ำนวังก ำแพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22359 1036010108          โรงเรียนบ้ำนหนองกระทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22360 1036010109          โรงเรียนยำงนำดีรำษฎร์ด ำรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22361 1036010110          โรงเรียนบ้ำนหนองอ้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22362 1036010111          โรงเรียนบ้ำนหลุบโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22363 1036010112          โรงเรียนบ้ำนกุดไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22364 1036010113          โรงเรียนบ้ำนห้วยหนองจันทิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22365 1036010114          โรงเรียนบ้ำนโนนขี ตุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22366 1036010115          โรงเรียนบ้ำนกุดยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22367 1036010116          โรงเรียนบ้ำนกุดยำง สำขำบ้ำนตำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22368 1036010117          โรงเรียนบ้ำนโนนเปลือย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22369 1036010118          โรงเรียนโคกน้อยวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22370 1036010119          โรงเรียนบ้ำนกุดหูลิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22371 1036010120          โรงเรียนบ้ำนโนนแดง สำขำบ้ำนโนนเสำเล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22372 1036010121          โรงเรียนบ้ำนโนนแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22373 1036010122          โรงเรียนบ้ำนต้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22374 1036010123          โรงเรียนอนุบำลบ้ำนเขว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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22375 1036010124          โรงเรียนบ้ำนเขว้ำศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22376 1036010125          โรงเรียนบ้ำนโนนตำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22377 1036010126          โรงเรียนบ้ำนกุดฉนวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22378 1036010127          โรงเรียนบ้ำนคลองไผ่งำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22379 1036010128          โรงเรียนบ้ำนโนนหมำว้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22380 1036010129          โรงเรียนบ้ำนหนองโสมง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22381 1036010130          โรงเรียนบ้ำนหว้ำเฒ่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22382 1036010131          โรงเรียนบ้ำนซับปลำกั ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22383 1036010132          โรงเรียนบ้ำนแก้งยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22384 1036010133          โรงเรียนบ้ำนนำอินทร์แต่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22385 1036010134          โรงเรียนบ้ำนห้วยน  ำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22386 1036010135          โรงเรียนบ้ำนไร่ป่ำไม้แดงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22387 1036010136          โรงเรียนท่ำแกวิทยำกร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22388 1036010137          โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22389 1036010138          โรงเรียนบ้ำนป่ำยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22390 1036010139          โรงเรียนบ้ำนค่ำยหำงเรียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22391 1036010140          โรงเรียนบ้ำนวังปลำฝำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22392 1036010141          โรงเรียนบ้ำนวังกุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22393 1036010142          โรงเรียนท่ำแก้งบ ำรุงศิลป์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22394 1036010143          โรงเรียนบ้ำนโนนโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22395 1036010144          โรงเรียนบ้ำนห้วยหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22396 1036010145          โรงเรียนชุมชนบ้ำนจอก(คอนสวรรค์วิทยำกร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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22397 1036010146          โรงเรียนบ้ำนคอนสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22398 1036010147          โรงเรียนบ้ำนนำเสียวหนองชำติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22399 1036010148          โรงเรียนบ้ำนโนนโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22400 1036010149          โรงเรียนบ้ำนหนองทอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22401 1036010150          โรงเรียนบ้ำนหนองโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22402 1036010151          โรงเรียนสหรำษฎร์นุเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22403 1036010152          โรงเรียนบ้ำนหนองโนน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22404 1036010153          โรงเรียนบ้ำนโคกม่ังงอย(คุรุประชำบ ำเพ็ญ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22405 1036010154          โรงเรียนบ้ำนโสกหำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22406 1036010155          โรงเรียนบ้ำนหนองแดง(คุรุรำษฎร์บ ำเพ็ญ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22407 1036010156          โรงเรียนบ้ำนหนองหว้ำหนองหญ้ำขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22408 1036010157          โรงเรียนบ้ำนโคกก่องดอนทองวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22409 1036010158          โรงเรียนบ้ำนโนนสะอำด(ศิริคุณรำษฎร์วิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22410 1036010159          โรงเรียนบ้ำนโนนพันชำติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22411 1036010160          โรงเรียนบ้ำนดอนหันวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22412 1036010161          โรงเรียนบ้ำนล ำชี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22413 1036010162          โรงเรียนชุมชนบ้ำนโสก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22414 1036010163          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวเพวัง(คุรุรำษฎร์รังสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22415 1036010164          โรงเรียนบ้ำนโปร่งคลอง(ประชำวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22416 1036010165          โรงเรียนดอนหันรำษฎร์อุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22417 1036010166          โรงเรียนบ้ำนโปร่งโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22418 1036010167          โรงเรียนบ้ำนยำงหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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22419 1036010168          โรงเรียนบ้ำนท่ำฉำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22420 1036010169          โรงเรียนโนนเขวำประสิทธ์ิศิลป์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22421 1036010170          โรงเรียนบ้ำนนำโจด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22422 1036010171          โรงเรียนหนองบัวบำนเย็นวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22423 1036010172          โรงเรียนบ้ำนนำมน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22424 1036010173          โรงเรียนบ้ำนส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22425 1036010174          โรงเรียนบ้ำนนำฮี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22426 1036010175          โรงเรียนบ้ำนหนองปลำป่ึงหนองเบ็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22427 1036010176          โรงเรียนบ้ำนโนนแต้(คุรุรำษฎร์วิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22428 1036010177          โรงเรียนบ้ำนฝำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22429 1036010178          โรงเรียนหนองตำไก้วิทยำกร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22430 1036010179          โรงเรียนบ้ำนหนองขำม(ทองงำมวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22431 1036010180          โรงเรียนห้วยไร่วิทยำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22432 1036010181          โรงเรียนบ้ำนห้วยยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22433 1036010182          โรงเรียนบ้ำนหลุบเพ็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22434 1036010183          โรงเรียนบ้ำนโสกมูลนำค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22435 1036010184          โรงเรียนบ้ำนหนองไฮโคกสง่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22436 1036010185          โรงเรียนบ้ำนดงเย็นมิตรภำพท่ี 167 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22437 1036010186          โรงเรียนบ้ำนนำคำนหักประชำนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22438 1036010187          โรงเรียนบ้ำนกุดชุมแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22439 1036010188          โรงเรียนบ้ำนนำทุ่งใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22440 1036010189          โรงเรียนบ้ำนหนองหอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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22441 1036010190          โรงเรียนบ้ำนหนองลุมพุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22442 1036010191          โรงเรียนบ้ำนหนองสะแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22443 1036010192          โรงเรียนบ้ำนโชคอ ำนวย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22444 1036010193          โรงเรียนคุรุประชำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22445 1036010194          โรงเรียนบ้ำนห้วยกนทำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22446 1036010195          โรงเรียนบ้ำนปำกห้วยเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22447 1036010196          โรงเรียนบ้ำนท่ำข่อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22448 1036010197          โรงเรียนหนองหอยปังบ ำเหน็จวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22449 1036010198          โรงเรียนบ้ำนหัวนำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22450 1036010199          โรงเรียนบ้ำนโนนลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22451 1036010200          โรงเรียนบ้ำนโนนถำวร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22452 1036010201          โรงเรียนบ้ำนหนองไห ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22453 1036010202          โรงเรียนบ้ำนบ่อทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22454 1036010203          โรงเรียนบ้ำนภูนกเขียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22455 1036010204          โรงเรียนรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22456 1036010205          โรงเรียนศรีสว่ำงสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22457 1036010206          โรงเรียนบ้ำนโนนสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22458 1036010207          โรงเรียนบ้ำนหนองเป็ด(เกษตรศำสตร์อนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22459 1036010208          โรงเรียนบ้ำนโนนศรีทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22460 1036010209          โรงเรียนบ้ำนห้วยข่ำเฒ่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22461 1036010210          โรงเรียนบ้ำนโนนเหม่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22462 1036010211          โรงเรียนบ้ำนโหล่นสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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22463 1036010212          โรงเรียนบ้ำนห้วยกุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22464 1036010213          โรงเรียนบ้ำนนำงแดด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22465 1036010214          โรงเรียนบ้ำนโนนศรีสง่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22466 1036010215          โรงเรียนบ้ำนคลองเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22467 1036010216          โรงเรียนบ้ำนคลองเตยโนนพยอมประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22468 1036010217          โรงเรียนบ้ำนโนนศรีสง่ำ สำขำบ้ำนวังตอตั ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22469 1036010218          โรงเรียนบ้ำนโคกกรวดหนองพวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22470 1036010219          โรงเรียนบ้ำนนำงแดดเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22471 1036010220          โรงเรียนบ้ำนห้วยหัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22472 1036010221          โรงเรียนบ้ำนโนนตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22473 1036010222          โรงเรียนบ้ำนโนนตูม สำขำบ้ำนทุ่งสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22474 1036010223          โรงเรียนบ้ำนทรัพย์เจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22475 1036010224          โรงเรียนบ้ำนท่ำวังย่ำงควำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22476 1036010225          โรงเรียนบ้ำนทรัพย์เจริญ สำขำบ้ำนหลักแดน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22477 1036010226          โรงเรียนบ้ำนหนองไฮเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22478 1036010227          โรงเรียนบ้ำนลำดเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22479 1036010228          โรงเรียนบ้ำนโสกรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22480 1036010229          โรงเรียนบ้ำนหนองนกออกประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22481 1036010230          โรงเรียนบ้ำนรำษฎร์ด ำเนิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22482 1036010231          โรงเรียนบ้ำนหนองไฮใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22483 1036010232          โรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองบัวแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22484 1036010233          โรงเรียนบ้ำนลำดใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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22485 1036010234          โรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22486 1036010235          โรงเรียนบ้ำนหนองแห้วพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22487 1036010236          โรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22488 1036010237          โรงเรียนบ้ำนห้วยหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22489 1036010238          โรงเรียนบ้ำนนำเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22490 1036010239          โรงเรียนบ้ำนนำรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22491 1036010240          โรงเรียนบ้ำนหนองปล้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22492 1036010241          โรงเรียนบ้ำนห้วยไผ่ใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22493 1036010242          โรงเรียนบ้ำนสะพุงเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22494 1036010243          โรงเรียนบ้ำนโคกสง่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22495 1036010244          โรงเรียนบ้ำนห้วยม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22496 1036010245          โรงเรียนบ้ำนหนองกุงบ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22497 1036010246          โรงเรียนบ้ำนเจำทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22498 1036010247          โรงเรียนบ้ำนโนนม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22499 1036010248          โรงเรียนบ้ำนลำดชุมพล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22500 1036010249          โรงเรียนบ้ำนลำดไทรงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22501 1036010250          โรงเรียนบ้ำนนำอุดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22502 1036010251          โรงเรียนบ้ำนพัฒนำสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22503 1036010252          โรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำปล้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22504 1036010253          โรงเรียนบ้ำนแจ้งตรำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22505 1036010254          โรงเรียนบ้ำนคลองจันลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22506 1036010255          โรงเรียนบ้ำนนำระยะพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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22507 1036010256          โรงเรียนบ้ำนวังใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22508 1036010257          โรงเรียนบ้ำนห้วยร่วม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22509 1036010258          โรงเรียนสหประชำสรร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22510 1036010259          โรงเรียนบ้ำนซับชมภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22511 1036010260          โรงเรียนบ้ำนเจำเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22512 1036010261          โรงเรียนบ้ำนปรำงค์มะค่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22513 1036010262          โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22514 1036010263          โรงเรียนบ้ำนโนนผักหวำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22515 1036010264          โรงเรียนบ้ำนหินเหิบคุรุประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22516 1036010265          โรงเรียนบ้ำนสำมแยกดงสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22517 1036010266          โรงเรียนบ้ำนวังตะกู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22518 1036010267          โรงเรียนบ้ำนซับสีทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22519 1036010268          โรงเรียนบ้ำนลำดผักหนำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22520 1036010269          โรงเรียนบ้ำนห้วยผักหนำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22521 1036010270          โรงเรียนบ้ำนหนองฉนวนวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22522 1036010271          โรงเรียนบ้ำนหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22523 1036012001          โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22524 1036012002          โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22525 1036012003          โรงเรียนเมืองพญำแลวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22526 1036012004          โรงเรียนกุดตุ้มวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22527 1036012005          โรงเรียนบ้ำนค่ำยวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22528 1036012006          โรงเรียนห้วยต้อนพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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22529 1036012007          โรงเรียนหนองไผ่วิทยำนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22530 1036012008          โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย ชัยภูมิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22531 1036012009          โรงเรียนภูพระวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22532 1036012010          โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22533 1036012011          โรงเรียนชีลองวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22534 1036012012          ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดชัยภูมิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22535 1036012013          โรงเรียนบ้ำนเขว้ำวิทยำยน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22536 1036012014          โรงเรียนภูแลนคำวิทยำยน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22537 1036012015          โรงเรียนลุ่มล ำชีนิรมิตรวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22538 1036012016          โรงเรียนคอนสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22539 1036012017          โรงเรียนสำมหมอวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22540 1036012018          โรงเรียนโนนสะอำดวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22541 1036012019          โรงเรียนปู่ด้วงศึกษำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22542 1036012020          โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22543 1036012021          โรงเรียนนำงแดดวังชมภูวิทยำ รัชมังคลำภิเษก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22544 1036012022          โรงเรียนคูเมืองวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22545 1036012023          โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22546 1036012024          โรงเรียนเจียงทองพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22547 1036020001          โรงเรียนศำลำสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22548 1036020002          โรงเรียนบ้ำนระหัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22549 1036020003          โรงเรียนบ้ำนขำมป้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22550 1036020004          โรงเรียนบ้ำนกุดเลำะ(คุรุประชำนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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22551 1036020005          โรงเรียนบ้ำนโนนตุ่น(คุรุประชำวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22552 1036020011          โรงเรียนบ้ำนสระห้วยยำงอุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22553 1036020012          โรงเรียนบ้ำนเมืองกลำงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22554 1036020013          โรงเรียนบ้ำนโสกเชือกนกเจ่ำพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22555 1036020014          โรงเรียนบ้ำนโนนเห็ดไคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22556 1036020015          โรงเรียนบุปผำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22557 1036020016          โรงเรียนบ้ำนโนนเขวำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22558 1036020017          โรงเรียนบ้ำนโนนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22559 1036020018          โรงเรียนบ้ำนโนนหนองไฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22560 1036020019          โรงเรียนบ้ำนบุ่งสิบส่ีรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22561 1036020020          โรงเรียนบ้ำนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22562 1036020021          โรงเรียนบ้ำนแก้งตำดไซ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22563 1036020022          โรงเรียนบ้ำนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22564 1036020023          โรงเรียนบ้ำนนำสีดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22565 1036020024          โรงเรียนบ้ำนหลักแดนห้วยโป่งพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22566 1036020025          โรงเรียนบ้ำนเด่ือดอนกลำง(ประชำสงเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22567 1036020026          โรงเรียนบ้ำนหัวโสก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22568 1036020027          โรงเรียนบึงมะนำววิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22569 1036020028          โรงเรียนบ้ำนจม่ืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22570 1036020029          โรงเรียนบ้ำนหนองแต้รำษฎร์สำมัคคีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22571 1036020030          โรงเรียนบ้ำนโนนงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22572 1036020031          โรงเรียนบ้ำนเขวำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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22573 1036020032          โรงเรียนบ้ำนบัว(รัฐรำษฎร์วิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22574 1036020033          โรงเรียนบ้ำนหำมแหโนนสังข์สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22575 1036020034          โรงเรียนบ้ำนเป้ำ(ส ำรำญไชยวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22576 1036020035          โรงเรียนบ้ำนหญ้ำนำง(ประชำวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22577 1036020036          โรงเรียนบ้ำนพรมห้วยข่ำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22578 1036020037          โรงเรียนบ้ำนโนนชำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22579 1036020038          โรงเรียนบ้ำนหญ้ำนำง(ประชำวิทยำคำร) สำขำบ้ำนโนนสังข์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22580 1036020039          โรงเรียนชุมชนบ้ำนเมืองเก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22581 1036020040          โรงเรียนบ้ำนท่ำขำมไร่เด่ือสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22582 1036020041          โรงเรียนบ้ำนหนองแต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22583 1036020042          โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22584 1036020043          โรงเรียนชุมชนบ้ำนหัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22585 1036020044          โรงเรียนบ้ำนดอน- นกเอี ยงเก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22586 1036020045          โรงเรียนบ้ำนโนนหินลำด- กุดกว้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22587 1036020046          โรงเรียนบ้ำนนำไฮ(ประชำอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22588 1036020047          โรงเรียนบ้ำนตลำดอุดมวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22589 1036020048          โรงเรียนสำลิกำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22590 1036020049          โรงเรียนบ้ำนโสกคลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22591 1036020050          โรงเรียนสระโพนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22592 1036020051          โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิ(คุรุรำษฎร์ประสิทธ์ิ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22593 1036020052          โรงเรียนบ้ำนหนองคูวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22594 1036020053          โรงเรียนบ้ำนส้มกบ(รัฐรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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22595 1036020054          โรงเรียนบ้ำนพีพวย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22596 1036020055          โรงเรียนบ้ำนโจดพิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22597 1036020056          โรงเรียนบ้ำนหนองข่ำ(คุรุประชำวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22598 1036020057          โรงเรียนบ้ำนฉนวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22599 1036020058          โรงเรียนบ้ำนท่ำคร้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22600 1036020059          โรงเรียนบ้ำนนำสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22601 1036020060          โรงเรียนบ้ำนห้วยยำงด ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22602 1036020061          โรงเรียนบ้ำนหนองแดงกุดจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22603 1036020062          โรงเรียนบ้ำนหนองโพนงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22604 1036020063          โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22605 1036020064          โรงเรียนบ้ำนสำรจอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22606 1036020065          โรงเรียนบ้ำนวังม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22607 1036020066          โรงเรียนบ้ำนโคกสง่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22608 1036020067          โรงเรียนบ้ำนทิกแล้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22609 1036020068          โรงเรียนบ้ำนทิกแล้ง สำขำห้วยหินลับวิทยำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22610 1036020069          โรงเรียนบ้ำนสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22611 1036020070          โรงเรียนบ้ำนสำรจอดเก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22612 1036020071          โรงเรียนบ้ำนดอนหัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22613 1036020072          โรงเรียนชุมชนบ้ำนบัวพักเกวียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22614 1036020073          โรงเรียนบ้ำนสวนอ้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22615 1036020074          โรงเรียนบ้ำนหนองปอแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22616 1036020075          โรงเรียนบ้ำนกวำงโจนโนนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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22617 1036020077          โรงเรียนคุรุรำษฎร์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22618 1036020078          โรงเรียนบ้ำนดอนจ ำปำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22619 1036020079          โรงเรียนบ้ำนหนองกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22620 1036020080          โรงเรียนบ้ำนนำล้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22621 1036020081          โรงเรียนกุดยม(คุรุรำษฎร์ไตรมิตร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22622 1036020082          โรงเรียนบ้ำนเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22623 1036020083          โรงเรียนบ้ำนโนนสำทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22624 1036020084          โรงเรียนม่วงรำษฎร์สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22625 1036020085          โรงเรียนบ้ำนภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22626 1036020086          โรงเรียนบ้ำนกุดโคลน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22627 1036020087          โรงเรียนบ้ำนหนองไรไก่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22628 1036020089          โรงเรียนบ้ำนกุดแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22629 1036020090          โรงเรียนบ้ำนโนนสำวเอ้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22630 1036020092          โรงเรียนบ้ำนกุดจอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22631 1036020093          โรงเรียนบ้ำนหนองปลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22632 1036020094          โรงเรียนบ้ำนธำตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22633 1036020095          โรงเรียนบ้ำนหนองกุงใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22634 1036020096          โรงเรียนบ้ำนฝำยพญำนำค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22635 1036020097          โรงเรียนบ้ำนตำดรินทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22636 1036020098          โรงเรียนบ้ำนหนองคัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22637 1036020099          โรงเรียนบ้ำนแก้ง(คุรุวิทยำนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22638 1036020100          โรงเรียนบ้ำนลำด(ประชำรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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22639 1036020101          โรงเรียนบ้ำนนำหัวแรด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22640 1036020102          โรงเรียนบ้ำนโนนหินแร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22641 1036020103          โรงเรียนบ้ำนดอนเตำเหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22642 1036020104          โรงเรียนบ้ำนโคกสะอำดแก้งวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22643 1036020105          โรงเรียนบ้ำนนำหนองทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22644 1036020106          โรงเรียนบ้ำนหนองแซง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22645 1036020107          โรงเรียนบ้ำนโป่งดินด ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22646 1036020108          โรงเรียนบ้ำนหนองดินด ำ (คุรุรำษฎร์ผดุงวิทย์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22647 1036020109          โรงเรียนบ้ำนฉนวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22648 1036020110          โรงเรียนบ้ำนห้ำงสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22649 1036020111          โรงเรียนบ้ำนดอนไก่เถ่ือน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22650 1036020112          โรงเรียนบ้ำนกุดหมำกเห็บ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22651 1036020113          โรงเรียนฉิมพลีมำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22652 1036020114          โรงเรียนบ้ำนดงเมย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22653 1036020115          โรงเรียนเพชรรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22654 1036020116          โรงเรียนเพชรรำษฎร์สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22655 1036020117          โรงเรียนบ้ำนหนองงูเหลือม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22656 1036020118          โรงเรียนบ้ำนโป่งโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22657 1036020119          โรงเรียนบ้ำนกุดขอนแก่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22658 1036020120          โรงเรียนบ้ำนเมืองคง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22659 1036020121          โรงเรียนบ้ำนหนองขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22660 1036020122          โรงเรียนบ้ำนโนนดินแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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22661 1036020123          โรงเรียนบ้ำนโนนสลวย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22662 1036020124          โรงเรียนบ้ำนหนองสองห้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22663 1036020125          โรงเรียนภูมิวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22664 1036020126          โรงเรียนบ้ำนแข้ (เจริญรำษฎร์วิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22665 1036020127          โรงเรียนบ้ำนหว้ำทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22666 1036020128          โรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองเซียงซำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22667 1036020129          โรงเรียนบ้ำนโนนงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22668 1036020130          โรงเรียนบ้ำนโนนทรำยค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22669 1036020131          โรงเรียนบ้ำนพรมใต้พิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22670 1036020132          โรงเรียนบ้ำนกุดหัวช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22671 1036020133          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวพรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22672 1036020134          โรงเรียนหนองเบนประภำกร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22673 1036020135          โรงเรียนบ้ำนหนองคอนไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22674 1036020136          โรงเรียนบ้ำนมูลกระบือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22675 1036020137          โรงเรียนบ้ำนสีปลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22676 1036020138          โรงเรียนบ้ำนโนนข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22677 1036020139          โรงเรียนบ้ำนหัวหนอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22678 1036020140          โรงเรียนโนนเสลำประสำทวิทย์ สำขำประชำสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22679 1036020141          โรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำข้ำวนก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22680 1036020142          โรงเรียนหนองเมยสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22681 1036020143          โรงเรียนบ้ำนแดงสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22682 1036020144          โรงเรียนโนนเสลำประสำทวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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22683 1036020145          โรงเรียนเนรมิตศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22684 1036020146          โรงเรียนบ้ำนโนนดินจ่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22685 1036020147          โรงเรียนบ้ำนหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22686 1036020148          โรงเรียนบ้ำนห้วยพลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22687 1036020149          โรงเรียนบ้ำนหนองเม็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22688 1036020150          โรงเรียนบ้ำนหินลำดพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22689 1036020151          โรงเรียนบ้ำนดอนดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22690 1036020152          โรงเรียนบ้ำนดอนขิงแคงเหล่ำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22691 1036020153          โรงเรียนบ้ำนหนองแฝก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22692 1036020154          โรงเรียนบ้ำนวังหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22693 1036020155          โรงเรียนชัยชุมพลวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22694 1036020156          โรงเรียนบ้ำนสะเดำหนองไผ่ สำขำเสำเล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22695 1036020157          โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22696 1036020158          โรงเรียนบ้ำนมอญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22697 1036020159          โรงเรียนหัวนำนคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22698 1036020160          โรงเรียนบ้ำนโนนคูณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22699 1036020161          โรงเรียนบ้ำนนำดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22700 1036020162          โรงเรียนบ้ำนหนองผักหลอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22701 1036020163          โรงเรียนบ้ำนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22702 1036020164          โรงเรียนบ้ำนข่ำเชียงพิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22703 1036020165          โรงเรียนบ้ำนสะเดำหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22704 1036020166          โรงเรียนไตรมิตรพิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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22705 1036020167          โรงเรียนบ้ำนถนนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22706 1036020168          โรงเรียนบ้ำนนำยม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22707 1036020169          โรงเรียนบ้ำนดอนหันนำสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22708 1036020170          โรงเรียนบ้ำนหินลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22709 1036020171          โรงเรียนโคกสะอำดศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22710 1036020172          โรงเรียนบ้ำนเหมือดแอ่หนองโดน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22711 1036020173          โรงเรียนบ้ำนหลุบค่ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22712 1036020174          โรงเรียนสำมสวนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22713 1036020175          โรงเรียนบ้ำนโจดโนนข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22714 1036020176          โรงเรียนบ้ำนหนองคู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22715 1036020177          โรงเรียนบ้ำนหนองเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22716 1036020178          โรงเรียนหนองมะเกลือบ ำรุงวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22717 1036020179          โรงเรียนบ้ำนดอนเค็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22718 1036020180          โรงเรียนบ้ำนหนองดินด ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22719 1036020181          โรงเรียนบ้ำนโนนสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22720 1036020182          โรงเรียนบ้ำนหนองพีพ่วน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22721 1036020183          โรงเรียนบ้ำนด่ำนเจริญท่ำกอกวิทยำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22722 1036020184          โรงเรียนบ้ำนเก่ำวิทยำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22723 1036020185          โรงเรียนบ้ำนหนองม่วงบ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22724 1036020186          โรงเรียนบ้ำนเซียมป่ำหม้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22725 1036020188          โรงเรียนบ้ำนโคกกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22726 1036020189          โรงเรียนบ้ำนตลุกหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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22727 1036020190          โรงเรียนบ้ำนหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22728 1036020191          โรงเรียนบ้ำนโปร่งสังข์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22729 1036020192          โรงเรียนชุมชนบ้ำนแก้งคร้อหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22730 1036020193          โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22731 1036020194          โรงเรียนบ้ำนหนองแสงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22732 1036020195          โรงเรียนบ้ำนหนองไฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22733 1036020196          โรงเรียนบ้ำนสระแต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22734 1036020198          โรงเรียนบ้ำนยำงค ำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22735 1036020199          โรงเรียนบ้ำนท่ำมะไฟหวำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22736 1036020200          โรงเรียนบ้ำนกุดโง้งดงสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22737 1036020201          โรงเรียนบ้ำนท่ำทำงเกวียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22738 1036020202          โรงเรียนบ้ำนทุ่งค ำหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22739 1036020203          โรงเรียนบ้ำนนกเขำทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22740 1036020204          โรงเรียนบ้ำนโคกล่ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22741 1036020205          โรงเรียนบ้ำนโคกงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22742 1036020206          โรงเรียนบ้ำนดงพอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22743 1036020207          โรงเรียนบ้ำนนำหนองทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22744 1036020208          โรงเรียนบ้ำนนำแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22745 1036020209          โรงเรียนบ้ำนหนองรวก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22746 1036020210          โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ล้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22747 1036020211          โรงเรียนบ้ำนโคกสูง-วังศิลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22748 1036020212          โรงเรียนหว้ำนไพรสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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22749 1036020213          โรงเรียนกุดเก่ำน้อยบ ำรุงวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22750 1036020214          โรงเรียนบ้ำนดงขีสะเดำหวำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22751 1036020215          โรงเรียนบ้ำนโนนสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22752 1036020216          โรงเรียนบ้ำนแก้ง-โนนส้มกบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22753 1036020217          โรงเรียนบ้ำนหนองขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22754 1036020218          โรงเรียนบ้ำนหนองมะเขือหนองตำนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22755 1036020219          โรงเรียนบ้ำนหนองแห้วปรำงค์กู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22756 1036020220          โรงเรียนบ้ำนโนนงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22757 1036020221          โรงเรียนบ้ำนหนองช้ำงเอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22758 1036020222          โรงเรียนบ้ำนซ ำมูลนำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22759 1036020223          โรงเรียนบ้ำนหนองสำมขำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22760 1036020224          โรงเรียนบ้ำนโปร่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22761 1036020225          โรงเรียนบ้ำนโนนคูณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22762 1036020226          โรงเรียนบ้ำนหนองแกหนองโน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22763 1036020227          โรงเรียนบ้ำนหนองสังข์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22764 1036020228          โรงเรียนบ้ำนหนองพอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22765 1036020229          โรงเรียนบ้ำนหนองศำลำป่ำชำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22766 1036020230          โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22767 1036020231          โรงเรียนโคกม่วงศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22768 1036020232          โรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำปล้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22769 1036020233          โรงเรียนบ้ำนก่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22770 1036020234          โรงเรียนบ้ำนหนองปลำมันหนองไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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22771 1036020235          โรงเรียนโนนศิลำเหล่ำเกษตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22772 1036020236          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำกำดย่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22773 1036020237          โรงเรียนบ้ำนภูดินหินกอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22774 1036020238          โรงเรียนบ้ำนเลิงทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22775 1036020239          โรงเรียนบ้ำนโคกไพรวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22776 1036020240          โรงเรียนบ้ำนโสกหว้ำโนนหอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22777 1036020241          โรงเรียนบ้ำนหลุบคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22778 1036020242          โรงเรียนบ้ำนคอนสำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22779 1036020243          โรงเรียนบ้ำนน  ำพุปำงวัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22780 1036020244          โรงเรียนบ้ำนเซินใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22781 1036020245          โรงเรียนบ้ำนคลองบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22782 1036020246          โรงเรียนบ้ำนฝำยดินสอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22783 1036020247          โรงเรียนบ้ำนดงกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22784 1036020248          โรงเรียนบ้ำนดงใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22785 1036020249          โรงเรียนบ้ำนหนองตำกล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22786 1036020250          โรงเรียนบ้ำนกุดแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22787 1036020251          โรงเรียนบ้ำนท่ำศำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22788 1036020252          โรงเรียนบ้ำนโคกนกทำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22789 1036020254          โรงเรียนบ้ำนดงบัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22790 1036020255          โรงเรียนบ้ำนม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22791 1036020256          โรงเรียนบ้ำนนำบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22792 1036020257          โรงเรียนบ้ำนหินรอยเมย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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22793 1036020258          โรงเรียนบ้ำนนำเกำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22794 1036020259          โรงเรียนบ้ำนน  ำอุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22795 1036020260          โรงเรียนบ้ำนนำวงเดือน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22796 1036020261          โรงเรียนบ้ำนน  ำพุหินลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22797 1036020262          โรงเรียนบ้ำนโนนหัวนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22798 1036020263          โรงเรียนบ้ำนทุ่งพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22799 1036020264          โรงเรียนบ้ำนห้วยแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22800 1036020265          โรงเรียนบ้ำนห้วยไห ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22801 1036020266          โรงเรียนบ้ำนท่ำเริงรมย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22802 1036020267          โรงเรียนบ้ำนห้วยทรำยทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22803 1036020268          โรงเรียนออป.19 (ส่วนป่ำคอนสำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22804 1036020269          โรงเรียนบ้ำนทุ่งลุยลำย(กฟผ.อุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22805 1036020270          โรงเรียนบ้ำนน  ำทิพย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22806 1036020271          โรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำโก้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22807 1036020272          โรงเรียนบ้ำนหนองเชียงรอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22808 1036020273          โรงเรียนบ้ำนโนนโจด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22809 1036020274          โรงเรียนบ้ำนโนนสง่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22810 1036020275          โรงเรียนบ้ำนโนนคูณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22811 1036020276          โรงเรียนบ้ำนโสกมะตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22812 1036020277          โรงเรียนบ้ำนโจดกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22813 1036020278          โรงเรียนบ้ำนดอนอุดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22814 1036020279          โรงเรียนชุมชนห้วยยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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22815 1036020280          โรงเรียนบ้ำนหนองหล่มคลองเตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22816 1036020281          โรงเรียนบ้ำนโนนเพ่ิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22817 1036020282          โรงเรียนบ้ำนป่ำว่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22818 1036020283          โรงเรียนบ้ำนป่ำว่ำน สำขำมอตำเจ๊ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22819 1036020284          โรงเรียนบ้ำนปำกช่องผำเบียด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22820 1036022001          โรงเรียนบ้ำนเป้ำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22821 1036022002          โรงเรียนโนนกอกวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22822 1036022003          โรงเรียนบ้ำนหันวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22823 1036022004          โรงเรียนบ้ำนเด่ือวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22824 1036022005          โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22825 1036022006          โรงเรียนภูเขียว อ ำเภอภูเขียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22826 1036022007          โรงเรียนกวำงโจนศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22827 1036022008          โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22828 1036022009          โรงเรียนพระธำตุหนองสำมหม่ืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22829 1036022010          โรงเรียนโคกสะอำดวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22830 1036022011          โรงเรียนเพชรวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22831 1036022012          โรงเรียนสระพังวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22832 1036022013          โรงเรียนบ้ำนแท่นวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22833 1036022014          โรงเรียนแก้งคร้อวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22834 1036022016          โรงเรียนนำหนองทุ่มวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22835 1036022017          โรงเรียนท่ำมะไฟหวำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22836 1036022018          โรงเรียนมัธยมบ้ำนแก้งวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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22837 1036022019          โรงเรียนมัธยมหนองศำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22838 1036022020          โรงเรียนหนองขำมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22839 1036022021          โรงเรียนคอนสำรวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22840 1036022022          โรงเรียนโนนคูณวิทยำคำร รัชมังคลำภิเษก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22841 1036022023          โรงเรียนห้วยยำงวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22842 1036030001          โรงเรียนบ้ำนวังเสมำ(พินิจอนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22843 1036030002          โรงเรียนบ้ำนกุดน  ำใส(3 พระครูอนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22844 1036030003          โรงเรียนบ้ำนตลำด(ค ำนำยครุรำษฎร์รังสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22845 1036030004          โรงเรียนบ้ำนร่วมมิตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22846 1036030005          โรงเรียนบ้ำนท่ำแตง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22847 1036030006          โรงเรียนบ้ำนเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22848 1036030007          โรงเรียนบ้ำนส ำโรงโคก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22849 1036030008          โรงเรียนจัตุรัสวิทยำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22850 1036030009          โรงเรียนบ้ำนมะเกลือโนนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22851 1036030010          โรงเรียนบ้ำนส ำโรงทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22852 1036030011          โรงเรียนบ้ำนหลุบงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22853 1036030012          โรงเรียนบ้ำนสระส่ีเหล่ียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22854 1036030013          โรงเรียนบ้ำนทุ่งสว่ำงวัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22855 1036030014          โรงเรียนบ้ำนขำมรำษฎร์นุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22856 1036030015          โรงเรียนบ้ำนโนนคร้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22857 1036030016          โรงเรียนบ้ำนใหม่นำดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22858 1036030018          โรงเรียนบ้ำนนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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22859 1036030019          โรงเรียนบ้ำนหนองลูกช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22860 1036030020          โรงเรียนบ้ำนงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22861 1036030021          โรงเรียนบ้ำนละหำน(อภิรักษ์วิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22862 1036030022          โรงเรียนบ้ำนห้วยยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22863 1036030023          โรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำข้ำวนก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22864 1036030024          โรงเรียนบ้ำนดอนละนำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22865 1036030025          โรงเรียนบ้ำนโนนจำน(เนตรขันธ์รำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22866 1036030026          โรงเรียนกันกงบ้ำนล่ีสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22867 1036030027          โรงเรียนบ้ำนโคกแพงพวย(บัวประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22868 1036030028          โรงเรียนบ้ำนส้มป่อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22869 1036030029          โรงเรียนบ้ำนโนนเชือก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22870 1036030030          โรงเรียนบ้ำนหนองม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22871 1036030031          โรงเรียนบ้ำนห้วยบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22872 1036030032          โรงเรียนบ้ำนห้วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22873 1036030033          โรงเรียนบ้ำนหนองโดน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22874 1036030034          โรงเรียนบ้ำนยำงเครือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22875 1036030035          โรงเรียนบ้ำนร้ำนหญ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22876 1036030036          โรงเรียนบ้ำนพลับ(มีรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22877 1036030037          โรงเรียนบ้ำนโนนฝำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22878 1036030039          โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22879 1036030040          โรงเรียนบ้ำนหนองลุมพุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22880 1036030041          โรงเรียนบ้ำนโสกรวกหนองซึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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22881 1036030042          โรงเรียนบ้ำนหนองโสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22882 1036030043          โรงเรียนบ้ำนทำมจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22883 1036030044          โรงเรียนชุมชนบัวบำนสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22884 1036030045          โรงเรียนบ้ำนโคกโต่งโต้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22885 1036030046          โรงเรียนบ้ำนหลักศิลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22886 1036030047          โรงเรียนหนองบัวใหญ่(เขตกำรทำงนครรำชสีมำสงเครำะห์ 4 ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22887 1036030048          โรงเรียนบ้ำนจำน(นิเทศอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22888 1036030049          โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ล้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22889 1036030050          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวรอง(อินทรผลบ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22890 1036030051          โรงเรียนบ้ำนเกำะมะนำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22891 1036030052          โรงเรียนจอมแก้ววิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22892 1036030053          โรงเรียนโคกเพชรวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22893 1036030054          โรงเรียนโคกส ำรำญรำษฎร์อ ำนวย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22894 1036030055          โรงเรียนบ้ำนโคกคึม(สง่ำประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22895 1036030056          โรงเรียนบ้ำนซับยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22896 1036030057          โรงเรียนบ้ำนหนองตะครอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22897 1036030058          โรงเรียนปำกจำบวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22898 1036030059          โรงเรียนบ้ำนโคกสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22899 1036030060          โรงเรียนบ้ำนโคกหินตั งศึกษำศิลป์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22900 1036030061          โรงเรียนบ้ำนโปร่งมีชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22901 1036030062          โรงเรียนบ้ำนกุดตำลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22902 1036030063          โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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22903 1036030064          โรงเรียนบ้ำนปะโคตะกอ(ประชำสำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22904 1036030065          โรงเรียนบ้ำนหนองตะไก้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22905 1036030066          โรงเรียนชุมชนชวนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22906 1036030067          โรงเรียนบ้ำนเสลำประชำรัฐ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22907 1036030068          โรงเรียนหินตั งพิทยำกร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22908 1036030069          โรงเรียนบ้ำนห้วยทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22909 1036030070          โรงเรียนบ้ำนกุดแคนสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22910 1036030071          โรงเรียนบ้ำนหัวทะเลผ่องประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22911 1036030072          โรงเรียนบ้ำนตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22912 1036030073          โรงเรียนวังกะอำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22913 1036030075          โรงเรียนบ้ำนหนองอีหล่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22914 1036030076          โรงเรียนบ้ำนโคกสว่ำง(คุรุประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22915 1036030077          โรงเรียนบ้ำนกลอยสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22916 1036030078          โรงเรียนหนองกกสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22917 1036030079          โรงเรียนชุมชนบ้ำนเพชร(วันครู 2500) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22918 1036030080          โรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองแวง(คุรุรำษฎร์อุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22919 1036030081          โรงเรียนบ้ำนหนองผักแว่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22920 1036030082          โรงเรียนบ้ำนทองค ำพิงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22921 1036030083          โรงเรียนบ้ำนโคกแฝกดอนทะยิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22922 1036030084          โรงเรียนหัวสระวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22923 1036030085          โรงเรียนเขำดินพิทยำรักษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22924 1036030086          โรงเรียนบ้ำนกุ่ม(คุรุประชำสำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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22925 1036030087          โรงเรียนบ้ำนหนองดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22926 1036030088          โรงเรียนหนองประดู่วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22927 1036030089          โรงเรียนบ้ำนโคกแสว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22928 1036030090          โรงเรียนบ้ำนละหำนค่ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22929 1036030091          โรงเรียนบ้ำนตะลอมไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22930 1036030092          โรงเรียนบ้ำนหนองจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22931 1036030093          โรงเรียนบ้ำนโคกสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22932 1036030094          โรงเรียนบ้ำนหนองม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22933 1036030095          โรงเรียนโป่งขุนเพชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22934 1036030096          โรงเรียนบ้ำนดอนกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22935 1036030097          โรงเรียนบ้ำนดอนกอก สำขำบ้ำนห้วยทับนำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22936 1036030098          โรงเรียนบ้ำนวังตะเฆ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22937 1036030099          โรงเรียนบ้ำนวังกะทะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22938 1036030100          โรงเรียนบ้ำนหัวสะพำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22939 1036030101          โรงเรียนบ้ำนวังอ้ำยจีด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22940 1036030102          โรงเรียนบ้ำนส ำนักตูมกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22941 1036030103          โรงเรียนบ้ำนท่ำโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22942 1036030104          โรงเรียนบ้ำนส ำนักตูมกำ สำขำบ้ำนหลังสัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22943 1036030105          โรงเรียนบ้ำนวังกะทะ สำขำบ้ำนวังอุดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22944 1036030106          โรงเรียนบ้ำนส ำนักตูมกำ สำขำบ้ำนปำกดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22945 1036030107          โรงเรียนบ้ำนท่ำศิลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22946 1036030108          โรงเรียนบ้ำนหนองตำนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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22947 1036030109          โรงเรียนบ้ำนโสกปลำดุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22948 1036030110          โรงเรียนป่ำไม้อุทิศ 3 (บ้ำนท่ำช้ำง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22949 1036030111          โรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองบัวระเหว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22950 1036030112          โรงเรียนบ้ำนหัวหนอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22951 1036030113          โรงเรียนบ้ำนปำกค่ำยช่องแมว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22952 1036030114          โรงเรียนบ้ำนหนองโจด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22953 1036030115          โรงเรียนชุมชนบ้ำนห้วยแย้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22954 1036030116          โรงเรียนบ้ำนหนองกองแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22955 1036030117          โรงเรียนบ้ำนห้วยยำงดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22956 1036030118          โรงเรียนบ้ำนห้วยไฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22957 1036030119          โรงเรียนบ้ำนแจ้งใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22958 1036030120          โรงเรียนบ้ำนใหม่สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22959 1036030121          โรงเรียนบ้ำนนำประชำสัมพันธ์ สำขำโคกอนุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22960 1036030122          โรงเรียนบ้ำนน  ำลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22961 1036030123          โรงเรียนบ้ำนนำประชำสัมพันธ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22962 1036030124          โรงเรียนบ้ำนวังตำท้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22963 1036030125          โรงเรียนบ้ำนเสล่ียงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22964 1036030126          โรงเรียนบ้ำนหัวสะพำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22965 1036030127          โรงเรียนบ้ำนนำประชำสัมพันธ์ สำขำห้วยน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22966 1036030128          โรงเรียนหินฝนวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22967 1036030129          โรงเรียนบ้ำนโคกสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22968 1036030130          โรงเรียนออป.20 (สวนป่ำเทพสถิต) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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22969 1036030131          โรงเรียนบ้ำนวังอ้ำยคง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22970 1036030132          โรงเรียนวังใหม่พัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22971 1036030133          โรงเรียนบ้ำนวังตำเทพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22972 1036030134          โรงเรียนวังโพธ์ิสว่ำงศิลป์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22973 1036030135          โรงเรียนบ้ำนไร่พัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22974 1036030136          โรงเรียนบ้ำนโคกกระเบื องไห ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22975 1036030137          โรงเรียนบ้ำนหนองใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22976 1036030138          โรงเรียนบ้ำนโนนส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22977 1036030139          โรงเรียนบ้ำนโนนสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22978 1036030140          โรงเรียนบ้ำนเทพพนำธรรมนิติอุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22979 1036030141          โรงเรียนบ้ำนโป่งนกพิทยำ สำขำบ้ำนคลองผักหวำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22980 1036030142          โรงเรียนบ้ำนสะพำนหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22981 1036030143          โรงเรียนบ้ำนโป่งนกพิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22982 1036030144          โรงเรียนบ้ำนโป่งขุนเพชรพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22983 1036030145          โรงเรียนบ้ำนสะพำนยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22984 1036030146          โรงเรียนบ้ำนศิลำทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22985 1036030147          โรงเรียนบ้ำนบุ่งเวียนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22986 1036030148          โรงเรียนบ้ำนไทรงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22987 1036030149          โรงเรียนซับมงคลวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22988 1036030150          โรงเรียนบ้ำนวังมน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22989 1036030151          โรงเรียนซับถำวรพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22990 1036030152          โรงเรียนบ้ำนโคกไค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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22991 1036030153          โรงเรียนบ้ำนยำงเก่ียวแฝก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22992 1036030155          โรงเรียนบ้ำนซับหมี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22993 1036030157          โรงเรียนบ้ำนห้วยเกตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22994 1036030158          โรงเรียนบ้ำนยำงเตี ยโคกรัง สำขำบ้ำนหนองหินสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22995 1036030159          โรงเรียนอนุบำลเทพสถิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22996 1036030160          โรงเรียนบ้ำนห้วยฝร่ัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22997 1036030161          โรงเรียนบ้ำนดงลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22998 1036030162          โรงเรียนบ้ำนช่องส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
22999 1036030163          โรงเรียนบ้ำนซับไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23000 1036030164          โรงเรียนบ้ำนยำงเตี ยโคกรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23001 1036030165          โรงเรียนบ้ำนประดู่งำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23002 1036030166          โรงเรียนชุมชนบ้ำนห้วยยำยจ๋ิว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23003 1036030167          โรงเรียนบ้ำนหนองจะบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23004 1036030168          โรงเรียนบ้ำนโนนมะกอกงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23005 1036030169          โรงเรียนบ้ำนวังตำลำดสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23006 1036030170          โรงเรียนบ้ำนวังตำลำดสมบูรณ์ สำขำวังบำยศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23007 1036030171          โรงเรียนบ้ำนวังคมคำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23008 1036030172          โรงเรียนร่วมรำษฎร์วิทยำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23009 1036030174          โรงเรียนบ้ำนหนองดินด ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23010 1036030175          โรงเรียนบ้ำนขี เหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23011 1036030176          โรงเรียนบ้ำนหนองขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23012 1036030177          โรงเรียนบ้ำนหนองแขม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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23013 1036030178          โรงเรียนบ้ำนโกรกกุลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23014 1036030179          โรงเรียนบ้ำนสำมหลักพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23015 1036030180          โรงเรียนตำเนินรำษฎร์วิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23016 1036030181          โรงเรียนบุ่งหวำยโกรกตำแป้นสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23017 1036030182          โรงเรียนรังงำมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23018 1036030183          โรงเรียนบ้ำนหนองตอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23019 1036030184          โรงเรียนดอนเปล้ำศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23020 1036030185          โรงเรียนบ้ำนโสกคร้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23021 1036030186          โรงเรียนบ้ำนหนองผักชี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23022 1036030187          โรงเรียนบ้ำนบะเสียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23023 1036030188          โรงเรียนบ้ำนหนองฉิม(สิงห์จันทร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23024 1036030189          โรงเรียนซับใหญ่วิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23025 1036030191          โรงเรียนบ้ำนซับเจริญสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23026 1036030192          โรงเรียนบ้ำนวังพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23027 1036030193          โรงเรียนบ้ำนบุฉนวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23028 1036030194          โรงเรียนบ้ำนโนนสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23029 1036030195          โรงเรียนบ้ำนตลุกคูณพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23030 1036030196          โรงเรียนบ้ำนบุฉนวน สำขำหนองใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23031 1036030197          โรงเรียนบ้ำนเข่ือนล่ัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23032 1036030198          โรงเรียนบ้ำนหนองนกเขียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23033 1036030199          โรงเรียนบ้ำนซับใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23034 1036030200          โรงเรียนบ้ำนวังกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

23035 1036030201          โรงเรียนบ้ำนวังขอนสัก สำขำซับสำยออประชำอุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23036 1036030202          โรงเรียนบ้ำนท่ำกูบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23037 1036030203          โรงเรียนบ้ำนโป่งเกต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23038 1036030204          โรงเรียนบ้ำนวังขอนสัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23039 1036030205          โรงเรียนบ้ำนท่ำชวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23040 1036032001          โรงเรียนจัตุรัสวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23041 1036032002          โรงเรียนโนนคร้อวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23042 1036032003          โรงเรียนหนองบัวบำนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23043 1036032004          โรงเรียนละหำนเจริญวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23044 1036032005          โรงเรียนกุดน  ำใสพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23045 1036032006          โรงเรียนบ ำเหน็จณรงค์วิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23046 1036032007          โรงเรียนบำงอ ำพันธ์วิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23047 1036032008          โรงเรียนเพชรพิทยำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23048 1036032009          โรงเรียนเริงรมย์วิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23049 1036032010          โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23050 1036032011          โรงเรียนห้วยแย้วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23051 1036032012          โรงเรียนเทพสถิตวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23052 1036032013          โรงเรียนนำยำงกลักพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23053 1036032014          โรงเรียนโป่งนกประชำสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23054 1036032015          โรงเรียนตรีประชำพัฒนศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23055 1036032016          โรงเรียนเนินสง่ำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23056 1036032017          โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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23057 1036101012          โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดชัยภูมิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23058 1037010001          โรงเรียนบ้ำนกุดปลำดุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23059 1037010002          โรงเรียนบ้ำนวังแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23060 1037010003          โรงเรียนบ้ำนนำสีนวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23061 1037010004          โรงเรียนบ้ำนป่ำติ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23062 1037010005          โรงเรียนบ้ำนนำเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23063 1037010006          โรงเรียนโคกศรีหนองคลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23064 1037010007          โรงเรียนบ้ำนสำมัคคีพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23065 1037010008          โรงเรียนบ้ำนไก่ค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23066 1037010009          โรงเรียนบ่อบุโปโล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23067 1037010010          โรงเรียนบ้ำนไร่สมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23068 1037010011          โรงเรียนบ้ำนโคกค่ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23069 1037010012          โรงเรียนบ้ำนคึมใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23070 1037010013          โรงเรียนบ้ำนภูเขำขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23071 1037010014          โรงเรียนบ้ำนดอนไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23072 1037010015          โรงเรียนบ้ำนหนองเม็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23073 1037010016          โรงเรียนบ้ำนนำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23074 1037010017          โรงเรียนบ้ำนหัวภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23075 1037010018          โรงเรียนบ้ำนดอนเมย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23076 1037010019          โรงเรียนบ้ำนหนองปลิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23077 1037010020          โรงเรียนบ้ำนก่อ(รำมค ำแหงอนุสรณ์ 2) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23078 1037010021          โรงเรียนหนองนำเทิงโนนผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

23079 1037010022          โรงเรียนบ้ำนนำจิกหนองทุ่งมนต์หนองชำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23080 1037010023          โรงเรียนบ้ำนเชือก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23081 1037010024          โรงเรียนนำแต้โคกส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23082 1037010025          โรงเรียนบ้ำนกุดน  ำกิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23083 1037010026          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำหนำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23084 1037010027          โรงเรียนนำผือโคกกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23085 1037010028          โรงเรียนโคกสวำสด์ิหนองสองห้องดอนแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23086 1037010029          โรงเรียนบ้ำนโคกสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23087 1037010030          โรงเรียนบ้ำนนำเรือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23088 1037010031          โรงเรียนบ้ำนนำยม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23089 1037010032          โรงเรียนบ้ำนนำเยีย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23090 1037010033          โรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23091 1037010034          โรงเรียนบ้ำนนำดอกไม้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23092 1037010035          โรงเรียนบ้ำนโคกช้ำงฮ้ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23093 1037010036          โรงเรียนบ้ำนนำโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23094 1037010037          โรงเรียนบ้ำนดงสวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23095 1037010038          โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนหนองมะแซว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23096 1037010039          โรงเรียนนำวังกุดตำกล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23097 1037010040          โรงเรียนบ้ำนนำค ำสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23098 1037010041          โรงเรียนบ้ำนนำหมอม้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23099 1037010042          โรงเรียนบ้ำนหนองเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23100 1037010043          โรงเรียนบ้ำนแก้งกฐิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

23101 1037010044          โรงเรียนบ้ำนยำงค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23102 1037010045          โรงเรียนบ้ำนดงบังพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23103 1037010046          โรงเรียนบ้ำนค ำสร้ำงบ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23104 1037010047          โรงเรียนบ้ำนดอนดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23105 1037010048          โรงเรียนชุมชนบ้ำนน  ำปลีก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23106 1037010049          โรงเรียนบ้ำนโนนโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23107 1037010050          โรงเรียนโพธ์ิศิลำนำหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23108 1037010051          โรงเรียนนำห้วยยำงสองคอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23109 1037010052          โรงเรียนก้ำวหน้ำสำมัคคีค ำงูเหลือม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23110 1037010053          โรงเรียนบ้ำนโนนหนำมแท่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23111 1037010054          โรงเรียนโสกโดนค ำไหลค ำเตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23112 1037010055          โรงเรียนบ้ำนทับเมย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23113 1037010056          โรงเรียนบ้ำนค ำกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23114 1037010057          โรงเรียนบ้ำนเจริญสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23115 1037010058          โรงเรียนพุทธอุทยำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23116 1037010059          โรงเรียนม่ิงมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23117 1037010060          โรงเรียนบ้ำนดอนแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23118 1037010061          โรงเรียนบ้ำนโนนจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23119 1037010062          โรงเรียนเมืองอ ำนำจเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23120 1037010063          โรงเรียนดอนหวำยตำใกล้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23121 1037010064          โรงเรียนอนุบำลอ ำนำจเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23122 1037010065          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 91(โคกจักจ่ัน) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

23123 1037010066          โรงเรียนบ้ำนทุ่งสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23124 1037010067          โรงเรียนปลำค้ำวหนองน  ำเท่ียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23125 1037010068          โรงเรียนบ้ำนถ่อนใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23126 1037010069          โรงเรียนบ้ำนก่อนำดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23127 1037010070          โรงเรียนบ้ำนโคกก่องนคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23128 1037010071          โรงเรียนบ้ำนสร้ำงนกทำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23129 1037010072          โรงเรียนบ้ำนโนนดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23130 1037010073          โรงเรียนค ำมะโค้งหนองแฝก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23131 1037010074          โรงเรียนขำมนำเพียงโคกยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23132 1037010075          โรงเรียนบ้ำนบำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23133 1037010076          โรงเรียนพัฒนำสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23134 1037010077          โรงเรียนบ้ำนดงสีโท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23135 1037010078          โรงเรียนค ำมะเบ่ือแสงเพชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23136 1037010079          โรงเรียนบ้ำนโคกสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23137 1037010080          โรงเรียนห้วยไร่หำดทรำยมูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23138 1037010081          โรงเรียนภักดีเจริญหัวนำโคกช้ำงมะนำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23139 1037010082          โรงเรียนบ้ำนหนองแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23140 1037010083          โรงเรียนบ้ำนค ำปอแก้วค ำไหล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23141 1037010084          โรงเรียนเหล่ำพรวนป่ำกุงโนนสวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23142 1037010085          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวสงยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23143 1037010086          โรงเรียนบ้ำนค ำแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23144 1037010087          โรงเรียนบ้ำนค ำเดือย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

23145 1037010088          โรงเรียนบ้ำนโคกจักจ่ัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23146 1037010089          โรงเรียนดงแสนแก้วดงส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23147 1037010090          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำยำงชุมสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23148 1037010091          โรงเรียนนำเจริญหนองแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23149 1037010092          โรงเรียนบ้ำนโคกก่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23150 1037010093          โรงเรียนบ้ำนบุ่งเขียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23151 1037010094          โรงเรียนบ้ำนสำยนำดงอุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23152 1037010095          โรงเรียนบ้ำนหินกองสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23153 1037010096          โรงเรียนบ้ำนพุทธรักษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23154 1037010097          โรงเรียนบ้ำนนำงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23155 1037010098          โรงเรียนบ้ำนโสกกระแต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23156 1037010099          โรงเรียนชุมชนโคกสำรวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23157 1037010100          โรงเรียนบ้ำนคันสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23158 1037010101          โรงเรียนบ้ำนหินขัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23159 1037010102          โรงเรียนบ้ำนโนนกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23160 1037010103          โรงเรียนอนุบำลชำนุมำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23161 1037010104          โรงเรียนบ้ำนนำสีดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23162 1037010105          โรงเรียนนิคมชำนุมำนสงเครำะห์ 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23163 1037010106          โรงเรียนนิคมชำนุมำนสงเครำะห์ 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23164 1037010107          โรงเรียนนิคมชำนุมำนสงเครำะห์ 3 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23165 1037010108          โรงเรียนบ้ำนหินส่ิว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23166 1037010109          โรงเรียนบ้ำนหนองแมงดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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23167 1037010110          โรงเรียนบ้ำนห้วยทม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23168 1037010111          โรงเรียนสำมแยกผดุงวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23169 1037010112          โรงเรียนบ้ำนค ำโพน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23170 1037010113          โรงเรียนบ้ำนนิคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23171 1037010114          โรงเรียนบ้ำนโค้งอร่ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23172 1037010115          โรงเรียนหินเกิ งธำรศิลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23173 1037010116          โรงเรียนบ้ำนหินกอง(บ้ำนนำมน) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23174 1037010117          โรงเรียนบ้ำนสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23175 1037010118          โรงเรียนบ้ำนโคกพระวินัยดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23176 1037010119          โรงเรียนสำมแยกชมภูโคกเจริญยำงเครือพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23177 1037010120          โรงเรียนบ้ำนนำป่ำแซง(ประชำสำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23178 1037010121          โรงเรียนบ้ำนค ำย่ำนำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23179 1037010122          โรงเรียนอนุบำลปทุมรำชวงศำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23180 1037010123          โรงเรียนบ้ำนหนองแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23181 1037010124          โรงเรียนบ้ำนห้วยงูเหลือม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23182 1037010125          โรงเรียนบ้ำนทวีผล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23183 1037010126          โรงเรียนบ้ำนโนนส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23184 1037010127          โรงเรียนบ้ำนโนนงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23185 1037010128          โรงเรียนม่วงโป้หนองน  ำขุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23186 1037010129          โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยำงสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23187 1037010130          โรงเรียนบ้ำนชูชำติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23188 1037010131          โรงเรียนบ้ำนลือนำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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23189 1037010132          โรงเรียนบ้ำนแสนสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23190 1037010133          โรงเรียนบ้ำนโสกใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23191 1037010134          โรงเรียนบ้ำนเกษมสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23192 1037010135          โรงเรียนบ้ำนฤกษ์อุดมอู่สะเภำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23193 1037010136          โรงเรียนบ้ำนสงยำงนำตำกล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23194 1037010137          โรงเรียนหนองข่ำป่ำหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23195 1037010138          โรงเรียนบ้ำนหนองไฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23196 1037010139          โรงเรียนบ้ำนตำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23197 1037010140          โรงเรียนบ้ำนนำผำง(วิบูลรำษฎร์สำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23198 1037010141          โรงเรียนบ้ำนหนองสะโน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23199 1037010142          โรงเรียนบ้ำนค ำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23200 1037010143          โรงเรียนบ้ำนสว่ำงใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23201 1037010144          โรงเรียนบ้ำนดอนดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23202 1037010145          โรงเรียนบ้ำนดอนชำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23203 1037010146          โรงเรียนบ้ำนห้วย(คุรุประชำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23204 1037010147          โรงเรียนบ้ำนสร้อย(ประชำรัฐรังสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23205 1037010148          โรงเรียนบ้ำนจำนลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23206 1037010149          โรงเรียนบ้ำนโนนหวำงโนนกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23207 1037010150          โรงเรียนบ้ำนผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23208 1037010151          โรงเรียนบ้ำนดอนแดงนำโนน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23209 1037010152          โรงเรียนบ้ำนศรีคุณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23210 1037010153          โรงเรียนอุ่มยำงหนองด่ัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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23211 1037010154          โรงเรียนนำแวงหนองหัวลิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23212 1037010156          โรงเรียนบ้ำนม่วงสวำสด์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23213 1037010157          โรงเรียนอนุบำลพนำ(อุดมวิทยำกร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23214 1037010158          โรงเรียนบ้ำนพนำนต์(สำมัคคีวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23215 1037010159          โรงเรียนบ้ำนต ำแย(ประชำสงเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23216 1037010160          โรงเรียนบ้ำนนำสะแบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23217 1037010161          โรงเรียนชุมชนบ้ำนเสำรีก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23218 1037010162          โรงเรียนบ้ำนอีเก้ง(ประชำรัฐนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23219 1037010163          โรงเรียนไม้กลอนดอนหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23220 1037010164          โรงเรียนบ้ำนโพนเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23221 1037010165          โรงเรียนโนนทุ่งดอนชำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23222 1037010166          โรงเรียนบ้ำนหัวดอนขำมสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23223 1037010167          โรงเรียนโนนสูงโคกกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23224 1037010168          โรงเรียนบ้ำนถ่อนดอนม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23225 1037010169          โรงเรียนบ้ำนนำยูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23226 1037010170          โรงเรียนบ้ำนจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23227 1037010171          โรงเรียนบ้ำนโคกกลำงเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23228 1037010172          โรงเรียนบ้ำนโนนสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23229 1037010173          โรงเรียนบ้ำนนำเวียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23230 1037010174          โรงเรียนบ้ำนห่องเตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23231 1037010175          โรงเรียนบ้ำนโพนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23232 1037010176          โรงเรียนบ้ำนโป่งหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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23233 1037010177          โรงเรียนบ้ำนหนองโนสวนโคก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23234 1037010178          โรงเรียนบ้ำนนำหนองใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23235 1037010179          โรงเรียนบ้ำนศรีรำชำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23236 1037010180          โรงเรียนชุมชนบ้ำนไร่สีสุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23237 1037010181          โรงเรียนบ้ำนหนองคล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23238 1037010182          โรงเรียนบ้ำนบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23239 1037010183          โรงเรียนชุมชนบ้ำนนำไร่ใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23240 1037010184          โรงเรียนบ้ำนคึมข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23241 1037010185          โรงเรียนบ้ำนนำสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23242 1037010186          โรงเรียนอนุบำลเสนำงคนิคม(หนองทับม้ำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23243 1037010187          โรงเรียนบ้ำนหนองสำมสี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23244 1037010188          โรงเรียนบ้ำนสมสะอำดเนินกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23245 1037010189          โรงเรียนบ้ำนโนนสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23246 1037010190          โรงเรียนบ้ำนหนองไฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23247 1037010191          โรงเรียนบ้ำนหนองมะเส่ียงโนนม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23248 1037010192          โรงเรียนบ้ำนนำอุดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23249 1037010193          โรงเรียนบ้ำนดอนหมู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23250 1037010194          โรงเรียนบ้ำนหนองแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23251 1037010195          โรงเรียนชุมชนบ้ำนค ำพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23252 1037010196          โรงเรียนโคกชำดกลำงท่ำโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23253 1037010197          โรงเรียนบ้ำนท่ำยำงชุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23254 1037010198          โรงเรียนบ้ำนโนนหนำมแท่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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23255 1037010199          โรงเรียนบ้ำนโนนเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23256 1037010200          โรงเรียนบ้ำนดู่พัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23257 1037010201          โรงเรียนบ้ำนเป้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23258 1037010202          โรงเรียนหัวดงหนองคลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23259 1037010203          โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23260 1037010204          โรงเรียนบ้ำนชำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23261 1037010205          โรงเรียนชุมชนบ้ำนจิกดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23262 1037010206          โรงเรียนบ้ำนโพนขวำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23263 1037010207          โรงเรียนบ้ำนโนนผักหวำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23264 1037010208          โรงเรียนบ้ำนหนองเทำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23265 1037010209          โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23266 1037010210          โรงเรียนบ้ำนขุมเหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23267 1037010211          โรงเรียนคุรุประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23268 1037010212          โรงเรียนบ้ำนชะแงะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23269 1037010213          โรงเรียนบ้ำนโนนค้อทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23270 1037010214          โรงเรียนบ้ำนโพนเมืองน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23271 1037010215          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำขวำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23272 1037010216          โรงเรียนบ้ำนเวียงหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23273 1037010217          โรงเรียนอนุบำลหัวตะพำน(รัตนวำรี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23274 1037010218          โรงเรียนประชำรัฐวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23275 1037010219          โรงเรียนบ้ำนหนองแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23276 1037010220          โรงเรียนบ้ำนเสียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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23277 1037010221          โรงเรียนบ้ำนค ำข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23278 1037010222          โรงเรียนบ้ำนค ำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23279 1037010223          โรงเรียนบ้ำนนำคู(คุรุรำษฎร์อุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23280 1037010224          โรงเรียนบ้ำนโนนแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23281 1037010225          โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23282 1037010226          โรงเรียนบ้ำนสร้ำงถ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23283 1037010227          โรงเรียนบ้ำนใหม่พัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23284 1037010228          โรงเรียนบ้ำนโคกเลำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23285 1037010229          โรงเรียนบ้ำนหนองแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23286 1037010230          โรงเรียนบ้ำนโนนค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23287 1037010231          โรงเรียนบ้ำนบ่อชะเนง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23288 1037010232          โรงเรียนบ้ำนค ำเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23289 1037010233          โรงเรียนบ้ำนดอนว่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23290 1037010234          โรงเรียนบ้ำนหนองขอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23291 1037010235          โรงเรียนบ้ำนโสกท่ำวังหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23292 1037010236          โรงเรียนบ้ำนหัวตะพำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23293 1037010237          โรงเรียนบ้ำนกุงชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23294 1037010238          โรงเรียนบ้ำนดงบังโนนจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23295 1037010239          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำฝ้ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23296 1037010240          โรงเรียนบ้ำนหนองยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23297 1037010241          โรงเรียนบ้ำนดอนชีหนองมะยอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23298 1037010242          โรงเรียนบ้ำนจอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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23299 1037010243          โรงเรียนบ้ำนดงมะยำงหนองนกหอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23300 1037010244          โรงเรียนบ้ำนแยหนองแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23301 1037010245          โรงเรียนบ้ำนโคกกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23302 1037010246          โรงเรียนบ้ำนกุดสิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23303 1037010247          โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23304 1037010248          โรงเรียนอนุบำลลืออ ำนำจ (ชุมชนเปือยหัวดง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23305 1037010249          โรงเรียนบ้ำนน  ำท่วม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23306 1037010250          โรงเรียนประชำสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23307 1037010251          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำฝ้ำยศำลำสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23308 1037010252          โรงเรียนบ้ำนน  ำซับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23309 1037010253          โรงเรียนบ้ำนนำดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23310 1037010254          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำเลิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23311 1037010255          โรงเรียนบ้ำนไร่ขี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23312 1037010256          โรงเรียนบ้ำนนำอุดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23313 1037010257          โรงเรียนบ้ำนฟ้ำห่วน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23314 1037010258          โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23315 1037010259          โรงเรียนบ้ำนหนองหิ งโคกเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23316 1037010260          โรงเรียนอนุบำลลืออ ำนำจ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23317 1037010261          โรงเรียนบ้ำนยำงช้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23318 1037010262          โรงเรียนต ำรวจตะเวนชำยแดนบ้ำนป่ำก่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23319 1037012001          โรงเรียนอ ำนำจเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23320 1037012002          โรงเรียนชำนุมำนวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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23321 1037012003          โรงเรียนปทุมรำชวงศำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23322 1037012004          โรงเรียนลือวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23323 1037012005          โรงเรียนคึมใหญ่วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23324 1037012006          โรงเรียนค ำเข่ือนแก้ววิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23325 1037012007          โรงเรียนปลำค้ำววิทยำนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23326 1037012008          โรงเรียนน  ำปลีกศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23327 1037012009          โรงเรียนนำวังวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23328 1037012010          โรงเรียนนำจิกพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23329 1037012011          โรงเรียนนำยมวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23330 1037012012          โรงเรียนสร้ำงนกทำวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23331 1037012013          โรงเรียนอ ำนำจเจริญพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23332 1037012014          โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 54 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23333 1037012015          โรงเรียนพนำศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23334 1037012016          โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23335 1037012017          โรงเรียนเสนำงคนิคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23336 1037012018          โรงเรียนนำเวียงจุลดิศวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23337 1037012019          โรงเรียนหัวตะพำนวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23338 1037012020          โรงเรียนศรีเจริญศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23339 1037012021          โรงเรียนจิกดู่วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23340 1037012022          โรงเรียนลืออ ำนำจวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23341 1037012023          โรงเรียนมัธยมแมด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23342 1038660085          โรงเรียนเทศบำลท่ำสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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23343 1039010001          โรงเรียนโพธ์ิศรีสะอำดวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23344 1039010002          โรงเรียนบ้ำนโนนอุดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23345 1039010003          โรงเรียนยำงหลวงพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23346 1039010004          โรงเรียนทุ่งโปร่งประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23347 1039010005          โรงเรียนบ้ำนโนนสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23348 1039010006          โรงเรียนบ้ำนกุดจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23349 1039010007          โรงเรียนบ้ำนห้วยข่ำโนนสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23350 1039010008          โรงเรียนบ้ำนหนองกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23351 1039010009          โรงเรียนชุมชนนำค ำไฮวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23352 1039010010          โรงเรียนบ้ำนกุดฉิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23353 1039010011          โรงเรียนบ้ำนนำมะเฟือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23354 1039010012          โรงเรียนบ้ำนทรำยงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23355 1039010013          โรงเรียนบ้ำนโนนสมบูรณ์พัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23356 1039010014          โรงเรียนบ้ำนหนองศำลำโนนสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23357 1039010015          โรงเรียนบ้ำนกุดเต่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23358 1039010016          โรงเรียนบ้ำนนำอ่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23359 1039010017          โรงเรียนบ้ำนโนนขมิ น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23360 1039010018          โรงเรียนบ้ำนห้วยโจด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23361 1039010019          โรงเรียนบ้ำนโนนคูณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23362 1039010020          โรงเรียนบ้ำนนำเลิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23363 1039010021          โรงเรียนบ้ำนห้วยไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23364 1039010022          โรงเรียนร่มเกล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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23365 1039010023          โรงเรียนบ้ำนโนนทัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23366 1039010024          โรงเรียนบ้ำนอ่ำงบูรพำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23367 1039010025          โรงเรียนบ้ำนภูพำนค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23368 1039010026          โรงเรียนบ้ำนหินคูณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23369 1039010027          โรงเรียนบ้ำนข้องโป้สำขำบ้ำนค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23370 1039010028          โรงเรียนบ้ำนโคกกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23371 1039010029          โรงเรียนบ้ำนข้องโป้สำขำบ้ำนโนนหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23372 1039010030          โรงเรียนบ้ำนดอนนำดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23373 1039010031          โรงเรียนบ้ำนข้องโป้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23374 1039010032          โรงเรียนชุมชนบ้ำนขำมธำตุวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23375 1039010033          โรงเรียนบ้ำนห้วยค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23376 1039010034          โรงเรียนบ้ำนโคกม่วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23377 1039010035          โรงเรียนบ้ำนพร้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23378 1039010036          โรงเรียนบ้ำนบกโนนเรียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23379 1039010037          โรงเรียนบ้ำนศรีสุขนำล้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23380 1039010038          โรงเรียนบ้ำนบกฯสำขำบ้ำนพันดอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23381 1039010039          โรงเรียนบ้ำนโนนสูงใหม่วังทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23382 1039010040          โรงเรียนบ้ำนบุ่งบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23383 1039010041          โรงเรียนป่ำไม้งำมโนนนำดีประชำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23384 1039010042          โรงเรียนบ้ำนโคกกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23385 1039010043          โรงเรียนบ้ำนโคกน  ำเกี ยง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23386 1039010044          โรงเรียนบ้ำนลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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23387 1039010045          โรงเรียนบ้ำนห้วยหำมต่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23388 1039010046          โรงเรียนบ้ำนห้วยลึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23389 1039010047          โรงเรียนบ้ำนต ำแย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23390 1039010048          โรงเรียนบ้ำนคึมชำดห้วยบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23391 1039010049          โรงเรียนบ้ำนนำวังเวิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23392 1039010050          โรงเรียนบ้ำนล ำภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23393 1039010051          โรงเรียนอนุบำลหนองบัวล ำภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23394 1039010053          โรงเรียนพิศำลวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23395 1039010054          โรงเรียนหนองบัววิทยำยน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23396 1039010055          โรงเรียนบ้ำนวังหม่ืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23397 1039010056          โรงเรียนบ้ำนวังน  ำขำวชนูปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23398 1039010057          โรงเรียนบ้ำนสุขเกษม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23399 1039010058          โรงเรียนบ้ำนห้วยทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23400 1039010059          โรงเรียนบ้ำนภูพำนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23401 1039010060          โรงเรียนบ้ำนเสำเล้ำโคกแก่นช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23402 1039010061          โรงเรียนบ้ำนหนองผือรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23403 1039010062          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 81(บ้ำนหนองภัยศูนย์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23404 1039010063          โรงเรียนบ้ำนดอนยำนำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23405 1039010064          โรงเรียนบ้ำนกองแป่มหนองสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23406 1039010065          โรงเรียนบ้ำนหินลับศิลำมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23407 1039010066          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวโซม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23408 1039010067          โรงเรียนบ้ำนโคกกลำงโนนงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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23409 1039010068          โรงเรียนบ้ำนหนองปลำขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23410 1039010069          โรงเรียนบ้ำนหนองหว้ำวิทยำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23411 1039010070          โรงเรียนบ้ำนเพ็กเฟ้ือย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23412 1039010071          โรงเรียนบ้ำนหนองผ ำโคกสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23413 1039010072          โรงเรียนหัวนำศึกษำวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23414 1039010073          โรงเรียนบ้ำนข่ำดอนเข็ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23415 1039010074          โรงเรียนบ้ำนดินทรำยอ่อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23416 1039010075          โรงเรียนบ้ำนโนนสวรรค์หนองแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23417 1039010076          โรงเรียนบ้ำนดอนหัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23418 1039010077          โรงเรียนบ้ำนโนนม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23419 1039010078          โรงเรียนบ้ำนหนองแสงนำล้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23420 1039010079          โรงเรียนชุมชนบ้ำนกุดดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23421 1039010080          โรงเรียนบ้ำนหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23422 1039010081          โรงเรียนบ้ำนหนองเม็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23423 1039010082          โรงเรียนบ้ำนโสกช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23424 1039010083          โรงเรียนบ้ำนหัวขัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23425 1039010084          โรงเรียนนิคมสงเครำะห์ 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23426 1039010085          โรงเรียนบ้ำนกุดคอเมย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23427 1039010086          โรงเรียนโคกม่วงประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23428 1039010087          โรงเรียนบ้ำนตำดไฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23429 1039010088          โรงเรียนบ้ำนข่ำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23430 1039010089          โรงเรียนบ้ำนหนองปิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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23431 1039010090          โรงเรียนบ้ำนวังมน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23432 1039010091          โรงเรียนบ้ำนวังมนสำขำชัยมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23433 1039010092          โรงเรียนบ้ำนโคกใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23434 1039010095          โรงเรียนบ้ำนหนองตำนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23435 1039010096          โรงเรียนบ้ำนหนองสะแบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23436 1039010097          โรงเรียนบ้ำนโนนปอแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23437 1039010098          โรงเรียนนิคมสงเครำะห์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23438 1039010099          โรงเรียนบ้ำนโคกสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23439 1039010100          โรงเรียนบ้ำนดงบำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23440 1039010101          โรงเรียนบ้ำนโสกแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23441 1039010102          โรงเรียนนิคมสงเครำะห์ 4 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23442 1039010103          โรงเรียนบ้ำนโนนตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23443 1039010104          โรงเรียนบ้ำนโนนสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23444 1039010105          โรงเรียนบ้ำนโนนเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23445 1039010106          โรงเรียนบ้ำนห้วยบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23446 1039010107          โรงเรียนบ้ำนโคกม่วงชุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23447 1039010108          โรงเรียนบ้ำนโนนสงเปลือย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23448 1039010109          โรงเรียนโนนสังวิทยำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23449 1039010110          โรงเรียนบ้ำนโคกกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23450 1039010111          โรงเรียนบ้ำนโสกจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23451 1039010112          โรงเรียนบ้ำนฝำยหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23452 1039010113          โรงเรียนบ้ำนหนองแวงงิ วตำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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23453 1039010114          โรงเรียนบ้ำนท่ำศิลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23454 1039010115          โรงเรียนบ้ำนกุดแห่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23455 1039010116          โรงเรียนบ้ำนค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23456 1039010117          โรงเรียนบ้ำนหนองทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23457 1039010118          โรงเรียนบ้ำนหนองนกเขียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23458 1039010119          โรงเรียนบ้ำนกุดฉิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23459 1039010120          โรงเรียนบ้ำนหนองเล้ำข้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23460 1039010121          โรงเรียนนิคมโคกม่วงศรีสมพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23461 1039010122          โรงเรียนบ้ำนหินส่ิว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23462 1039010123          โรงเรียนบ้ำนถ่ิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23463 1039010124          โรงเรียนบ้ำนโนนสูงหนองสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23464 1039010125          โรงเรียนบ้ำนกุดกวำงสร้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23465 1039010126          โรงเรียนบ้ำนโสกก้ำนเหลือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23466 1039010127          โรงเรียนบ้ำนโสกแคนหนองหญ้ำปล้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23467 1039010128          โรงเรียนปรำงค์กู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23468 1039010129          โรงเรียนนิคมวัฒนำ 6 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23469 1039010130          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวเงิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23470 1039010131          โรงเรียนบ้ำนหนองแวงป่งสัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23471 1039010132          โรงเรียนนิคมสงเครำะห์ 3 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23472 1039010133          โรงเรียนบ้ำนหนองเหมือดแอ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23473 1039010134          โรงเรียนบ้ำนท่ำลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23474 1039010135          โรงเรียนหนองกุงจำรย์ผำงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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23475 1039010136          โรงเรียนบ้ำนโคกป่ำกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23476 1039010137          โรงเรียนบ้ำนหนองลุมพุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23477 1039010138          โรงเรียนบ้ำนหนองกุงค ำไฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23478 1039010139          โรงเรียนบ้ำนกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23479 1039010140          โรงเรียนบ้ำนกุดแท่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23480 1039010141          โรงเรียนบ้ำนวังคูณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23481 1039010142          โรงเรียนบ้ำนนำทม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23482 1039010143          โรงเรียนบ้ำนนำชุมแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23483 1039010144          โรงเรียนบ้ำนโนนเสถียร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23484 1039010145          โรงเรียนบ้ำนทรำยมูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23485 1039010146          โรงเรียนบ้ำนหนองอุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23486 1039010147          โรงเรียนบ้ำนหนองขำมท่ำงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23487 1039010148          โรงเรียนบ้ำนดอนข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23488 1039010149          โรงเรียนบ้ำนหนองขำมท่ำงำมสำขำบ้ำนกุดหัวแฮด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23489 1039010150          โรงเรียนบ้ำนหนองอุสำขำเหล่ำนำดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23490 1039010151          โรงเรียนบ้ำนห้วยบ่อทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23491 1039010152          โรงเรียนชุมชนบ้ำนนำกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23492 1039010153          โรงเรียนบ้ำนโคกม่วงทองวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23493 1039010154          โรงเรียนบ้ำนกุดดุกสุขเกษม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23494 1039010155          โรงเรียนบ้ำนโคกล่ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23495 1039010156          โรงเรียนบ้ำนโนนงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23496 1039010157          โรงเรียนบ้ำนโคกสน่ัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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23497 1039010158          โรงเรียนบ้ำนหนองผือท่ำปำกเป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23498 1039010159          โรงเรียนบ้ำนแกท่ำวำรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23499 1039010160          โรงเรียนบ้ำนโนนส ำรำญสมสนุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23500 1039010161          โรงเรียนบ้ำนวังไฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23501 1039010162          โรงเรียนบ้ำนโนนข่ำ(พอง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23502 1039010163          โรงเรียนนำหนองทุ่มตำลเด่ียวสระแก้ววิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23503 1039010164          โรงเรียนบ้ำนโนนสงวนสิบเก้ำโปร่งวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23504 1039010165          โรงเรียนบ้ำนโนนหว้ำทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23505 1039010166          โรงเรียนบ้ำนตะเคียนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23506 1039010167          โรงเรียนบ้ำนฝำยหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23507 1039010168          โรงเรียนบ้ำนมอเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23508 1039010169          โรงเรียนบ้ำนโนนสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23509 1039010170          โรงเรียนโนนคูณวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23510 1039010171          โรงเรียนบ้ำนทุ่งโพธ์ินำอุดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23511 1039010172          โรงเรียนบ้ำนโต่งโต้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23512 1039010173          โรงเรียนบ้ำนวังโปร่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23513 1039010174          โรงเรียนบ้ำนวังโพนคึมน  ำเกลี ยง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23514 1039010175          โรงเรียนหินตลำดศรีสง่ำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23515 1039010176          โรงเรียนหินตลำดศรีสง่ำวิทยำสำขำศรีภูทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23516 1039010177          โรงเรียนบ้ำนวังแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23517 1039010178          โรงเรียนบ้ำนห้วยบง(ธนำคำรกรุงเทพฯ 19) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23518 1039010179          โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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23519 1039010180          โรงเรียนบ้ำนห้วยไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23520 1039010181          โรงเรียนบ้ำนมอใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23521 1039010182          โรงเรียนเมืองใหม่วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23522 1039010183          โรงเรียนบ้ำนหนองทุ่งมน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23523 1039010184          โรงเรียนบ้ำนโนนสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23524 1039010185          โรงเรียนบ้ำนยำงหล่อโนนสวนกล้วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23525 1039010186          โรงเรียนบ้ำนดอนเกล็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23526 1039010187          โรงเรียนบ้ำนป่ำคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23527 1039010188          โรงเรียนบ้ำนสันป่ำพลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23528 1039010189          โรงเรียนบ้ำนโนนสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23529 1039010190          โรงเรียนบ้ำนศรีบุญเรือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23530 1039010191          โรงเรียนบ้ำนห้วยฮวกจอมทองนำฝำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23531 1039010192          โรงเรียนบ้ำนโคกสูงโคกสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23532 1039010193          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23533 1039010194          โรงเรียนบ้ำนหนองแตง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23534 1039010195          โรงเรียนบ้ำนห้วยหว้ำวังทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23535 1039010196          โรงเรียนบ้ำนนำแพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23536 1039010197          โรงเรียนบ้ำนหนองกุงแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23537 1039010198          โรงเรียนบ้ำนโนนสะอำดรำษฎร์อุปภัมถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23538 1039010199          โรงเรียนบ้ำนคอกวัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23539 1039010200          โรงเรียนบ้ำนผำสุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23540 1039010201          โรงเรียนบ้ำนหนองคังคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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23541 1039010202          โรงเรียนบ้ำนนำส ำรำญรุ่งเรือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23542 1039010203          โรงเรียนบ้ำนผำเสด็จ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23543 1039010204          โรงเรียนบ้ำนผำสุกสำขำผำสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23544 1039010206          โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23545 1039010207          โรงเรียนบ้ำนหนองโกโนนประดู่วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23546 1039010208          โรงเรียนบ้ำนส ำรำญสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23547 1039010209          โรงเรียนบ้ำนกุดหำนสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23548 1039010210          โรงเรียนดอนปอวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23549 1039010211          โรงเรียนบ้ำนนำทับควำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23550 1039010212          โรงเรียนบ้ำนบุ่งแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23551 1039010213          โรงเรียนบ้ำนหนองโน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23552 1039010214          โรงเรียนบ้ำนสร้ำงเส่ียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23553 1039010215          โรงเรียนกุดจิกวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23554 1039010216          โรงเรียนโนนข่ำประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23555 1039010217          โรงเรียนบ้ำนโปร่งแจ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23556 1039010218          โรงเรียนบ้ำนห้วยกวำงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23557 1039010219          โรงเรียนบ้ำนนำดีคุรุรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23558 1039012001          โรงเรียนหนองบัวพิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23559 1039012002          โรงเรียนบ้ำนขำมพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23560 1039012003          โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23561 1039012004          โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวล ำภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23562 1039012005          โรงเรียนโนนสังวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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23563 1039012006          โรงเรียนโนนเมืองวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23564 1039012007          โรงเรียนกุดดู่พิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23565 1039012008          โรงเรียนหนองเรือพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23566 1039012009          โรงเรียนยำงหล่อวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23567 1039012010          โรงเรียนกุงแก้ววิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23568 1039012011          โรงเรียนนำกอกวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23569 1039012012          โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23570 1039012013          โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23571 1039020001          โรงเรียนบ้ำนกุดดินจ่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23572 1039020002          โรงเรียนบ้ำนหม่ำนศรีทองวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23573 1039020003          โรงเรียนหนองแต้ศึกษำประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23574 1039020004          โรงเรียนบ้ำนอำบช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23575 1039020005          โรงเรียนบ้ำนโนนสว่ำงบวรวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23576 1039020006          โรงเรียนบ้ำนหนองทุ่มโนนสูงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23577 1039020007          โรงเรียนกุดแห่วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23578 1039020008          โรงเรียนบ้ำนป่ำแดงงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23579 1039020009          โรงเรียนบ้ำนสนำมชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23580 1039020010          โรงเรียนบ้ำนนำสมใจ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23581 1039020011          โรงเรียนบ้ำนยำงชุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23582 1039020012          โรงเรียนบ้ำนเก่ำกลอยกุดกระสู้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23583 1039020013          โรงเรียนบ้ำนหนองแวงค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23584 1039020014          โรงเรียนบ้ำนหนองแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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23585 1039020015          โรงเรียนบ้ำนขอบเหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23586 1039020016          โรงเรียนบ้ำนห้วยหำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23587 1039020017          โรงเรียนบ้ำนดงสวรรค์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23588 1039020018          โรงเรียนบ้ำนอุดมศรีวิไลวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23589 1039020019          โรงเรียนบ้ำนโป่งแคศรีถำวร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23590 1039020020          โรงเรียนบ้ำนหนองเอ่ียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23591 1039020021          โรงเรียนบ้ำนหนองด่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23592 1039020022          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวค ำแสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23593 1039020023          โรงเรียนบ้ำนกกค้อกกโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23594 1039020024          โรงเรียนนครชัยประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23595 1039020025          โรงเรียนบ้ำนโนนไหมโนนศิลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23596 1039020026          โรงเรียนบ้ำนโนนเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23597 1039020027          โรงเรียนบ้ำนภูพระโนนผักหวำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23598 1039020028          โรงเรียนบ้ำนภูพระโนนผักหวำนสำขำมอเลี ยว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23599 1039020029          โรงเรียนบ้ำนโนนม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23600 1039020030          โรงเรียนบ้ำนแสงดำวโนนธำตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23601 1039020031          โรงเรียนบ้ำนก่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23602 1039020032          โรงเรียนบ้ำนเอื องโนนไร่โนนสำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23603 1039020033          โรงเรียนบ้ำนโนนงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23604 1039020034          โรงเรียนบ้ำนซ ำเสี ยว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23605 1039020036          โรงเรียนบ้ำนโนนตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23606 1039020037          โรงเรียนบ้ำนนำหนองทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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23607 1039020038          โรงเรียนบ้ำนฝ่ังแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23608 1039020039          โรงเรียนบ้ำนโนนสวรรค์ชัยมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23609 1039020040          โรงเรียนบ้ำนท่ำอุทัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23610 1039020041          โรงเรียนบ้ำนโนนสวำทหนองไพบูลย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23611 1039020042          โรงเรียนบ้ำนหนองกุงศรีโพธ์ิศรีสมพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23612 1039020043          โรงเรียนบ้ำนห้วยนำหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23613 1039020044          โรงเรียนหนองด้วงวังประทุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23614 1039020045          โรงเรียนบ้ำนซ ำขอนแก่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23615 1039020046          โรงเรียนบ้ำนโนนป่ำหว้ำนเชียงฮำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23616 1039020047          โรงเรียนยูงทองวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23617 1039020048          โรงเรียนบ้ำนกุดผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23618 1039020049          โรงเรียนบ้ำนนำไก่นำค ำน้อยวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23619 1039020050          โรงเรียนโนนสง่ำรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23620 1039020051          โรงเรียนบ้ำนดงมะไฟ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23621 1039020052          โรงเรียนบ้ำนนำไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23622 1039020053          โรงเรียนบ้ำนวังหินซำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23623 1039020054          โรงเรียนบ้ำนผำซ่อนโชคชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23624 1039020055          โรงเรียนบ้ำนกุดฮู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23625 1039020056          โรงเรียนบ้ำนสัมป่อยค่ำยเมืองแสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23626 1039020057          โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชำติหนองเห็นวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23627 1039020058          โรงเรียนบ้ำนนำด่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23628 1039020059          โรงเรียนบ้ำนเซินรำษฎร์เกษมศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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23629 1039020060          โรงเรียนบ้ำนโนนงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23630 1039020061          โรงเรียนบ้ำนนำดีค่ำยสว่ำงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23631 1039020062          โรงเรียนบ้ำนวิจิตรพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23632 1039020063          โรงเรียนบ้ำนโนนส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23633 1039020064          โรงเรียนบ้ำนหินฮำวน  ำกงวิทยทสำขำบ้ำนซ ำภูทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23634 1039020065          โรงเรียนบ้ำนนำตำแหลวดงยำงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23635 1039020066          โรงเรียนบ้ำนโนนสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23636 1039020067          โรงเรียนบ้ำนนำสี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23637 1039020068          โรงเรียนบ้ำนหินฮำวน  ำกงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23638 1039020069          โรงเรียนบ้ำนโคกทุ่งน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23639 1039020070          โรงเรียนโนนอุดมศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23640 1039020071          โรงเรียนโนนปอแดงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23641 1039020072          โรงเรียนบ้ำนต่ำงแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23642 1039020073          โรงเรียนบ้ำนดงบังมวลชนรังสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23643 1039020074          โรงเรียนโนนมะค่ำพรมนุสรณ์รำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23644 1039020075          โรงเรียนบ้ำนนำโมง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23645 1039020076          โรงเรียนบ้ำนต้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23646 1039020077          โรงเรียนบ้ำนโคกนกสำริกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23647 1039020078          โรงเรียนบ้ำนคลองเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23648 1039020079          โรงเรียนบ้ำนบุญทัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23649 1039020080          โรงเรียนบ้ำนหนองเหลือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23650 1039020081          อนุบำลสุวรรณคูหำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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23651 1039020082          โรงเรียนนำโกทรำยทองวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23652 1039020083          โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23653 1039020084          โรงเรียนบ้ำนภูเขำวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23654 1039020085          โรงเรียนเทพคีรีพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23655 1039020086          โรงเรียนบ้ำนนำซ ำจวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23656 1039020087          โรงเรียนบ้ำนนำส้มโฮง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23657 1039020088          โรงเรียนบ้ำนหนองค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23658 1039020089          โรงเรียนบ้ำนผำเวียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23659 1039020090          โรงเรียนบ้ำนนำแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23660 1039020091          โรงเรียนบ้ำนโคกนำเหล่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23661 1039020092          โรงเรียนบ้ำนโคกกะทอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23662 1039020093          โรงเรียนบ้ำนนำสมนึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23663 1039020094          โรงเรียนบ้ำนหินตั งบังพระจันทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23664 1039020095          โรงเรียนเกษตรนำสมหวังสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23665 1039020096          โรงเรียนบ้ำนนำกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23666 1039020097          โรงเรียนบ้ำนวังส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23667 1039020098          โรงเรียนบ้ำนผำวัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23668 1039020099          โรงเรียนบ้ำนโคกสง่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23669 1039020100          โรงเรียนบ้ำนถ  ำช้ำงอินทร์แปลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23670 1039020101          โรงเรียนบ้ำนไทยนิยม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23671 1039020102          โรงเรียนบ้ำนนำเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23672 1039020103          โรงเรียนบ้ำนนำสุรินทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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23673 1039020104          โรงเรียนบ้ำนโคกหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23674 1039020105          โรงเรียนบ้ำนโคกสะอำดหนองหัวช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23675 1039020106          โรงเรียนบ้ำนวังปลำป้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23676 1039022001          โรงเรียนสุวรรณคูหำพิทยำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23677 1039022002          โรงเรียนนำวังศึกษำวิช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23678 1039022003          โรงเรียนค ำแสนวิทยำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23679 1039022004          โรงเรียนดงมะไฟวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23680 1039022005          โรงเรียนนำแกวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23681 1039022006          โรงเรียนกุดดินจ่ีพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23682 1039022007          โรงเรียนฝ่ังแดงวิทยำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23683 1039022008          โรงเรียนภูซำงใหญ่วิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23684 1040010001          โรงเรียนชุมชนบ้ำนพรหมนิมิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23685 1040010002          โรงเรียนบ้ำนโคกแปะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23686 1040010003          โรงเรียนบ้ำนโคกสีวิทยำเสริม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23687 1040010004          โรงเรียนบ้ำนเลิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23688 1040010005          โรงเรียนบ้ำนหนองไหลหนองบัวทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23689 1040010006          โรงเรียนบ้ำนยำงหย่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23690 1040010007          โรงเรียนบ้ำนหนองเต่ำบึงเรือใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23691 1040010008          โรงเรียนบ้ำนหนองหัววัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23692 1040010009          โรงเรียนบ้ำนดอนช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23693 1040010010          โรงเรียนบ้ำนดอนหญ้ำนำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23694 1040010011          โรงเรียนบ้ำนป่ำสังข์หนองฮี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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23695 1040010012          โรงเรียนบ้ำนป่ำเหล่ือม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23696 1040010013          โรงเรียนบ้ำนหัวบึงหัวสระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23697 1040010014          โรงเรียนบ้ำนดอนแดงดอนน้อยวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23698 1040010015          โรงเรียนบ้ำนดอนหันวิทยำสำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23699 1040010016          โรงเรียนบ้ำนโนนเขวำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23700 1040010017          โรงเรียนบ้ำนโนนตุ่นประชำบ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23701 1040010018          โรงเรียนบ้ำนสว่ำงมรรคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23702 1040010019          โรงเรียนบ้ำนหลุบหญ้ำคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23703 1040010020          โรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำแพรกท่ำแร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23704 1040010021          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำนกชุมวิทยำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23705 1040010022          โรงเรียนบ้ำนแดงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23706 1040010023          โรงเรียนบ้ำนป่ำชำดคุรุประชำบ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23707 1040010024          โรงเรียนบ้ำนหนองกอยสิทธิรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23708 1040010025          โรงเรียนบ้ำนหนองหลุบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23709 1040010026          โรงเรียนชุมชนบ้ำนท่ำพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23710 1040010027          โรงเรียนบ้ำนท่ำพระเนำว์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23711 1040010028          โรงเรียนบ้ำนสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23712 1040010029          โรงเรียนบ้ำนหนองโข่ย(ประชำรัฐบ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23713 1040010030          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวดีหมี(คุรุสำมัคคี3) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23714 1040010031          โรงเรียนบ้ำนหนองแวงบวรวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23715 1040010032          โรงเรียนบ้ำนห้วยเตยพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23716 1040010033          โรงเรียนบ้ำนค ำบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

23717 1040010034          โรงเรียนบ้ำนโนนท่อนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23718 1040010035          โรงเรียนบ้ำนบึงแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23719 1040010036          โรงเรียนบ้ำนหนองค้ำกลำงฮุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23720 1040010037          โรงเรียนบ้ำนหนองเบ็ญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23721 1040010038          โรงเรียนสนำมบิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23722 1040010039          โรงเรียนอนุบำลขอนแก่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23723 1040010040          โรงเรียนบ้ำนโคกสีโคกเป้ีย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23724 1040010041          โรงเรียนบ้ำนค้อท่อนน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23725 1040010042          โรงเรียนบ้ำนโนนเรือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23726 1040010043          โรงเรียนบ้ำนโนนลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23727 1040010044          โรงเรียนบ้ำนหินลำดวังตอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23728 1040010046          โรงเรียนบ้ำนหนองกุงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23729 1040010047          โรงเรียนบ้ำนหนองปอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23730 1040010048          โรงเรียนบ้ำนซ ำจำนเนินทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23731 1040010049          โรงเรียนบ้ำนตอกแป้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23732 1040010050          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำเกวียนหัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23733 1040010051          โรงเรียนบ้ำนม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23734 1040010052          โรงเรียนบ้ำนหนองกุงคุรุประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23735 1040010053          โรงเรียนบ้ำนกุดนำงทุย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23736 1040010054          โรงเรียนบ้ำนแดงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23737 1040010055          โรงเรียนบ้ำนทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23738 1040010056          โรงเรียนบ้ำนค ำไฮหัวทุ่งประชำบ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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23739 1040010057          โรงเรียนบ้ำนเป็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23740 1040010058          โรงเรียนบ้ำนหนองขำมประชำบ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23741 1040010059          โรงเรียนบ้ำนหนองโจด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23742 1040010060          โรงเรียนบ้ำนกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23743 1040010061          โรงเรียนบ้ำนโคกฟันโปง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23744 1040010062          โรงเรียนบ้ำนทองหลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23745 1040010063          โรงเรียนบ้ำนหว้ำเหล่ำโพนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23746 1040010064          โรงเรียนบ้ำนหนองคู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23747 1040010065          โรงเรียนบ้ำนหนองทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23748 1040010066          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำนำดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23749 1040010067          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำนำงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23750 1040010068          โรงเรียนบ้ำนโคกสูงวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23751 1040010070          โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23752 1040010071          โรงเรียนบ้ำนดอนดู่คุรุรำษฎร์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23753 1040010072          โรงเรียนบ้ำนบึงฉิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23754 1040010073          โรงเรียนบ้ำนบึงเนียมบึงใคร่นุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23755 1040010074          โรงเรียนบ้ำนบึงสวำงค์คุยโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23756 1040010075          โรงเรียนบ้ำนสงเปือยฮ่องเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23757 1040010076          โรงเรียนบ้ำนดงพอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23758 1040010077          โรงเรียนบ้ำนผือ(สวัสด์ิรำษฎร์วิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23759 1040010078          โรงเรียนพระคือหนองโพธ์ิวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23760 1040010079          โรงเรียนบ้ำนเลิงเปือย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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23761 1040010080          โรงเรียนอำนันทนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23762 1040010081          โรงเรียนบ้ำนหนองแสงโคกน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23763 1040010082          โรงเรียนบ้ำนหนองไฮโพธ์ิชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23764 1040010083          โรงเรียนบ้ำนกุดกว้ำงประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23765 1040010084          โรงเรียนบ้ำนสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23766 1040010085          โรงเรียนบ้ำนดอนบม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23767 1040010086          โรงเรียนบ้ำนโนนตุ่นสำมัคคีศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23768 1040010087          โรงเรียนบ้ำนโกทำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23769 1040010088          โรงเรียนบ้ำนดอนยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23770 1040010089          โรงเรียนบ้ำนเต่ำนอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23771 1040010090          โรงเรียนบ้ำนโนนม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23772 1040010092          โรงเรียนบ้ำนศิลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23773 1040010093          โรงเรียนบ้ำนหนองกุงวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23774 1040010094          โรงเรียนบ้ำนหนองหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23775 1040010095          โรงเรียนบ้ำนห้วยชัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23776 1040010097          โรงเรียนบ้ำนโคกล่ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23777 1040010098          โรงเรียนบ้ำนโนนกู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23778 1040010099          โรงเรียนบ้ำนม่วงโป้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23779 1040010100          โรงเรียนบ้ำนสำวะถี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23780 1040010101          โรงเรียนบ้ำนหนองตำไก้หนองเม็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23781 1040010102          โรงเรียนบ้ำนงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23782 1040010103          โรงเรียนบ้ำนโนนรังวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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23783 1040010104          โรงเรียนบ้ำนเพี ยฟำนโนนตุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23784 1040010105          โรงเรียนบ้ำนลำดนำเพียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23785 1040010106          โรงเรียนบ้ำนหนองปิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23786 1040010107          โรงเรียนบ้ำนหินขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23787 1040010108          โรงเรียนบ้ำนไก่นำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23788 1040010109          โรงเรียนบ้ำนอัมพวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23789 1040010110          โรงเรียนบ้ำนนำเพียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23790 1040010111          โรงเรียนบ้ำนโคกนำงำมปลำเซียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23791 1040010112          โรงเรียนบ้ำนโนนแต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23792 1040010113          โรงเรียนบ้ำนน  ำเกี ยงโนนสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23793 1040010114          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ84(บ้ำนส ำรำญเพี ยฟำน) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23794 1040010115          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23795 1040010116          โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23796 1040010117          โรงเรียนบ้ำนเหมือดแอ่คุรุรำษฎร์อุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23797 1040010118          โรงเรียนบ้ำนโคกท่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23798 1040010119          โรงเรียนบ้ำนดอนธำตุท่ำฉำงท่ำพระทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23799 1040010120          โรงเรียนบ้ำนโคกกว้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23800 1040010121          โรงเรียนโคกงำมวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23801 1040010122          โรงเรียนบ้ำนค ำหญ้ำแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23802 1040010123          โรงเรียนบ้ำนโนนค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23803 1040010124          โรงเรียนโนนฆ้องวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23804 1040010125          โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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23805 1040010126          โรงเรียนบ้ำนหินตั งหนองอีเลิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23806 1040010127          โรงเรียนหินฮำวคุรุประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23807 1040010128          โรงเรียนห้วยหว้ำวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23808 1040010129          โรงเรียนชุมชนบ้ำนฝำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23809 1040010130          โรงเรียนบ้ำนแก่นเท่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23810 1040010132          โรงเรียนโคกใหญ่ประชำรัฐวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23811 1040010133          โรงเรียนดอนหันประชำรัฐศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23812 1040010134          โรงเรียนสระแก้วรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23813 1040010135          โรงเรียนไตรมิตรวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23814 1040010136          โรงเรียนเข่ือนกระพี ศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23815 1040010137          โรงเรียนบ้ำนค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23816 1040010138          โรงเรียนบ้ำนแดงรำษฎร์สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23817 1040010139          โรงเรียนหนองชำดพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23818 1040010140          โรงเรียนหนองแวงคุรุรำษฎร์รังสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23819 1040010141          โรงเรียนบ้ำนกระเด่ือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23820 1040010142          โรงเรียนแก่นเท่ำพัฒนศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23821 1040010143          โรงเรียนบ้ำนค ำหัวช้ำงโนนตุ่นป่ำมะนำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23822 1040010144          โรงเรียนหินกองวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23823 1040010145          โรงเรียนบ้ำนหนองคลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23824 1040010146          โรงเรียนบ้ำนป่ำหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23825 1040010147          โรงเรียนสว่ำงศิริพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23826 1040010148          โรงเรียนบ้ำนโสกแต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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23827 1040010149          โรงเรียนบ้ำนหนองเซียงซุยโนนสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23828 1040010150          โรงเรียนบ้ำนบะยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23829 1040010151          โรงเรียนบ้ำนโสกม่วงดอนดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23830 1040010152          โรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23831 1040010153          โรงเรียนบ้ำนนำฝำยนำโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23832 1040010154          โรงเรียนบ้ำนขำมป้อมส ำนักงำนสลำกกินแบ่งสงเครำะห์86 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23833 1040010155          โรงเรียนบ้ำนชำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23834 1040010156          โรงเรียนบ้ำนบ่อแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23835 1040010157          โรงเรียนบ้ำนหนองทุ่งมน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23836 1040010158          โรงเรียนชุมชนบ้ำนโต้นศรีพิมลวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23837 1040010159          โรงเรียนบ้ำนโจดใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23838 1040010160          โรงเรียนบ้ำนดงกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23839 1040010161          โรงเรียนบ้ำนดงเก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23840 1040010162          โรงเรียนพระบุบ้ำนหันรำษฎร์ประสำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23841 1040010164          โรงเรียนบ้ำนโจดศรีวิชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23842 1040010165          โรงเรียนชุมชนบ้ำนพระยืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23843 1040010166          โรงเรียนบ้ำนแก่นประดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23844 1040010167          โรงเรียนบ้ำนนำล้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23845 1040010168          โรงเรียนบ้ำนโนนบ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23846 1040010169          โรงเรียนบ้ำนป่ำส่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23847 1040010170          โรงเรียนบ้ำนป่ำหม้อหนองคู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23848 1040010171          โรงเรียนบ้ำนหินเหิบศิลำทิพย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

23849 1040010172          โรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำข้ำวนก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23850 1040010173          โรงเรียนหนองโพธ์ิประชำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23851 1040010174          โรงเรียนบ้ำนหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23852 1040010175          โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2 สำขำบ้ำนหนองส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23853 1040010176          โรงเรียนหนองชำดพิทยำคมสำขำบ้ำนเหล่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23854 1040010177          โรงเรียนบ้ำนวังโพน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23855 1040010178          โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23856 1040012001          โรงเรียนขอนแก่นวิทยำยน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23857 1040012002          โรงเรียนกัลยำณวัตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23858 1040012003          โรงเรียนแก่นนครวิทยำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23859 1040012004          โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร ขอนแก่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23860 1040012005          โรงเรียนสำวะถีพิทยำสรรพ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23861 1040012006          โรงเรียนโคกสีพิทยำสรรพ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23862 1040012007          โรงเรียนนครขอนแก่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23863 1040012008          โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23864 1040012009          โรงเรียนขอนแก่นวิทยำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23865 1040012010          โรงเรียนสีหรำชเดโชชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23866 1040012011          โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23867 1040012012          โรงเรียนขอนแก่นวิทยำยน 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23868 1040012013          โรงเรียนพิศำลปุณณวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23869 1040012014          โรงเรียนขอนแก่นวิทยำยน 3 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23870 1040012015          โรงเรียนแก่นนครวิทยำลัย 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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23871 1040012016          โรงเรียนขำมแก่นนคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23872 1040012017          โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดขอนแก่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23873 1040012018          โรงเรียนศรีสังวำลย์ขอนแก่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23874 1040012019          โรงเรียนฝำงวิทยำยน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23875 1040012020          โรงเรียนศรีเสมำวิทยำเสริม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23876 1040012021          โรงเรียนป่ำหวำยวิทยำยน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23877 1040012022          โรงเรียนประชำรัฐวิทยำเสริม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23878 1040012023          โรงเรียนพระยืนวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23879 1040020001          โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23880 1040020002          โรงเรียนไตรคำมประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23881 1040020003          โรงเรียนบ้ำนแคนเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23882 1040020004          โรงเรียนบ้ำนโคกโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23883 1040020005          โรงเรียนบ้ำนดอนหมำกพริกลิ นฟ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23884 1040020006          โรงเรียนบ้ำนหนองเจ้ำเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23885 1040020007          โรงเรียนบ้ำนไผ่ประถมศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23886 1040020008          โรงเรียนบ้ำนหนองลุมพุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23887 1040020009          โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23888 1040020010          โรงเรียนบ้ำนศิลำนำโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23889 1040020011          โรงเรียนบ้ำนโสกตล่ิงโสกจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23890 1040020012          โรงเรียนบ้ำนทำงพำดหนองแวงโอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23891 1040020013          โรงเรียนบ้ำนหนองแวงไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23892 1040020014          โรงเรียนบ้ำนเก่ำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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23893 1040020015          โรงเรียนบ้ำนทุ่งมน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23894 1040020016          โรงเรียนเบญจมิตรวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23895 1040020017          โรงเรียนบ้ำนเป้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23896 1040020018          โรงเรียนบ้ำนหนองผือกอบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23897 1040020019          โรงเรียนบ้ำนเกิ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23898 1040020020          โรงเรียนชุมชนบ้ำนไผ่ย่ิงยงอุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23899 1040020021          โรงเรียนบ้ำนไผ่แสงทองประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23900 1040020022          โรงเรียนบ้ำนขำมเรียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23901 1040020023          โรงเรียนบ้ำนชีกกค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23902 1040020024          โรงเรียนบ้ำนดู่ใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23903 1040020025          โรงเรียนบ้ำนเมืองเพีย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23904 1040020026          โรงเรียนบ้ำนละว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23905 1040020027          โรงเรียนบ้ำนหนองนำงขวัญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23906 1040020028          โรงเรียนบ้ำนผักหวำนโนนสวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23907 1040020029          โรงเรียนบ้ำนสร้ำงแป้นดอนนำแพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23908 1040020030          โรงเรียนบ้ำนกุดเชือก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23909 1040020031          โรงเรียนบ้ำนขำมป้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23910 1040020032          โรงเรียนบ้ำนลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23911 1040020033          โรงเรียนบ้ำนสร้ำงเอ่ียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23912 1040020034          โรงเรียนบ้ำนหนองตับเต่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23913 1040020035          โรงเรียนบ้ำนหนองดู่ดอนเปือยสำขำบ้ำนดอนเปือย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23914 1040020036          โรงเรียนบ้ำนป่ำปอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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23915 1040020037          โรงเรียนบ้ำนป่ำปอสำขำบ้ำนหนองข่ำลิ น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23916 1040020038          โรงเรียนบ้ำนเสือเฒ่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23917 1040020039          โรงเรียนบ้ำนหนองดู่ดอนเปือย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23918 1040020040          โรงเรียนบ้ำนภูเหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23919 1040020041          โรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำปล้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23920 1040020042          โรงเรียนบ้ำนหนองรูแข้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23921 1040020043          โรงเรียนไตรมิตรประชำบ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23922 1040020044          โรงเรียนเก่ำนำโนมีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23923 1040020045          โรงเรียนจตุรมิตรบ้ำนไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23924 1040020046          โรงเรียนหนองตอกเกี ยหัวนำประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23925 1040020047          โรงเรียนบ้ำนหนองน  ำใส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23926 1040020048          โรงเรียนบ้ำนหนองร้ำนหญ้ำโนนข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23927 1040020049          โรงเรียนบ้ำนหัวหนองนำวัวโนนงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23928 1040020050          โรงเรียนบ้ำนหินลำดนำโนหนองกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23929 1040020051          โรงเรียนบ้ำนหินตั งโคกก่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23930 1040020052          โรงเรียนบ้ำนสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23931 1040020053          โรงเรียนบ้ำนป่ำงิ วหนองฮี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23932 1040020054          โรงเรียนบ้ำนโกน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23933 1040020055          โรงเรียนบ้ำนวังผือขำมป้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23934 1040020056          โรงเรียนบ้ำนส้มป่อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23935 1040020057          โรงเรียนบ้ำนหนองนกเขียนนำเสถียร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23936 1040020058          โรงเรียนบ้ำนหินฮำวล ำวังชู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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23937 1040020059          โรงเรียนชุมชนบ้ำนหัวขัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23938 1040020060          โรงเรียนไตรคำมประชำพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23939 1040020061          โรงเรียนบ้ำนโนนสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23940 1040020062          โรงเรียนบ้ำนวังม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23941 1040020063          โรงเรียนบ้ำนโสกนำค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23942 1040020064          โรงเรียนบ้ำนห้วยโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23943 1040020065          โรงเรียนบ้ำนห้วยแร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23944 1040020066          โรงเรียนบ้ำนวังหินเก่ำค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23945 1040020067          โรงเรียนบ้ำนนำเสียวโคกสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23946 1040020068          โรงเรียนบ้ำนสระแก้วประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23947 1040020069          โรงเรียนชุมชนบ้ำนหันมัญจำคีรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23948 1040020070          โรงเรียนบ้ำนโจด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23949 1040020071          โรงเรียนบ้ำนหนองขำมบ่อหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23950 1040020072          โรงเรียนบ้ำนหนองโนประชำนุเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23951 1040020073          โรงเรียนบ้ำนหนองม่วงหลุบคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23952 1040020074          โรงเรียนบ้ำนขุมดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23953 1040020075          โรงเรียนบ้ำนเขวำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23954 1040020076          โรงเรียนบ้ำนบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23955 1040020077          โรงเรียนห้วยยำงมัญจำคีรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23956 1040020078          โรงเรียนบ้ำนหัน(สลำกกินแบ่ง 5) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23957 1040020079          โรงเรียนกุดขอนแก่นท่ำเกษม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23958 1040020080          โรงเรียนบ้ำนค ำแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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23959 1040020081          โรงเรียนบ้ำนค ำโซ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23960 1040020082          โรงเรียนบ้ำนค ำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23961 1040020083          โรงเรียนบ้ำนค ำปำกดำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23962 1040020084          โรงเรียนบ้ำนน้อยกลำงค ำแคนเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23963 1040020085          โรงเรียนบ้ำนป่ำดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23964 1040020086          โรงเรียนบ้ำนห้วยแล้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23965 1040020087          โรงเรียนบ้ำนหนองขำมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23966 1040020088          โรงเรียนบ้ำนท่ำศำลำประชำรังสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23967 1040020089          โรงเรียนบ้ำนท่ำสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23968 1040020090          โรงเรียนบ้ำนโนนคูณรัฐประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23969 1040020091          โรงเรียนบ้ำนโนนเค็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23970 1040020092          โรงเรียนบ้ำนโนนตุ่นศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23971 1040020093          โรงเรียนบ้ำนไส้ไก่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23972 1040020094          โรงเรียนบ้ำนหัวนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23973 1040020095          โรงเรียนบ้ำนหนองต่อโคกหนองโจด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23974 1040020096          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวเย็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23975 1040020097          โรงเรียนเหล่ำใหญ่วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23976 1040020098          โรงเรียนสวัสดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23977 1040020099          โรงเรียนหัวห้วยหัวฝำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23978 1040020100          โรงเรียนบัวเหลือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23979 1040020101          โรงเรียนบ้ำนขำมป้อมดอนยูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23980 1040020102          โรงเรียนบ้ำนนำข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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23981 1040020103          โรงเรียนบัวเหลือง(สำขำบ้ำนหนองบัว) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23982 1040020104          โรงเรียนบ้ำนโคกสูงพิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23983 1040020105          โรงเรียนแก่นเท่ำโสกน  ำขุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23984 1040020106          โรงเรียนบ้ำนแจ้งทัพม้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23985 1040020107          โรงเรียนบ้ำนนำงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23986 1040020108          โรงเรียนบ้ำนเสำเล้ำหินแตก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23987 1040020109          โรงเรียนบ้ำนหนองสองห้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23988 1040020110          โรงเรียนบ้ำนขำมป้อมรำษฎร์นุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23989 1040020111          โรงเรียนบ้ำนนำฮี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23990 1040020112          โรงเรียนบ้ำนโนนคุต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23991 1040020113          โรงเรียนโนนสวำงวิทยำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23992 1040020114          โรงเรียนโนนสวำงวิทยำสรรค์(สำขำห้วยหินเกิ ง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23993 1040020115          โรงเรียนโพนเพ็กพัฒนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23994 1040020116          โรงเรียนหนองหญ้ำปล้องวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23995 1040020117          โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23996 1040020118          โรงเรียนบ้ำนห้วยฮวก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23997 1040020119          โรงเรียนบ้ำนกอกป่ำผุวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23998 1040020120          โรงเรียนบ้ำนขำมคุรุรำษฎร์อุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
23999 1040020121          โรงเรียนไตรมิตรศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24000 1040020122          โรงเรียนโนนเขวำประชำรักษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24001 1040020123          โรงเรียนบ้ำนมูลตุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24002 1040020124          โรงเรียนบ้ำนสวนหม่อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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24003 1040020125          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำกกหุ่งสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24004 1040020126          โรงเรียนบ้ำนวังแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24005 1040020127          โรงเรียนบ้ำนแจ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24006 1040020128          โรงเรียนบ้ำนนำจำนบ่อแก้ววิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24007 1040020129          โรงเรียนบ้ำนโนนส ำนัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24008 1040020130          โรงเรียนบ้ำนหนองแปน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24009 1040020131          โรงเรียนบ้ำนหนองหัวช้ำงดอนพันชำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24010 1040020132          โรงเรียนบ้ำนหนองไห ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24011 1040020133          โรงเรียนบ้ำนกุดเพียขอมนำผำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24012 1040020134          โรงเรียนบ้ำนกุดเพียขอมเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24013 1040020135          โรงเรียนบ้ำนนำดอกไม้ขำมเบี ยดอนข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24014 1040020136          โรงเรียนบ้ำนหญ้ำเครือเสำเล้ำร่องดูก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24015 1040020137          โรงเรียนชุมชนบ้ำนชนบท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24016 1040020138          โรงเรียนบ้ำนท่ำนำงเล่ือน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24017 1040020139          โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24018 1040020140          โรงเรียนบ้ำนหนองเต่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24019 1040020141          โรงเรียนบ้ำนห้วยไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24020 1040020142          โรงเรียนบ้ำนห้วยอ่ึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24021 1040020143          โรงเรียนร่มเย็นประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24022 1040020144          โรงเรียนบ้ำนแท่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24023 1040020145          โรงเรียนบ้ำนโนนแดงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24024 1040020146          โรงเรียนสระแก้วโคกกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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24025 1040020147          โรงเรียนบ้ำนหัวนำกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24026 1040020148          โรงเรียนบ้ำนหันแฮด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24027 1040020149          โรงเรียนมำบตำกล้ำร่มเย็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24028 1040020150          โรงเรียนบ้ำนหนองไฮหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24029 1040020151          โรงเรียนบ้ำนปอแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24030 1040020152          โรงเรียนบ้ำนโคกพระหนองยำยเกลี ยง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24031 1040020153          โรงเรียนบ้ำนโนนข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24032 1040020154          โรงเรียนบ้ำนวังแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24033 1040020155          โรงเรียนบ้ำนหูลิงโนนศิลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24034 1040020156          โรงเรียนบ้ำนห้วยไผ่โนนค ำมี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24035 1040020157          โรงเรียนบ้ำนห้วยยำงประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24036 1040020158          โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24037 1040020159          โรงเรียนบ้ำนดอนดู่คุรุรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24038 1040020160          โรงเรียนบ้ำนท่ำม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24039 1040020161          โรงเรียนบ้ำนวังเวินกุดหล่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24040 1040020162          โรงเรียนบ้ำนโซ่งเหล่ำนำดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24041 1040020163          โรงเรียนบ้ำนทุ่มห้วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24042 1040020164          โรงเรียนบ้ำนห้วยแกดอนหันหนองหญ้ำม้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24043 1040020165          โรงเรียนบ้ำนหนองสะแบงหนองโน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24044 1040020166          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24045 1040020167          โรงเรียนบ้ำนหัวฝำยโนนสะอำดวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24046 1040020168          โรงเรียนบ้ำนซับแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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24047 1040020169          โรงเรียนบ้ำนซับบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24048 1040020170          โรงเรียนบ้ำนนำจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24049 1040020171          โรงเรียนบ้ำนนำตับเต่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24050 1040020172          โรงเรียนหนองหญ้ำปล้องโนนสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24051 1040020173          โรงเรียนบ้ำนหินตั ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24052 1040020174          โรงเรียนบ้ำนโสกนำดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24053 1040020175          โรงเรียนบ้ำนแก้งค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24054 1040020176          โรงเรียนบ้ำนนำแพงสงแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24055 1040020177          โรงเรียนบ้ำนโนนงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24056 1040020178          โรงเรียนบ้ำนโนนทองวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24057 1040020179          โรงเรียนบ้ำนโนนสำวเอ้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24058 1040020180          โรงเรียนบ้ำนดอนหมู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24059 1040020181          โรงเรียนโนนคูณอัมพวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24060 1040020182          โรงเรียนชุมชนบ้ำนโคก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24061 1040020183          โรงเรียนบ้ำนหนองทุ่มวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24062 1040020184          โรงเรียนอุดมคงคำคีรีเขต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24063 1040020185          โรงเรียนบ้ำนโนนกระยอมกุดลอบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24064 1040020186          โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิไชย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24065 1040020187          โรงเรียนสำมหมอโนนทัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24066 1040020188          โรงเรียนบ้ำนมูลนำค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24067 1040020189          โรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำรังกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24068 1040020190          โรงเรียนบ้ำนโคกส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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24069 1040020191          โรงเรียนบ้ำนดงหนองเก่ียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24070 1040020192          โรงเรียนบ้ำนดอนปอแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24071 1040020193          โรงเรียนบ้ำนโนนพันชำติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24072 1040020194          โรงเรียนบ้ำนป่ำแดงแจ้งกระหนวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24073 1040020195          โรงเรียนบ้ำนป่ำม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24074 1040020196          โรงเรียนบ้ำนเล็บเงือก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24075 1040020197          โรงเรียนบ้ำนหนองมะเขือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24076 1040020198          โรงเรียนบ้ำนหนองหัวช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24077 1040020199          โรงเรียนบ้ำนโนนทัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24078 1040020200          โรงเรียนบ้ำนหนองกระหนวนหนองเม็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24079 1040020201          โรงเรียนบ้ำนหนองขำมสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24080 1040020202          โรงเรียนบ้ำนหนองผักตบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24081 1040020203          โรงเรียนชุมชนบ้ำนแฮด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24082 1040020204          โรงเรียนประชำพัฒนำบ้ำนแฮด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24083 1040020205          โรงเรียนบ้ำนวังหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24084 1040020206          โรงเรียนบ้ำนหนองไฮขำมเป้ีย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24085 1040020207          โรงเรียนบ้ำนขอนสักรัฐรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24086 1040020208          โรงเรียนขำมป้อมประชำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24087 1040020209          โรงเรียนบ้ำนห้วยม่วงคุรุรำษฎร์รังสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24088 1040020210          โรงเรียนหนองแซงวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24089 1040020211          โรงเรียนบ้ำนหนองเต่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24090 1040022001          โรงเรียนบ้ำนไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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24091 1040022002          โรงเรียนบ้ำนลำนวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24092 1040022003          โรงเรียนบ้ำนไผ่ศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24093 1040022004          โรงเรียนบ้ำนไผ่พิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24094 1040022005          โรงเรียนเปือยน้อยศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24095 1040022006          โรงเรียนกู่ทองพิทยำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24096 1040022007          โรงเรียนมัญจำศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24097 1040022008          โรงเรียนค ำแคนวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24098 1040022009          โรงเรียนโคกนำงำมพิทยำสรรพ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24099 1040022010          โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24100 1040022011          โรงเรียนเหล่ำใหญ่นำข่ำวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24101 1040022012          โรงเรียนท่ำศำลำประชำนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24102 1040022013          โรงเรียนชนบทศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24103 1040022014          โรงเรียนแท่นศิลำทิพย์ศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24104 1040022015          โรงเรียนประชำรัฐพัฒนำกำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24105 1040022016          โรงเรียนโคกโพธ์ิไชยศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24106 1040022017          โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24107 1040022018          โรงเรียนบ้ำนแฮดศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24108 1040022019          โรงเรียนหนองขำมพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24109 1040022020          โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์ขอนแก่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24110 1040030001          โรงเรียนบ้ำนเก่ำงิ วหนองบ่ัว(คุรุรำษฎร์ประสิทธ์ิ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24111 1040030002          โรงเรียนบ้ำนคึมชำตหนองผงนำดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24112 1040030003          โรงเรียนบ้ำนหนองม่วงใหญ่หนองตำนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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24113 1040030004          โรงเรียนบ้ำนคูขำด(สถิตอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24114 1040030005          โรงเรียนบ้ำนหนองบะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24115 1040030006          โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24116 1040030007          โรงเรียนบ้ำนหนองแวงมน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24117 1040030008          โรงเรียนบ้ำนโจดหนองแกหนองสิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24118 1040030009          โรงเรียนบ้ำนเตำเหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24119 1040030010          โรงเรียนบ้ำนวังขอนพำดหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24120 1040030011          โรงเรียนบ้ำนหนองเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24121 1040030012          โรงเรียนบ้ำนหนองหว้ำสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24122 1040030013          โรงเรียนบ้ำนโนนข่ำประชำนุเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24123 1040030014          โรงเรียนบ้ำนโนนเมืองโคกกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24124 1040030015          โรงเรียนบ้ำนบ่อตะครองโนนฝ้ำยสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24125 1040030016          โรงเรียนบ้ำนหัวนำหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24126 1040030017          โรงเรียนมิตรภำพ 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24127 1040030018          โรงเรียนบ้ำนห้วยโจด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24128 1040030019          โรงเรียนบ้ำนทุ่งแค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24129 1040030020          โรงเรียนบ้ำนเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุรำษฏร์สำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24130 1040030021          โรงเรียนบ้ำนยำนำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24131 1040030022          โรงเรียนบ้ำนหนองสะแบงสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24132 1040030023          โรงเรียนบ้ำนโคกกลำงประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24133 1040030024          โรงเรียนบ้ำนโนนหอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24134 1040030025          โรงเรียนชุมชนบ้ำนชำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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24135 1040030026          โรงเรียนบ้ำนทับบำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24136 1040030027          โรงเรียนบ้ำนหญ้ำคำท่ำหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24137 1040030028          โรงเรียนบ้ำนหันใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24138 1040030029          โรงเรียนบ้ำนหนองห้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24139 1040030030          โรงเรียนบ้ำนทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24140 1040030031          โรงเรียนบ้ำนลอมคอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24141 1040030032          โรงเรียนบ้ำนหนองอรุณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24142 1040030033          โรงเรียนวัดอัมพร(คุรุรำษฎร์รังสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24143 1040030034          โรงเรียนบ้ำนโคกล่ำมกลำงต ำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24144 1040030035          โรงเรียนบ้ำนเพ็กน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24145 1040030036          โรงเรียนบ้ำนป่ำเป้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24146 1040030037          โรงเรียนบ้ำนโสกนกเต็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24147 1040030038          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวทวิคำมบ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24148 1040030039          โรงเรียนบ้ำนหนองแวงนอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24149 1040030040          โรงเรียนบ้ำนป่ำพร้ำว-บูรณะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24150 1040030041          โรงเรียนหนองมะเขือซองแมววิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24151 1040030042          โรงเรียนบ้ำนโคกไม้งำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24152 1040030043          โรงเรียนบ้ำนโนนตะโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24153 1040030044          โรงเรียนชุมชนบ้ำนห้วยค้อมิตรภำพท่ี206 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24154 1040030045          โรงเรียนบ้ำนฝำผนังวังจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24155 1040030046          โรงเรียนบ้ำนหนองแวงนำงเบ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24156 1040030047          โรงเรียนบ้ำนฮ่องหอยห้วยว่ำนหอมประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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24157 1040030048          โรงเรียนหนองม่วงน้อยนำนิคมสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24158 1040030049          โรงเรียนไตรคำมรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24159 1040030050          โรงเรียนบ้ำนโคกล่ำมโนนกอกสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24160 1040030051          โรงเรียนบ้ำนโนนชำดวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24161 1040030052          โรงเรียนบ้ำนหนองแปน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24162 1040030053          โรงเรียนบ้ำนหนองแวงโสกพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24163 1040030054          โรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำปล้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24164 1040030055          โรงเรียนบ้ำนหันน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24165 1040030056          โรงเรียนผ่ำนบำงอนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24166 1040030057          โรงเรียนหนองฉันเพลฮ่องแซงประชำสรร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24167 1040030058          โรงเรียนสหรำษฎร์อนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24168 1040030059          โรงเรียนบ้ำนหนองทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24169 1040030060          โรงเรียนบ้ำนคอนฉิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24170 1040030061          โรงเรียนบ้ำนดงบังคุรุรำษฎร์อุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24171 1040030062          โรงเรียนบ้ำนดอนโจด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24172 1040030063          โรงเรียนบ้ำนโนนใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24173 1040030064          โรงเรียนป่ำแดงคุรุรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24174 1040030065          โรงเรียนบ้ำนโนนข่ำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24175 1040030066          โรงเรียนโนนทองวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24176 1040030067          โรงเรียนบ้ำนป่ำไม้งำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24177 1040030068          โรงเรียนบ้ำนรัตนะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24178 1040030069          โรงเรียนบ้ำนรัตนะสำขำชีวังเวิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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24179 1040030070          โรงเรียนบ้ำนหนองแซงแสงอรุณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24180 1040030071          โรงเรียนบ้ำนกุดหมำกเห็บ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24181 1040030072          โรงเรียนนำโพธ์ิชีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24182 1040030073          โรงเรียนบ้ำนโนนสะอำดประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24183 1040030074          โรงเรียนวังบงน้อยวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24184 1040030075          โรงเรียนบ้ำนบะแค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24185 1040030076          โรงเรียนชุมชนบ้ำนแวงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24186 1040030077          โรงเรียนชุมชนบ้ำนดอนหัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24187 1040030078          โรงเรียนบ้ำนโจดใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24188 1040030079          โรงเรียนบ้ำนถลุงเหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24189 1040030080          โรงเรียนบ้ำนโนนจันทึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24190 1040030081          โรงเรียนบ้ำนโสกไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24191 1040030082          โรงเรียนบ้ำนใหม่นำเพียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24192 1040030083          โรงเรียนบ้ำนโสกไผ่สำขำโสกเหล่ือม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24193 1040030084          โรงเรียนบ้ำนหนองแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24194 1040030085          โรงเรียนบ้ำนหนองโกบวรวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24195 1040030086          โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24196 1040030087          โรงเรียนบ้ำนบะแหบหญ้ำคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24197 1040030088          โรงเรียนบ้ำนตลำดหนองแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24198 1040030089          โรงเรียนบ้ำนโคกใหญ่หนองสองห้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24199 1040030090          โรงเรียนบ้ำนโนนศำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24200 1040030091          โรงเรียนบ้ำนโสกกระหนวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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24201 1040030092          โรงเรียนบ้ำนโสกน  ำขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24202 1040030093          โรงเรียนบ้ำนทำงขวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24203 1040030094          โรงเรียนบ้ำนโคกสง่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24204 1040030095          โรงเรียนบ้ำนหันโสกเชือก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24205 1040030096          โรงเรียนบ้ำนหนองม่วงโนนงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24206 1040030097          โรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำปล้องพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24207 1040030098          โรงเรียนบ้ำนท่ำนำงแนว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24208 1040030099          โรงเรียนบ้ำนโนนเขวำประชำศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24209 1040030100          โรงเรียนบ้ำนโพนงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24210 1040030101          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวเลิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24211 1040030102          โรงเรียนบ้ำนหนองแวงท่ำวัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24212 1040030103          โรงเรียนป่ำไม้อุทิศ1(บ้ำนลำด) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24213 1040030104          โรงเรียนบ้ำนรวงโนนไทโนนโจด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24214 1040030105          โรงเรียนบ้ำนหนองโกน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24215 1040030106          โรงเรียนบ้ำนหนองดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24216 1040030107          โรงเรียนบ้ำนหญ้ำคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24217 1040030108          โรงเรียนบ้ำนหนองสะแบงศรีชุมพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24218 1040030109          โรงเรียนบ้ำนห้วยทรำยทุ่งมน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24219 1040030110          โรงเรียนบ้ำนละหำนนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24220 1040030111          โรงเรียนบ้ำนโนนทองหลำงโคกสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24221 1040030112          โรงเรียนบ้ำนป่ำเป้งน  ำซับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24222 1040030113          โรงเรียนบ้ำนป่ำเป้งสำขำหนองหญ้ำขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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24223 1040030114          โรงเรียนชุมชนบ้ำนโคกสี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24224 1040030115          โรงเรียนบ้ำนกุดรู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24225 1040030116          โรงเรียนบ้ำนแวงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24226 1040030117          โรงเรียนบ้ำนหนองแขมอีโล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24227 1040030118          โรงเรียนบ้ำนดอนหันนำจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24228 1040030119          โรงเรียนบ้ำนโนนศิลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24229 1040030120          โรงเรียนบ้ำนคึมชำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24230 1040030121          โรงเรียนบ้ำนชำดศรีสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24231 1040030122          โรงเรียนบ้ำนปอแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24232 1040030123          โรงเรียนบ้ำนหนองกุงโนนทัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24233 1040030124          โรงเรียนบ้ำนหนองแวงตอตั ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24234 1040030125          โรงเรียนบ้ำนศุภชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24235 1040030126          โรงเรียนบ้ำนดงเค็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24236 1040030127          โรงเรียนโนนชำดหนองช้ำงน  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24237 1040030128          โรงเรียนหนองพลวงมิตรประชำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24238 1040030129          โรงเรียนบ้ำนโกรก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24239 1040030130          โรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24240 1040030131          โรงเรียนบ้ำนกระหนวนดอนด่ัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24241 1040030132          โรงเรียนบ้ำนโนนสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24242 1040030133          โรงเรียนบ้ำนหินแร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24243 1040030134          โรงเรียนบ้ำนหนองวัดป่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24244 1040030135          โรงเรียนบ้ำนหนองแวงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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24245 1040030136          โรงเรียนบ้ำนดอนดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24246 1040030137          โรงเรียนบ้ำนโนนท่อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24247 1040030138          โรงเรียนบ้ำนโนนสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24248 1040030139          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24249 1040030140          โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่น้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24250 1040030141          โรงเรียนบ้ำนหนองแวงยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24251 1040030142          โรงเรียนบ้ำนหนองแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24252 1040030143          โรงเรียนบ้ำนกุดหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24253 1040030144          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24254 1040030145          โรงเรียนบ้ำนหนองตะครอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24255 1040030146          โรงเรียนบ้ำนหนองเปล่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24256 1040030147          โรงเรียนจตุคำมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24257 1040030148          โรงเรียนบ้ำนตะก่ัวป่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24258 1040030149          โรงเรียนบ้ำนหนองคูบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24259 1040030150          โรงเรียนบ้ำนกอกโนนแต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24260 1040030151          โรงเรียนบ้ำนโคกสูงประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24261 1040030152          โรงเรียนบ้ำนชำดหนองเหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24262 1040030153          โรงเรียนบ้ำนโนนธำตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24263 1040030154          โรงเรียนบ้ำนสว่ำงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24264 1040030155          โรงเรียนบ้ำนส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24265 1040030156          โรงเรียนบ้ำนวังหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24266 1040030157          โรงเรียนบ้ำนหลักด่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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24267 1040030158          โรงเรียนบ้ำนหนองคลองหนองทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24268 1040030159          โรงเรียนบ้ำนหนองยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24269 1040030160          โรงเรียนบ้ำนหนองเสี ยว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24270 1040030161          โรงเรียนบ้ำนส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24271 1040030162          โรงเรียนบ้ำนหินลำดนำดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24272 1040030163          โรงเรียนบ้ำนหนองกำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24273 1040030164          โรงเรียนบ้ำนหนองคลองดอนแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24274 1040030165          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำนกชุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24275 1040030166          โรงเรียนบ้ำนขุมปูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24276 1040030167          โรงเรียนบ้ำนสวองหนองไผ่ล้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24277 1040030168          โรงเรียนบ้ำนหนองกุงสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24278 1040030169          โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24279 1040030170          โรงเรียนบ้ำนโคกสูงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24280 1040030171          โรงเรียนบ้ำนท่ำหนองหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24281 1040030172          โรงเรียนบ้ำนโนนขำมป้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24282 1040030173          โรงเรียนบ้ำนโนนเหล่ือมหัวขัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24283 1040030174          โรงเรียนบ้ำนวังคูณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24284 1040030175          โรงเรียนบ้ำนหนองไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24285 1040030176          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวแดงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24286 1040030177          โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุรำษฎร์รังสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24287 1040030178          โรงเรียนบ้ำนโนนกรำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24288 1040030179          โรงเรียนบ้ำนโนนรังหนองบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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24289 1040030180          โรงเรียนบ้ำนเปำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24290 1040030181          โรงเรียนบ้ำนเมย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24291 1040030182          โรงเรียนบ้ำนขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24292 1040030183          โรงเรียนบ้ำนหนองสองห้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24293 1040030184          โรงเรียนไตรมิตรวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24294 1040030185          โรงเรียนบ้ำนกุดหอยกำบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24295 1040030186          โรงเรียนบ้ำนตะคร้อหนองหญ้ำขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24296 1040030187          โรงเรียนบ้ำนหันโจดหนองกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24297 1040030188          โรงเรียนบ้ำนแฝก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24298 1040030189          โรงเรียนบ้ำนดอนชำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24299 1040030190          โรงเรียนบ้ำนโนนแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24300 1040030191          โรงเรียนบ้ำนหนองทุ่มหนองหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24301 1040030192          โรงเรียนบ้ำนขอนสักตอประดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24302 1040030193          โรงเรียนบ้ำนหลุบคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24303 1040030194          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำโนนคูณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24304 1040030195          โรงเรียนเบญจคำมสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24305 1040030196          โรงเรียนบ้ำนวังยำวสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24306 1040030197          โรงเรียนบ้ำนหันศิลำงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24307 1040030198          โรงเรียนบ้ำนหนองขี เห็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24308 1040030199          โรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24309 1040030200          โรงเรียนโพธ์ิทองหนองน  ำขุ่นเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24310 1040030201          โรงเรียนบ้ำนหนองไฮประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

24311 1040030202          โรงเรียนบ้ำนห้วยแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24312 1040030203          โรงเรียนไตรรำษฎร์สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24313 1040030204          โรงเรียนบ้ำนเปือยใหญ่ชำติหนองบ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24314 1040030205          โรงเรียนบ้ำนผักหวำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24315 1040030206          โรงเรียนบ้ำนหนองปลำหมอศรีสง่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24316 1040030207          โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24317 1040032002          โรงเรียนพล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24318 1040032003          โรงเรียนเมืองพลพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24319 1040032004          โรงเรียนโสกนกเต็นประชำอุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24320 1040032005          โรงเรียนโนนข่ำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24321 1040032006          โรงเรียนพลพัฒนศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24322 1040032007          โรงเรียนแวงใหญ่วิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24323 1040032008          โรงเรียนโนนสะอำดวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24324 1040032009          โรงเรียนแวงน้อยศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24325 1040032010          โรงเรียนท่ำนำงแนววิทยำยน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24326 1040032011          โรงเรียนก้ำนเหลืองวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24327 1040032012          โรงเรียนหนองสองห้องวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24328 1040032013          โรงเรียนไตรคำมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24329 1040032014          โรงเรียนเบญจมิตรวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24330 1040032015          โรงเรียนศรีหนองกำววิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24331 1040032016          โรงเรียนโนนศิลำวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24332 1040032017          โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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24333 1040040001          โรงเรียนบ้ำนกุดกว้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24334 1040040002          โรงเรียนบ้ำนกุดน  ำใส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24335 1040040003          โรงเรียนบ้ำนฟำกพอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24336 1040040004          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขำมแป ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24337 1040040005          โรงเรียนบ้ำนหนองอ้อน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24338 1040040006          โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซฯอุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24339 1040040007          โรงเรียนบ้ำนโคกสง่ำนำงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24340 1040040008          โรงเรียนบ้ำนจ ำปำหัวบึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24341 1040040009          โรงเรียนบ้ำนทรำยมูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24342 1040040011          โรงเรียนบ้ำนหนองหว้ำสุขใจ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24343 1040040012          โรงเรียนบ้ำนหนองแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24344 1040040013          โรงเรียนบ้ำนท่ำโพธ์ิท่ำมะเด่ือน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24345 1040040014          โรงเรียนบ้ำนท่ำมะเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24346 1040040015          โรงเรียนบ้ำนกุดพังเครือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24347 1040040016          โรงเรียนบ้ำนท่ำกระเสริม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24348 1040040017          โรงเรียนน  ำพองประชำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24349 1040040018          โรงเรียนน  ำพองภูริพัฒน์มิตรภำพท่ี 94 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24350 1040040019          โรงเรียนบ้ำนด้วงหนองหญ้ำรังกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24351 1040040020          โรงเรียนบ้ำนห้วยไผ่หนองโน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24352 1040040021          โรงเรียนโคกสูงกุดน  ำใส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24353 1040040022          โรงเรียนบ้ำนค ำมืด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24354 1040040023          โรงเรียนบ้ำนหนองหำรจำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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24355 1040040024          โรงเรียนบ้ำนห้วยเสือเต้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24356 1040040025          โรงเรียนบ้ำนนำฝำยเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24357 1040040026          โรงเรียนบ้ำนโนนแดงโคกเล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24358 1040040027          โรงเรียนบ้ำนเพี ยฟำนโนนสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24359 1040040028          โรงเรียนบ้ำนหนองกุงขี ควง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24360 1040040029          โรงเรียนบ้ำนหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24361 1040040030          โรงเรียนบ้ำนโคกใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24362 1040040031          โรงเรียนบ้ำนค ำจ่ัน(ปำสำนะเตนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24363 1040040032          โรงเรียนค ำบอนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24364 1040040033          โรงเรียนบ้ำนดงเย็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24365 1040040034          โรงเรียนกู่สว่ำงสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24366 1040040035          โรงเรียนชุมชนบ้ำนบัวใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24367 1040040036          โรงเรียนบ้ำนคอกคีแสนตอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24368 1040040037          โรงเรียนบ้ำนค ำม่วมดงเย็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24369 1040040038          โรงเรียนบ้ำนโนนหัวช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24370 1040040039          โรงเรียนพระธำตุขำมแก่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24371 1040040040          โรงเรียนบ้ำนโนนเชือก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24372 1040040041          โรงเรียนบ้ำนสองคอนศิริคุรุรำษฎร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24373 1040040042          โรงเรียนบ้ำนส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24374 1040040043          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำใหญ่ประชำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24375 1040040044          โรงเรียนบ้ำนหัวดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24376 1040040045          โรงเรียนบ้ำนหินลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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24377 1040040046          โรงเรียนบ้ำนหัวบึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24378 1040040047          โรงเรียนบ้ำนกุดพังทุย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24379 1040040048          โรงเรียนบ้ำนดงเรือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24380 1040040049          โรงเรียนบ้ำนนำขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24381 1040040050          โรงเรียนบ้ำนโสกม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24382 1040040051          โรงเรียนบ้ำนสระกุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24383 1040040052          โรงเรียนบ้ำนห้วยหินลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24384 1040040053          โรงเรียนค ำใหญ่ปันน  ำใจ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24385 1040040054          โรงเรียนบ้ำนค ำแก่นคูณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24386 1040040055          โรงเรียนบ้ำนโนนพยอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24387 1040040056          โรงเรียนบ้ำนโนนศรีสวัสด์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24388 1040040057          โรงเรียนบ้ำนม่วงหวำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24389 1040040058          โรงเรียนบ้ำนวังเกิ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24390 1040040059          โรงเรียนบ้ำนวังชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24391 1040040060          โรงเรียนบ้ำนสร้ำงแซ่งวังถ่ัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24392 1040040061          โรงเรียนบ้ำนเสียวโคกกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24393 1040040062          โรงเรียนบ้ำนหนองอ้อโคกสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24394 1040040063          โรงเรียนบ้ำนค ำบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24395 1040040064          โรงเรียนบ้ำนดงมัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24396 1040040065          โรงเรียนบ้ำนนำศรีดงเค็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24397 1040040066          โรงเรียนบ้ำนสะอำดหนองเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24398 1040040067          โรงเรียนบ้ำนบึงกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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24399 1040040069          โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24400 1040040070          โรงเรียนน  ำพอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24401 1040040071          โรงเรียนบ้ำนโสกแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24402 1040040072          โรงเรียนบ้ำนนำคู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24403 1040040073          โรงเรียนบ้ำนนำเรียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24404 1040040074          โรงเรียนอนุบำลอุบลรัตน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24405 1040040075          โรงเรียนบ้ำนโนนจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24406 1040040076          โรงเรียนบ้ำนโนนสวรรค์เก่ำข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24407 1040040077          โรงเรียนบ้ำนพระบำทท่ำเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24408 1040040078          โรงเรียนบ้ำนภูค ำเบ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24409 1040040079          โรงเรียนบ้ำนทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24410 1040040080          โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24411 1040040081          โรงเรียนบ้ำนค ำบอนคุรุรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24412 1040040082          โรงเรียนบ้ำนโคกสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24413 1040040083          โรงเรียนบ้ำนทุ่งโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24414 1040040084          โรงเรียนบ้ำนหนองผือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24415 1040040085          โรงเรียนห้วยยำงวิทยำสรรพ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24416 1040040086          โรงเรียนบ้ำนกุดกระหนวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24417 1040040087          โรงเรียนนำค ำพิทยำสรรพ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24418 1040040088          โรงเรียนบ้ำนหนองขำมพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24419 1040040089          โรงเรียนบ้ำนทรัพย์ภูพำนค ำปลำยหลำยหนองผักแว่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24420 1040040090          โรงเรียนบ้ำนกุดเชียงมี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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24421 1040040091          โรงเรียนบ้ำนขุนด่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24422 1040040092          โรงเรียนบ้ำนดง(บึงไทรวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24423 1040040093          โรงเรียนบ้ำนบ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24424 1040040094          โรงเรียนบ้ำนหนองแต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24425 1040040095          โรงเรียนบ้ำนห้วยทรำยศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24426 1040040096          โรงเรียนบ้ำนโคกกลำงหนองไหลพิทยำสรรพ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24427 1040040097          โรงเรียนบ้ำนโนนศิลำรำศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24428 1040040098          โรงเรียนบ้ำนศำลำดินห้วยเตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24429 1040040099          โรงเรียนบ้ำนศรีสุขส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24430 1040040100          โรงเรียนบ้ำนหนองแสงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24431 1040040101          โรงเรียนดูนสำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24432 1040040102          โรงเรียนบ้ำนนำมูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24433 1040040103          โรงเรียนบ้ำนหนองซำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24434 1040040104          โรงเรียนชุมชนน  ำอ้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24435 1040040105          โรงเรียนบ้ำนหนองแวงเป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24436 1040040106          โรงเรียนบ้ำนฝำงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24437 1040040107          โรงเรียนบ้ำนหนองแวงคูป่ำชำติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24438 1040040108          โรงเรียนบ้ำนค ำมืดวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24439 1040040109          โรงเรียนบ้ำนทุ่งใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24440 1040040110          โรงเรียนบ้ำนผักหนำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24441 1040040111          โรงเรียนบ้ำนวังโพน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24442 1040040112          โรงเรียนบ้ำนเวียงแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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24443 1040040113          โรงเรียนบ้ำนหนองกุงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24444 1040040114          โรงเรียนบ้ำนหนองโอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24445 1040040115          โรงเรียนชุมชนกระนวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24446 1040040116          โรงเรียนบ้ำนค ำไฮผักแว่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24447 1040040117          โรงเรียนบ้ำนบะแต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24448 1040040118          โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24449 1040040119          โรงเรียนบ้ำนหนองโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24450 1040040120          โรงเรียนบ้ำนห้วยเชือก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24451 1040040121          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ34(บ้ำนกุดโง้ง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24452 1040040122          โรงเรียนบ้ำนโคกกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24453 1040040123          โรงเรียนบ้ำนนำเลำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24454 1040040124          โรงเรียนบ้ำนป่ำติ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24455 1040040125          โรงเรียนหนองโนวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24456 1040040126          โรงเรียนชุมชนบ้ำนห้วยโจดโคกสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24457 1040040127          โรงเรียนบ้ำนนำฝำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24458 1040040128          โรงเรียนบ้ำนโนนสังป่ำรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24459 1040040129          โรงเรียนบ้ำนโสกเสี ยวแสนสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24460 1040040130          โรงเรียนชุมชนบ้ำนหัวยโจดโคกสะอำดสำขำบ้ำนหนองแสงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24461 1040040131          โรงเรียนศิลำโป่งค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24462 1040040132          โรงเรียนบ้ำนน  ำสำมวัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24463 1040040133          โรงเรียนบ้ำนห้วยยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24464 1040040134          โรงเรียนบ้ำนโคกกลำงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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24465 1040040135          โรงเรียนบ้ำนโนนสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24466 1040040136          โรงเรียนบ้ำนท่ำลำดค ำตำนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24467 1040040137          โรงเรียนบ้ำนค ำคร่ึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24468 1040040138          โรงเรียนบ้ำนหัวนำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24469 1040040139          โรงเรียนบ้ำนค ำนำงปุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24470 1040040140          โรงเรียนบ้ำนนำค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24471 1040040141          โรงเรียนบ้ำนป่ำหวำยน่ังรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24472 1040040142          โรงเรียนสองห้องประชำบ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24473 1040040143          โรงเรียนอนุบำลเขำสวนกวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24474 1040040144          โรงเรียนบ้ำนโนนสว่ำงหนองตะนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24475 1040040145          โรงเรียนบ้ำนค ำม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24476 1040040146          โรงเรียนบ้ำนดงเรืองประชำสรรพ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24477 1040040147          โรงเรียนบ้ำนทำงพำดเขำสวนกวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24478 1040040148          โรงเรียนบ้ำนนำอ่ำงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24479 1040040149          โรงเรียนบ้ำนโนนสง่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24480 1040040150          โรงเรียนบ้ำนโนนทองห้วยบำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24481 1040040151          โรงเรียนบ้ำนดงบังคุรุรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24482 1040040152          โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24483 1040040153          โรงเรียนบ้ำนหนองคู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24484 1040040154          โรงเรียนศรีเมืองแอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24485 1040040155          โรงเรียนบ้ำนโนนน  ำผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24486 1040040156          โรงเรียนบ้ำนค ำแคนค ำเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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24487 1040040157          โรงเรียนบ้ำนโคกสูงสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24488 1040040158          โรงเรียนหนองแวงเรือประชำศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24489 1040040159          โรงเรียนบ้ำนห้วยยำงสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24490 1040040160          โรงเรียนบ้ำนค ำสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24491 1040040161          โรงเรียนบ้ำนแสงสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24492 1040040162          โรงเรียนบ้ำนนำง้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24493 1040040163          โรงเรียนบ้ำนโนนสวรรค์ประชำรัฐรังสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24494 1040040164          โรงเรียนบ้ำนขำมป้อมดงเย็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24495 1040040165          โรงเรียนบ้ำนนำงิ วนำโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24496 1040040166          โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24497 1040040167          โรงเรียนบ้ำนทุ่งโพธ์ิชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24498 1040040168          โรงเรียนบ้ำนโนนหัวช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24499 1040040169          โรงเรียนบ้ำนค ำป่ำก่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24500 1040040170          โรงเรียนบ้ำนหัวฝำยประชำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24501 1040040171          โรงเรียนบ้ำนโคกกลำงนำล้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24502 1040040172          โรงเรียนบ้ำนป่ำเปือย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24503 1040040173          โรงเรียนบ้ำนกระนวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24504 1040040174          โรงเรียนบ้ำนค ำแมด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24505 1040040175          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวค ำมูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24506 1040040176          โรงเรียนบ้ำนบ่อใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24507 1040040177          โรงเรียนบ้ำนหม้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24508 1040040178          โรงเรียนคูค ำพิทยำสรรพ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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24509 1040040179          โรงเรียนบ้ำนโคกใหม่นำยม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24510 1040040180          โรงเรียนบ้ำนโคกใหม่นำยมสำขำบ้ำนดงซ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24511 1040040181          โรงเรียนบ้ำนโนน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24512 1040040182          โรงเรียนบ้ำนแห้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24513 1040040183          โรงเรียนบ้ำนห้วยเตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24514 1040040184          โรงเรียนบ้ำนหนองกุงด่ิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24515 1040040185          โรงเรียนบ้ำนหลุบเลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24516 1040040186          โรงเรียนบ้ำนสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24517 1040042001          โรงเรียนน  ำพองศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24518 1040042002          โรงเรียนดงมันพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24519 1040042003          โรงเรียนบัวใหญ่พิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24520 1040042004          โรงเรียนน  ำพองพัฒนศึกษำ รัชมังคลำภิเษก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24521 1040042005          โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24522 1040042006          โรงเรียนเปรมติณสูลำนนท์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24523 1040042007          โรงเรียนม่วงหวำนพัฒนศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24524 1040042008          โรงเรียนพระธำตุขำมแก่นพิทยำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24525 1040042009          โรงเรียนโคกสูงประชำสรรพ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24526 1040042010          โรงเรียนล ำน  ำพอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24527 1040042011          โรงเรียนบึงไทรพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24528 1040042012          โรงเรียนบัวแก้วพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24529 1040042013          โรงเรียนพูวัดพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24530 1040042014          โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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24531 1040042015          โรงเรียนศรีกระนวนวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24532 1040042016          โรงเรียนยำงค ำพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24533 1040042017          โรงเรียนหนองโนประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24534 1040042018          โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24535 1040042019          โรงเรียนเขำสวนกวำงวิทยำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24536 1040042020          โรงเรียนนำงิ ววิทยำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24537 1040042021          โรงเรียนดงบังวิทยำยน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24538 1040042022          โรงเรียนซ ำสูงพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24539 1040042023          โรงเรียนโนนโพธ์ิศรีวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24540 1040050001          โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ดุสิตประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24541 1040050002          โรงเรียนบ้ำนส ำรำญหินลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24542 1040050003          โรงเรียนบ้ำนหนองตำไก้ตลำดหนองแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24543 1040050004          โรงเรียนบ้ำนโคกสูงวิทยำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24544 1040050005          โรงเรียนบ้ำนโนนดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24545 1040050006          โรงเรียนบ้ำนโคกกลำงหนองแปน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24546 1040050007          โรงเรียนโนนฟันเรือบะยำววิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24547 1040050008          โรงเรียนบ้ำนกุดกว้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24548 1040050009          โรงเรียนบ้ำนขนวนนคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24549 1040050010          โรงเรียนชุมชนบ้ำนโพนสว่ำงดอนโมง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24550 1040050011          โรงเรียนบ้ำนหนองแปน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24551 1040050012          โรงเรียนบ้ำนหนองหอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24552 1040050013          โรงเรียนบ้ำนหัวนำจระเข้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

24553 1040050014          โรงเรียนบ้ำนหัวบึง(ทูสอนประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24554 1040050015          โรงเรียนบ้ำนกุดแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24555 1040050016          โรงเรียนบ้ำนกุดเลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24556 1040050017          โรงเรียนบ้ำนโนนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24557 1040050018          โรงเรียนบ้ำนฝำงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24558 1040050019          โรงเรียนบ้ำนภูมูลเบ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24559 1040050020          โรงเรียนบ้ำนสระพังข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24560 1040050021          โรงเรียนบ้ำนหนองเข่ือนช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24561 1040050022          โรงเรียนบ้ำนหนองนกเขียนประชำอุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24562 1040050023          โรงเรียนบ้ำนห้วยอรุณหินลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24563 1040050024          โรงเรียนบ้ำนห้วยทรำยทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24564 1040050025          โรงเรียนบ้ำนกุดฉิมพิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24565 1040050026          โรงเรียนบ้ำนนำเปือย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24566 1040050027          โรงเรียนบ้ำนโนนทันวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24567 1040050028          โรงเรียนบ้ำนโนนสะอำดศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24568 1040050029          โรงเรียนบ้ำนร่องสมอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24569 1040050030          โรงเรียนบ้ำนหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24570 1040050031          โรงเรียนบ้ำนห้วยม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24571 1040050032          โรงเรียนโคกกลำงโนนคูณโนนศิลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24572 1040050033          โรงเรียนบ้ำนดอนหันโนนหินแห่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24573 1040050034          โรงเรียนบ้ำนโนนจ่ันห้วยแสงพรสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24574 1040050035          โรงเรียนโนนสะอำดพิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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24575 1040050036          โรงเรียนบ้ำนหนองลุมพุกโนนสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24576 1040050037          โรงเรียนบ้ำนโนนหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24577 1040050038          โรงเรียนบ้ำนหนองสระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24578 1040050039          โรงเรียนบ้ำนกง(ประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24579 1040050040          โรงเรียนบ้ำนหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลำประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24580 1040050041          โรงเรียนบ้ำนหนองผือรำษฎร์ประสิทธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24581 1040050042          โรงเรียนบ้ำนดอนกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24582 1040050043          โรงเรียนโพธ์ิตำกวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24583 1040050044          โรงเรียนหนองแสงวิทยำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24584 1040050045          โรงเรียนบ้ำนหำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24585 1040050046          โรงเรียนบ้ำนเหมือดแอ่ภูเม็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24586 1040050047          โรงเรียนบ้ำนสว่ำงดอนช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24587 1040050048          โรงเรียนบ้ำนหนองกุงมนศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24588 1040050049          โรงเรียนบ้ำนหนองโนประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24589 1040050050          โรงเรียนบ้ำนหนองแสงสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24590 1040050051          โรงเรียนบ้ำนนำหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24591 1040050052          โรงเรียนบ้ำนป่ำเสี ยว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24592 1040050053          โรงเรียนบ้ำนเม็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24593 1040050054          โรงเรียนบ้ำนหนองแวงภูเขำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24594 1040050055          โรงเรียนบ้ำนหนองหว้ำประชำรัฐ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24595 1040050056          โรงเรียนบ้ำนดอนแขม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24596 1040050057          โรงเรียนบ้ำนดอนหันสระบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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24597 1040050058          โรงเรียนบ้ำนนำงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24598 1040050059          โรงเรียนบ้ำนยำงค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24599 1040050060          โรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24600 1040050061          โรงเรียนบ้ำนท่ำศำลำคุรุรำษฎร์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24601 1040050062          โรงเรียนบ้ำนฟ้ำเหล่ือม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24602 1040050063          โรงเรียนหนองกุงประชำรัฐบ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24603 1040050064          โรงเรียนหนองไฮประชำรัฐ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24604 1040050065          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำประชำนุเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24605 1040050066          โรงเรียนบ้ำนสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24606 1040050067          โรงเรียนบ้ำนขำมป้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24607 1040050068          โรงเรียนโคกม่วงศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24608 1040050069          โรงเรียนบ้ำนโป่งเอียด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24609 1040050070          โรงเรียนบ้ำนนำสีนวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24610 1040050071          โรงเรียนบ้ำนสัมพันธ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24611 1040050072          โรงเรียนเหมือดแอ่หนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24612 1040050073          โรงเรียนชุมชนชุมแพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24613 1040050074          โรงเรียนบ้ำนชุมแพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24614 1040050076          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวโนนเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24615 1040050077          โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24616 1040050078          โรงเรียนบ้ำนแห่(ประชำนุเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24617 1040050080          โรงเรียนโคกสูงสว่ำง(รำษฎร์บูรณะ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24618 1040050082          โรงเรียนบ้ำนโนนทองหลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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24619 1040050083          โรงเรียนบ้ำนไชยสอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24620 1040050084          โรงเรียนบ้ำนไผ่กุดหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24621 1040050085          โรงเรียนบ้ำนหนองสังข์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24622 1040050086          โรงเรียนชุมชนหนองใสใหม่สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24623 1040050087          โรงเรียนบ้ำนหนองหว้ำโพนศิลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24624 1040050088          โรงเรียนบ้ำนนำเพียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24625 1040050089          โรงเรียนโนนงำมศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24626 1040050090          โรงเรียนบ้ำนหนองผือจ ำเริญพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24627 1040050091          โรงเรียนบ้ำนโนนโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24628 1040050092          โรงเรียนบ้ำนหนองไฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24629 1040050093          โรงเรียนบ้ำนอำจสำมำรถ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24630 1040050094          โรงเรียนนำหนองทุ่มวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24631 1040050095          โรงเรียนบ้ำนโนนโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24632 1040050096          โรงเรียนบ้ำนวังยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24633 1040050097          โรงเรียนบ้ำนห้วยอีเปำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24634 1040050098          โรงเรียนบ้ำนโนนโกสำขำบ้ำนซ ำผักหนำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24635 1040050099          โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24636 1040050100          โรงเรียนบ้ำนโนนบุรุษ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24637 1040050101          โรงเรียนบ้ำนโนนลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24638 1040050102          โรงเรียนหนองม่วงประชำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24639 1040050103          โรงเรียนบ้ำนร่องแซง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24640 1040050104          โรงเรียนบ้ำนโนนชำติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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24641 1040050105          โรงเรียนบ้ำนหอยรัฐรำษฎร์รังสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24642 1040050106          โรงเรียนบ้ำนโคกสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24643 1040050107          โรงเรียนบ้ำนโนนอุดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24644 1040050108          โรงเรียนก้องอุดมวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24645 1040050109          โรงเรียนบ้ำนนำค ำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24646 1040050110          โรงเรียนบ้ำนโป่งแห้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24647 1040050111          โรงเรียนฝำยหินหนองทุ่มหนองทองศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24648 1040050112          โรงเรียนวังหินลำดวังเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24649 1040050113          โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่นำดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24650 1040050114          โรงเรียนบ้ำนธำตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24651 1040050115          โรงเรียนหนองกุงพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24652 1040050116          โรงเรียนบ้ำนหนองเขียดมิตรภำพ 205 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24653 1040050117          โรงเรียนบ้ำนหนองหนำมแท่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24654 1040050119          โรงเรียนโคกสูงส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24655 1040050120          โรงเรียนชุมชนหนองคะเน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24656 1040050121          โรงเรียนบ้ำนโนนแหลมทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24657 1040050122          โรงเรียนหนองขำมวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24658 1040050123          โรงเรียนบ้ำนโนนสะอำดห้วยบั งทิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24659 1040050124          โรงเรียนวังหูกวำงรำษฎร์ผดุงวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24660 1040050125          โรงเรียนบ้ำนยอดห้วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24661 1040050126          โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24662 1040050127          โรงเรียนหนองไผ่พิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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24663 1040050128          โรงเรียนบ้ำนหนองเสำเล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24664 1040050129          โรงเรียนหนองหว้ำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24665 1040050130          โรงเรียนบ้ำนสุขสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24666 1040050131          โรงเรียนบ้ำนหนองโพงโพด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24667 1040050132          โรงเรียนบ้ำนหนองศำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24668 1040050134          โรงเรียนบ้ำนสำรจอดร่องกลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24669 1040050135          โรงเรียนหนองกระบือวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24670 1040050136          โรงเรียนบ้ำนซ ำยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24671 1040050137          โรงเรียนบ้ำนซ ำจ ำปำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24672 1040050138          โรงเรียนบ้ำนวังขอนแดงหนองหญ้ำปล้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24673 1040050139          โรงเรียนอ่ำงทองวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24674 1040050140          โรงเรียนบ้ำนนำอุดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24675 1040050141          โรงเรียนโนนส ำรำญหนองหญ้ำขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24676 1040050142          โรงเรียนแสงบัวทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24677 1040050143          โรงเรียนบ้ำนหนองไฮ-วังขอนยม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24678 1040050144          โรงเรียนชุมชนบ้ำนส่ีแยกโนนหัวนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24679 1040050145          โรงเรียนท่ำกุญชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24680 1040050146          โรงเรียนบ้ำนนำจำนนำเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24681 1040050148          โรงเรียนบ้ำนผำน  ำเท่ียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24682 1040050149          โรงเรียนบ้ำนบริบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24683 1040050150          โรงเรียนบ้ำนพงษ์โนนประวัติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24684 1040050151          โรงเรียนบ้ำนผำขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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24685 1040050152          โรงเรียนบ้ำนท่ำช้ำงน้อยโนนสวัสด์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24686 1040050153          โรงเรียนบ้ำนสวนสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24687 1040050154          โรงเรียนบ้ำนโสกจำนนำดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24688 1040050155          โรงเรียนบ้ำนใหม่โสกส้มกบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24689 1040050156          โรงเรียนบ้ำนโนนงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24690 1040050157          โรงเรียนภูห่ำนศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24691 1040050158          โรงเรียนบ้ำนทุ่งเชือก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24692 1040050159          โรงเรียนบ้ำนหนองปลำซิว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24693 1040050160          โรงเรียนชุมชนบ้ำนวังเพ่ิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24694 1040050161          โรงเรียนบ้ำนโนนหว้ำนไฟประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24695 1040050162          โรงเรียนบ้ำนบุ่งเม่นหนองดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24696 1040050163          โรงเรียนบ้ำนปำกห้วยฝำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24697 1040050164          โรงเรียนบ้ำนโสกหำดสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24698 1040050165          โรงเรียนชุมชนบ้ำนวังเพ่ิมสำขำบ้ำนห้วยทรำยขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24699 1040050166          โรงเรียนบ้ำนท่ำช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24700 1040050167          โรงเรียนบ้ำนโคกกุงสำขำบ้ำนหินลำดทุ่งโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24701 1040050168          โรงเรียนบ้ำนขมิ นโนนหัวนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24702 1040050169          โรงเรียนบ้ำนโคกกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24703 1040050170          โรงเรียนบ้ำนโคกม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24704 1040050171          โรงเรียนบ้ำนโคกไม้งำม(ส่งเสริมวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24705 1040050172          โรงเรียนบ้ำนศรีสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24706 1040050173          โรงเรียนบ้ำนโสกรัง กุดบัว วังทรำยขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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24707 1040050175          โรงเรียนบ้ำนป่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24708 1040050176          โรงเรียนอนุบำลสีชมพู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24709 1040050177          โรงเรียนบ้ำนหนองตำไก้พิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24710 1040050178          โรงเรียนบ้ำนห้วยสำยหนัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24711 1040050179          โรงเรียนบ้ำนโนนทองหลำงโนนไผ่งำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24712 1040050180          โรงเรียนบ้ำนโคกป่ำกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24713 1040050182          โรงเรียนบ้ำนสันติสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24714 1040050183          โรงเรียนบ้ำนหนองโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24715 1040050184          โรงเรียนโสกเต็นวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24716 1040050185          โรงเรียนบ้ำนหนองแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24717 1040050186          โรงเรียนบ้ำนหนองทุ่มประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24718 1040050187          โรงเรียนบ้ำนกุดขอนแก่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24719 1040050188          โรงเรียนบ้ำนไคร่นุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24720 1040050189          โรงเรียนบ้ำนค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24721 1040050190          โรงเรียนบ้ำนโนนส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24722 1040050191          โรงเรียนบ้ำนโป่งแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24723 1040050192          โรงเรียนบ้ำนเลิงแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24724 1040050193          โรงเรียนหนองโพนนำหม่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24725 1040050194          โรงเรียนจตุรคำมรังสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24726 1040050195          โรงเรียนบ้ำนนำแพงคุรุรัฐสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24727 1040050196          โรงเรียนบ้ำนกุดดุกวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24728 1040050197          โรงเรียนดินด ำวังชัยวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

24729 1040050198          โรงเรียนบ้ำนหนองทุ่มโนนสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24730 1040050199          โรงเรียนบ้ำนกุดแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24731 1040050200          โรงเรียนบ้ำนโคกสงเปือยดอนดู่วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24732 1040050201          โรงเรียนบ้ำนทุ่งชมพู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24733 1040050202          โรงเรียนบ้ำนหนองพลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24734 1040050203          โรงเรียนบ้ำนห้วยขี หนูดอนเพ่ิมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24735 1040050204          โรงเรียนบ้ำนพระบำทโนนคูณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24736 1040050205          โรงเรียนบ้ำนกุดน  ำใส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24737 1040050206          โรงเรียนบ้ำนนำชุมแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24738 1040050207          โรงเรียนบ้ำนโนนรังวิทยำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24739 1040050208          โรงเรียนบ้ำนหนองย่ำงแลนหนองทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24740 1040050209          โรงเรียนบ้ำนหนองลุมพุกบุ่งแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24741 1040050210          โรงเรียนบ้ำนหัวฝำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24742 1040050211          โรงเรียนโนนอุดมสะอำดวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24743 1040050212          โรงเรียนบ้ำนค ำใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24744 1040050213          โรงเรียนบ้ำนนำหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24745 1040050214          โรงเรียนบ้ำนโนนกระเดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24746 1040050215          โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24747 1040050216          โรงเรียนโสกห้ำงศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24748 1040050217          โรงเรียนบ้ำนหนองโน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24749 1040050218          โรงเรียนบ้ำนห้วยชัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24750 1040050219          โรงเรียนภูเวียงวิทยำยน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

24751 1040050220          โรงเรียนบ้ำนโคกสูงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24752 1040050221          โรงเรียนบ้ำนแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24753 1040050222          โรงเรียนโพธ์ิทองหนองเตำปูนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24754 1040050223          โรงเรียนบ้ำนโคกสง่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24755 1040050224          โรงเรียนบ้ำนเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24756 1040050225          โรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24757 1040050226          โรงเรียนบ้ำนนำก้ำนเหลือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24758 1040050227          โรงเรียนบ้ำนโพนเพ็กพิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24759 1040050228          โรงเรียนอนุบำลภูเวียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24760 1040050229          โรงเรียนบ้ำนหนองขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24761 1040050230          โรงเรียนบ้ำนเมืองเก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24762 1040050231          โรงเรียนบ้ำนหินร่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24763 1040050232          โรงเรียนบ้ำนหนองนำค ำประชำนุเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24764 1040050233          โรงเรียนบ้ำนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24765 1040050234          โรงเรียนไตรคำมวิทยำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24766 1040050235          โรงเรียนบ้ำนสงเปือย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24767 1040050236          โรงเรียนบ้ำนอ่ำงศิลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24768 1040050237          โรงเรียนบ้ำนโคกไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24769 1040050238          โรงเรียนบ้ำนถ  ำแข้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24770 1040050239          โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24771 1040050240          โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24772 1040050241          โรงเรียนบ้ำนโนนศิลำโนนม่วงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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24773 1040050242          โรงเรียนบ้ำนหนองกุงธนสำรโศภณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24774 1040050243          โรงเรียนบ้ำนโคกไม้งำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24775 1040050244          โรงเรียนบ้ำนโคกสหกรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24776 1040050245          โรงเรียนบ้ำนวังขอนแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24777 1040050247          โรงเรียนบ้ำนโนนสวรรค์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24778 1040050248          โรงเรียนบ้ำนหัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24779 1040050249          โรงเรียนบ้ำนโคกกลำงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24780 1040050250          โรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24781 1040050251          โรงเรียนบ้ำนห้วยบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24782 1040050252          โรงเรียนบ้ำนพระบำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24783 1040050253          โรงเรียนบ้ำนหว้ำทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24784 1040050254          โรงเรียนนำฝำยวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24785 1040050255          โรงเรียนบ้ำนสะแกเครือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24786 1040050256          โรงเรียนบ้ำนสองคอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24787 1040050257          โรงเรียนบ้ำนโนนคอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24788 1040050258          โรงเรียนบ้ำนป่ำกล้วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24789 1040050259          โรงเรียนบ้ำนสว่ำงโนนสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24790 1040050260          โรงเรียนบ้ำนโนนสว่ำงท่ำกระบือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24791 1040050261          โรงเรียนบ้ำนนำน  ำซ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24792 1040050262          โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24793 1040050263          โรงเรียนบ้ำนวังสวำบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24794 1040050264          โรงเรียนบ้ำนเขำวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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24795 1040050265          โรงเรียนบ้ำนทรัพย์สมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24796 1040050266          โรงเรียนชีพอนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24797 1040050267          โรงเรียนบ้ำนซ ำภูทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24798 1040050268          โรงเรียนนำหม่อโนนลำนประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24799 1040050269          โรงเรียนบ้ำนกุดธำตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24800 1040050270          โรงเรียนบ้ำนโคกนำฝำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24801 1040050271          โรงเรียนบ้ำนนำดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24802 1040050272          โรงเรียนบ้ำนสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24803 1040050273          โรงเรียนบ้ำนหัวภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24804 1040050274          โรงเรียนหนองแวงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24805 1040050275          โรงเรียนบ้ำนขนวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24806 1040050276          โรงเรียนบ้ำนศำลำดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24807 1040050277          โรงเรียนบ้ำนหนองกุงคชสำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24808 1040050278          โรงเรียนบ้ำนหนองพู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24809 1040050279          โรงเรียนบ้ำนคึมชำติประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24810 1040050280          โรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำปล้องหนองหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24811 1040050281          โรงเรียนบ้ำนหนองหอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24812 1040050282          โรงเรียนบ้ำนหนองนำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24813 1040052001          โรงเรียนหนองเรือวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24814 1040052002          โรงเรียนจระเข้วิทยำยน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24815 1040052003          โรงเรียนมัธยมตลำดใหญ่วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24816 1040052004          โรงเรียนชุมแพศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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24817 1040052005          โรงเรียนโนนหันวิทยำยน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24818 1040052006          โรงเรียนจตุรมิตรวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24819 1040052007          โรงเรียนขัวเรียงศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24820 1040052008          โรงเรียนชุมแพพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24821 1040052009          โรงเรียนหนองเสำเล้ำวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24822 1040052010          โรงเรียนชุมแพวิทยำยน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24823 1040052011          โรงเรียนมัธยมหนองเขียด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24824 1040052012          โรงเรียนสีชมพูศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24825 1040052013          โรงเรียนนำจำนศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24826 1040052014          โรงเรียนผำขำมวิทยำยน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24827 1040052015          โรงเรียนหนองตำไก้ศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24828 1040052016          โรงเรียนซ ำยำงวิทยำยน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24829 1040052017          โรงเรียนภูเวียงวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24830 1040052018          โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24831 1040052019          โรงเรียนเวียงวงกตวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24832 1040052020          โรงเรียนเวียงนครวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24833 1040052021          โรงเรียนภูผำม่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24834 1040052022          โรงเรียนหนองนำค ำวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24835 1041010001          โรงเรียนบ้ำนท่ำตูมดงสระพัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24836 1041010002          โรงเรียนมิตรภำพ 6 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24837 1041010003          โรงเรียนบ้ำนโนนยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24838 1041010004          โรงเรียนบ้ำนขมิ นบ่อโคลน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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24839 1041010006          โรงเรียนบ้ำนดอนหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24840 1041010007          โรงเรียนบ้ำนยำงบึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24841 1041010008          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองเชียงพิณ 3 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24842 1041010009          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองเชียงพิณ 5 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24843 1041010010          โรงเรียนบ้ำนนำสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24844 1041010011          โรงเรียนบ้ำนโคกสะอำดศรีบูรพำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24845 1041010012          โรงเรียนบ้ำนหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24846 1041010013          โรงเรียนบ้ำนหนองโอนหนองฮำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24847 1041010014          โรงเรียนบ้ำนจ ำปำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24848 1041010015          โรงเรียนบ้ำนเชียงพิณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24849 1041010016          โรงเรียนบ้ำนนำคลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24850 1041010017          โรงเรียนบ้ำนเชียงยืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24851 1041010018          โรงเรียนบ้ำนอีหลุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24852 1041010019          โรงเรียนบ้ำนจ ำปำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24853 1041010020          โรงเรียนบ้ำนป่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24854 1041010021          โรงเรียนบ้ำนหนองน  ำเค็ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24855 1041010022          โรงเรียนบ้ำนโนนสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24856 1041010023          โรงเรียนบ้ำนหนองหลอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24857 1041010024          โรงเรียนบ้ำนหนองตอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24858 1041010025          โรงเรียนบ่อน้อยประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24859 1041010026          โรงเรียนบ้ำนนำเยีย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24860 1041010027          โรงเรียนบ้ำนดงหนองโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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24861 1041010028          โรงเรียนบ้ำนเชียงพัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24862 1041010029          โรงเรียนบ้ำนนำกว้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24863 1041010030          โรงเรียนบ้ำนนำทำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24864 1041010031          โรงเรียนบ้ำนหมำกตูมดอนยำนำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24865 1041010032          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 92 (ชุมชนนำข่ำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24866 1041010033          โรงเรียนถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24867 1041010034          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำดอนแตง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24868 1041010035          โรงเรียนบ้ำนนำค ำหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24869 1041010036          โรงเรียนบ้ำนงอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24870 1041010037          โรงเรียนประชำสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24871 1041010038          โรงเรียนบ้ำนหนองหัวหมู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24872 1041010039          โรงเรียนบ้ำนศรีเชียงใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24873 1041010040          โรงเรียนกุดลิงง้อหนองแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24874 1041010041          โรงเรียนบ้ำนนำแอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24875 1041010042          โรงเรียนชุมชนนิคมสร้ำงตนเองเชียงพิณ 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24876 1041010043          โรงเรียนบ้ำนนิคมพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24877 1041010044          โรงเรียนบ้ำนหนองขุ่นเหล่ำหลักวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24878 1041010045          โรงเรียนบ้ำนปำกดงส่งเสริมธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24879 1041010046          โรงเรียนบ้ำนโนนบุญมี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24880 1041010047          โรงเรียนชุมชนโนนสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24881 1041010048          โรงเรียนบ้ำนหนองโสกดำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24882 1041010049          โรงเรียนบ้ำนข้ำวสำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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24883 1041010050          โรงเรียนบ้ำนชัยพรมิตรภำพท่ี 67 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24884 1041010051          โรงเรียนบ้ำนเม่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24885 1041010052          โรงเรียนบ้ำนขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24886 1041010053          โรงเรียนบ้ำนดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24887 1041010054          โรงเรียนบ้ำนหัวบึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24888 1041010055          โรงเรียนบ้ำนพรำนเหมือน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24889 1041010056          โรงเรียนบ้ำนดงเค็ง (น ำวัฒนำอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24890 1041010057          โรงเรียนบ้ำนค ำกลิ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24891 1041010058          โรงเรียนบ้ำนหนองตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24892 1041010059          โรงเรียนบ้ำนจ่ันศรีวิไล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24893 1041010060          โรงเรียนบ้ำนเล่ียมพิลึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24894 1041010061          โรงเรียนค่ำยประจักษ์ศิลปำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24895 1041010062          โรงเรียนบ้ำนตำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24896 1041010063          โรงเรียนบ้ำนกกสะทอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24897 1041010064          โรงเรียนบ้ำนโนนเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24898 1041010065          โรงเรียนบ้ำนสุขสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24899 1041010066          โรงเรียนบ้ำนศรีบุญเรือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24900 1041010067          โรงเรียนเจ ซี บ้ำนอินทร์แปลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24901 1041010068          โรงเรียนผ่ำนศึกสงเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24902 1041010069          โรงเรียนบ้ำนหลุบหวำยป่ำขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24903 1041010070          โรงเรียนไทยสมุทรมิตรภำพท่ี 187 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24904 1041010071          โรงเรียนบ้ำนเล่ือม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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24905 1041010072          โรงเรียนบ้ำนถ่อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24906 1041010073          โรงเรียนบ้ำนนำทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24907 1041010074          โรงเรียนชุมชนสำมพร้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24908 1041010075          โรงเรียนบ้ำนหนองบุนำหล่ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24909 1041010076          โรงเรียนบ้ำนแมด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24910 1041010077          โรงเรียนบ้ำนหนองบ่ัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24911 1041010078          โรงเรียนบ้ำนหนองคอนแสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24912 1041010079          โรงเรียนบ้ำนดอนหำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24913 1041010080          โรงเรียนบ้ำนนำหยำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24914 1041010081          โรงเรียนบ้ำนอีเล่ียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24915 1041010082          โรงเรียนบ้ำนเซประชำอุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24916 1041010083          โรงเรียนบ้ำนโก่ย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24917 1041010084          โรงเรียนบ้ำนจ ำปำประชำนุเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24918 1041010085          โรงเรียนบ้ำนหนองนำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24919 1041010086          โรงเรียนบ้ำนหนองหว้ำหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24920 1041010087          โรงเรียนบ้ำนหนองแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24921 1041010088          โรงเรียนบ้ำนถ่อนน้อยหนองไผ่ค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24922 1041010090          โรงเรียนบ้ำนพรสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24923 1041010091          โรงเรียนบ้ำนหนองขำม(ค่ำยเสนีย์อุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24924 1041010092          โรงเรียนบ้ำนดงอุดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24925 1041010093          โรงเรียนบ้ำนหนองใส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24926 1041010094          โรงเรียนบ้ำนเก่ำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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24927 1041010095          โรงเรียนบ้ำนแม่นนท์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24928 1041010096          โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24929 1041010097          โรงเรียนบ้ำนหนองนำเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24930 1041010098          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวเงิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24931 1041010099          โรงเรียนบ้ำนหนองตะไก้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24932 1041010100          โรงเรียนบ้ำนห้วยส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24933 1041010101          โรงเรียนบ้ำนโสกน  ำขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24934 1041010102          โรงเรียนบ้ำนศรีสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24935 1041010103          โรงเรียนหนองไฮวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24936 1041010104          โรงเรียนบ้ำนโนนสะอำดผำสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24937 1041010105          โรงเรียนบ้ำนดงมะกรูด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24938 1041010106          โรงเรียนบ้ำนโคกลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24939 1041010107          โรงเรียนบ้ำนเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24940 1041010108          โรงเรียนเทศบำล 12 บ้ำนช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24941 1041010109          โรงเรียนบ้ำนหนองเหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24942 1041010110          โรงเรียนบ้ำนหนองตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24943 1041010111          โรงเรียนบ้ำนม่วงสว่ำงสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24944 1041010112          โรงเรียนอนุบำลอุดรธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24945 1041010113          โรงเรียนเทศบำล 11 หนองหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24946 1041010114          โรงเรียนบ้ำนหมำกแข้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24947 1041010115          โรงเรียนบ้ำนดอนอุดมโนนยำง(เนยอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24948 1041010116          โรงเรียนบ้ำนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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24949 1041010117          โรงเรียนหนองส ำโรงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24950 1041010118          โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24951 1041010119          โรงเรียนชุมชนกุดหมำกไฟ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24952 1041010120          โรงเรียนบ้ำนโคกล่ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24953 1041010121          โรงเรียนบ้ำนหนองแวงชุมพล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24954 1041010122          โรงเรียนบ้ำนหนองแซงสร้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24955 1041010123          โรงเรียนบ้ำนหนองแวงเดิด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24956 1041010124          โรงเรียนบ้ำนน  ำพ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24957 1041010125          โรงเรียนบ้ำนเลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24958 1041010126          โรงเรียนรัฐประชำ 509 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24959 1041010127          โรงเรียนบ้ำนโนนหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24960 1041010128          โรงเรียนบ้ำนหนองเม็กห้วยทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24961 1041010129          โรงเรียนบ้ำนโคกหนองแซง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24962 1041010130          โรงเรียนบ้ำนเสำเล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24963 1041010131          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวบำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24964 1041010132          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองเชียงพิณ 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24965 1041010133          โรงเรียนสิริปุณโณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24966 1041010134          โรงเรียนบ้ำนหนองอ้อน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24967 1041010135          โรงเรียนบ้ำนโคกก่องหนองแวงยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24968 1041010136          โรงเรียนอนุบำลหนองวัวซอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24969 1041010137          โรงเรียนบ้ำนหนองอ้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24970 1041010138          โรงเรียนบ้ำนโนนส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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24971 1041010139          โรงเรียนบ้ำนหนองแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24972 1041010140          โรงเรียนบ้ำนหนองแวงฮีค ำหมำกคูณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24973 1041010141          โรงเรียนบ้ำนโคกศรีแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24974 1041010142          โรงเรียนบ้ำนหมำกหญ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24975 1041010143          โรงเรียนบ้ำนผำสิงห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24976 1041010144          โรงเรียนบ้ำนดงบัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24977 1041010145          โรงเรียนบ้ำนโนนชัยศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24978 1041010146          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวเงิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24979 1041010147          โรงเรียนบ้ำนอูบมุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24980 1041010148          โรงเรียนบ้ำนห้วยไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24981 1041010149          โรงเรียนบ้ำนโคกผักหอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24982 1041010150          โรงเรียนบ้ำนนำสีนวล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24983 1041010151          โรงเรียนบ้ำนโคกกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24984 1041010152          โรงเรียนบ้ำนดอนจันทร์โพนสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24985 1041010153          โรงเรียนบ้ำนจอมศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24986 1041010154          โรงเรียนบ้ำนข่ำทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24987 1041010155          โรงเรียนบ้ำนหนองบ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24988 1041010156          โรงเรียนบ้ำนสะอำดนำพัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24989 1041010157          โรงเรียนบ้ำนจอมตำลโนนดู่โนนส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24990 1041010158          โรงเรียนบ้ำนดงยำงนำรำยณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24991 1041010159          โรงเรียนบ้ำนเชียงหวำง คุรุประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24992 1041010160          โรงเรียนบ้ำนนำดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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24993 1041010161          โรงเรียนบ้ำนสร้ำงหลวงสร้ำงค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24994 1041010162          โรงเรียนบ้ำนดงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24995 1041010163          โรงเรียนบ้ำนดอนข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24996 1041010164          โรงเรียนบ้ำนโพนเลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24997 1041010165          โรงเรียนบ้ำนด่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24998 1041010166          โรงเรียนบ้ำนโนนสวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
24999 1041010167          โรงเรียนบ้ำนคอนเลียบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25000 1041010168          โรงเรียนบ้ำนนำพัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25001 1041010169          โรงเรียนบ้ำนเตำไห ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25002 1041010170          โรงเรียนบ้ำนหม้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25003 1041010171          โรงเรียนบ้ำนคอนสวรรค์สินเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25004 1041010172          โรงเรียนบ้ำนนำบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25005 1041010173          โรงเรียนบ้ำนยำงซอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25006 1041010174          โรงเรียนบ้ำนนำทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25007 1041010175          โรงเรียนบ้ำนดอนกลอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25008 1041010176          โรงเรียนบ้ำนท่ำหนำดพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25009 1041010177          โรงเรียนบ้ำนนำพู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25010 1041010178          โรงเรียนบ้ำนป่ำก้ำวดอนแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25011 1041010179          โรงเรียนบ้ำนหลวงหัวสวย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25012 1041010180          โรงเรียนบ้ำนศรีบุญเรือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25013 1041010181          โรงเรียนบ้ำนก่ิวดงมะไฟ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25014 1041010182          โรงเรียนบ้ำนหนองนกเขียนโพนทัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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25015 1041010183          โรงเรียนชุมชนบ้ำนธำตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25016 1041010184          โรงเรียนบ้ำนสังซำวังน  ำขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25017 1041010185          โรงเรียนบ้ำนถ่ิน (สุขำวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25018 1041010186          โรงเรียนนิคมโนนสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25019 1041010187          โรงเรียนบ้ำนนำคอมนำดอกไม้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25020 1041010188          โรงเรียนบ้ำนดอนแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25021 1041010189          โรงเรียนบ้ำนยำมกำใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25022 1041010190          โรงเรียนบ้ำนนำพูนทรัพย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25023 1041010191          โรงเรียนบ้ำนหมูม่นโพนสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25024 1041010192          โรงเรียนบ้ำนยำมกำโนนค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25025 1041010193          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำดอนเงิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25026 1041010194          โรงเรียนบ้ำนหนองผง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25027 1041010195          โรงเรียนบ้ำนยำง (คุรุรำษฎร์วิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25028 1041010196          โรงเรียนบ้ำนโคกสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25029 1041010197          โรงเรียนบ้ำนยำง(คุรุรำษฎร์วิทยำ) สำขำบ้ำนนำพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25030 1041010198          โรงเรียนบ้ำนหนองกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25031 1041010199          โรงเรียนบ้ำนดงขันทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25032 1041010200          โรงเรียนบ้ำนดงศรีส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25033 1041010201          โรงเรียนบ้ำนนำส่อนโพนทัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25034 1041010202          โรงเรียนบ้ำนใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25035 1041010203          โรงเรียนบ้ำนศรีสุวรรณโพนสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25036 1041010204          โรงเรียนบ้ำนโพนงำมหนองตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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25037 1041010205          โรงเรียนอนุบำลเพ็ญประขำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25038 1041010206          โรงเรียนบ้ำนโนนรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25039 1041010207          โรงเรียนบ้ำนทอนดอนยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25040 1041010208          โรงเรียนบ้ำนสร้ำงแป้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25041 1041010209          โรงเรียนบ้ำนหว้ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25042 1041010210          โรงเรียนสุมเส้ำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25043 1041010211          โรงเรียนบ้ำนดงปอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25044 1041010212          โรงเรียนบ้ำนหนองนำไฮโนนสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25045 1041010213          โรงเรียนบ้ำนแพงศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25046 1041010214          โรงเรียนบ้ำนห้วยวังโตน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25047 1041010215          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวบำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25048 1041010216          โรงเรียนบ้ำนหนองแสนตอโนนสร้ำงค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25049 1041010217          โรงเรียนดงยำงวังโตนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25050 1041010218          โรงเรียนบ้ำนเชียงดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25051 1041010219          โรงเรียนบ้ำนแมดวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25052 1041010220          โรงเรียนบ้ำนนำหว้ำ(สันติรำษฎร์พิทยำคม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25053 1041010221          โรงเรียนบ้ำนไชยฟอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25054 1041010222          โรงเรียนบ้ำนนำสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25055 1041010223          โรงเรียนบ้ำนดอนเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25056 1041010224          โรงเรียนบ้ำนดอนบำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25057 1041010225          โรงเรียนโคกโพธ์ิวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25058 1041010226          โรงเรียนบ้ำนนำน  ำชุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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25059 1041010227          โรงเรียนบ้ำนยวด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25060 1041010228          โรงเรียนบ้ำนชำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25061 1041010229          โรงเรียนบ้ำนนำม่ัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25062 1041010230          โรงเรียนบ้ำนน  ำเท่ียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25063 1041010231          โรงเรียนบ้ำนตล่ิงชัน-สร้ำงแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25064 1041010232          โรงเรียนบ้ำนศรีชุมช่ืนบุญชิตวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25065 1041010233          โรงเรียนบ้ำนหินโงม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25066 1041010234          โรงเรียนบ้ำนโนนนกหอ(เพ็งแสนวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25067 1041010235          โรงเรียนบ้ำนดงผักเทียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25068 1041010236          โรงเรียนอนุบำลสร้ำงคอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25069 1041010237          โรงเรียนบ้ำนท่ำเสียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25070 1041010238          โรงเรียนบ้ำนโนนชำดวรุบลวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25071 1041010239          โรงเรียนบ้ำนโคกสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25072 1041012001          โรงเรียนอุดรพิทยำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25073 1041012002          โรงเรียนสตรีรำชินูทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25074 1041012003          โรงเรียนประจักษ์ศิลปำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25075 1041012004          โรงเรียนนิคมสงเครำะห์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25076 1041012005          โรงเรียนอุดรธรรมำนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25077 1041012006          โรงเรียนโนนสูงพิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25078 1041012007          โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25079 1041012008          โรงเรียนอุดรธำนีพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25080 1041012009          โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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25081 1041012010          โรงเรียนสำมพร้ำววิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25082 1041012011          โรงเรียนธำตุโพนทองวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25083 1041012012          โรงเรียนอุดรพัฒนำกำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25084 1041012013          โรงเรียนอุดรพิทยำนุกูล 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25085 1041012014          โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25086 1041012015          โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25087 1041012016          โรงเรียนรำชินูทิศ 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25088 1041012017          โรงเรียนหนองวัวซอพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25089 1041012018          โรงเรียนหนองยำงชุมพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25090 1041012019          โรงเรียนแสงอร่ำมพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25091 1041012020          โรงเรียนเพ็ญพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25092 1041012021          โรงเรียนสุมเส้ำพิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25093 1041012022          โรงเรียนจอมศรีพิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25094 1041012023          โรงเรียนเชียงหวำงพิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25095 1041012024          โรงเรียนสร้ำงคอมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25096 1041012025          โรงเรียนย่ิงยวดพิทยำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25097 1041013001          โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดอุดรธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25098 1041020001          โรงเรียนบ้ำนปอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25099 1041020002          โรงเรียนบ้ำนดงเมือง(ดงเมืองวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25100 1041020003          โรงเรียนบ้ำนท่ำเปลือย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25101 1041020004          โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิสง่ำ(มังกรสำมเสนอนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25102 1041020005          โรงเรียนบ้ำนดอนแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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25103 1041020006          โรงเรียนบ้ำนเชียงแหว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25104 1041020007          โรงเรียนบ้ำนเซียบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25105 1041020008          โรงเรียนบ้ำนหมำกบ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25106 1041020009          โรงเรียนบ้ำนสวนหม่อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25107 1041020010          โรงเรียนบ้ำนเดียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25108 1041020011          โรงเรียนบ้ำนนกขะบำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25109 1041020012          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำแชแลหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25110 1041020013          โรงเรียนบ้ำนเมืองพรึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25111 1041020014          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำกกโพธ์ิกกเค็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25112 1041020015          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำหมำกบ้ำเชียงสม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25113 1041020016          โรงเรียนบ้ำนยำงหล่อโนนน  ำย้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25114 1041020017          โรงเรียนบ้ำนดอนเงิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25115 1041020018          โรงเรียนบ้ำนห้วยกองสี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25116 1041020019          โรงเรียนบ้ำนโนนสิมมำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25117 1041020020          โรงเรียนบ้ำนโนนจ ำปำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25118 1041020021          โรงเรียนบ้ำนตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25119 1041020022          โรงเรียนบ้ำนดอนสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25120 1041020023          โรงเรียนบ้ำนท่ำล่ีศรีสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25121 1041020024          โรงเรียนบ้ำนท่ำแร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25122 1041020025          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำหมำกจันทน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25123 1041020026          โรงเรียนบ้ำนนำเพ็ญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25124 1041020027          โรงเรียนบ้ำนกุดยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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25125 1041020028          โรงเรียนบ้ำนโนนสวรรค์รำษฎร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25126 1041020029          โรงเรียนบ้ำนปะโค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25127 1041020030          โรงเรียนบ้ำนบุ่งหมำกลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25128 1041020031          โรงเรียนบ้ำนหัวขัวเหมือดแอ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25129 1041020032          โรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำรังกำห้วยขุมปูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25130 1041020033          โรงเรียนบ้ำนดงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25131 1041020034          โรงเรียนบ้ำนเกิ งน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25132 1041020035          โรงเรียนบ้ำนหนองแวงโนนขี เหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25133 1041020036          โรงเรียนบ้ำนนำดีสร้ำงบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25134 1041020037          โรงเรียนบ้ำนส่ีแจ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25135 1041020038          โรงเรียนบ้ำนดงเรือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25136 1041020039          โรงเรียนอนุบำลกุมภวำปีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25137 1041020040          โรงเรียนบ้ำนกงพำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25138 1041020041          โรงเรียนบ้ำนพันดอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25139 1041020042          โรงเรียนบ้ำนค ำเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25140 1041020043          โรงเรียนบ้ำนดงแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25141 1041020044          โรงเรียนชุมชนวัดป่ำทรงธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25142 1041020045          โรงเรียนบ้ำนวำปี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25143 1041020046          โรงเรียนบ้ำนผือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25144 1041020047          โรงเรียนบ้ำนหนองศรีเจริญ-หนองผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25145 1041020048          โรงเรียนบ้ำนสวนมอนค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25146 1041020049          โรงเรียนบ้ำนโนนเห็นวังชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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25147 1041020050          โรงเรียนบ้ำนค ำไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25148 1041020051          โรงเรียนบ้ำนหินเหล่ิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25149 1041020052          โรงเรียนบ้ำนหินฮำวโนนงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25150 1041020053          โรงเรียนบ้ำนนำแบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25151 1041020054          โรงเรียนบ้ำนท่ำหนองเทำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25152 1041020055          โรงเรียนบ้ำนท่ำม่วงเวียงค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25153 1041020056          โรงเรียนบ้ำนสีออสว่ำงรำษฎร์สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25154 1041020057          โรงเรียนบ้ำนโนนเขวำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25155 1041020058          โรงเรียนบ้ำนหนองกวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25156 1041020059          โรงเรียนบ้ำนหนองแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25157 1041020060          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำกล้วยโนนสมพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25158 1041020061          โรงเรียนบ้ำนโคกศรีส ำรำญวังหน้ำผำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25159 1041020062          โรงเรียนบ้ำนสงเปลือยดงสำมสิบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25160 1041020063          โรงเรียนบ้ำนเสอเพลอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25161 1041020064          โรงเรียนบ้ำนทองอินทร์สวนมอญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25162 1041020065          โรงเรียนบ้ำนท่ำสัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25163 1041020066          โรงเรียนบ้ำนโนนมะข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25164 1041020067          โรงเรียนบ้ำนโนนหนองม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25165 1041020068          โรงเรียนบ้ำนกุดจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25166 1041020069          โรงเรียนบ้ำนหนองหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25167 1041020070          โรงเรียนบ้ำนหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25168 1041020071          โรงเรียนบ้ำนห้วยบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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25169 1041020072          โรงเรียนบ้ำนห้วยเกิ งวัฒนเสรีรำษฏร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25170 1041020073          โรงเรียนบ้ำนโคกผักหวำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25171 1041020074          โรงเรียนบ้ำนโสกคูณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25172 1041020075          โรงเรียนบ้ำนโคกกลำงหนองแวงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25173 1041020076          โรงเรียนบ้ำนค ำเต้ำแก้วหินลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25174 1041020077          โรงเรียนบ้ำนหนองแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25175 1041020078          โรงเรียนบ้ำนตำดโตน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25176 1041020079          โรงเรียนบ้ำนโคกสง่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25177 1041020080          โรงเรียนบ้ำนม่วงดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25178 1041020081          โรงเรียนบ้ำนหำดสถำพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25179 1041020082          โรงเรียนชุมชนทมป่ำข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25180 1041020083          โรงเรียนบ้ำนทมนำงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25181 1041020084          โรงเรียนบ้ำนค้อน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25182 1041020085          โรงเรียนอนุบำลโนนสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25183 1041020086          โรงเรียนบ้ำนหัวฝำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25184 1041020087          โรงเรียนบ้ำนม่วงเฒ่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25185 1041020088          โรงเรียนบ้ำนโสกรังโนนสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25186 1041020089          โรงเรียนบ้ำนโนนหยำดน  ำเกลี ยง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25187 1041020090          โรงเรียนบ้ำนหนองจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25188 1041020091          โรงเรียนชุมชนบ้ำนบุ่งแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25189 1041020092          โรงเรียนบ้ำนโนนส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25190 1041020093          โรงเรียนบ้ำนกุดขนวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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25191 1041020094          โรงเรียนบ้ำนโคกล่ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25192 1041020095          โรงเรียนบ้ำนกระเบื องโนนทิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25193 1041020096          โรงเรียนบ้ำนหนองโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25194 1041020097          โรงเรียนบ้ำนบะยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25195 1041020098          โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิชัยดอกค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25196 1041020099          โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิศรีส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25197 1041020100          โรงเรียนบ้ำนเสำเล้ำผักชีศรีสวัสด์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25198 1041020101          โรงเรียนบ้ำนห้วยแสงอรุณวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25199 1041020102          โรงเรียนบ้ำนหนองกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25200 1041020103          โรงเรียนบ้ำนนำเหล่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25201 1041020104          โรงเรียนบ้ำนโนนทองค ำเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25202 1041020105          โรงเรียนบ้ำนโนนจ ำปำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25203 1041020106          โรงเรียนหมู่บ้ำนป่ำไม้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25204 1041020107          โรงเรียนชุมชนจ ำปี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25205 1041020108          โรงเรียนบ้ำนโนนสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25206 1041020109          โรงเรียนบ้ำนโคกน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25207 1041020110          โรงเรียนบ้ำนโนนสงเปลือย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25208 1041020111          โรงเรียนบ้ำนดูนเลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25209 1041020112          โรงเรียนบ้ำนโนนม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25210 1041020113          โรงเรียนบ้ำนค ำปลำกั ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25211 1041020114          โรงเรียนบ้ำนกุดนำค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25212 1041020115          โรงเรียนบ้ำนตำดรำษฎร์สมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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25213 1041020116          โรงเรียนบ้ำนป่ำหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25214 1041020117          โรงเรียนบ้ำนนำยูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25215 1041020118          โรงเรียนบ้ำนโคกหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25216 1041020119          โรงเรียนบ้ำนหนองกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25217 1041020120          โรงเรียนบ้ำนค ำดอกไม้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25218 1041020121          โรงเรียนบ้ำนห้วยผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25219 1041020122          โรงเรียนบ้ำนสำมขำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25220 1041020123          โรงเรียนบ้ำนสมดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25221 1041020124          โรงเรียนบ้ำนโปร่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25222 1041020125          โรงเรียนบ้ำนโปร่ง สำขำบ้ำนโคกข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25223 1041020126          โรงเรียนบ้ำนห้วยวังปลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25224 1041020127          โรงเรียนอนุบำลศรีธำตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25225 1041020128          โรงเรียนบ้ำนโคกศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25226 1041020129          โรงเรียนบ้ำนกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25227 1041020130          โรงเรียนบ้ำนหนองนกเขียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25228 1041020131          โรงเรียนบ้ำนค ำม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25229 1041020132          โรงเรียนบ้ำนโคกก่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25230 1041020133          โรงเรียนบ้ำนป่ำไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25231 1041020134          โรงเรียนค ำเมยวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25232 1041020135          โรงเรียนค ำกุงประชำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25233 1041020136          โรงเรียนบ้ำนโคกกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25234 1041020137          โรงเรียนบ้ำนค ำบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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25235 1041020138          โรงเรียนค ำค้อพิทยศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25236 1041020139          โรงเรียนสำมัคคีวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25237 1041020140          โรงเรียนบ้ำนหนองท่มค ำเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25238 1041020141          โรงเรียนป่ำหวำยวิทยำสรรพ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25239 1041020142          โรงเรียนบ้ำนโนนอ ำนวย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25240 1041020143          โรงเรียนบ้ำนดงง่ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25241 1041020144          โรงเรียนบ้ำนท่ำลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25242 1041020145          โรงเรียนบ้ำนท่ำลำด สำขำแหลมทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25243 1041020146          โรงเรียนบ้ำนนำแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25244 1041020147          โรงเรียนบะยำวพัฒนำศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25245 1041020148          โรงเรียนบ้ำนนำตำดนำโปร่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25246 1041020149          โรงเรียนบ้ำนโคกเล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25247 1041020150          โรงเรียนบ้ำนนำนกชุมนำชุมพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25248 1041020151          โรงเรียนบ้ำนโคกสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25249 1041020152          โรงเรียนบ้ำนค ำยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25250 1041020153          โรงเรียนผำสุกประชำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25251 1041020154          โรงเรียนบ้ำนดงกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25252 1041020155          โรงเรียนบ้ำนค ำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25253 1041020156          โรงเรียนบ้ำนค ำจวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25254 1041020157          โรงเรียนดำนใหญ่พิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25255 1041020158          โรงเรียนบ้ำนผำทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25256 1041020159          โรงเรียนค ำไฮพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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25257 1041020160          โรงเรียนบ้ำนวังทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25258 1041020161          โรงเรียนสหรำษฎร์วิทยำนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25259 1041020162          โรงเรียนอนุบำลวังสำมหมอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25260 1041020163          โรงเรียนหำญใจพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25261 1041020164          โรงเรียนบ้ำนไทยสมพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25262 1041020165          โรงเรียนบ้ำนหนองกุงทับม้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25263 1041020166          โรงเรียนบ้ำนโนนสวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25264 1041020167          โรงเรียนหนองไผ่พรเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25265 1041020168          โรงเรียนบ้ำนโคกสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25266 1041020169          โรงเรียนบ้ำนค ำโคกสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25267 1041020170          โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25268 1041020171          โรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำไซ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25269 1041020172          โรงเรียนอนุบำลหนองแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25270 1041020173          โรงเรียนบ้ำนสำมเหล่ียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25271 1041020174          โรงเรียนบ้ำนหนองประเสริฐ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25272 1041020175          โรงเรียนบ้ำนหนองหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25273 1041020176          โรงเรียนบ้ำนโนนเชียงค  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25274 1041020177          โรงเรียนทับกุงประชำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25275 1041020178          โรงเรียนบ้ำนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25276 1041020179          โรงเรียนบ้ำนนำดีโคกกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25277 1041020180          โรงเรียนบ้ำนนำฝำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25278 1041020181          โรงเรียนบ้ำนโคกศรีห้วยยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

25279 1041020182          โรงเรียนบ้ำนทับไฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25280 1041020183          โรงเรียนบ้ำนท่ำสี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25281 1041020184          โรงเรียนบ้ำนท่ำยม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25282 1041020185          โรงเรียนบ้ำนแสงสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25283 1041020186          โรงเรียนบ้ำนโคกสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25284 1041020188          โรงเรียนบ้ำนค ำบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25285 1041020189          โรงเรียนบ้ำนหนองแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25286 1041020190          โรงเรียนอนุบำลประจักษ์ศิลปำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25287 1041020191          โรงเรียนบ้ำนนำม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25288 1041020192          โรงเรียนบ้ำนโนนสำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25289 1041020193          โรงเรียนบ้ำนโนนแสวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25290 1041020194          โรงเรียนบ้ำนโคกสีวังแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25291 1041020195          โรงเรียนบ้ำนหนองลุมพุกหญ้ำม้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25292 1041020196          โรงเรียนบ้ำนเชียงกรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25293 1041020197          โรงเรียนบ้ำนโนนทรำยฟอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25294 1041020198          โรงเรียนบ้ำนหนองแวงเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25295 1041020199          โรงเรียนบ้ำนห้วยสำมพำด(สหรำษฎร์พัฒนำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25296 1041020200          โรงเรียนบ้ำนสะอำดนำมูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25297 1041020201          โรงเรียนบ้ำนโนนสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25298 1041020202          โรงเรียนบ้ำนน  ำเท่ียงลำนเตหนองเม็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25299 1041020203          โรงเรียนบ้ำนอุ่มจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25300 1041020204          โรงเรียนบ้ำนโพนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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25301 1041020205          โรงเรียนบ้ำนเมืองปัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25302 1041020206          โรงเรียนบ้ำนหนองแสง สำขำดงส ำรำญชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25303 1041022001          โรงเรียนกุมภวำปี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25304 1041022002          โรงเรียนโนนสะอำดพิทยำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25305 1041022003          โรงเรียนศรีธำตุพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25306 1041022004          โรงเรียนห้วยเกิ งพิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25307 1041022005          โรงเรียนทมนำงำมวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25308 1041022006          โรงเรียนตำดทองพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25309 1041022007          โรงเรียนกุงเจริญพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25310 1041022008          โรงเรียนสีออศิลปศำสตร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25311 1041022009          โรงเรียนพันดอนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25312 1041022010          โรงเรียนแชแลพิทยำนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25313 1041022011          โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25314 1041022012          โรงเรียนเสอเพลอพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25315 1041022013          โรงเรียนกุมภวำป์พิทยำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25316 1041022014          โรงเรียนวังสำมหมอวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25317 1041022015          โรงเรียนนำนกชุมวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25318 1041022016          โรงเรียนค ำยำงพิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25319 1041022017          โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25320 1041022018          โรงเรียนประจักษ์ศิลปำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25321 1041022019          โรงเรียนสำมพำดพิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25322 1041030001          โรงเรียนบ้ำนกั งโนนสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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25323 1041030002          โรงเรียนบ้ำนหนองกล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25324 1041030003          โรงเรียนบ้ำนหนองเต่ำดอนหำยโศก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25325 1041030004          โรงเรียนบ้ำนบ่อค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25326 1041030005          โรงเรียนบ้ำนนำอุดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25327 1041030006          โรงเรียนบ้ำนดูนประชำรัฐ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25328 1041030007          โรงเรียนบ้ำนค ำอ้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25329 1041030008          โรงเรียนบ้ำนเชียง(ประชำเชียงเชิด) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25330 1041030009          โรงเรียนบ้ำนปูลู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25331 1041030010          โรงเรียนบ้ำนดงเย็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25332 1041030011          โรงเรียนบ้ำนหันน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25333 1041030012          โรงเรียนธำตุดอนตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25334 1041030013          โรงเรียนบ้ำนยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25335 1041030014          โรงเรียนบ้ำนหนองผือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25336 1041030015          โรงเรียนบ้ำนป่ำก้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25337 1041030016          โรงเรียนบ้ำนกะพี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25338 1041030017          โรงเรียนบ้ำนหนองกุงดอนบำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25339 1041030018          โรงเรียนบ้ำนหนองกอบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25340 1041030019          โรงเรียนบ้ำนนำฮัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25341 1041030020          โรงเรียนบ้ำนผักตบประชำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25342 1041030021          โรงเรียนบ้ำนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25343 1041030022          โรงเรียนบ้ำนพังงู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25344 1041030023          โรงเรียนบ้ำนขำวัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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25345 1041030024          โรงเรียนบ้ำนพังซ่อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25346 1041030025          โรงเรียนบ้ำนเรืองชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25347 1041030026          โรงเรียนบ้ำนโคกถำวร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25348 1041030027          โรงเรียนบ้ำนม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25349 1041030028          โรงเรียนบ้ำนนำดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25350 1041030029          โรงเรียนบ้ำนดอนกลำงตำลเด่ียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25351 1041030030          โรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำรังกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25352 1041030031          โรงเรียนบ้ำนนำงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25353 1041030032          โรงเรียนบ้ำนหนองสองแห้วประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25354 1041030033          โรงเรียนบ้ำนศำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25355 1041030034          โรงเรียนบ้ำนโคกสว่ำงนำดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25356 1041030035          โรงเรียนบ้ำนสะคำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25357 1041030036          โรงเรียนบ้ำนโคกทุ่งยั ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25358 1041030037          โรงเรียนบ้ำนดอนยำงเด่ียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25359 1041030038          โรงเรียนบ้ำนนิคมหนองตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25360 1041030039          โรงเรียนบ้ำนโพนงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25361 1041030040          โรงเรียนบ้ำนดงค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25362 1041030041          โรงเรียนบ้ำนวังฮำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25363 1041030042          โรงเรียนบ้ำนนำเยีย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25364 1041030043          โรงเรียนบ้ำนสร้อยพร้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25365 1041030044          โรงเรียนบ้ำนหงษำวดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25366 1041030045          โรงเรียนบ้ำนโคกมุ่นเหล่ำสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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25367 1041030046          โรงเรียนบ้ำนดอนนำงค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25368 1041030047          โรงเรียนบ้ำนสะแบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25369 1041030048          โรงเรียนบ้ำนโนนนำสร้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25370 1041030049          โรงเรียนบ้ำนบ่อปัทม์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25371 1041030050          โรงเรียนบ้ำนดงวังพัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25372 1041030051          โรงเรียนบ้ำนหนองสะหนำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25373 1041030052          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25374 1041030053          โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่พิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25375 1041030054          โรงเรียนบ้ำนดงบำกโนนสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25376 1041030055          โรงเรียนบ้ำนเพ็กค ำบำกหำยโศก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25377 1041030056          โรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองเม็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25378 1041030057          โรงเรียนบ้ำนหนองลำดหนองแปนค ำผักกูด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25379 1041030058          โรงเรียนบ้ำนหนองนกทำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25380 1041030059          โรงเรียนบ้ำนโคกสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25381 1041030060          โรงเรียนบ้ำนหนองตำใกล้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25382 1041030061          โรงเรียนบ้ำนต้ำยสวรรค์ดงหว้ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25383 1041030062          โรงเรียนบ้ำนเม็กดงเรือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25384 1041030063          โรงเรียนบ้ำนต้องหนองสระปลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25385 1041030064          โรงเรียนบ้ำนดงบังหนองเข่ือน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25386 1041030065          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25387 1041030066          โรงเรียนบ้ำนม่วงประชำบ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25388 1041030067          โรงเรียนบ้ำนยำง (อำสำพัฒนำ 3) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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25389 1041030068          โรงเรียนบ้ำนหนองงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25390 1041030069          โรงเรียนบ้ำนดงโพนยอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25391 1041030070          โรงเรียนบ้ำนหนองบ่อ (พอลพิทยำประชำนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25392 1041030071          โรงเรียนอนุบำลหนองหำนวิทยำยน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25393 1041030072          โรงเรียนบ้ำนหนองหำน (วันครู 2502) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25394 1041030073          โรงเรียนบ้ำนเชียงงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25395 1041030074          โรงเรียนบ้ำนโสกหมู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25396 1041030075          โรงเรียนอนุบำลทุ่งฝน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25397 1041030076          โรงเรียนบ้ำนท่ำช่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25398 1041030077          โรงเรียนชุมชนกุดค้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25399 1041030078          โรงเรียนบ้ำนโนนสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25400 1041030079          โรงเรียนธำตุน้อยก่อส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25401 1041030080          โรงเรียนบ้ำนโพนสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25402 1041030081          โรงเรียนบ้ำนทุ่งใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25403 1041030082          โรงเรียนชุมชนค ำตำนำหนองกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25404 1041030083          โรงเรียนบ้ำนค ำเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25405 1041030084          โรงเรียนบุญมีศรีสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25406 1041030085          โรงเรียนบ้ำนโนนสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25407 1041030086          โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิเหล่ำวิชำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25408 1041030087          โรงเรียนบ้ำนนำชุมแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25409 1041030088          โรงเรียนบ้ำนช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25410 1041030089          โรงเรียนบ้ำนนำทม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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25411 1041030090          โรงเรียนบ้ำนหนองแวงตำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25412 1041030091          โรงเรียนบ้ำนค ำเลำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25413 1041030092          โรงเรียนบ้ำนค ำน  ำทิพย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25414 1041030093          โรงเรียนบ้ำนค ำบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25415 1041030094          โรงเรียนบ้ำนวังชมภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25416 1041030095          โรงเรียนบ้ำนดงพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25417 1041030096          โรงเรียนสยำมกลกำร 3 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25418 1041030097          โรงเรียนอนุบำลไชยวำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25419 1041030098          โรงเรียนเพียปู่หนองเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25420 1041030099          โรงเรียนร่มเกล้ำ 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25421 1041030100          โรงเรียนบ้ำนหนองแซง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25422 1041030101          โรงเรียนหนองแวงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25423 1041030102          โรงเรียนบ้ำนค ำยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25424 1041030103          โรงเรียนบ้ำนโพนสูงโนนสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25425 1041030104          โรงเรียนบ้ำนค ำม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25426 1041030105          โรงเรียนบ้ำนห้วยยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25427 1041030106          โรงเรียนบ้ำนป่ำก้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25428 1041030107          โรงเรียนบ้ำนโนนสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25429 1041030108          โรงเรียนบ้ำนหนองอิอู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25430 1041030109          โรงเรียนบ้ำนหนองหลัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25431 1041030110          โรงเรียนชุมชนสะงวย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25432 1041030111          โรงเรียนบ้ำนนำปู-นำกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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25433 1041030112          โรงเรียนบ้ำนหัวหนองยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25434 1041030113          โรงเรียนชุมชนดงเย็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25435 1041030114          โรงเรียนบ้ำนป่ำเป้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25436 1041030115          โรงเรียนบ้ำนโนนหอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25437 1041030116          โรงเรียนบ้ำนดงแสนสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25438 1041030117          โรงเรียนบ้ำนโนนชัยศิลป์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25439 1041030118          โรงเรียนบ้ำนถ่อนนำลับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25440 1041030119          โรงเรียนบ้ำนหนองลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25441 1041030120          โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิท่ำเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25442 1041030121          โรงเรียนบ้ำนทุ่งใหญ่โพธ์ิชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25443 1041030122          โรงเรียนบ้ำนนำม่ัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25444 1041030123          โรงเรียนบ้ำนนำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25445 1041030124          โรงเรียนบ้ำนหัวดงยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25446 1041030125          โรงเรียนบ้ำนดอนขี เหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25447 1041030126          โรงเรียนบ้ำนนำดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25448 1041030127          โรงเรียนบ้ำนดงวัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25449 1041030128          โรงเรียนบ้ำนค ำบอนโนนสมโภชน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25450 1041030129          โรงเรียนบ้ำนค ำสง่ำประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25451 1041030130          โรงเรียนบ้ำนโนนงำมอุดมวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25452 1041030131          โรงเรียนบ้ำนน  ำผึ งประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25453 1041030132          โรงเรียนบ้ำนวังคำงฮูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25454 1041030133          โรงเรียนบ้ำนท่ำบ่อยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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25455 1041030134          โรงเรียนบ้ำนนำค ำวัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25456 1041030135          โรงเรียนบ้ำนนำไหม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25457 1041030136          โรงเรียนบ้ำนกุดดู่อุดมวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25458 1041030137          โรงเรียนบ้ำนเมืองนำซ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25459 1041030138          โรงเรียนบ้ำนดงหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25460 1041030139          โรงเรียนบ้ำนตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25461 1041030140          โรงเรียนบ้ำนทรำยมูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25462 1041030141          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำอุดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25463 1041030142          โรงเรียนบ้ำนดงยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25464 1041030143          โรงเรียนบ้ำนจันทน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25465 1041030144          โรงเรียนบ้ำนหนองกำโนนสิมมำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25466 1041030145          โรงเรียนบ้ำนนำสีนวล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25467 1041030146          โรงเรียนบ้ำนโนนศรีทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25468 1041030147          โรงเรียนบ้ำนชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25469 1041030148          โรงเรียนบ้ำนดงไพรวัลย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25470 1041030149          โรงเรียนบ้ำนกล้วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25471 1041030150          โรงเรียนบ้ำนโนนสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25472 1041030151          โรงเรียนบ้ำนทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25473 1041030152          โรงเรียนเทศบำล 2 (ชุมชนบ้ำนดุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25474 1041030153          โรงเรียนบ้ำนนำโฮง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25475 1041030154          โรงเรียนบ้ำนหนองไฮโนนส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25476 1041030155          โรงเรียนบ้ำนปอพำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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25477 1041030156          โรงเรียนบ้ำนห้วยปลำโดศรีสำมำรถ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25478 1041030157          โรงเรียนบ้ำนหนองสองห้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25479 1041030158          โรงเรียนบ้ำนถ่อนค ำหวด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25480 1041030159          โรงเรียนบ้ำนค ำภูเงิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25481 1041030160          โรงเรียนบ้ำนสมวิไล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25482 1041030161          โรงเรียนบ้ำนงิ วมีชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25483 1041030162          โรงเรียนบ้ำนตำดโนนทองหลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25484 1041030163          โรงเรียนบ้ำนโคกกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25485 1041030164          โรงเรียนบ้ำนม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25486 1041030165          โรงเรียนบ้ำนเมืองไพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25487 1041030166          โรงเรียนบ้ำนศรีเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25488 1041030167          โรงเรียนบ้ำนหนองสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25489 1041030168          โรงเรียนกมลศิลป์สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25490 1041030169          โรงเรียนบ้ำนนำจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25491 1041030170          โรงเรียนบ้ำนฝำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25492 1041030171          โรงเรียนบ้ำนดงค้ำพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25493 1041030172          โรงเรียนบ้ำนปำกดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25494 1041030173          โรงเรียนก ำแมดค ำเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25495 1041030174          โรงเรียนบ้ำนวังทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25496 1041030175          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25497 1041030176          โรงเรียนศรีขวัญเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25498 1041030177          โรงเรียนพัฒนำศรีผดุงอุดมวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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25499 1041030178          โรงเรียนอนุบำลศรีสุทโธ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25500 1041030179          โรงเรียนบ้ำนโคกค ำไหล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25501 1041030180          โรงเรียนบ้ำนอ้อมกอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25502 1041030181          โรงเรียนบ้ำนดงดำรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25503 1041030182          โรงเรียนบ้ำนโนนสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25504 1041030183          โรงเรียนบ้ำนไผ่ล้อมโนนสมบัติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25505 1041030184          โรงเรียนบ้ำนนำยม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25506 1041030185          โรงเรียนบ้ำนดอนกลอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25507 1041030186          โรงเรียนบ้ำนไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25508 1041030187          โรงเรียนบ้ำนหว้ำนใหญ่ประชำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25509 1041030188          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25510 1041030189          โรงเรียนบ้ำนดงยำงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25511 1041030190          โรงเรียนบ้ำนดอนม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25512 1041030191          โรงเรียนบ้ำนหนองไผ  ่(วัดเวฬุวันอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25513 1041030192          โรงเรียนบ้ำนนำทรำยน  ำรอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25514 1041030193          โรงเรียนบ้ำนนำนกหงส์เสรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25515 1041030194          โรงเรียนบ้ำนถ่อนนำเพลิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25516 1041030195          โรงเรียนบ้ำนไชยวำนโนนลือชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25517 1041030196          โรงเรียนอนุบำลพิบูลย์รักษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25518 1041030197          โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25519 1041030198          โรงเรียนบ้ำนดงยำงพรพิบูลย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25520 1041030199          โรงเรียนบ้ำนหนองผักแว่นดอนเขือง(วัดบูรพำรำมอุถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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25521 1041030200          โรงเรียนบ้ำนค้อน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25522 1041030201          โรงเรียนบ้ำนม่วงคอนสำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25523 1041030202          โรงเรียนบ้ำนดอนสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25524 1041030203          โรงเรียนบ้ำนโนนสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25525 1041030204          โรงเรียนบ้ำนหนองช้ำงคำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25526 1041030205          โรงเรียนบ้ำนโนนถ่ัวดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25527 1041030206          โรงเรียนบ้ำนค ำแคนแก่นคูณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25528 1041030207          โรงเรียนบ้ำนไพจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25529 1041030208          โรงเรียนบ้ำนค้อดอนแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25530 1041030209          โรงเรียนบ้ำนโยธำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25531 1041030210          โรงเรียนบ้ำนวังแข้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25532 1041030211          โรงเรียนบ้ำนโนนทองอินทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25533 1041030212          โรงเรียนบ้ำนหัวหนอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25534 1041030213          โรงเรียนบ้ำนยำงเหล่ำสวนกล้วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25535 1041030214          โรงเรียนอนุบำลกู่แก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25536 1041030215          โรงเรียนบ้ำนซ ำป่ำหัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25537 1041030216          โรงเรียนบ้ำนซ ำป่ำรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25538 1041032001          โรงเรียนหนองหำนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25539 1041032002          โรงเรียนทุ่งฝนวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25540 1041032003          โรงเรียนไชยวำนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25541 1041032004          โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25542 1041032005          โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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25543 1041032006          โรงเรียนพังงูพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25544 1041032007          โรงเรียนบ้ำนเชียงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25545 1041032008          โรงเรียนบ้ำนดุงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25546 1041032009          โรงเรียนดงเย็นพิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25547 1041032010          โรงเรียนนำไหมพิทยำคม รัชมังคลำภิเษก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25548 1041032011          โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25549 1041032012          โรงเรียนชัยนำค ำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25550 1041032013          โรงเรียนโนนสะอำดชุมแสงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25551 1041032014          โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25552 1041032015          โรงเรียนนำทรำยวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25553 1041032016          โรงเรียนกู่แก้ววิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25554 1041040001          โรงเรียนบ้ำนดงบัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25555 1041040002          โรงเรียนบ้ำนดงธำตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25556 1041040003          โรงเรียนบ้ำนดงหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25557 1041040004          โรงเรียนบ้ำนหนองโนไชยวำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25558 1041040005          โรงเรียนบ้ำนกุดจับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25559 1041040006          โรงเรียนบ้ำนโคกวิชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25560 1041040007          โรงเรียนบ้ำนล ำภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25561 1041040008          โรงเรียนบ้ำนขอนยูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25562 1041040009          โรงเรียนบ้ำนหนองฆ้องนำสีนวล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25563 1041040010          โรงเรียนบ้ำนหนองกุงหนองเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25564 1041040011          โรงเรียนบ้ำนห้วยเชียงหนองอีเบ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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25565 1041040012          โรงเรียนบ้ำนถ่ิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25566 1041040013          โรงเรียนบ้ำนนำแคทุ่งขวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25567 1041040014          โรงเรียนชุมชนบ้ำนสร้ำงแป้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25568 1041040015          โรงเรียนบ้ำนโนนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25569 1041040016          โรงเรียนชุมชนหนองแปนหินโงม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25570 1041040017          โรงเรียนบ้ำนเชียงเพ็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25571 1041040018          โรงเรียนชุมชนบ้ำนทุ่งตำลเลียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25572 1041040019          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำต ำแย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25573 1041040020          โรงเรียนบ้ำนโนนม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25574 1041040021          โรงเรียนบ้ำนโคกสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25575 1041040022          โรงเรียนบ้ำนหนองสร้ำงไพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25576 1041040023          โรงเรียนชุมชนบ้ำนโพธ์ิโนนแดงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25577 1041040024          โรงเรียนบ้ำนกำนต์สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25578 1041040025          โรงเรียนบ้ำนหันเทำผักกำดย่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25579 1041040026          โรงเรียนปะโคสำมัคคีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25580 1041040027          โรงเรียนโนนสูงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25581 1041040028          โรงเรียนบ้ำนหัวขัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25582 1041040029          โรงเรียนบ้ำนข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25583 1041040030          โรงเรียนบ้ำนโสกแกค ำเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25584 1041040031          โรงเรียนบ้ำนดงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25585 1041040032          โรงเรียนอนุบำลบ้ำนเพียมิตรภำพท่ี 138 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25586 1041040033          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองห้วยหลวง 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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25587 1041040034          โรงเรียนโนนธำตุนำอ้ำยใหญ่วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25588 1041040035          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองห้วยหลวง 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25589 1041040036          โรงเรียนบ้ำนหนองทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25590 1041040037          โรงเรียนบ้ำนโนนฐำนะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25591 1041040038          โรงเรียนบ้ำนสร้ำงก่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25592 1041040039          โรงเรียนบ้ำนผักบุ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25593 1041040040          โรงเรียนกลำงใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25594 1041040041          โรงเรียนบ้ำนเม็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25595 1041040042          โรงเรียนบ้ำนข้ำวสำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25596 1041040043          โรงเรียนบ้ำนหินตั ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25597 1041040044          โรงเรียนบ้ำนเขือน  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25598 1041040045          โรงเรียนบ้ำนเท่ือม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25599 1041040046          โรงเรียนบ้ำนหลุมข้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25600 1041040047          โรงเรียนบ้ำนค้อ (เขือน  ำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25601 1041040048          โรงเรียนบ้ำนนำสี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25602 1041040049          โรงเรียนบ้ำนโนนสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25603 1041040050          โรงเรียนบ้ำนนำงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25604 1041040051          โรงเรียนบ้ำนค ำด้วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25605 1041040052          โรงเรียนบ้ำนสระคลองพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25606 1041040053          โรงเรียนอุดรวัฒนำนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25607 1041040054          โรงเรียนบ้ำนตำดน  ำพุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25608 1041040055          โรงเรียนบ้ำนลำดหอค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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25609 1041040056          โรงเรียนบ้ำนนำหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25610 1041040057          โรงเรียนรำษฎร์จุฬำสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25611 1041040058          โรงเรียนบ้ำนดงเย็นพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25612 1041040059          โรงเรียนค ำบงเจริญสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25613 1041040060          โรงเรียนบ้ำนดงหมูชัยเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25614 1041040061          โรงเรียนบ้ำนนำล้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25615 1041040062          โรงเรียนบ้ำนโนนสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25616 1041040063          โรงเรียนกลำงน้อยเหล่ำมะแงว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25617 1041040064          โรงเรียนบ้ำนวังสวย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25618 1041040065          โรงเรียนบ้ำนโนนสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25619 1041040066          โรงเรียนบ้ำนขัวล้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25620 1041040067          โรงเรียนบ้ำนแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25621 1041040068          โรงเรียนบ้ำนจ ำปำโมง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25622 1041040069          โรงเรียนบ้ำนม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25623 1041040070          โรงเรียนบ้ำนนำอ่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25624 1041040071          โรงเรียนบ้ำนลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25625 1041040072          โรงเรียนบ้ำนโนนแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25626 1041040073          โรงเรียนดอนตำลดงบังวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25627 1041040074          โรงเรียนบ้ำนนำเตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25628 1041040075          โรงเรียนบ้ำนนำไฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25629 1041040076          โรงเรียนบ้ำนคูดงประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25630 1041040077          โรงเรียนบ้ำนโพน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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25631 1041040078          โรงเรียนโนนทองโนนหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25632 1041040079          โรงเรียนบ้ำนโนนดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25633 1041040080          โรงเรียนบ้ำนค้อ (ธัญญวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25634 1041040081          โรงเรียนบ้ำนหนองกอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25635 1041040082          โรงเรียนบ้ำนนำคูณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25636 1041040083          โรงเรียนบ้ำนนำรำยณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25637 1041040084          โรงเรียนอนุบำลบ้ำนผือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25638 1041040085          โรงเรียนชุมชนบ้ำนแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25639 1041040086          โรงเรียนบริบำลภูมิเขตต์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25640 1041040087          โรงเรียนบ้ำนภูดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25641 1041040088          โรงเรียนบ้ำนติ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25642 1041040089          โรงเรียนบ้ำนหนองกบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25643 1041040090          โรงเรียนเมืองพำนบ้ำนโก่มวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25644 1041040091          โรงเรียนบ้ำนใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25645 1041040092          โรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25646 1041040093          โรงเรียนบ้ำนกำลึม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25647 1041040094          โรงเรียนบ้ำนนำงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25648 1041040095          โรงเรียนชุมชนสงเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25649 1041040096          โรงเรียนบ้ำนหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25650 1041040097          โรงเรียนบ้ำนแหลมทองพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25651 1041040098          โรงเรียนบ้ำนหนองบอนเวียงชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25652 1041040099          โรงเรียนบ้ำนสะคุวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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25653 1041040100          โรงเรียนบ้ำนยำงโกน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25654 1041040101          โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25655 1041040102          โรงเรียนบ้ำนหนองหัวคู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25656 1041040103          โรงเรียนบ้ำนกุดเม็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25657 1041040104          โรงเรียนบ้ำนดงหวำยดงขวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25658 1041040105          โรงเรียนบ้ำนหนองนกเขียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25659 1041040106          โรงเรียนหนองกุงวังแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25660 1041040107          โรงเรียนบ้ำนโคกสีแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25661 1041040108          โรงเรียนบ้ำนหำยโศก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25662 1041040109          โรงเรียนบ้ำนธำตุประชำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25663 1041040110          โรงเรียนบ้ำนนำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25664 1041040111          โรงเรียนบ้ำนโนนอุดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25665 1041040112          โรงเรียนบ้ำนเจริญสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25666 1041040113          โรงเรียนบ้ำนนำงัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25667 1041040114          โรงเรียนบ้ำนดงพัฒนำดงต้องประชำรัฐ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25668 1041040116          โรงเรียนอนุบำลชุมชนน  ำโสม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25669 1041040117          โรงเรียนบ้ำนโคกน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25670 1041040118          โรงเรียนบ้ำนนำเมืองไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25671 1041040119          โรงเรียนบ้ำนโนนสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25672 1041040120          โรงเรียนบ้ำนเทพประทำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25673 1041040121          โรงเรียนบ้ำนหยวก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25674 1041040122          โรงเรียนบ้ำนจ ำปำทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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25675 1041040123          โรงเรียนบ้ำนน  ำขุ่นโนนผำงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25676 1041040124          โรงเรียนบ้ำนทุ่งทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25677 1041040125          โรงเรียนบ้ำนท่ำล่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25678 1041040126          โรงเรียนบ้ำนน  ำปู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25679 1041040127          โรงเรียนบ้ำนท่ำโสม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25680 1041040128          โรงเรียนบ้ำนนำจำนโนนนำโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25681 1041040129          โรงเรียนบ้ำนน  ำทรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25682 1041040130          โรงเรียนบ้ำนสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25683 1041040131          โรงเรียนบ้ำนผำกลำงนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25684 1041040132          โรงเรียนบ้ำนโชคเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25685 1041040133          โรงเรียนบ้ำนสวัสดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25686 1041040134          โรงเรียนบ้ำนโสมเย่ียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25687 1041040135          โรงเรียนบ้ำนหัวช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25688 1041040136          โรงเรียนเตชะไพบูลย์ (2) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25689 1041040137          โรงเรียนบ้ำนนำเก็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25690 1041040138          โรงเรียนบ้ำนสำครพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25691 1041040139          โรงเรียนบ้ำนหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25692 1041040140          โรงเรียนบ้ำนน  ำซึม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25693 1041040141          โรงเรียนบ้ำนโคกสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25694 1041040142          โรงเรียนบ้ำนวังบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25695 1041040143          โรงเรียนบ้ำนวังแข้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25696 1041040144          โรงเรียนบ้ำนเพ่ิม(อณุโรอุปถัมย์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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25697 1041040145          โรงเรียนชำยแดนประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25698 1041040146          โรงเรียนบ้ำนนำแค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25699 1041040147          โรงเรียนชุมพลนำคลัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25700 1041040148          โรงเรียนบ้ำนนำต้องนำสมนึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25701 1041040149          โรงเรียนบ้ำนนำยูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25702 1041040150          โรงเรียนบ้ำนสว่ำงปำกรำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25703 1041040151          โรงเรียนบ้ำนวังเลำโสมสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25704 1041040152          โรงเรียนบ้ำนเชียงดีกุดเชือม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25705 1041040153          โรงเรียนบ้ำนท่ำโปงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25706 1041040154          โรงเรียนบ้ำนปำกเจียงโนนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25707 1041040155          โรงเรียนบ้ำนนำตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25708 1041040156          โรงเรียนบ้ำนนำค ำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25709 1041040157          โรงเรียนบ้ำนนำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25710 1041040158          โรงเรียนอนุบำลบ้ำนก้องวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25711 1041040159          โรงเรียนบ้ำนสมประสงค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25712 1041042001          โรงเรียนกุดจับประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25713 1041042002          โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร อุดรธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25714 1041042003          โรงเรียนน  ำโสมพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25715 1041042004          โรงเรียนภูพำนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25716 1041042005          โรงเรียนจ ำปำโมงวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25717 1041042006          โรงเรียนน  ำซึมพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25718 1041042007          โรงเรียนสำมัคคีพิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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25719 1041042008          โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25720 1041042009          โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชำนุเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25721 1041042010          โรงเรียนภูพระบำทวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25722 1041042011          โรงเรียนยูงทองพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25723 1041680357          โรงเรียนบ้ำนแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25724 1042010001          โรงเรียนบ้ำนท่ำเปิบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25725 1042010002          โรงเรียนบ้ำนโป่งป่ำติ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25726 1042010003          โรงเรียนบ้ำนไผ่โทน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25727 1042010004          โรงเรียนบ้ำนห้วยเหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25728 1042010005          โรงเรียนบ้ำนตูบโกบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25729 1042010006          โรงเรียนบ้ำนลำดค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25730 1042010007          โรงเรียนบ้ำนก ำพี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25731 1042010008          โรงเรียนบ้ำนกกดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25732 1042010009          โรงเรียนบ้ำนห้วยหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25733 1042010010          โรงเรียนบ้ำนกกทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25734 1042010011          โรงเรียนบ้ำนห้วยกระทิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25735 1042010012          โรงเรียนบ้ำนสวนกล้วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25736 1042010013          โรงเรียนเมืองเลย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25737 1042010014          โรงเรียนบ้ำนหนองผักก้ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25738 1042010015          โรงเรียนอนุบำลเลย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25739 1042010016          โรงเรียนบ้ำนภูบ่อบิด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25740 1042010017          โรงเรียนบ้ำนก้ำงปลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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25741 1042010018          โรงเรียนบ้ำนนำบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25742 1042010019          โรงเรียนบ้ำนท่ำข้ำมโพนสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25743 1042010020          โรงเรียนบ้ำนหัวฝำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25744 1042010021          โรงเรียนบ้ำนห้วยทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25745 1042010022          โรงเรียนบ้ำนโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25746 1042010023          โรงเรียนบ้ำนนำแขม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25747 1042010024          โรงเรียนบ้ำนวังยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25748 1042010025          โรงเรียนบ้ำนนำดินด ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25749 1042010026          โรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำไซ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25750 1042010027          โรงเรียนบ้ำนห้วยม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25751 1042010028          โรงเรียนบ้ำนหนองนำทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25752 1042010029          โรงเรียนบ้ำนทรัพย์มงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25753 1042010030          โรงเรียนบ้ำนหนองผ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25754 1042010031          โรงเรียนบ้ำนนำโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25755 1042010032          โรงเรียนบ้ำนขอนแก่นหนองบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25756 1042010033          โรงเรียนบ้ำนติ วน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25757 1042010034          โรงเรียนบ้ำนบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25758 1042010035          โรงเรียนบ้ำนห้วยโตก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25759 1042010036          โรงเรียนบ้ำนกกชุมแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25760 1042010037          โรงเรียนบ้ำนป่ำข้ำวหลำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25761 1042010038          โรงเรียนบ้ำนโพน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25762 1042010039          โรงเรียนชุมชนบ้ำนนำอ้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

25763 1042010040          โรงเรียนบ้ำนท่ำมะนำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25764 1042010041          โรงเรียนบ้ำนแหล่งควำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25765 1042010042          โรงเรียนบ้ำนไร่ทำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25766 1042010043          โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเลย 2 (บ้ำนขอนแดง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25767 1042010044          โรงเรียนบ้ำนติดต่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25768 1042010045          โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเลย 3 (บ้ำนฟำกนำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25769 1042010046          โรงเรียนบ้ำนเพียซ ำพุวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25770 1042010047          โรงเรียนบ้ำนสูบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25771 1042010048          โรงเรียนบ้ำนนำน  ำมัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25772 1042010049          โรงเรียนบ้ำนวังแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25773 1042010050          โรงเรียนบ้ำนหนองดอกบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25774 1042010051          โรงเรียนบ้ำนสะอำดลำยเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25775 1042010052          โรงเรียนมโนบุเรศรบ ำรุงกำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25776 1042010053          โรงเรียนบ้ำนห้วยลวงไซ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25777 1042010055          โรงเรียนบ้ำนห้วยสีเสียด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25778 1042010056          โรงเรียนบ้ำนส้ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25779 1042010057          โรงเรียนบ้ำนปำกภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25780 1042010058          โรงเรียนบ้ำนน  ำภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25781 1042010059          โรงเรียนชุมชนบ้ำนก ำเนิดเพชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25782 1042010060          โรงเรียนบ้ำนนำโคก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25783 1042010061          โรงเรียนบ้ำนปำกหมำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25784 1042010062          โรงเรียนบ้ำนท่ำบุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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25785 1042010063          โรงเรียนบ้ำนวังโป่งท่ำวังแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25786 1042010064          โรงเรียนบ้ำนนำม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25787 1042010065          โรงเรียนบ้ำนโพนป่ำแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25788 1042010066          โรงเรียนบ้ำนเสี ยว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25789 1042010067          โรงเรียนบ้ำนน  ำคิว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25790 1042010068          โรงเรียนบ้ำนภูสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25791 1042010069          โรงเรียนบ้ำนกอไร่ใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25792 1042010070          โรงเรียนบ้ำนท่ำสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25793 1042010071          โรงเรียนบ้ำนน  ำสวยภักดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25794 1042010072          โรงเรียนชุมชนบ้ำนท่ำสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25795 1042010073          โรงเรียนบ้ำนรำษฎร์ประดิษฐ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25796 1042010074          โรงเรียนชุมชนบ้ำนนำด้วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25797 1042010075          โรงเรียนบ้ำนแก้วเมธี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25798 1042010076          โรงเรียนบ้ำนนำดอกค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25799 1042010077          โรงเรียนบ้ำนน  ำสวยห้วยปลำดุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25800 1042010078          โรงเรียนบ้ำนโพนสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25801 1042010079          โรงเรียนบ้ำนห้วยตำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25802 1042010080          โรงเรียนชุมชนบ้ำนโสกวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25803 1042010081          โรงเรียนบ้ำนนำป่ำหนำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25804 1042010082          โรงเรียนบ้ำนตำดซ้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25805 1042010083          โรงเรียนบ้ำนท่ำบม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25806 1042010084          โรงเรียนบ้ำนนำเบน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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25807 1042010085          โรงเรียนบ้ำนวังอำบช้ำงมิตรภำพท่ี 141 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25808 1042010086          โรงเรียนบ้ำนนำสีสลำกกินแบ่งสงเครำะห์ท่ี 59 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25809 1042010087          โรงเรียนบ้ำนหินตั ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25810 1042010088          โรงเรียนบ้ำนแสนส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25811 1042010089          โรงเรียนบ้ำนคกมำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25812 1042010090          โรงเรียนบ้ำนโนนสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25813 1042010091          โรงเรียนอนุบำลเชียงคำนปทุมมำสงเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25814 1042010092          โรงเรียนบ้ำนเชียงคำนวิจิตรวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25815 1042010093          โรงเรียนบ้ำนน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25816 1042010094          โรงเรียนบ้ำนสงเปือย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25817 1042010095          โรงเรียนบ้ำนผำกลำงดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25818 1042010096          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ96(ชุมชนบ้ำนธำตุ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25819 1042010097          โรงเรียนบ้ำนธำตุวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25820 1042010098          โรงเรียนบ้ำนห้วยหินซำน  ำอ้อมพรหมมำนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25821 1042010099          โรงเรียนบ้ำนห้วยพอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25822 1042010100          โรงเรียนบ้ำนผำพอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25823 1042010101          โรงเรียนชุมชนบ้ำนนำบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25824 1042010102          โรงเรียนบ้ำนใหม่ตำแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25825 1042010103          โรงเรียนบ้ำนโพน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25826 1042010104          โรงเรียนบ้ำนใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25827 1042010105          โรงเรียนบ้ำนแก่งมี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25828 1042010106          โรงเรียนบ้ำนนำซ่ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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25829 1042010107          โรงเรียนบ้ำนผำแบ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25830 1042010108          โรงเรียนห้วยซวกคกเลำใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25831 1042010109          โรงเรียนบ้ำนอุมุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25832 1042010110          โรงเรียนบ้ำนบุฮม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25833 1042010111          โรงเรียนบ้ำนคกเลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25834 1042010112          โรงเรียนเพียงหลวง 18 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25835 1042010113          โรงเรียนบ้ำนน  ำพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25836 1042010114          โรงเรียนบ้ำนคกงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25837 1042010115          โรงเรียนบ้ำนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25838 1042010116          โรงเรียนบ้ำนท่ำดีหมี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25839 1042010117          โรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้ำนห้วยสีดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25840 1042010118          โรงเรียนบ้ำนหำดทรำยขำวผำมุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25841 1042010119          โรงเรียนบ้ำนสำระแพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25842 1042010120          โรงเรียนบ้ำนหัวแก่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25843 1042010121          โรงเรียนบ้ำนแก่งปลำปก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25844 1042010122          โรงเรียนบ้ำนห้วยอำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25845 1042010123          โรงเรียนบ้ำนชมน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25846 1042010124          โรงเรียนร่มเกล้ำบ้ำนชมเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25847 1042010125          โรงเรียนชุมชนบ้ำนเชียงกลม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25848 1042010126          โรงเรียนบ้ำนปำงคอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25849 1042010127          โรงเรียนบ้ำนโพนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25850 1042010128          โรงเรียนบ้ำนคอนสำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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25851 1042010129          โรงเรียนบ้ำนห้วยนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25852 1042010130          โรงเรียนบ้ำนห้วยผักกูด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25853 1042010131          โรงเรียนจักรพงษ์บ้ำนห้วยเทียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25854 1042010132          โรงเรียนชุมชนบ้ำนปำกชม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25855 1042010133          โรงเรียนบ้ำนนำค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25856 1042010134          โรงเรียนบ้ำนหำดเบี ย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25857 1042010135          โรงเรียนบ้ำนคกไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25858 1042010136          โรงเรียนบ้ำนห้วยบ่อซืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25859 1042010137          โรงเรียนบ้ำนวังผำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25860 1042010138          โรงเรียนบ้ำนเลิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25861 1042010139          โรงเรียนบ้ำนสงำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25862 1042010140          โรงเรียนบ้ำนปำกเนียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25863 1042010141          โรงเรียนบ้ำนปำกปัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25864 1042010142          โรงเรียนบ้ำนห้วยพิชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25865 1042010143          โรงเรียนบ้ำนห้วยหินขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25866 1042010144          โรงเรียนบ้ำนหำดคัมภีร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25867 1042010145          โรงเรียนบ้ำนปำกม่ังห้วยทับช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25868 1042010146          โรงเรียนบ้ำนนำโม้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25869 1042010147          โรงเรียนบ้ำนคกเว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25870 1042010148          โรงเรียนบ้ำนห้วยขอบห้วยเหียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25871 1042010149          โรงเรียนบ้ำนกกจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25872 1042010150          โรงเรียนบ้ำนน  ำหมัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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25873 1042010151          โรงเรียนบ้ำนห้วยมุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25874 1042010152          โรงเรียนเย็นศิระบ้ำนหมำกแข้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25875 1042010153          โรงเรียนบ้ำนตูบค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25876 1042010154          โรงเรียนบ้ำนน  ำเย็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25877 1042010155          โรงเรียนบ้ำนแก่งครก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25878 1042010156          โรงเรียนบ้ำนนำหว้ำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25879 1042010157          โรงเรียนบ้ำนโคกงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25880 1042010158          โรงเรียนบ้ำนห้วยตำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25881 1042010159          โรงเรียนบ้ำนนำเจียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25882 1042010160          โรงเรียนบ้ำนหนองหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25883 1042010161          โรงเรียนบ้ำนช่ังส่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25884 1042010162          โรงเรียนบ้ำนหนองสนุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25885 1042010163          โรงเรียนบ้ำนนำหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25886 1042010164          โรงเรียนบ้ำนศำลำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25887 1042010165          โรงเรียนด่ำนซ้ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25888 1042010166          โรงเรียนอนุบำลด่ำนซ้ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25889 1042010167          โรงเรียนบ้ำนนำทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25890 1042010168          โรงเรียนบ้ำนน  ำพุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25891 1042010169          โรงเรียนบ้ำนห้วยปลำฝำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25892 1042010170          โรงเรียนบ้ำนแก่งม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25893 1042010171          โรงเรียนบ้ำนแก่วตำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25894 1042010172          โรงเรียนบ้ำนนำหมูม่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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25895 1042010173          โรงเรียนบ้ำนนำดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25896 1042010174          โรงเรียนบ้ำนหัวนำแหลม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25897 1042010175          โรงเรียนบ้ำนโพนหนอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25898 1042010176          โรงเรียนบ้ำนหนองผือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25899 1042010177          โรงเรียนบ้ำนปำกหมัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25900 1042010178          โรงเรียนบ้ำนนำทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25901 1042010179          โรงเรียนบ้ำนนำข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25902 1042010180          โรงเรียนบ้ำนเครือคู้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25903 1042010181          โรงเรียนบ้ำนปำกโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25904 1042010182          โรงเรียนบ้ำนห้วยน  ำเมย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25905 1042010183          โรงเรียนบ้ำนโป่งชี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25906 1042010184          โรงเรียนบ้ำนโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25907 1042010185          โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25908 1042010186          โรงเรียนบ้ำนทุ่งน  ำใส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25909 1042010187          โรงเรียนบ้ำนทุ่งเทิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25910 1042010188          โรงเรียนบ้ำนน  ำพุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25911 1042010189          โรงเรียนบ้ำนปำงคอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25912 1042010190          โรงเรียนบ้ำนด่ำนดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25913 1042010191          โรงเรียนบ้ำนโพนสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25914 1042010192          โรงเรียนบ้ำนหนองอุมลัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25915 1042010193          โรงเรียนบ้ำนกกเห่ียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25916 1042010194          โรงเรียนบ้ำนห้วยทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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25917 1042010195          โรงเรียนบ้ำนนำลำนข้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25918 1042010196          โรงเรียนบ้ำนหัวฝำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25919 1042010197          โรงเรียนบ้ำนกกโพธ์ิวังก ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25920 1042010198          โรงเรียนบ้ำนวังยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25921 1042010199          โรงเรียนบ้ำนกกสะตี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25922 1042010200          โรงเรียนบ้ำนผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25923 1042010201          โรงเรียนบ้ำนปำกแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25924 1042010202          โรงเรียนบ้ำนวังเวิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25925 1042010203          โรงเรียนบ้ำนวังบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25926 1042010204          โรงเรียนบ้ำนตำดเสี ยว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25927 1042010205          โรงเรียนบ้ำนทับก่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25928 1042010206          โรงเรียนบ้ำนหินแลบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25929 1042010207          โรงเรียนบ้ำนวังเป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25930 1042010208          โรงเรียนบ้ำนป่ำสะแข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25931 1042010209          โรงเรียนบ้ำนห้วยไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25932 1042010210          โรงเรียนบ้ำนถ  ำพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25933 1042010211          โรงเรียนบ้ำนแก่วตำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25934 1042010212          โรงเรียนบ้ำนป่ำม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25935 1042010213          โรงเรียนบ้ำนห้วยลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25936 1042010214          โรงเรียนชุมชนบ้ำนนำพึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25937 1042010215          โรงเรียนบ้ำนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25938 1042010216          โรงเรียนบ้ำนนำมำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

25939 1042010217          โรงเรียนบ้ำนโคก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25940 1042010218          โรงเรียนบ้ำนซ ำทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25941 1042010219          โรงเรียนบ้ำนหนองสิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25942 1042010220          โรงเรียนบ้ำนหนองหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25943 1042010221          โรงเรียนบ้ำนหัวด่ำนนำปูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25944 1042010222          โรงเรียนบ้ำนนำแห้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25945 1042010223          โรงเรียนบ้ำนเหมืองแพร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25946 1042010224          โรงเรียนบ้ำนแสงภำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25947 1042010225          โรงเรียนบ้ำนบ่อเหมืองน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25948 1042010226          โรงเรียนบ้ำนห้วยน  ำผัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25949 1042010227          โรงเรียนบ้ำนนำเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25950 1042010228          โรงเรียนบ้ำนนำล่ึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25951 1042010229          โรงเรียนบ้ำนนำผักก้ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25952 1042010230          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำกอหก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25953 1042010231          โรงเรียนบ้ำนแก่งม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25954 1042010232          โรงเรียนบ้ำนท่ำศำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25955 1042010233          โรงเรียนบ้ำนท่อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25956 1042010234          โรงเรียนบ้ำนบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25957 1042010235          โรงเรียนบ้ำนปลำบ่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25958 1042010236          โรงเรียนบ้ำนสองคอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25959 1042010237          โรงเรียนบ้ำนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25960 1042010238          โรงเรียนบ้ำนหินสอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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25961 1042010239          โรงเรียนบ้ำนโป่งกวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25962 1042010240          โรงเรียนบ้ำนแก่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25963 1042010241          โรงเรียนบ้ำนร่องจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25964 1042010242          โรงเรียนบ้ำนนำขำมป้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25965 1042010243          โรงเรียนบ้ำนนำคูณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25966 1042010244          โรงเรียนบ้ำนกกโพธ์ิแสนเอี ยม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25967 1042010245          โรงเรียนบ้ำนแก่งแล่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25968 1042010246          โรงเรียนบ้ำนไฮตำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25969 1042010247          โรงเรียนบ้ำนแก่งเกลี ยง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25970 1042010248          โรงเรียนบ้ำนลำดค่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25971 1042010249          โรงเรียนบ้ำนห้วยติ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25972 1042010250          โรงเรียนบ้ำนห้วยผักเน่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25973 1042010251          โรงเรียนบ้ำนโคนผง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25974 1042010252          โรงเรียนบ้ำนห้วยลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25975 1042010253          โรงเรียนบ้ำนถ  ำมูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25976 1042010254          โรงเรียนบ้ำนหนองแซง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25977 1042010255          โรงเรียนบ้ำนโนนสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25978 1042010256          โรงเรียนบ้ำนสำนตม มิตรภำพท่ี 101 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25979 1042010257          โรงเรียนบ้ำนแก่งไฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25980 1042010258          โรงเรียนชุมชนภูเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25981 1042010259          โรงเรียนบ้ำนหนองบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25982 1042010260          โรงเรียนบ้ำนโคกใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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25983 1042010261          โรงเรียนบ้ำนร่องไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25984 1042010262          โรงเรียนบ้ำนบวกอ่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25985 1042010263          โรงเรียนบ้ำนห้วยไค้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25986 1042010264          โรงเรียนบ้ำนยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25987 1042010265          โรงเรียนบ้ำนวังขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25988 1042010266          โรงเรียนบ้ำนชลประทำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25989 1042010267          โรงเรียนบ้ำนน  ำกระโทม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25990 1042010268          โรงเรียนบ้ำนท่ำล่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25991 1042010270          โรงเรียนบ้ำนห้วยด้ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25992 1042010271          โรงเรียนบ้ำนน  ำแคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25993 1042010272          โรงเรียนบ้ำนปำกยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25994 1042010273          โรงเรียนบ้ำนแก่งม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25995 1042010274          โรงเรียนบ้ำนห้วยเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25996 1042010275          โรงเรียนบ้ำนน  ำมี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25997 1042010276          โรงเรียนบ้ำนหนองบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25998 1042010277          โรงเรียนบ้ำนวังเป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
25999 1042010278          โรงเรียนบ้ำนเม่ียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26000 1042010279          โรงเรียนชุมชนบ้ำนปำกห้วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26001 1042010280          โรงเรียนบ้ำนขอนแก่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26002 1042010281          โรงเรียนบ้ำนหนองผือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26003 1042010282          โรงเรียนบ้ำนหำดพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26004 1042010283          โรงเรียนบ้ำนน  ำพำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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26005 1042010284          โรงเรียนบ้ำนหนองปกติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26006 1042010285          โรงเรียนบ้ำนห้วยคัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26007 1042010286          โรงเรียนบ้ำนนำกระเซ็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26008 1042010287          โรงเรียนชุมชนบ้ำนอำฮี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26009 1042012001          โรงเรียนเลยพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26010 1042012002          โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26011 1042012003          โรงเรียนนำอ้อวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26012 1042012004          โรงเรียนน  ำสวยพิทยำสรรพ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26013 1042012005          โรงเรียนนำด้วงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26014 1042012006          โรงเรียนเชียงคำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26015 1042012007          โรงเรียนเขำแก้ววิทยำสรรพ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26016 1042012008          โรงเรียนธำตุพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26017 1042012009          โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย เลย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26018 1042012010          โรงเรียนปำกชมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26019 1042012011          โรงเรียนเชียงกลมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26020 1042012012          โรงเรียนคอนสำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26021 1042012013          โรงเรียนวังโพนงำมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26022 1042012014          โรงเรียนพระแก้วอำสำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26023 1042012015          โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26024 1042012016          โรงเรียนนำแห้ววิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26025 1042012017          โรงเรียนภูเรือวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26026 1042012018          โรงเรียนท่ำล่ีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

26027 1042020001          โรงเรียนบ้ำนนำซ ำแซง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26028 1042020002          โรงเรียนบ้ำนห้วยผุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26029 1042020003          โรงเรียนบ้ำนนำหลวงยำงเด่ียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26030 1042020004          โรงเรียนบ้ำนขอนแก่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26031 1042020005          โรงเรียนบ้ำนน  ำทบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26032 1042020006          โรงเรียนบ้ำนแก่งหินกกสะทอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26033 1042020007          โรงเรียนบ้ำนขอนยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26034 1042020008          โรงเรียนบ้ำนป่ำบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26035 1042020009          โรงเรียนบ้ำนโคกขมิ น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26036 1042020010          โรงเรียนบ้ำนหินเกิ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26037 1042020011          โรงเรียนบ้ำนลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26038 1042020012          โรงเรียนบ้ำนกุดลัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26039 1042020013          โรงเรียนบ้ำนโคกสว่ำงป่ำไม้งำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26040 1042020014          โรงเรียนบ้ำนซ ำนกจิบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26041 1042020015          โรงเรียนชุมชนบ้ำนทรำยขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26042 1042020016          โรงเรียนบ้ำนนำวัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26043 1042020017          โรงเรียนบ้ำนโพนงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26044 1042020018          โรงเรียนบ้ำนบุ่งค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26045 1042020019          โรงเรียนบ้ำนกกซ้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26046 1042020020          โรงเรียนบ้ำนเหว่อฟำกห้วยกุดตอเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26047 1042020021          โรงเรียนบ้ำนโพนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26048 1042020022          โรงเรียนบ้ำนน  ำค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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26049 1042020023          โรงเรียนบ้ำนบุ่งตำข่ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26050 1042020024          โรงเรียนบ้ำนกุดโง้งวังเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26051 1042020025          โรงเรียนบ้ำนปำกปวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26052 1042020026          โรงเรียนบ้ำนท่ำทิศเฮืองกกเกลือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26053 1042020027          โรงเรียนบ้ำนวังแท่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26054 1042020028          โรงเรียนบ้ำนผำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26055 1042020029          โรงเรียนบ้ำนหนองขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26056 1042020030          โรงเรียนบ้ำนโคกแฝก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26057 1042020031          โรงเรียนบ้ำนกุดแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26058 1042020032          โรงเรียนบ้ำนโนน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26059 1042020033          โรงเรียนบ้ำนโนนกกจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26060 1042020034          โรงเรียนบ้ำนโคกมน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26061 1042020035          โรงเรียนบ้ำนนำแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26062 1042020036          โรงเรียนบ้ำนกกเกลี ยง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26063 1042020037          โรงเรียนบ้ำนนำอีเลิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26064 1042020038          โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26065 1042020039          โรงเรียนบ้ำนวังสะพุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26066 1042020040          โรงเรียนบ้ำนน  ำอ้อมเล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26067 1042020041          โรงเรียนบ้ำนบุ่งไสล่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26068 1042020042          โรงเรียนบ้ำนห้วยทรำยค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26069 1042020043          โรงเรียนบ้ำนโนนสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26070 1042020044          โรงเรียนบ้ำนดงน้อยโคกหนองแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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26071 1042020045          โรงเรียนบ้ำนเล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26072 1042020046          โรงเรียนบ้ำนกกบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26073 1042020047          โรงเรียนบ้ำนน  ำจันทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26074 1042020048          โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 4 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26075 1042020049          โรงเรียนบ้ำนหมำกแข้งกกกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26076 1042020050          โรงเรียนบ้ำนหนองงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26077 1042020051          โรงเรียนบ้ำนวังไหโนนสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26078 1042020052          โรงเรียนบ้ำนหนองนอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26079 1042020053          โรงเรียนบ้ำนหนองปำดฟำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26080 1042020054          โรงเรียนบ้ำนศรีอุบลพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26081 1042020055          โรงเรียนบ้ำนบึงสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26082 1042020056          โรงเรียนบ้ำนนำดอกไม้ มิตรภำพท่ี 120 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26083 1042020057          โรงเรียนบ้ำนเหมืองแบ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26084 1042020058          โรงเรียนบ้ำนวังกกเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26085 1042020059          โรงเรียนชุมชนบ้ำนผำนกเค้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26086 1042020060          โรงเรียนบ้ำนห้วยส้มใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26087 1042020061          โรงเรียนบ้ำนช่องฝำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26088 1042020062          โรงเรียนบ้ำนศรีรักษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26089 1042020063          โรงเรียนบ้ำนวังลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26090 1042020064          โรงเรียนบ้ำนห้วยหมำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26091 1042020065          โรงเรียนบ้ำนผำสำมยอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26092 1042020066          โรงเรียนบ้ำนซ ำไฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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26093 1042020067          โรงเรียนบ้ำนปวนพุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26094 1042020068          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26095 1042020069          โรงเรียนบ้ำนหนองหมำกแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26096 1042020070          โรงเรียนบ้ำนผำหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26097 1042020071          โรงเรียนบ้ำนสวนห้อมผำงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26098 1042020072          โรงเรียนบ้ำนสงป่ำเปลือย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26099 1042020073          โรงเรียนภูกระดึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26100 1042020074          โรงเรียนบ้ำนทุ่งใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26101 1042020075          โรงเรียนบ้ำนหนองตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26102 1042020076          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 49 (บ้ำนวงเวียน) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26103 1042020077          โรงเรียนบ้ำนนำยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26104 1042020078          โรงเรียนบ้ำนห้วยคะมะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26105 1042020079          โรงเรียนบ้ำนร่องป่ำไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26106 1042020080          โรงเรียนบ้ำนตำดข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26107 1042020081          โรงเรียนบ้ำนไร่พวย มิตรภำพท่ี 18 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26108 1042020082          โรงเรียนบ้ำนโคกใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26109 1042020083          โรงเรียนบ้ำนห้วยไผ่เหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26110 1042020084          โรงเรียนบ้ำนห้วยเป้ำเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26111 1042020085          โรงเรียนบ้ำนห้วยเด่ือน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26112 1042020086          โรงเรียนบ้ำนภูทองหลัก 160 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26113 1042020087          โรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26114 1042020088          โรงเรียนบ้ำนห้วยไผ่ใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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26115 1042020089          โรงเรียนบ้ำนห้วยเด่ือโคกสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26116 1042020090          โรงเรียนบ้ำนไร่ศรีอุบล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26117 1042020091          โรงเรียนบ้ำนนำแปน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26118 1042020092          โรงเรียนบ้ำนนำโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26119 1042020093          โรงเรียนบ้ำนนำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26120 1042020094          โรงเรียนบ้ำนพองหนีบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26121 1042020095          โรงเรียนบ้ำนอีเลิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26122 1042020096          โรงเรียนบ้ำนวังยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26123 1042020097          โรงเรียนบ้ำนห้วยไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26124 1042020098          โรงเรียนบ้ำนซ ำบ่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26125 1042020099          โรงเรียนบ้ำนผำฆ้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26126 1042020100          โรงเรียนบ้ำนห้วยส้ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26127 1042020101          โรงเรียนบ้ำนแก่งศรีภูมิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26128 1042020102          โรงเรียนบ้ำนฟำกเลย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26129 1042020103          โรงเรียนบ้ำนนำดินด ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26130 1042020104          โรงเรียนบ้ำนสวนปอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26131 1042020105          โรงเรียนบ้ำนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26132 1042020106          โรงเรียนบ้ำนหนองเขียด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26133 1042020107          โรงเรียนบ้ำนหนองอีเก้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26134 1042020108          โรงเรียนบ้ำนนำฝำยนำโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26135 1042020109          โรงเรียนบ้ำนไร่สุขสันต์สำขำห้วยส้มป่อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26136 1042020110          โรงเรียนบ้ำนไร่สุขสันต์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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26137 1042020111          โรงเรียนบ้ำนโคกหนองแห้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26138 1042020112          โรงเรียนบ้ำนเลยวังไสย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26139 1042020113          โรงเรียนเลยตำดโนนพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26140 1042020114          โรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองคัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26141 1042020115          โรงเรียนบ้ำนอุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26142 1042020116          โรงเรียนบ้ำนนำมูลตุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26143 1042020117          โรงเรียนบ้ำนห้วยสีเสียด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26144 1042020118          โรงเรียนบ้ำนทรัพย์เจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26145 1042020119          โรงเรียนวังน  ำพุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26146 1042020120          โรงเรียนบ้ำนพวยเด้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26147 1042020121          โรงเรียนบ้ำนหนองตำนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26148 1042020122          โรงเรียนบ้ำนนำตำดสมสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26149 1042020123          โรงเรียนบ้ำนหนองแต้หนองโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26150 1042020124          โรงเรียนบ้ำนโนนสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26151 1042020125          โรงเรียนบ้ำนหัวขัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26152 1042020126          โรงเรียนบ้ำนนำเหมือดแอ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26153 1042020127          โรงเรียนบ้ำนท่ำช้ำงคล้องหนองอีเป้ีย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26154 1042020128          โรงเรียนบ้ำนโนนภูทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26155 1042020129          โรงเรียนบ้ำนโนนปอแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26156 1042020130          โรงเรียนบ้ำนนำล้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26157 1042020131          โรงเรียนบ้ำนโนนกกข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26158 1042020132          โรงเรียนบ้ำนห้วยไคร้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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26159 1042020133          โรงเรียนบ้ำนซ ำกกค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26160 1042020134          โรงเรียนบ้ำนศรีวิไลท่ำสวนยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26161 1042020135          โรงเรียนบ้ำนซ ำไคร้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26162 1042020136          โรงเรียนบ้ำนโนนป่ำซำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26163 1042020137          โรงเรียนบ้ำนห้วยกำบเปลือย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26164 1042020138          โรงเรียนบ้ำนห้วยเด่ือเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26165 1042020139          โรงเรียนบ้ำนห้วยยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26166 1042020140          โรงเรียนบ้ำนโนนสว่ำงโสกนกไก่นำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26167 1042020141          โรงเรียนบ้ำนภูป่ำไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26168 1042020142          โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 3 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26169 1042020143          โรงเรียนบ้ำนซ ำพร้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26170 1042020144          โรงเรียนบ้ำนเพ่ิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26171 1042020145          โรงเรียนบ้ำนโคกผักหวำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26172 1042020146          โรงเรียนบ้ำนหัวฝำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26173 1042020147          โรงเรียนบ้ำนแสนสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26174 1042020148          โรงเรียนบ้ำนผำขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26175 1042020149          โรงเรียนบ้ำนดงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26176 1042020150          โรงเรียนบ้ำนซ ำบุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26177 1042020151          โรงเรียนบ้ำนนำอ่ำงค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26178 1042020152          โรงเรียนบ้ำนผำสำมยอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26179 1042020153          โรงเรียนบ้ำนผำสะนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26180 1042020154          โรงเรียนบ้ำนนำอุดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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26181 1042020155          โรงเรียนบ้ำนซ ำม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26182 1042020156          โรงเรียนบ้ำนห้วยป่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26183 1042020157          โรงเรียนบ้ำนหนองตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26184 1042020158          โรงเรียนบ้ำนโนนสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26185 1042020159          โรงเรียนบ้ำนหนองใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26186 1042020160          โรงเรียนบ้ำนเอรำวัณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26187 1042020161          โรงเรียนบ้ำนผำซ ำบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26188 1042020162          โรงเรียนผำนำง-ผำเกิ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26189 1042020163          โรงเรียนบ้ำนโคกสง่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26190 1042020164          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26191 1042020165          โรงเรียนบ้ำนวังม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26192 1042020166          โรงเรียนบ้ำนโป่งศรีโทน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26193 1042020167          โรงเรียนบ้ำนวังเลำหัวฝำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26194 1042022001          โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์เลย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26195 1042022002          โรงเรียนศรีสงครำมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26196 1042022004          โรงเรียนภูกระดึงวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26197 1042022005          โรงเรียนภูหลวงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26198 1042022006          โรงเรียนสันติวิทยำสรรพ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26199 1042022007          โรงเรียนเอรำวัณวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26200 1042022008          โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเลย 1 (เหมืองแบ่งวิทยำคม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26201 1042022009          โรงเรียนผำอินทร์แปลงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26202 1042022010          โรงเรียนวังทรำยขำววิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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26203 1042022011          โรงเรียนผำสำมยอดวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26204 1042022012          โรงเรียนเขำหลวงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26205 1042022013          โรงเรียนเซไลวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26206 1042022014          โรงเรียนผำน้อยวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26207 1042022015          โรงเรียนเลยสว่ำงวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26208 1042022016          โรงเรียนหนองหินวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26209 1043010001          โรงเรียนบ้ำนเมืองหมี พรหมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26210 1043010002          โรงเรียนบ้ำนพร้ำวเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26211 1043010004          โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 14 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26212 1043010005          โรงเรียนนำฮีนุเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26213 1043010006          โรงเรียนค่ำยบกหวำนโพนตำลวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26214 1043010007          โรงเรียนบ้ำนโคกส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26215 1043010008          โรงเรียนบ้ำนค ำโป้งเป้งโคตรธิสำรวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26216 1043010009          โรงเรียนบ้ำนหนองหม่ืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26217 1043010010          โรงเรียนชุมชนบ้ำนพวก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26218 1043010011          โรงเรียนบ้ำนเด่ือใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26219 1043010012          โรงเรียนบ้ำนโคกป่ำฝำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26220 1043010013          โรงเรียนบ้ำนหนองบ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26221 1043010014          โรงเรียนชุมชนบ้ำนปะโค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26222 1043010015          โรงเรียนพระธำตุบังพวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26223 1043010016          โรงเรียนรำษฎร์นุเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26224 1043010017          โรงเรียนบ้ำนเชือกบ้ำนหม้วยวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

26225 1043010018          โรงเรียนโคกค ำทุ่งสว่ำงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26226 1043010019          โรงเรียนบ้ำนบ่อแปบหนองหญ้ำม้ำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26227 1043010020          โรงเรียนบ้ำนหนองผือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26228 1043010021          โรงเรียนบ้ำนโคกก่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26229 1043010022          โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธ์ิทองวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26230 1043010023          โรงเรียนบ้ำนหนำด คุรุรำษฎร์อุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26231 1043010024          โรงเรียนอนุบำลอรุณรังษี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26232 1043010025          โรงเรียนเนินพระเนำว์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26233 1043010026          โรงเรียนจันทรำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26234 1043010027          โรงเรียนหนองแดงสร้ำงประทำยพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26235 1043010028          โรงเรียนมีชัยวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26236 1043010029          โรงเรียนบ้ำนโคกแมงเงำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26237 1043010030          โรงเรียนจอมมณี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26238 1043010031          โรงเรียนบ้ำนหนองแจ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26239 1043010032          โรงเรียนบ้ำนเมืองบำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26240 1043010033          โรงเรียนบ้ำนนำคลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26241 1043010034          โรงเรียนบ้ำนวังยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26242 1043010035          โรงเรียนหำดค ำบอนวัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26243 1043010036          โรงเรียนบ้ำนเบิดวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26244 1043010037          โรงเรียนเหล่ำฝ้ำยผดุงวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26245 1043010038          โรงเรียนบ้ำนเวียงคุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26246 1043010039          โรงเรียนครุรำษฎร์รังสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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26247 1043010040          โรงเรียนโพนสว่ำงป่ำตองวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26248 1043010041          โรงเรียนบ้ำนนำอ่ำงสร้ำงอ่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26249 1043010042          โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26250 1043010043          โรงเรียนดำวเรืองสมสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26251 1043010044          โรงเรียนบ้ำนสร้ำงพอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26252 1043010045          โรงเรียนบ้ำนสวยหลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26253 1043010046          โรงเรียนบ้ำนบงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26254 1043010047          โรงเรียนบ้ำนจอมแจ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26255 1043010048          โรงเรียนหัวหำดวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26256 1043010049          โรงเรียนบ้ำนหมำกก่องฝำยแตก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26257 1043010050          โรงเรียนสีกำยวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26258 1043010051          โรงเรียนอนุบำลหนองคำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26259 1043010052          โรงเรียนบ้ำนคุยนำงขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26260 1043010053          โรงเรียนธนำกรสงเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26261 1043010054          โรงเรียนบ้ำนหนองเด่ิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26262 1043010055          โรงเรียนอักษรอดุลวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26263 1043010056          โรงเรียนบ้ำนพร้ำวใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26264 1043010057          โรงเรียนหินโงมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26265 1043010058          โรงเรียนบ้ำนดงเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26266 1043010059          โรงเรียนบ้ำนกองนำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26267 1043010060          โรงเรียนบ้ำนปำกมำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26268 1043010061          โรงเรียนบ้ำนหงส์ทองสำมขำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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26269 1043010062          โรงเรียนบ้ำนป่ำสัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26270 1043010063          โรงเรียนบ้ำนนำบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26271 1043010064          โรงเรียนบ้ำนโคกคอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26272 1043010065          โรงเรียนบ้ำนหนองผือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26273 1043010066          โรงเรียนบ้ำนโพนพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26274 1043010067          โรงเรียนโกมลวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26275 1043010068          โรงเรียนอนุบำลดำรณีท่ำบ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26276 1043010069          โรงเรียนบ้ำนนำช้ำงน  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26277 1043010070          โรงเรียนบ้ำนกวดโคกสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26278 1043010071          โรงเรียนร่วมมิตรวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26279 1043010072          โรงเรียนบ้ำนท่ำส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26280 1043010073          โรงเรียนบ้ำนอุ่มเย็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26281 1043010074          โรงเรียนบ้ำนหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26282 1043010075          โรงเรียนบ้ำนน  ำโมง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26283 1043010076          โรงเรียนบ้ำนทุ่มฝำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26284 1043010077          โรงเรียนบ้ำนเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26285 1043010078          โรงเรียนบ้ำนน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26286 1043010079          โรงเรียนบ้ำนเทวีดอนขม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26287 1043010080          โรงเรียนโพนศิลำงำมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26288 1043010081          โรงเรียนชุมชนบ้ำนถ่อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26289 1043010082          โรงเรียนบ้ำนว่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26290 1043010083          โรงเรียนบ้ำนแสนสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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26291 1043010084          โรงเรียนบ้ำนเป้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26292 1043010085          โรงเรียนคุรุศิษย์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26293 1043010086          โรงเรียนชุมชนบ้ำนโพนสำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26294 1043010087          โรงเรียนบ้ำนท่ำมะเฟือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26295 1043010088          โรงเรียนรำษฎร์สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26296 1043010089          โรงเรียนบ้ำนนำน  ำพำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26297 1043010090          โรงเรียนบ้ำนหนองนำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26298 1043010091          โรงเรียนบ้ำนนำดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26299 1043010092          โรงเรียนบ้ำนดงนำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26300 1043010093          โรงเรียนชุมชนบ้ำนหม้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26301 1043010094          โรงเรียนบ้ำนท่ำกฐิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26302 1043010095          โรงเรียนบ้ำนหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญ อุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26303 1043010096          โรงเรียนพัฒนำค ำแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26304 1043010097          โรงเรียนบ้ำนป่ำสัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26305 1043010098          โรงเรียนบ้ำนวังน  ำมอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26306 1043010099          โรงเรียนพระพุทธบำทเทสรังสีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26307 1043010100          โรงเรียนบ้ำนถ่ินทอนเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26308 1043010101          โรงเรียนบ้ำนศรีเชียงใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26309 1043010102          โรงเรียนอนุบำลศรีเชียงใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26310 1043010103          โรงเรียนส ำนักงำนสลำกกินแบ่งท่ี 75 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26311 1043010104          โรงเรียนบ้ำนโนนสง่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26312 1043010105          โรงเรียนบ้ำนหัวทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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26313 1043010106          โรงเรียนบ้ำนพำนพร้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26314 1043010107          โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26315 1043010108          โรงเรียนบ้ำนไทยสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26316 1043010109          โรงเรียนหนองปลำปำกจ ำปำทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26317 1043010110          โรงเรียนบ้ำนขุมค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26318 1043010111          โรงเรียนบ้ำนนำโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26319 1043010112          โรงเรียนบ้ำนดงบัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26320 1043010113          โรงเรียนบ้ำนเสียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26321 1043010114          โรงเรียนชุมชนประชำสงเครำะห์ 4 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26322 1043010115          โรงเรียนบ้ำนสังกะลีนำขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26323 1043010116          โรงเรียนบ้ำนโสกกล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26324 1043010117          โรงเรียนบ้ำนสังกะลีนำขำม สำขำ หนองแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26325 1043010118          โรงเรียนบ้ำนนำงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26326 1043010119          โรงเรียนบ้ำนซ ำเจียง-ดงป่ำเปลือย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26327 1043010120          โรงเรียนบ้ำนเทำ-นำบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26328 1043010121          โรงเรียนบ้ำนเทพประทับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26329 1043010122          โรงเรียนบ้ำนตำดเสริม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26330 1043010123          โรงเรียนบ้ำนม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26331 1043010124          โรงเรียนบ้ำนหนอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26332 1043010125          โรงเรียนบ้ำนวังมน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26333 1043010126          โรงเรียนบ้ำนผำตั ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26334 1043010127          โรงเรียนบ้ำนห้วยไซงัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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26335 1043010128          โรงเรียนบ้ำนดงต้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26336 1043010129          โรงเรียนบ้ำนปำกโสม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26337 1043010130          โรงเรียนบ้ำนนำโคก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26338 1043010131          โรงเรียนบ้ำนม่วงน  ำไพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26339 1043010132          โรงเรียนบ้ำนแก้งใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26340 1043010133          โรงเรียนบ้ำนฟ้ำประทำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26341 1043010134          โรงเรียนอนุบำลสังคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26342 1043010135          โรงเรียนอนุบำลบ้ำนคอกช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26343 1043010136          โรงเรียนบ้ำนเหมือดแอ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26344 1043010137          โรงเรียนสมสะอำดดงมุขวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26345 1043010138          โรงเรียนบ้ำนนำกอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26346 1043010139          โรงเรียนบ้ำนฝำงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26347 1043010140          โรงเรียนบ้ำนเด่ือทุ่งสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26348 1043010141          โรงเรียนบ้ำนหมำกหุ่งขี เหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26349 1043010142          โรงเรียนโนนดู่โพนหวำยประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26350 1043010143          โรงเรียนบ้ำนโนนแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26351 1043010144          โรงเรียนบ้ำนหนองบัววิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26352 1043010145          โรงเรียนบ้ำนสมสนุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26353 1043010146          โรงเรียนฉันทนำวัณรถ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26354 1043010147          โรงเรียนบ้ำนตอแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26355 1043010148          โรงเรียนสระใครไชยำนุเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26356 1043010149          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวเงิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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26357 1043010150          โรงเรียนบ้ำนน  ำสวยมิตรภำพท่ี 19 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26358 1043010151          โรงเรียนบ้ำนโพนสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26359 1043010152          โรงเรียนบ้ำนศูนย์กลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26360 1043010153          โรงเรียนบ้ำนน  ำทอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26361 1043010154          โรงเรียนอำโอยำม่ำ 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26362 1043010155          โรงเรียนอำโอยำม่ำ 2 สำขำบ้ำนห้วยหมำกพริก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26363 1043010156          โรงเรียนบ้ำนดอนขนุนพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26364 1043010157          โรงเรียนบ้ำนไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26365 1043010158          โรงเรียนบ้ำนโพนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26366 1043010159          โรงเรียนอนุบำลดอนไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26367 1043010160          โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิตำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26368 1043010161          โรงเรียนบ้ำนสำวแล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26369 1043012001          โรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26370 1043012002          โรงเรียนหินโงมพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26371 1043012003          โรงเรียนกวนวันวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26372 1043012004          โรงเรียนเวียงค ำวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26373 1043012005          โรงเรียนหนองคำยวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26374 1043012006          โรงเรียนพระธำตุบังพวนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26375 1043012007          โรงเรียนค่ำยบกหวำนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26376 1043012008          โรงเรียนท่ำบ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26377 1043012009          โรงเรียนโคกคอนวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26378 1043012010          โรงเรียนถ่อนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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26379 1043012011          โรงเรียนท่ำบ่อพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26380 1043012012          โรงเรียนหนองนำงพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26381 1043012013          โรงเรียนเด่ือวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26382 1043012014          โรงเรียนพำนพร้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26383 1043012015          โรงเรียนพระพุทธบำทวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26384 1043012016          โรงเรียนวรลำโภนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26385 1043012017          โรงเรียนสังคมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26386 1043012018          โรงเรียนวังม่วงพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26387 1043012019          โรงเรียนน  ำสวยวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26388 1043012020          โรงเรียนฝำงพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26389 1043012021          โรงเรียนโพธ์ิตำกพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26390 1043020001          โรงเรียนบ้ำนกุดบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26391 1043020002          โรงเรียนบ้ำนใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26392 1043020003          โรงเรียนบ้ำนนิคมดงบัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26393 1043020004          โรงเรียนชุมชนบ้ำนโนน-โนนสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26394 1043020005          โรงเรียนบ้ำนโนนฤำษี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26395 1043020006          โรงเรียนบ้ำนหนองกุ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26396 1043020007          โรงเรียนบ้ำนกลุ่มพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26397 1043020008          โรงเรียนบ้ำนนิคมดงบัง สำขำบ้ำนนำมะเฮียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26398 1043020009          โรงเรียนอนุบำลจุมพลโพนพิสัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26399 1043020010          โรงเรียนบ้ำนเวินร่องถ่อนสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26400 1043020011          โรงเรียนหมู่บ้ำนตัวอย่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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26401 1043020012          โรงเรียนบ้ำนห้วยเปลวเงือก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26402 1043020013          โรงเรียนบ้ำนนำตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26403 1043020014          โรงเรียนบ้ำนนำเพียงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26404 1043020015          โรงเรียนบ้ำนปักหมู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26405 1043020016          โรงเรียนบ้ำนนำเพียงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26406 1043020017          โรงเรียนยูเนสโกสัมมนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26407 1043020018          โรงเรียนชุมชนบ้ำนชุมช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26408 1043020019          โรงเรียนบ้ำนบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26409 1043020020          โรงเรียนบ้ำนโนนหนำมแท่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26410 1043020021          โรงเรียนบ้ำนโพนทัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26411 1043020022          โรงเรียนทุ่งธำตุท่ำล่ีดอนกลำงสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26412 1043020023          โรงเรียนบ้ำนเซิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26413 1043020024          โรงเรียนบ้ำนท่ำหนองพันทำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26414 1043020025          โรงเรียนบ้ำนโคกกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26415 1043020026          โรงเรียนบ้ำนค ำตอยูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26416 1043020027          โรงเรียนบ้ำนหนองแคน-ดอนสนุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26417 1043020028          โรงเรียนบ้ำนหนองแหวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26418 1043020029          โรงเรียนบ้ำนร่องโนร่องแกมค ำบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26419 1043020030          โรงเรียนบ้ำนทุ่งหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26420 1043020031          โรงเรียนบ้ำนนำตำลเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26421 1043020032          โรงเรียนบ้ำนแป้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26422 1043020033          โรงเรียนบ้ำนกุดแกลบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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26423 1043020035          โรงเรียนบ้ำนหนองหอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26424 1043020036          โรงเรียนบ้ำนก่องขันธ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26425 1043020037          โรงเรียนบ้ำนดงสระพัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26426 1043020038          โรงเรียนบ้ำนต้อนเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26427 1043020039          โรงเรียนบ้ำนนำหนัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26428 1043020040          โรงเรียนบ้ำนโคกกลำง สำขำ ค ำอินแปลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26429 1043020041          โรงเรียนบ้ำนหนองแอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26430 1043020042          โรงเรียนบ้ำนผือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26431 1043020043          โรงเรียนบ้ำนค ำปะกั ง สำขำบ้ำนดงอ่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26432 1043020044          โรงเรียนบ้ำนค ำจ ำปำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26433 1043020045          โรงเรียนบ้ำนค ำเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26434 1043020046          โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26435 1043020047          โรงเรียนบ้ำนค ำปะกั ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26436 1043020048          โรงเรียนบ้ำนปัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26437 1043020050          โรงเรียนบ้ำนดงก ำพี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26438 1043020051          โรงเรียนชุมชนบ้ำนปำกสวย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26439 1043020052          โรงเรียนบ้ำนวัดหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26440 1043020053          โรงเรียนบ้ำนโคกถ่อนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26441 1043020054          โรงเรียนบ้ำนสร้ำงนำงขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26442 1043020055          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำโพธ์ิศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26443 1043020056          โรงเรียนบ้ำนหำดส่ัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26444 1043020057          โรงเรียนบ้ำนหนองอั ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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26445 1043020058          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำต่ำงค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26446 1043020059          โรงเรียนบ้ำนเชียงอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26447 1043020060          โรงเรียนบ้ำนนำเมย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26448 1043020061          โรงเรียนบ้ำนโคกหัวภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26449 1043020062          โรงเรียนบ้ำนห้วยน  ำเย็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26450 1043020063          โรงเรียนบ้ำนค ำแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26451 1043020064          โรงเรียนบ้ำนหนองโดดอนเสียด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26452 1043020065          โรงเรียนบ้ำนโนนสะแบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26453 1043020066          โรงเรียนบ้ำนนำงวงสุ่มห้วยเนียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26454 1043020067          โรงเรียนบ้ำนค ำเตำะเลำะโนนเค็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26455 1043020069          โรงเรียนบ้ำนค ำแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26456 1043020070          โรงเรียนบ้ำนห้วยทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26457 1043020071          โรงเรียนบ้ำนท่ำสวำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26458 1043020072          โรงเรียนบ้ำนโคกสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26459 1043020073          โรงเรียนอนุบำลโซ่พิสัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26460 1043020074          โรงเรียนบ้ำนหนองตะไก้โนนมันปลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26461 1043020075          โรงเรียนบ้ำนไทรงำมโนนภูดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26462 1043020076          โรงเรียนสังวำลย์วิทย์ 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26463 1043020077          โรงเรียนบ้ำนถ  ำเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26464 1043020078          โรงเรียนบ้ำนศรีนำวำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26465 1043020079          โรงเรียนบ้ำนโคกกระแช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26466 1043020080          โรงเรียนบ้ำนโนนสวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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26467 1043020081          โรงเรียนบ้ำนหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26468 1043020082          โรงเรียนชุมชนบ้ำนตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26469 1043020083          โรงเรียนบ้ำนนำเหว่อโนนอุดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26470 1043020084          โรงเรียนบ้ำนท่ำค ำรวม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26471 1043020085          โรงเรียนบ้ำนสำมหนอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26472 1043020086          โรงเรียนบ้ำนโคกกลำง สำขำสำมแยกศรีชมภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26473 1043020087          โรงเรียนบ้ำนหนองแวงประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26474 1043020088          โรงเรียนบ้ำนค ำไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26475 1043020089          โรงเรียนบ้ำนโคกกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26476 1043020090          โรงเรียนบ้ำนแสงอรุณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26477 1043020091          โรงเรียนบ้ำนศรีชมภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26478 1043020092          โรงเรียนบ้ำนนำขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26479 1043020093          โรงเรียนบ้ำนโนนประเสริฐ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26480 1043020094          โรงเรียนบ้ำนห้วยลึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26481 1043020095          โรงเรียนบ้ำนโนนแก้วโพนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26482 1043020096          โรงเรียนบ้ำนป่ำไร่โนนม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26483 1043020097          โรงเรียนบ้ำนหนองพันทำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26484 1043020098          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำทองหลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26485 1043020099          โรงเรียนบ้ำนคลองทิพย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26486 1043020100          โรงเรียนบ้ำนซ ำบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26487 1043020101          โรงเรียนบ้ำนต้ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26488 1043020102          โรงเรียนบ้ำนนำกั ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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26489 1043020103          โรงเรียนบ้ำนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26490 1043020104          โรงเรียนบ้ำนนำดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26491 1043020105          โรงเรียนบ้ำนโสกบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26492 1043020106          โรงเรียนบ้ำนไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26493 1043020107          โรงเรียนบ้ำนดำลบังบด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26494 1043020108          โรงเรียนบ้ำนโนนเสถียร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26495 1043020109          โรงเรียนบ้ำนพรสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26496 1043020110          โรงเรียนอนุบำลปำกคำด สำขำโนนชัยศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26497 1043020111          โรงเรียนบ้ำนห้วยก้ำนเหลือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26498 1043020112          โรงเรียนอนุบำลปำกคำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26499 1043020113          โรงเรียนบ้ำนห้วยไม้ซอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26500 1043020114          โรงเรียนสมำคมส่ือมวลชนกีฬำสมัครเล่นและดำรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26501 1043020115          โรงเรียนชุมชนสมสนุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26502 1043020116          โรงเรียนบ้ำนศรีสว่ำงพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26503 1043020117          โรงเรียนบ้ำนบะยำวรำษฎร์นุเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26504 1043020118          โรงเรียนสิริภัทรวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26505 1043020119          โรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองยองวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26506 1043020120          โรงเรียนบ้ำนโนนยำง-ดอนเม็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26507 1043020121          โรงเรียนบ้ำนนำดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26508 1043020122          โรงเรียนเฝ้ำไร่วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26509 1043020123          โรงเรียนบ้ำนจับไม้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26510 1043020124          โรงเรียนรสลินคัคณำงค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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26511 1043020125          โรงเรียนบ้ำนนำฮ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26512 1043020126          โรงเรียนบ้ำนหนองยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26513 1043020127          โรงเรียนอนุบำลหนองควำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26514 1043020128          โรงเรียนประชำบ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26515 1043020129          โรงเรียนบ้ำนโพนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26516 1043020130          โรงเรียนบ้ำนท่ำค ำบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26517 1043020131          โรงเรียนบ้ำนหนองวัวชุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26518 1043020132          โรงเรียนบ้ำนกุดแคนโนนมันปลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26519 1043020133          โรงเรียนบ้ำนหนองจอกโนนสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26520 1043020134          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวเงิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26521 1043020135          โรงเรียนป่ำไม้อุทิศ 8 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26522 1043020136          โรงเรียนบ้ำนหนองหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26523 1043020137          โรงเรียนบ้ำนแบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26524 1043020138          โรงเรียนเวทีรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26525 1043020139          โรงเรียนบ้ำนโนนสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26526 1043020140          โรงเรียนบ้ำนค ำโคนสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26527 1043020141          โรงเรียนสุทธสิริโสภำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26528 1043020142          โรงเรียนบ้ำนนำทับไฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26529 1043020143          โรงเรียนบ้ำนนำค ำมูลชมภูพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26530 1043020144          โรงเรียนบ้ำนนำค ำมูลชมภูพร สำขำ ชมภูพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26531 1043020145          โรงเรียนรุจีจินตกำนนท์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26532 1043020146          โรงเรียนบ้ำนหนองเค็ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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26533 1043020147          โรงเรียนบ้ำนนำทับไฮ สำขำโนนภูทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26534 1043020148          โรงเรียนบ้ำนดอนเหมือด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26535 1043020149          โรงเรียนบ้ำนต้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26536 1043020150          โรงเรียนบ้ำนพระบำทนำหงส์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26537 1043020151          โรงเรียนบ้ำนนำสิงห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26538 1043020152          โรงเรียนบ้ำนนำยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26539 1043020153          โรงเรียนบ้ำนสำมัคคีชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26540 1043020154          โรงเรียนบ้ำนโปร่งส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26541 1043020155          โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26542 1043020156          โรงเรียนบ้ำนดงดำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26543 1043020157          โรงเรียนอนุบำลนิคมเปงจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26544 1043020158          โรงเรียนบ้ำนหนองคอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26545 1043020159          โรงเรียนบ้ำนโพนแพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26546 1043020160          โรงเรียนสนธิรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26547 1043020161          โรงเรียนบ้ำนหนองแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26548 1043020162          โรงเรียนบ้ำนน  ำเป ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26549 1043020163          โรงเรียนบ้ำนตำลชุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26550 1043020164          โรงเรียนนิคมเจริญชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26551 1043020165          โรงเรียนบ้ำนนำชุมช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26552 1043020166          โรงเรียนบ้ำนโนนสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26553 1043022001          โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26554 1043022002          โรงเรียนเซิมพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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26555 1043022003          โรงเรียนปำกสวยพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26556 1043022004          โรงเรียนนำหนังพัฒนศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26557 1043022005          โรงเรียนร่มธรรมำนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26558 1043022006          โรงเรียนกุดบงพิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26559 1043022007          โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26560 1043022008          โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26561 1043022009          โรงเรียนศรีชมภูวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26562 1043022010          โรงเรียนโนนค ำพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26563 1043022011          โรงเรียนโพนทองประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26564 1043022012          โรงเรียนปำกคำดพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26565 1043022013          โรงเรียนหนองยองพิทยำคม รัชมังคลำภิเษก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26566 1043022014          โรงเรียนสมสนุกพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26567 1043022015          โรงเรียนวังหลวงพิทยำสรรพ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26568 1043022016          โรงเรียนนำดีพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26569 1043022017          โรงเรียนประชำบดีพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26570 1043022018          โรงเรียนพระบำทนำสิงห์พิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26571 1043030001          โรงเรียนเลิดสิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26572 1043030002          โรงเรียนบ้ำนชุมภูทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26573 1043030003          โรงเรียนบ้ำนนำเจริญวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26574 1043030004          โรงเรียนบ้ำนดอนแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26575 1043030005          โรงเรียนบ้ำนโคกก่องมิตรภำพท่ี 86 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26576 1043030006          โรงเรียนบ้ำนโนนสำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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26577 1043030007          โรงเรียนบ้ำนนำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26578 1043030008          โรงเรียนบ้ำนห้วยดอกไม้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26579 1043030009          โรงเรียนบ้ำนท่ำอินทร์แปลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26580 1043030010          โรงเรียนบ้ำนไร่สุขสันต์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26581 1043030011          โรงเรียนบ้ำนโนนวังเย่ียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26582 1043030012          โรงเรียนบ้ำนห้วยเซือมเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26583 1043030013          โรงเรียนบ้ำนไคสี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26584 1043030014          โรงเรียนบ้ำนค ำหม่ืนต.ช.ด.อนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26585 1043030015          โรงเรียนแก่งอำฮง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26586 1043030016          โรงเรียนบ้ำนนำต้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26587 1043030017          โรงเรียนประสำนมิตรวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26588 1043030018          โรงเรียนบ้ำนค ำภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26589 1043030019          โรงเรียนบ้ำนหนองยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26590 1043030020          โรงเรียนบ้ำนห้วยเชือมใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26591 1043030021          โรงเรียนบ้ำนหนองตอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26592 1043030022          โรงเรียนบ้ำนนำสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26593 1043030023          โรงเรียนบ้ำนโคกสวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26594 1043030024          โรงเรียนบ้ำนโนนจ ำปำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26595 1043030025          โรงเรียนชุมชนบ้ำนโนนสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26596 1043030026          โรงเรียนบ้ำนทองสำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26597 1043030027          โรงเรียนบ้ำนก ำแพงเพชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26598 1043030028          โรงเรียนบ้ำนบึงกำฬ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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26599 1043030029          โรงเรียนบ้ำนท่ำไคร้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26600 1043030030          โรงเรียนบ้ำนท่ำโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26601 1043030031          โรงเรียนบ้ำนแสนส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26602 1043030032          โรงเรียนบ้ำนโป่งเปือย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26603 1043030033          โรงเรียนบ้ำนห้วยสำมยอดเทวกุล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26604 1043030034          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำถำวร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26605 1043030035          โรงเรียนบ้ำนหนองนำแซง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26606 1043030037          โรงเรียนอนุบำลวิศิษฐ์อ ำนวยศิลป์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26607 1043030038          โรงเรียนบ้ำนนำป่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26608 1043030039          โรงเรียนบ้ำนพันล ำ เจริญวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26609 1043030040          โรงเรียนบ้ำนโนนสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26610 1043030041          โรงเรียนบ้ำนดอนปอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26611 1043030042          โรงเรียนบ้ำนหนองหมู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26612 1043030043          โรงเรียนบ้ำนนำเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26613 1043030044          โรงเรียนบ้ำนคลองเค็ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26614 1043030045          โรงเรียนบ้ำนสรรเสริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26615 1043030046          โรงเรียนบ้ำนสุขส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26616 1043030047          โรงเรียนหอค ำพิทยำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26617 1043030048          โรงเรียนธเนตรวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26618 1043030049          โรงเรียนบ้ำนสะง้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26619 1043030050          โรงเรียนบ้ำนหนองเข็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26620 1043030051          โรงเรียนบ้ำนโนนยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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26621 1043030052          โรงเรียนบ้ำนโคกสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26622 1043030053          โรงเรียนบ้ำนดอนหญ้ำนำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26623 1043030054          โรงเรียนบ้ำนโคกสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26624 1043030055          โรงเรียนสันติสุขเจริญรำษฎร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26625 1043030056          โรงเรียนบ้ำนปรำรถนำดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26626 1043030057          โรงเรียนบ้ำนใหม่ศรีชมภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26627 1043030058          โรงเรียนชุมชนบ้ำนโคกอุดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26628 1043030059          โรงเรียนอนุบำลพรเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26629 1043030060          โรงเรียนบ้ำนโคกนิยม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26630 1043030061          โรงเรียนบ้ำนวังยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26631 1043030062          โรงเรียนบ้ำนสร้ำงค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26632 1043030063          โรงเรียนบ้ำนดงเสียด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26633 1043030064          โรงเรียนบ้ำนโนน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26634 1043030065          โรงเรียนบ้ำนหนองผักแว่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26635 1043030066          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26636 1043030067          โรงเรียนบ้ำนนำค ำนำใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26637 1043030068          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26638 1043030069          โรงเรียนบ้ำนโคกหนองลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26639 1043030070          โรงเรียนบ้ำนท่ำศรีชมช่ืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26640 1043030071          โรงเรียนบ้ำนโนนสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26641 1043030072          โรงเรียนบ้ำนนำซำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26642 1043030073          โรงเรียนบ้ำนหนองหัวช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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26643 1043030074          โรงเรียนชุมชนบ้ำนซำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26644 1043030075          โรงเรียนบ้ำนท่ำส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26645 1043030076          โรงเรียนบ้ำนซ่อมกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26646 1043030077          โรงเรียนบ้ำนโคกบริกำรสันก ำแพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26647 1043030078          โรงเรียนบ้ำนห้วยผักขะ สำขำ ไทยเสรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26648 1043030079          โรงเรียนบ้ำนห้วยผักขะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26649 1043030080          โรงเรียนบ้ำนนำงัวสำยปัญญำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26650 1043030081          โรงเรียนบ้ำนโนนเหมือดแอ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26651 1043030082          โรงเรียนบ้ำนห้วยเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26652 1043030083          โรงเรียนบ้ำนทรัพย์วังทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26653 1043030084          โรงเรียนบ้ำนห้วยคอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26654 1043030085          โรงเรียนอนุบำลเซกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26655 1043030086          โรงเรียนบ้ำนโนนสูงสุขสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26656 1043030087          โรงเรียนบ้ำนท่ำกกแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26657 1043030088          โรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองหิ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26658 1043030089          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26659 1043030090          โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26660 1043030091          โรงเรียนบ้ำนท่ำกกต้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26661 1043030092          โรงเรียนบ้ำนใหม่สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26662 1043030093          โรงเรียนบ้ำนหัวแฮต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26663 1043030095          โรงเรียนบ้ำนตำลเด่ียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26664 1043030096          โรงเรียนบ้ำนยำงชุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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26665 1043030097          โรงเรียนบ้ำนท่ำสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26666 1043030098          โรงเรียนบ้ำนค ำบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26667 1043030099          โรงเรียนบ้ำนดงกะพุงหนองนำแซง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26668 1043030100          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำคำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26669 1043030101          โรงเรียนบ้ำนทุ่งทรำยจก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26670 1043030102          โรงเรียนบ้ำนดอนเสียด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26671 1043030103          โรงเรียนบ้ำนศิริพัฒน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26672 1043030104          โรงเรียนบ้ำนต้องโคกกระแซ สำขำค ำชมภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26673 1043030105          โรงเรียนบ้ำนต้องโคกกระแซ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26674 1043030106          โรงเรียนบ้ำนโนนยำงค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26675 1043030107          โรงเรียนบ้ำนท่ำเชียงเครือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26676 1043030108          โรงเรียนบ้ำนหนองชัยวำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26677 1043030109          โรงเรียนบ้ำนท่ำสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26678 1043030110          โรงเรียนบ้ำนหนองแก่งทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26679 1043030111          โรงเรียนท่ำไร่วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26680 1043030112          โรงเรียนบ้ำนป่งไฮรำษฎร์สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26681 1043030113          โรงเรียนบ้ำนโสกก่ำมนำตำไก้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26682 1043030114          โรงเรียนบ้ำนดงสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26683 1043030115          โรงเรียนบ้ำนบ่อพนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26684 1043030116          โรงเรียนบ้ำนโนนส ำรำญ-ยำงเรียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26685 1043030117          โรงเรียนหนองทุ่มวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26686 1043030118          โรงเรียนบ้ำนโคกก่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

26687 1043030119          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำหนองยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26688 1043030120          โรงเรียนบ้ำนกุดสิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26689 1043030121          โรงเรียนบ้ำนหนองจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26690 1043030122          โรงเรียนบ้ำนดงโทน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26691 1043030123          โรงเรียนบ้ำนดงบัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26692 1043030124          โรงเรียนบ้ำนท่ำสีไค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26693 1043030125          โรงเรียนบ้ำนหนองฮูฝอยลม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26694 1043030126          โรงเรียนบ้ำนท่ำไร่ไทยเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26695 1043030127          โรงเรียนบ้ำนท่ำดอกค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26696 1043030128          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำหมำกผำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26697 1043030129          โรงเรียนโนนสำสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26698 1043030130          โรงเรียนหนองแสงประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26699 1043030131          โรงเรียนบึงของหลงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26700 1043030132          โรงเรียนบ้ำนโสกโพธ์ิโสกพอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26701 1043030133          โรงเรียนบ้ำนนำขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26702 1043030134          โรงเรียนบ้ำนค ำสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26703 1043030135          โรงเรียนบ้ำนบัวโคก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26704 1043030136          โรงเรียนบ้ำนดงชมภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26705 1043030137          โรงเรียนอนุบำลสำสนสิทธ์ิอ ำนวย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26706 1043030138          โรงเรียนบ้ำนนำอ่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26707 1043030139          โรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26708 1043030140          โรงเรียนบ้ำนชุมภูพรโสกก่ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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26709 1043030141          โรงเรียนบ้ำนโคกส ำรำญพรสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26710 1043030142          โรงเรียนบ้ำนห้วยลึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26711 1043030143          โรงเรียนบ้ำนโนนม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26712 1043030144          โรงเรียนบ้ำนนำสะแบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26713 1043030145          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26714 1043030146          โรงเรียนบ้ำนหนองจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26715 1043030147          โรงเรียนบ้ำนนำทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26716 1043030148          โรงเรียนบ้ำนนำสิงห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26717 1043030149          โรงเรียนบ้ำนนำแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26718 1043030150          โรงเรียนบ้ำนนำค ำแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26719 1043030151          โรงเรียนกัลยำณิวัฒนำ 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26720 1043030152          โรงเรียนบ้ำนค ำไชยวำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26721 1043030153          โรงเรียนบ้ำนนำสิงห์ สำขำ อู่ค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26722 1043030154          โรงเรียนบ้ำนหนองจันทน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26723 1043030155          โรงเรียนอนุบำลศรีวิไล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26724 1043030156          โรงเรียนบ้ำนหำดแฮ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26725 1043030157          โรงเรียนประวิตร (หนองบ่อ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26726 1043030158          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 51 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26727 1043030159          โรงเรียนบ้ำนท่ำส้มโฮง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26728 1043030160          โรงเรียนอนุบำลบุ่งคล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26729 1043030161          โรงเรียนบ้ำนขำมเป้ีย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26730 1043030162          โรงเรียนบ้ำนนำจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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26731 1043030163          โรงเรียนบ้ำนดอนแพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26732 1043030164          โรงเรียนบ้ำนห้วยเล็บมือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26733 1043030165          โรงเรียนบ้ำนหนองเด่ินทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26734 1043030166          โรงเรียนบ้ำนหนองเด่ินท่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26735 1043032001          โรงเรียนบึงกำฬ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26736 1043032002          โรงเรียนหนองเข็งวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26737 1043032003          โรงเรียนโพธ์ิทองวิทยำนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26738 1043032004          โรงเรียนนำสวรรค์พิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26739 1043032005          โรงเรียนพรเจริญวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26740 1043032006          โรงเรียนหนองหัวช้ำงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26741 1043032007          โรงเรียนศรีส ำรำญวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26742 1043032008          โรงเรียนเซกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26743 1043032009          โรงเรียนหนองหิ งพิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26744 1043032010          โรงเรียนโสกก่ำมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26745 1043032011          โรงเรียนเหล่ำคำมพิทยำคม รัชมังคลำภิเษก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26746 1043032012          โรงเรียนประชำนิมิตพิทยำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26747 1043032013          โรงเรียนเจ็ดสีวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26748 1043032014          โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26749 1043032015          โรงเรียนท่ำดอกค ำวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26750 1043032016          โรงเรียนศรีวิไลวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26751 1043032017          โรงเรียนภูทอกวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26752 1043032018          โรงเรียนบุ่งคล้ำนคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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26753 1043102281          โรงเรียนบ้ำนสุขส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26754 1043660004          โรงเรียนเทศบำล 5 มีชัยวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26755 1044010001          โรงเรียนบ้ำนเกิ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26756 1044010002          โรงเรียนบ้ำนท่ำปะทำยโนนตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26757 1044010003          โรงเรียนบ้ำนโขงกุดหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26758 1044010004          โรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองจิกท่ำแร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26759 1044010005          โรงเรียนวันครู 2502 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26760 1044010006          โรงเรียนบ้ำนดอนตูมดอนโด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26761 1044010007          โรงเรียนบ้ำนเม่นใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26762 1044010008          โรงเรียนบ้ำนหนองใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26763 1044010009          โรงเรียนบ้ำนเขวำ รัฐประชำวิทยำกร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26764 1044010010          โรงเรียนบ้ำนหันเชียงเหียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26765 1044010011          โรงเรียนบ้ำนเอียด สังฆรำษฎร์รังสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26766 1044010012          โรงเรียนบ้ำนติ วสันติสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26767 1044010013          โรงเรียนบ้ำนหนองต่ืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26768 1044010014          โรงเรียนบ้ำนหม่ีเหล่ำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26769 1044010015          โรงเรียนบ้ำนสงเปลือยโพธ์ิสระแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26770 1044010016          โรงเรียนบ้ำนดอนดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26771 1044010017          โรงเรียนนิคมบ้ำนหัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26772 1044010018          โรงเรียนบ้ำนสมศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26773 1044010019          โรงเรียนบ้ำนหนองโจดสวนมอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26774 1044010020          โรงเรียนบ้ำนหัวช้ำงหนองแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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26775 1044010021          โรงเรียนบ้ำนโคกก่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26776 1044010022          โรงเรียนบ้ำนภูดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26777 1044010023          โรงเรียนบ้ำนหนองหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26778 1044010024          โรงเรียนบ้ำนดอนหว่ำนหัวหนอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26779 1044010025          โรงเรียนบ้ำนหนองหล่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26780 1044010026          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำหนำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26781 1044010027          โรงเรียนหลักเมืองมหำสำรคำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26782 1044010028          โรงเรียนอนุบำลมหำสำรคำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26783 1044010029          โรงเรียนบ้ำนท่ำตูมดอนเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26784 1044010030          โรงเรียนบ้ำนหนองข่ำหนองคูโปโล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26785 1044010031          โรงเรียนบ้ำนหนองโดนอ้อยช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26786 1044010032          โรงเรียนบ้ำนอุปรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26787 1044010033          โรงเรียนบ้ำนหนองกุงเต่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26788 1044010034          โรงเรียนบ้ำนบ่อน้อยหนองงัวสว่ำงวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26789 1044010035          โรงเรียนบ้ำนท่ำสองคอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26790 1044010036          โรงเรียนบ้ำนดงเค็งดอนหัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26791 1044010037          โรงเรียนบ้ำนหนองเข่ือนช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26792 1044010038          โรงเรียนบ้ำนหินลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26793 1044010039          โรงเรียนบ้ำนหนองค้อสวนอ้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26794 1044010040          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวโนนมี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26795 1044010041          โรงเรียนบ้ำนหนองคูณน  ำจั น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26796 1044010042          โรงเรียนบ้ำนโคกบัวค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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26797 1044010043          โรงเรียนชุมชนบ้ำนลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26798 1044010044          โรงเรียนบ้ำนกุดซุย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26799 1044010045          โรงเรียนบ้ำนเลิงบ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26800 1044010046          โรงเรียนบ้ำนหนองหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26801 1044010047          โรงเรียนบ้ำนวังไผ่ป่ำจ่ัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26802 1044010048          โรงเรียนบ้ำนม่วงโพธ์ิศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26803 1044010049          โรงเรียนบ้ำนบุ่งคล้ำท่ำงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26804 1044010050          โรงเรียนบ้ำนร่วมใจ 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26805 1044010051          โรงเรียนบ้ำนหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26806 1044010052          โรงเรียนบ้ำนดงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26807 1044010053          โรงเรียนบ้ำนหนองโพด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26808 1044010054          โรงเรียนบ้ำนเก่ำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26809 1044010055          โรงเรียนบ้ำนนำนกเขียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26810 1044010056          โรงเรียนบ้ำนกุดแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26811 1044010057          โรงเรียนบ้ำนหนองโนอีด ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26812 1044010058          โรงเรียนบ้ำนหนองคู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26813 1044010059          โรงเรียนบ้ำนโคกศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26814 1044010060          โรงเรียนบ้ำนหนองปลิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26815 1044010061          โรงเรียนบ้ำนจ ำนัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26816 1044010062          โรงเรียนบ้ำนนำแพงดอนไฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26817 1044010063          โรงเรียนบ้ำนโคกล่ำมหมำกหญ้ำท่ำส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26818 1044010064          โรงเรียนบ้ำนโดท่ำงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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26819 1044010065          โรงเรียนอนุบำลแกด ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26820 1044010066          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำจ่ันนำภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26821 1044010067          โรงเรียนบ้ำนหนองเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26822 1044010068          โรงเรียนบ้ำนหัวขัวโพธ์ิศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26823 1044010069          โรงเรียนชุมชนบ้ำนหมำกค่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26824 1044010070          โรงเรียนบ้ำนโสกแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26825 1044010071          โรงเรียนบ้ำนโนนศรีภิบำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26826 1044010072          โรงเรียนบ้ำนโคกล่ิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26827 1044010073          โรงเรียนบ้ำนนำคูณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26828 1044010074          โรงเรียนบ้ำนเสือกินวัวโคกน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26829 1044010075          โรงเรียนชุมชนมิตรภำพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26830 1044010076          โรงเรียนบ้ำนป่ำข่ำงโนนลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26831 1044010077          โรงเรียนบ้ำนหนองขุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26832 1044010078          โรงเรียนบ้ำนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26833 1044010079          โรงเรียนบ้ำนดอนก่อกกเหล่ียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26834 1044010080          โรงเรียนบ้ำนขอนแก่นตะคุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26835 1044010081          โรงเรียนบ้ำนวังแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26836 1044010082          โรงเรียนบ้ำนโคกกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26837 1044010083          โรงเรียนบ้ำนโพนสวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26838 1044010084          โรงเรียนบ้ำนโพนละออม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26839 1044010085          โรงเรียนบ้ำนโคกไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26840 1044010086          โรงเรียนบ้ำนแก้งขิงแคง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

26841 1044010087          โรงเรียนบ้ำนหนองกุงวันดีประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26842 1044010088          โรงเรียนบ้ำนหัวขัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26843 1044010089          โรงเรียนบ้ำนหนองสระพังโนนสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26844 1044010090          โรงเรียนบ้ำนโนนรำษีโคกล่ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26845 1044010091          โรงเรียนบ้ำนวังโพน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26846 1044010092          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำพ่อหำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26847 1044010093          โรงเรียนบ้ำนโคกกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26848 1044010094          โรงเรียนบ้ำนหนองเข่ือน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26849 1044010095          โรงเรียนบ้ำนวังกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26850 1044010096          โรงเรียนบ้ำนเข่ือน (เข่ือนศึกษำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26851 1044010097          โรงเรียนบ้ำนโนนเนำว์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26852 1044010098          โรงเรียนบ้ำนวังจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26853 1044010099          โรงเรียนบ้ำนดอนกลำงนุกูลวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26854 1044010100          โรงเรียนบ้ำนทิพโสต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26855 1044010101          โรงเรียนบ้ำนแพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26856 1044010102          โรงเรียนบ้ำนม่วงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26857 1044010103          โรงเรียนบ้ำนหนองโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26858 1044010104          โรงเรียนบ้ำนโนนเมืองสองคอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26859 1044010105          โรงเรียนบ้ำนดอนจ ำปำดอนสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26860 1044010106          โรงเรียนบ้ำนม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26861 1044010107          โรงเรียนชุมชนโพนงำมโพนสวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26862 1044010108          โรงเรียนบ้ำนโนนเมืองประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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26863 1044010109          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวเรียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26864 1044010110          โรงเรียนบ้ำนปลำเดิดปลำปัดส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26865 1044010111          โรงเรียนบ้ำนสว่ำงยำงท่ำแจ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26866 1044010112          โรงเรียนบ้ำนผักหนอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26867 1044010113          โรงเรียนบ้ำนโนนนกหอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26868 1044010114          โรงเรียนบ้ำนยำงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26869 1044010115          โรงเรียนบ้ำนป่ำเป้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26870 1044010116          โรงเรียนบ้ำนยำงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26871 1044010117          โรงเรียนบ้ำนเลิงบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26872 1044010118          โรงเรียนบ้ำนเลิงใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26873 1044010119          โรงเรียนบ้ำนหนองหอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26874 1044010120          โรงเรียนบ้ำนน  ำจ้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26875 1044010121          โรงเรียนบ้ำนบะหลวงหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26876 1044010122          โรงเรียนบ้ำนวังยำววิทยำยน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26877 1044010123          โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26878 1044010124          โรงเรียนบ้ำนหญ้ำขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26879 1044010125          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26880 1044010126          โรงเรียนบ้ำนหนองกุงวิทยำกร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26881 1044010127          โรงเรียนบ้ำนแห่เหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26882 1044010128          โรงเรียนบ้ำนท่ำเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26883 1044010129          โรงเรียนบ้ำนหนองบอนหัวหนองเหล่ำยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26884 1044010130          โรงเรียนบ้ำนโนนสัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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26885 1044010131          โรงเรียนบ้ำนหนองปลำเข็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26886 1044010132          โรงเรียนบ้ำนหินแห่โนนเมืองน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26887 1044010133          โรงเรียนบ้ำนคุยแพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26888 1044010134          โรงเรียนบ้ำนคุยเชือก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26889 1044010135          โรงเรียนบ้ำนกอกหนองผือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26890 1044010136          โรงเรียนบ้ำนโนนสูงวังขอนจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26891 1044010137          โรงเรียนบ้ำนนำล้อมโคกสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26892 1044010138          โรงเรียนบ้ำนหมำกมำยโพธ์ิทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26893 1044010139          โรงเรียนบ้ำนหนองเหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26894 1044010140          โรงเรียนบ้ำนหนองแวงสวนกล้วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26895 1044010141          โรงเรียนบ้ำนโนนสะอำดหนองหญ้ำม้ำโคกสี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26896 1044010142          โรงเรียนบ้ำนทันดู่เหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26897 1044010143          โรงเรียนบ้ำนคุยโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26898 1044010144          โรงเรียนบ้ำนแก่งโกสุมท่ำงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26899 1044010145          โรงเรียนศรีโกสุมวิทยำมิตรภำพท่ี 209 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26900 1044010146          โรงเรียนบ้ำนสังข์ทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26901 1044010147          โรงเรียนบ้ำนดอนกลอยหนองยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26902 1044010148          โรงเรียนบ้ำนโชคชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26903 1044010149          โรงเรียนบ้ำนศรีสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26904 1044010150          โรงเรียนบ้ำนเขวำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26905 1044010151          โรงเรียนบ้ำนแท่นโนนหนองคู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26906 1044010152          โรงเรียนบ้ำนยำงสินไชย หนองหำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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26907 1044010153          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำหนองแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26908 1044010154          โรงเรียนบ้ำนห้วยม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26909 1044010155          โรงเรียนบ้ำนแห่บริหำรวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26910 1044010156          โรงเรียนบ้ำนดอนสันติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26911 1044010157          โรงเรียนบ้ำนโพนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26912 1044010158          โรงเรียนบ้ำนโนนคัดเค้ำคุยกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26913 1044010159          โรงเรียนบ้ำนป่ำปอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26914 1044010160          โรงเรียนบ้ำนน  ำใสม่วงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26915 1044010161          โรงเรียนบ้ำนลิ นฟ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26916 1044010162          โรงเรียนบ้ำนขี เหล็กดงเค็งวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26917 1044010163          โรงเรียนบ้ำนไส้จ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26918 1044010164          โรงเรียนบ้ำนขำมเฒ่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26919 1044010165          โรงเรียนบ้ำนเปลือยดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26920 1044010166          โรงเรียนบ้ำนยำงสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26921 1044010167          โรงเรียนบ้ำนวังบัวสำมัคคีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26922 1044010168          โรงเรียนบ้ำนปอแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26923 1044010169          โรงเรียนบ้ำนดอนหน่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26924 1044010170          โรงเรียนบ้ำนขำมเรียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26925 1044010171          โรงเรียนบ้ำนมะกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26926 1044010172          โรงเรียนบ้ำนหนองขำมหัวหนองสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26927 1044010173          โรงเรียนบ้ำนดอนนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26928 1044010174          โรงเรียนบ้ำนเขวำใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

26929 1044010175          โรงเรียนบ้ำนขีศรีสง่ำโนนเสียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26930 1044010176          โรงเรียนบ้ำนเชือกคุยเพ็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26931 1044010177          โรงเรียนบ้ำนขี เหล็กบุ่งเบำสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26932 1044010178          โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิเงิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26933 1044010179          โรงเรียนบ้ำนส้มโฮง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26934 1044010180          โรงเรียนบ้ำนดอนดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26935 1044010181          โรงเรียนบ้ำนคันธำร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26936 1044010182          โรงเรียนบ้ำนโพนงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26937 1044010183          โรงเรียนบ้ำนสมศรีมะแปบประชำบ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26938 1044010184          โรงเรียนอนุบำลกันทรวิชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26939 1044010185          โรงเรียนบ้ำนคอกม้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26940 1044010186          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26941 1044010187          โรงเรียนบ้ำนดอนเวียงจันทน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26942 1044010188          โรงเรียนบ้ำนใคร่นุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26943 1044010189          โรงเรียนบ้ำนท่ำขอนยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26944 1044010190          โรงเรียนบ้ำนหัวขัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26945 1044010191          โรงเรียนบ้ำนนำสีนวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26946 1044010192          โรงเรียนบ้ำนหนองอุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26947 1044010193          โรงเรียนบ้ำนเขวำโดนแหย่งสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26948 1044010194          โรงเรียนบ้ำนหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26949 1044010195          โรงเรียนบ้ำนต ำแยหนองคู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26950 1044010196          โรงเรียนบ้ำนแสนสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

26951 1044010197          โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิมีหนองเม็กโนนสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26952 1044010198          โรงเรียนบ้ำนทัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26953 1044010199          โรงเรียนบ้ำนใคร่นุ่นรำษฏร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26954 1044010200          โรงเรียนชุมชนบ้ำนมะค่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26955 1044010201          โรงเรียนบ้ำนไผ่น  ำเท่ียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26956 1044010202          โรงเรียนบ้ำนโนนตำลกุดเวียนหนองหญ้ำม้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26957 1044010203          โรงเรียนบ้ำนเปลือยน  ำสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26958 1044010204          โรงเรียนบ้ำนยำงห่ำงโนนทัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26959 1044010205          โรงเรียนบ้ำนโขงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26960 1044010206          โรงเรียนบ้ำนน  ำเท่ียงดอนอิจันทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26961 1044010207          โรงเรียนบ้ำนหนองหว้ำหนองแคนดอนบำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26962 1044010208          โรงเรียนบ้ำนนำดีศรีสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26963 1044010209          โรงเรียนบ้ำนอิตื อดอนหวำยขมิ น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26964 1044010210          โรงเรียนชุมชนบ้ำนลำดวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26965 1044010211          โรงเรียนบ้ำนขำมเป้ีย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26966 1044010212          โรงเรียนบ้ำนกู่ทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26967 1044010213          โรงเรียนบ้ำนเมืองเพ็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26968 1044010214          โรงเรียนบ้ำนโจดบัวบำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26969 1044010215          โรงเรียนบ้ำนหนองมันปลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26970 1044010216          โรงเรียนบ้ำนหนองชำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26971 1044010217          โรงเรียนบ้ำนหนองบุญชู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26972 1044010218          โรงเรียนบ้ำนโนนงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

26973 1044010219          โรงเรียนศิริรำษฎร์หมำกหญ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26974 1044010220          โรงเรียนบ้ำนหนองมะเม้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26975 1044010221          โรงเรียนบ้ำนหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26976 1044010222          โรงเรียนบ้ำนเชียงยืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26977 1044010223          โรงเรียนบ้ำนสร้ำงแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26978 1044010224          โรงเรียนบ้ำนโคกสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26979 1044010225          โรงเรียนบ้ำนแฝกโนนส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26980 1044010226          โรงเรียนบ้ำนค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26981 1044010227          โรงเรียนบ้ำนสะอำดดอนเงิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26982 1044010228          โรงเรียนบ้ำนผ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26983 1044010229          โรงเรียนจินดำอำรมณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26984 1044010230          โรงเรียนบ้ำนแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26985 1044010231          โรงเรียนบ้ำนทัพม้ำดอนหันแวงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26986 1044010232          โรงเรียนบ้ำนนำทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26987 1044010233          โรงเรียนบ้ำนหนองซอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26988 1044010234          โรงเรียนบ้ำนสีดำสระแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26989 1044010235          โรงเรียนบ้ำนหนองไห ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26990 1044010236          โรงเรียนบ้ำนโพน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26991 1044010237          โรงเรียนบ้ำนโนนศรีสวัสด์ิโนนสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26992 1044010238          โรงเรียนบ้ำนเสือเฒ่ำหนองเรือวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26993 1044010239          โรงเรียนบ้ำนจำนโนนสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26994 1044010240          โรงเรียนบ้ำนท่ำกระเสริม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

26995 1044010241          โรงเรียนบ้ำนโคกข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26996 1044010242          โรงเรียนบ้ำนเข็งมิตรภำพท่ี 139 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26997 1044010243          โรงเรียนบ้ำนหนองคู (หนองคูวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26998 1044010244          โรงเรียนบ้ำนขีหนองจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
26999 1044010245          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 17 (บ้ำนมะโม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27000 1044010246          โรงเรียนบ้ำนหนองเด่ิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27001 1044010247          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำหนองบัวดอนโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27002 1044010248          โรงเรียนบ้ำนหนองล่ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27003 1044010249          โรงเรียนบ้ำนกุดรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27004 1044010250          โรงเรียนบ้ำนกุดเม็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27005 1044010251          โรงเรียนบ้ำนหัวช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27006 1044010252          โรงเรียนบ้ำนหนองคลองหัวขัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27007 1044010253          โรงเรียนบ้ำนหนองแหน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27008 1044010254          โรงเรียนบ้ำนไพศำล (ลี ลอยอุทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27009 1044010255          โรงเรียนบ้ำนนำโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27010 1044010256          โรงเรียนบ้ำนหนองโดน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27011 1044010257          โรงเรียนบ้ำนโนนสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27012 1044010258          โรงเรียนบ้ำนหัวนำค ำโนนสมบัติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27013 1044010259          โรงเรียนบ้ำนโนนสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27014 1044010260          โรงเรียนบ้ำนเลิงแฝกบัวแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27015 1044010261          โรงเรียนบ้ำนบ่อแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27016 1044010262          โรงเรียนบ้ำนโสกคลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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27017 1044010263          โรงเรียนบ้ำนหนองบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27018 1044010264          โรงเรียนบ้ำนโสกกำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27019 1044010265          โรงเรียนบ้ำนศรีอรุณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27020 1044010266          โรงเรียนบ้ำนห้วยแคนโนนสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27021 1044010267          โรงเรียนบ้ำนหนองแวงสหคำมวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27022 1044010268          โรงเรียนบ้ำนจอมทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27023 1044010269          โรงเรียนบ้ำนหนองแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27024 1044010270          โรงเรียนบ้ำนส ำโรงหัวนำโนนจันทร์หอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27025 1044010271          โรงเรียนบ้ำนหนองแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27026 1044010272          โรงเรียนชุมชนบ้ำนกุดปลำดุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27027 1044010273          โรงเรียนบ้ำนโนนทัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27028 1044010274          โรงเรียนดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27029 1044010275          โรงเรียนบ้ำนหนองนำไร่เดียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27030 1044010276          โรงเรียนบ้ำนโคกกลำงน  ำจั นจอมศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27031 1044010277          โรงเรียนอนุบำลช่ืนชม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27032 1044010278          โรงเรียนบ้ำนผือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27033 1044010279          โรงเรียนบ้ำนหนองกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27034 1044010280          โรงเรียนบ้ำนหลุบแซง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27035 1044010281          โรงเรียนบ้ำนกุดจอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27036 1044010282          โรงเรียนบ้ำนกระบำก (กระบำกวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27037 1044010283          โรงเรียนบ้ำนผักแว่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27038 1044010284          โรงเรียนบ้ำนส้มกบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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27039 1044012001          โรงเรียนสำรคำมพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27040 1044012002          โรงเรียนผดุงนำรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27041 1044012003          โรงเรียนมหำวิชำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27042 1044012004          โรงเรียนโคกก่อพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27043 1044012005          โรงเรียนมหำชัยพิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27044 1044012006          โรงเรียนเกิ งวิทยำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27045 1044012007          โรงเรียนแกด ำวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27046 1044012008          โรงเรียนมิตรภำพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27047 1044012009          โรงเรียนโกสุมวิทยำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27048 1044012010          โรงเรียนเขวำไร่ศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27049 1044012011          โรงเรียนเข่ือนพิทยำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27050 1044012012          โรงเรียนโพนงำมพิทยำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27051 1044012013          โรงเรียนวังยำวศึกษำวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27052 1044012015          โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27053 1044012016          โรงเรียนเขวำใหญ่พิทยำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27054 1044012017          โรงเรียนมะค่ำพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27055 1044012018          โรงเรียนนำสีนวนพิทยำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27056 1044012019          โรงเรียนท่ำขอนยำงพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27057 1044012020          โรงเรียนศรีสุขพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27058 1044012021          โรงเรียนกันทรวิชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27059 1044012022          โรงเรียนเชียงยืนพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27060 1044012023          โรงเรียนกู่ทองพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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27061 1044012024          โรงเรียนดอนเงินพิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27062 1044012025          โรงเรียนกุดรังประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27063 1044012026          โรงเรียนนำโพธ์ิพิทยำสรรพ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27064 1044012027          โรงเรียนเลิงแฝกประชำบ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27065 1044012028          โรงเรียนช่ืนชมพิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27066 1044020001          โรงเรียนบ้ำนก ำพี เหล่ำกำเจริญศิลป์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27067 1044020002          โรงเรียนบ้ำนสองห้องฮ่องน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27068 1044020003          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27069 1044020004          โรงเรียนบ้ำนเป้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27070 1044020005          โรงเรียนบ้ำนแดงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27071 1044020006          โรงเรียนบ้ำนฮ่องไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27072 1044020007          โรงเรียนบ้ำนหนองขำมแสบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27073 1044020008          โรงเรียนบ้ำนดอนงัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27074 1044020009          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำตำมำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27075 1044020010          โรงเรียนบ้ำนโคกกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27076 1044020011          โรงเรียนบ้ำนหนองทุ่มศรีโพธ์ิทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27077 1044020012          โรงเรียนบ้ำนป่ำกุงหนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27078 1044020013          โรงเรียนบ้ำนศำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27079 1044020014          โรงเรียนบ้ำนโนนทองโนนสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27080 1044020015          โรงเรียนบ้ำนดอนพยอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27081 1044020016          โรงเรียนบ้ำนโนนแดงมะขำมหวำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27082 1044020017          โรงเรียนบ้ำนหัวหนอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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27083 1044020018          โรงเรียนบ้ำนหัวขัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27084 1044020019          โรงเรียนบ้ำนห้วยทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27085 1044020020          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวโนนสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27086 1044020021          โรงเรียนบ้ำนโนนสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27087 1044020022          โรงเรียนบ้ำนโคกกลำงบ่อหลุบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27088 1044020023          โรงเรียนบ้ำนแก่นเท่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27089 1044020024          โรงเรียนบ้ำนโนนรำษีฝำงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27090 1044020025          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำผักหวำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27091 1044020026          โรงเรียนบ้ำนบรบือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27092 1044020027          โรงเรียนอนุบำลบรบือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27093 1044020028          โรงเรียนบ้ำนโคกกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27094 1044020029          โรงเรียนวัดนำดีวรำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27095 1044020030          โรงเรียนบ้ำนโคกล่ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27096 1044020031          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำโง้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27097 1044020032          โรงเรียนบ้ำนบ่อใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27098 1044020033          โรงเรียนบ้ำนหนองหว้ำโนนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27099 1044020034          โรงเรียนบ้ำนเก่ำใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27100 1044020035          โรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำปล้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27101 1044020036          โรงเรียนชุมชนบ้ำนดงเค็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27102 1044020037          โรงเรียนบ้ำนบัวมำศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27103 1044020038          โรงเรียนบ้ำนหนองแวงหนองตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27104 1044020039          โรงเรียนบ้ำนยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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27105 1044020040          โรงเรียนบ้ำนบกพร้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27106 1044020041          โรงเรียนบ้ำนแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27107 1044020042          โรงเรียนบ้ำนหัวหนอง (สังฆวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27108 1044020043          โรงเรียนบ้ำนดอนก่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27109 1044020044          โรงเรียนบ้ำนโนนเกษตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27110 1044020045          โรงเรียนบ้ำนโนนส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27111 1044020046          โรงเรียนบ้ำนวังไฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27112 1044020047          โรงเรียนบ้ำนโนนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27113 1044020048          โรงเรียนบ้ำนวังปลำโด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27114 1044020049          โรงเรียนบ้ำนเปลือยหนองตูบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27115 1044020050          โรงเรียนบ้ำนโคกกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27116 1044020051          โรงเรียนบ้ำนหนองโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27117 1044020052          โรงเรียนบ้ำนหนองคูขำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27118 1044020053          โรงเรียนบ้ำนฝำยป่ำบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27119 1044020054          โรงเรียนบ้ำนโสกภำรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27120 1044020055          โรงเรียนบ้ำนไพรวัลย์ปอแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27121 1044020056          โรงเรียนบ้ำนหนองจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27122 1044020057          โรงเรียนบ้ำนดอนบม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27123 1044020058          โรงเรียนบ้ำนหนองแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27124 1044020059          โรงเรียนบ้ำนซองแมว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27125 1044020060          โรงเรียนบ้ำนหัวนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27126 1044020061          โรงเรียนบ้ำนม่วงขี เหล็กยำนำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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27127 1044020062          โรงเรียนบ้ำนโนนม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27128 1044020063          โรงเรียนบ้ำนดงมัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27129 1044020064          โรงเรียนบ้ำนหนองโดนหอกลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27130 1044020065          โรงเรียนบ้ำนพงโพด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27131 1044020066          โรงเรียนบ้ำนหนองสิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27132 1044020067          โรงเรียนบ้ำนห้วยหลำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27133 1044020068          โรงเรียนบ้ำนเขวำไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27134 1044020069          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27135 1044020070          โรงเรียนบ้ำนหนองแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27136 1044020071          โรงเรียนบ้ำนหัวหนองคู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27137 1044020072          โรงเรียนอนุบำลนำเชือกมหำมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27138 1044020073          โรงเรียนบ้ำนห้วยหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27139 1044020074          โรงเรียนบ้ำนหัวช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27140 1044020075          โรงเรียนบ้ำนห้วยทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27141 1044020076          โรงเรียนบ้ำนหนองม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27142 1044020077          โรงเรียนบ้ำนปอพำนหนองโน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27143 1044020078          โรงเรียนบ้ำนหนองสระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27144 1044020079          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27145 1044020080          โรงเรียนบ้ำนโนนแร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27146 1044020081          โรงเรียนบ้ำนปลำขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27147 1044020082          โรงเรียนบ้ำนต ำแยโนนยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27148 1044020083          โรงเรียนบ้ำนป่ำตองหนองงู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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27149 1044020084          โรงเรียนบ้ำนกระต่ำยโนนสวัสด์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27150 1044020085          โรงเรียนบ้ำนโคกมนโนนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27151 1044020086          โรงเรียนบ้ำนขี เหล็กขี ตุ่นหลุบเปลือย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27152 1044020087          โรงเรียนบ้ำนดงม่วงหัวดงหนองบำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27153 1044020088          โรงเรียนบ้ำนโพนทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27154 1044020089          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำกว้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27155 1044020090          โรงเรียนชุมชนบ้ำนส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27156 1044020091          โรงเรียนบ้ำนชุมแสงโนนเหล่ียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27157 1044020092          โรงเรียนบ้ำนป่ำแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27158 1044020093          โรงเรียนบ้ำนอีโต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27159 1044020094          โรงเรียนบ้ำนหนองแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27160 1044020095          โรงเรียนบ้ำนหนองกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27161 1044020096          โรงเรียนบ้ำนวังหินโนนสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27162 1044020097          โรงเรียนบ้ำนหนองแดงสหมิตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27163 1044020098          โรงเรียนบ้ำนโคกก่องโคกสูงหนองแต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27164 1044020099          โรงเรียนบ้ำนเก่ำใหญโนนสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27165 1044020100          โรงเรียนบ้ำนหนองโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27166 1044020101          โรงเรียนบ้ำนคึมบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27167 1044020102          โรงเรียนบ้ำนหนองบึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27168 1044020103          โรงเรียนบ้ำนกุดน  ำใส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27169 1044020104          โรงเรียนบ้ำนหนองเม็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27170 1044020105          โรงเรียนบ้ำนหมำกหม้อโนนเกษตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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27171 1044020106          โรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองเลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27172 1044020107          โรงเรียนบ้ำนหนองแฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27173 1044020108          โรงเรียนบ้ำนหนองปอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27174 1044020109          โรงเรียนบ้ำนตลำดม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27175 1044020110          โรงเรียนบ้ำนหัวเข่ำแตก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27176 1044020111          โรงเรียนบ้ำนนำงเลิ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27177 1044020112          โรงเรียนบ้ำนหัวสระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27178 1044020113          โรงเรียนบ้ำนหัวหมู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27179 1044020114          โรงเรียนบ้ำนหนองสนมดอนติ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27180 1044020115          โรงเรียนบ้ำนหนองผือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27181 1044020116          โรงเรียนชุมชนนำสีนวล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27182 1044020117          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27183 1044020118          โรงเรียนบ้ำนเตำบ่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27184 1044020119          โรงเรียนบ้ำนน  ำสร้ำงหนองบะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27185 1044020120          โรงเรียนอนุบำลพยัคฆภูมิพิสัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27186 1044020121          โรงเรียนบ้ำนหนองห้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27187 1044020122          โรงเรียนบ้ำนดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27188 1044020123          โรงเรียนบ้ำนเขวำทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27189 1044020124          โรงเรียนบ้ำนมะชมโนนสง่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27190 1044020125          โรงเรียนบ้ำนดงบำกหนองตำเต็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27191 1044020126          โรงเรียนบ้ำนหำรฮี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27192 1044020127          โรงเรียนบ้ำนเม็กน้อยหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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27193 1044020128          โรงเรียนบ้ำนส ำโรงโคกจันทร์หอมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27194 1044020129          โรงเรียนบ้ำนแก่นท้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27195 1044020130          โรงเรียนบ้ำนเม็กด ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27196 1044020131          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27197 1044020132          โรงเรียนบ้ำนตำลอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27198 1044020133          โรงเรียนบ้ำนเมืองเตำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27199 1044020134          โรงเรียนบ้ำนหนองฮี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27200 1044020135          โรงเรียนบ้ำนโนนบ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27201 1044020136          โรงเรียนบ้ำนโนนจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27202 1044020137          โรงเรียนบ้ำนหนองกกหนองยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27203 1044020138          โรงเรียนบ้ำนเมืองเสือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27204 1044020139          โรงเรียนบ้ำนหนองแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27205 1044020140          โรงเรียนบ้ำนทัพป่ำจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27206 1044020141          โรงเรียนบ้ำนค่ำยนุ่นโนนแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27207 1044020142          โรงเรียนบ้ำนดงเย็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27208 1044020143          โรงเรียนบ้ำนโนนม่วงท่ำพลับพลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27209 1044020144          โรงเรียนบ้ำนสระบำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27210 1044020145          โรงเรียนบ้ำนสระแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27211 1044020146          โรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27212 1044020147          โรงเรียนบ้ำนหนองแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27213 1044020148          โรงเรียนบ้ำนมะโบ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27214 1044020149          โรงเรียนบ้ำนจอมพะลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

27215 1044020150          โรงเรียนบ้ำนหนองระเวียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27216 1044020151          โรงเรียนบ้ำนโนนแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27217 1044020152          โรงเรียนบ้ำนดอนหมี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27218 1044020153          โรงเรียนบ้ำนหนองจำนบุลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27219 1044020154          โรงเรียนบ้ำนนำค่ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27220 1044020155          โรงเรียนบ้ำนขี เหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27221 1044020156          โรงเรียนบ้ำนโคกสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27222 1044020157          โรงเรียนบ้ำนหนองนำใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27223 1044020158          โรงเรียนบ้ำนดงหัวช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27224 1044020159          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวกำเหรียญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27225 1044020160          โรงเรียนบ้ำนขำมเรียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27226 1044020161          โรงเรียนบ้ำนหนองหว้ำเฒ่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27227 1044020162          โรงเรียนบ้ำนโคกล่ำมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27228 1044020163          โรงเรียนบ้ำนโนนสูงดอนหล่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27229 1044020164          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวคูสองห้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27230 1044020165          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27231 1044020166          โรงเรียนบ้ำนหนองแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27232 1044020167          โรงเรียนบ้ำนเก่ำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27233 1044020168          โรงเรียนบ้ำนขำมป้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27234 1044020169          โรงเรียนบ้ำนหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27235 1044020170          โรงเรียนบ้ำนโนนจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27236 1044020171          โรงเรียนบ้ำนโนน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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27237 1044020172          โรงเรียนบ้ำนแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27238 1044020173          โรงเรียนบ้ำนต ำแย(ประชำนุเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27239 1044020174          โรงเรียนบ้ำนแวงชัยโคกหนองโจด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27240 1044020175          โรงเรียนบ้ำนโคกใหญ่วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27241 1044020176          โรงเรียนบ้ำนเขวำค้อโคกกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27242 1044020177          โรงเรียนบ้ำนแวงเหล่ำเก่ำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27243 1044020178          โรงเรียนบ้ำนดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27244 1044020179          โรงเรียนบ้ำนโคกสีทองหลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27245 1044020180          โรงเรียนบ้ำนโคกแปะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27246 1044020181          โรงเรียนบ้ำนแวงนคร (สังฆวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27247 1044020182          โรงเรียนบ้ำนโคกไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27248 1044020183          โรงเรียนบ้ำนหนองหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27249 1044020184          โรงเรียนชุมชนบ้ำนงัวบำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27250 1044020185          โรงเรียนบ้ำนสระแก้วหนองคู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27251 1044020186          โรงเรียนบ้ำนดงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27252 1044020187          โรงเรียนบ้ำนก่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27253 1044020188          โรงเรียนบ้ำนดอนหัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27254 1044020189          โรงเรียนบ้ำนนำข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27255 1044020190          โรงเรียนบ้ำนโคกสูงหนองเสียวหนองขี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27256 1044020191          โรงเรียนบ้ำนโคกเต่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27257 1044020192          โรงเรียนบ้ำนดอนแดงน  ำเกลี ยง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27258 1044020193          โรงเรียนบ้ำนวังจำนโนนส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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27259 1044020194          โรงเรียนบ้ำนตลำดโนนโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27260 1044020195          โรงเรียนบ้ำนหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27261 1044020196          โรงเรียนบ้ำนมะแซวหนองโง้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27262 1044020197          โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27263 1044020198          โรงเรียนบ้ำนหนองคลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27264 1044020199          โรงเรียนบ้ำนเปลือยดอนมันน  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27265 1044020200          โรงเรียนบ้ำนหนองแต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27266 1044020201          โรงเรียนบ้ำนประแหย่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27267 1044020202          โรงเรียนบ้ำนหนองเหล่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27268 1044020203          โรงเรียนบ้ำนหนองข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27269 1044020204          โรงเรียนบ้ำนแก่นเท่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27270 1044020205          โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 18 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27271 1044020206          โรงเรียนบ้ำนต ำแย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27272 1044020207          โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27273 1044020208          โรงเรียนบ้ำนเสือโก้ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27274 1044020209          โรงเรียนบ้ำนไก่นำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27275 1044020210          โรงเรียนบ้ำนสนำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27276 1044020211          โรงเรียนบ้ำนหนองผือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27277 1044020212          โรงเรียนบ้ำนดงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27278 1044020213          โรงเรียนบ้ำนหนองกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27279 1044020214          โรงเรียนบ้ำนโนนเขวำหนองแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27280 1044020215          โรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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27281 1044020216          โรงเรียนบ้ำนหนองตำไก้เผือกใต้วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27282 1044020217          โรงเรียนบ้ำนกระยอมหนองเด่ิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27283 1044020218          โรงเรียนชุมชนบ้ำนโพธ์ิสองห้องวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27284 1044020219          โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 17 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27285 1044020220          โรงเรียนบ้ำนโนนท่อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27286 1044020221          โรงเรียนบ้ำนโสกยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27287 1044020222          โรงเรียนอนุบำลวำปีปทุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27288 1044020223          โรงเรียนเมืองวำปีปทุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27289 1044020224          โรงเรียนบ้ำนหนองคูไชยหนองขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27290 1044020225          โรงเรียนบ้ำนจอกขวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27291 1044020226          โรงเรียนบ้ำนหัวงัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27292 1044020227          โรงเรียนบ้ำนหนองแสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27293 1044020228          โรงเรียนบ้ำนดู่หนองโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27294 1044020229          โรงเรียนบ้ำนกุดนำดีโนนลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27295 1044020230          โรงเรียนบ้ำนโคกใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27296 1044020231          โรงเรียนบ้ำนนำเลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27297 1044020232          โรงเรียนบ้ำนหนองคูม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27298 1044020233          โรงเรียนบ้ำนหนองไฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27299 1044020234          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวกุดอ้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27300 1044020235          โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 16 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27301 1044020236          โรงเรียนบ้ำนนำฝำยเหล่ำหุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27302 1044020237          โรงเรียนบ้ำนชำดฝำงหัวเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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27303 1044020238          โรงเรียนบ้ำนหนองแกวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27304 1044020239          โรงเรียนบ้ำนยำงอิไลดอนก่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27305 1044020240          โรงเรียนบ้ำนสระบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27306 1044020241          โรงเรียนกู่สันตรัตน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27307 1044020242          โรงเรียนบ้ำนโคกยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27308 1044020243          โรงเรียนบ้ำนแดงโพงค ำแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27309 1044020244          โรงเรียนบ้ำนนำฝำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27310 1044020245          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27311 1044020246          โรงเรียนชุมชนบ้ำนดงบัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27312 1044020247          โรงเรียนบ้ำนหนองแคนหัวฝำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27313 1044020248          โรงเรียนบ้ำนดงยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27314 1044020249          โรงเรียนบ้ำนหลุบควัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27315 1044020250          โรงเรียนบ้ำนเครือซูด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27316 1044020251          โรงเรียนบ้ำนหนองผง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27317 1044020252          โรงเรียนอนุบำลนครจัมปำศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27318 1044020253          โรงเรียนบ้ำนหนองโนใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27319 1044020254          โรงเรียนบ้ำนหนองกลำงโคก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27320 1044020255          โรงเรียนบ้ำนโกทำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27321 1044020256          โรงเรียนบ้ำนหนองจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27322 1044020257          โรงเรียนบ้ำนหนองโนทับม้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27323 1044020258          โรงเรียนบ้ำนหนองแต้น้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27324 1044020259          โรงเรียนบ้ำนโพนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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27325 1044020260          โรงเรียนบ้ำนร่วมใจ 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27326 1044020261          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำจ่ัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27327 1044020262          โรงเรียนบ้ำนหนองป้ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27328 1044020263          โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ด้ำมขวำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27329 1044020264          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวคู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27330 1044020265          โรงเรียนบ้ำนโนนเห็ดไค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27331 1044020266          โรงเรียนบ้ำนหนองหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27332 1044020267          โรงเรียนบ้ำนโคกเพ่ิมโคกกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27333 1044020268          โรงเรียนบ้ำนหัวดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27334 1044020269          โรงเรียนบ้ำนดอนดู่วังบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27335 1044020270          โรงเรียนจตุคำมประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27336 1044020271          โรงเรียนบ้ำนตำพวนสร้ำงแซ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27337 1044020272          โรงเรียนอนุบำลดงเมืองน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27338 1044020273          โรงเรียนบ้ำนสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27339 1044020274          โรงเรียนบ้ำนศำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27340 1044020275          โรงเรียนบ้ำนนำภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27341 1044020276          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำหมำกค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27342 1044020277          โรงเรียนบ้ำนหัวช้ำงโคกม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27343 1044020278          โรงเรียนบ้ำนโนนรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27344 1044020279          โรงเรียนบ้ำนหนองจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27345 1044020280          โรงเรียนบ้ำนแวงยำงกุดตะเข้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27346 1044020281          โรงเรียนบ้ำนหนองหน่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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27347 1044020282          โรงเรียนชุมชนบ้ำนยำงสีสุรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27348 1044020283          โรงเรียนบ้ำนหนองแปน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27349 1044020284          โรงเรียนบ้ำนแวงดงหนองยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27350 1044020285          โรงเรียนบ้ำนนกเหำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27351 1044020286          โรงเรียนบ้ำนบุ่งง้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27352 1044020287          โรงเรียนบ้ำนเปล่งโนนกระยอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27353 1044020288          โรงเรียนบ้ำนโดน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27354 1044020289          โรงเรียนบ้ำนดงแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27355 1044020290          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวสันตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27356 1044020291          โรงเรียนบ้ำนหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27357 1044020292          โรงเรียนบ้ำนหนองรูแข้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27358 1044022001          โรงเรียนบรบือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27359 1044022002          โรงเรียนเหล่ำยำววิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27360 1044022003          โรงเรียนโนนแดงวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27361 1044022004          โรงเรียนหนองโกวิชำประสิทธ์ิพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27362 1044022005          โรงเรียนยำงวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27363 1044022006          โรงเรียนโนนรำษีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27364 1044022007          โรงเรียนหนองม่วงวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27365 1044022008          โรงเรียนบรบือวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27366 1044022009          โรงเรียนนำเชือกพิทยำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27367 1044022010          โรงเรียนปอพำนพิทยำคม รัชมังคลำภิเษก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27368 1044022011          โรงเรียนหนองโพธ์ิวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

27369 1044022012          โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27370 1044022013          โรงเรียนเมืองเตำวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27371 1044022014          โรงเรียนเวียงสะอำดพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27372 1044022015          โรงเรียนวำปีปทุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27373 1044022016          โรงเรียนนำข่ำวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27374 1044022017          โรงเรียนเสือโก้กวิทยำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27375 1044022018          โรงเรียนดงใหญ่วิทยำคม รัชมังคลำภิเษก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27376 1044022019          โรงเรียนงัวบำวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27377 1044022020          โรงเรียนประชำพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27378 1044022021          โรงเรียนหัวเรือพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27379 1044022022          โรงเรียนขำมป้อมวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27380 1044022023          โรงเรียนนำดูนประชำสรรพ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27381 1044022024          โรงเรียนดงบังพิสัยนวกำรนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27382 1044022025          โรงเรียนมัธยมดงยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27383 1044022026          โรงเรียนนำภูพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27384 1044022027          โรงเรียนมัธยมยำงสีสุรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27385 1045010001          โรงเรียนบ้ำนขอนแก่น(นิกรรำษฎร์ศรัทธำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27386 1045010002          โรงเรียนบ้ำนป่ำบำกเหล่ำเรือ(คุรุรำษฎร์สำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27387 1045010003          โรงเรียนบ้ำนแคนสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27388 1045010004          โรงเรียนธรรมจำรีนิวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27389 1045010005          โรงเรียนบ้ำนหนองพำนแยบัวห้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27390 1045010006          โรงเรียนบ้ำนหนองโทนหนองเขวำ(คุรุรำษฎร์สำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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27391 1045010007          โรงเรียนบ้ำนเปลือยน้อย(คุรุรัฐประชำสำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27392 1045010008          โรงเรียนบ้ำนหนองจิกโคกสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27393 1045010009          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำใหญ่(คุรุศิษย์ประชำนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27394 1045010010          โรงเรียนบ้ำนดงลำน(คุรุรัฐประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27395 1045010011          โรงเรียนบ้ำนกอกนำยูง(คุรุรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27396 1045010012          โรงเรียนบ้ำนนำโพธ์ิ(สหพันธ์พิทยำภรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27397 1045010013          โรงเรียนบ้ำนหัวโนนตำล(สหรำษฎร์วิทยำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27398 1045010014          โรงเรียนสหสำมัคคีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27399 1045010015          โรงเรียนบ้ำนป่ำยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27400 1045010016          โรงเรียนบ้ำนหนองผือโพนศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27401 1045010017          โรงเรียนบ้ำนโนนสั นหนองแคสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27402 1045010018          โรงเรียนบ้ำนโนนรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27403 1045010019          โรงเรียนบ้ำนค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27404 1045010020          โรงเรียนอนุบำลร้อยเอ็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27405 1045010021          โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27406 1045010022          โรงเรียนวัดโนนส ำรำญ(ประชำสำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27407 1045010023          โรงเรียนบ้ำนสงเปลือย(ประชำรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27408 1045010024          โรงเรียนบ้ำนเมืองทอง(วีระประชำนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27409 1045010025          โรงเรียนบ้ำนเปลือย(สำมัคคีรำษฎร์ประสิทธ์ิ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27410 1045010026          โรงเรียนบ้ำนเปลือยนอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27411 1045010027          โรงเรียนบ้ำนแก่นทรำย(คุรุรำษฎร์ผดุงวิทย์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27412 1045010028          โรงเรียนบ้ำนรอบเมือง(คุรุรัฐประชำนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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27413 1045010029          โรงเรียนบ้ำนโนนสั นหนองแคสำมัคคีสำขำบ้ำนเขวำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27414 1045010030          โรงเรียนไตรคำมสำมัคคี(บ้ำนขี เหล็ก) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27415 1045010031          โรงเรียนบ้ำนดงเค็ง(คุรุรำษฎร์สำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27416 1045010032          โรงเรียนบ้ำนสังข์สงยำง(คุรุรำษฎร์วิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27417 1045010033          โรงเรียนบ้ำนแมตวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27418 1045010034          โรงเรียนโสภโณประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27419 1045010035          โรงเรียนบ้ำนดงยำงโคกพิลำ(ประชำอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27420 1045010036          โรงเรียนบ้ำนโคกสง่ำ(มิตรภำพคุรุรำษฎร์นุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27421 1045010037          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำขำม(มูลสำรศึกษำสงเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27422 1045010038          โรงเรียนชุมชนบ้ำนสีแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27423 1045010039          โรงเรียนบ้ำนปอภำร(ปอภำรรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27424 1045010040          โรงเรียนบ้ำนหนองตำไก้หนองตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27425 1045010041          โรงเรียนบ้ำนคำนหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชำวิทย์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27426 1045010042          โรงเรียนบ้ำนดงสวองหนองสูบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27427 1045010043          โรงเรียนบ้ำนเปลือยสีแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27428 1045010044          โรงเรียนบ้ำนซ้งวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27429 1045010045          โรงเรียนบ้ำนเล้ำวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27430 1045010046          โรงเรียนบ้ำนหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27431 1045010047          โรงเรียนบ้ำนแวงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27432 1045010048          โรงเรียนบ้ำนหนองยูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27433 1045010049          โรงเรียนบ้ำนขี เหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27434 1045010050          โรงเรียนบ้ำนโนนแท่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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27435 1045010051          โรงเรียนบ้ำนหนองนำสร้ำง(ศิริรำษฎร์บูรณะ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27436 1045010052          โรงเรียนบ้ำนหนองตำกร้ำ(ศรีไพรไตรคำมพิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27437 1045010053          โรงเรียนบ้ำนหนองผักแว่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27438 1045010054          โรงเรียนบ้ำนแดงโนนสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27439 1045010055          โรงเรียนบ้ำนสำมแยกโพธ์ิชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27440 1045010056          โรงเรียนบ้ำนโนนเมือง(เทอดเกียรติวีระชน) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27441 1045010057          โรงเรียนชุมชนบ้ำนโคกล่ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27442 1045010058          โรงเรียนบ้ำนหนองคูบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27443 1045010059          โรงเรียนบ้ำนหนองผือน้อย(สันติรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27444 1045010060          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำยูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27445 1045010061          โรงเรียนบ้ำนดงกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27446 1045010062          โรงเรียนรัฐประชำวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27447 1045010063          โรงเรียนบ้ำนหัวนำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27448 1045010064          โรงเรียนบ้ำนดงแดงหนองเพียขันธ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27449 1045010065          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำจ่ันหนองทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27450 1045010066          โรงเรียนบ้ำนงูเหลือม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27451 1045010067          โรงเรียนบ้ำนกอกวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27452 1045010068          โรงเรียนพรหมยำนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27453 1045010069          โรงเรียนบ้ำนดู่น้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27454 1045010070          โรงเรียนป่ำแดงหนองฮูโนนไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27455 1045010071          โรงเรียนบ้ำนดงยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27456 1045010072          โรงเรียนบ้ำนหนองชำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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27457 1045010073          โรงเรียนบ้ำนป่ำแดงสำขำบ้ำนหนองตอน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27458 1045010074          โรงเรียนรัฐทวิคำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27459 1045010075          โรงเรียนบ้ำนขุมดินสว่ำงประชำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27460 1045010076          โรงเรียนบ้ำนยำงเครือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27461 1045010077          โรงเรียนบ้ำนน  ำใสเท่ียมแข้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27462 1045010078          โรงเรียนป่ำสังข์ป่ำม่วงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27463 1045010079          โรงเรียนบ้ำนร่องค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27464 1045010080          โรงเรียนบ้ำนโคกมอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27465 1045010081          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวเลิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27466 1045010082          โรงเรียนบ้ำนไม้ล่ำว(คุรุรำษฎร์พัฒนำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27467 1045010083          โรงเรียนชุมชนบ้ำนเมืองหงส์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27468 1045010084          โรงเรียนบ้ำนโคกกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27469 1045010085          โรงเรียนรัตนประชำนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27470 1045010086          โรงเรียนลิ นฟ้ำวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27471 1045010087          โรงเรียนบ้ำนโนนส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27472 1045010088          โรงเรียนบ้ำนป่ำดวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27473 1045010089          โรงเรียนบ้ำนหนองแกหนองโล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27474 1045010090          โรงเรียนบ้ำนอีโคตร(สำมัคคีรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27475 1045010091          โรงเรียนสหคำมวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27476 1045010092          โรงเรียนบ้ำนดอนแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27477 1045010093          โรงเรียนบ้ำนหนองหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27478 1045010094          โรงเรียนบ้ำนอุ่มจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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27479 1045010095          โรงเรียนบ้ำนหนองแอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27480 1045010096          โรงเรียนบ้ำนหนองแวงหนองหัวคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27481 1045010097          โรงเรียนบ้ำนข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27482 1045010098          โรงเรียนบ้ำนหนองผือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27483 1045010099          โรงเรียนไตรมิตรวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27484 1045010100          โรงเรียนบ้ำนอ้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27485 1045010101          โรงเรียนหนองตอวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27486 1045010102          โรงเรียนจตุรพักตรพิมำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27487 1045010103          โรงเรียนรำชสำรสุธีอนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27488 1045010104          โรงเรียนบ้ำนหนองบ่ัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27489 1045010105          โรงเรียนบ้ำนอีง่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27490 1045010106          โรงเรียนบ้ำนสวนมอญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27491 1045010107          โรงเรียนบ้ำนค้อกุดจอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27492 1045010108          โรงเรียนบ้ำนเขวำทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27493 1045010109          โรงเรียนบ้ำนหนองช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27494 1045010110          โรงเรียนบ้ำนหนองต่ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27495 1045010111          โรงเรียนบ้ำนงิ ว(คุรุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27496 1045010112          โรงเรียนบ้ำนธวัชบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27497 1045010113          โรงเรียนบ้ำนหนองดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27498 1045010114          โรงเรียนบ้ำนหัวโนน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27499 1045010115          โรงเรียนบ้ำนดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27500 1045010116          โรงเรียนบ้ำนคำงฮุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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27501 1045010117          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวดอนไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27502 1045010118          โรงเรียนบ้ำนนิเวศน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27503 1045010119          โรงเรียนชุมชนบ้ำนประตูชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27504 1045010120          โรงเรียนบ้ำนไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27505 1045010121          โรงเรียนบ้ำนขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27506 1045010122          โรงเรียนบ้ำนสังข์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27507 1045010123          โรงเรียนบ้ำนสองพ่ีน้องวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27508 1045010124          โรงเรียนไพศำลวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27509 1045010125          โรงเรียนบ้ำนดู่ไพศำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27510 1045010126          โรงเรียนบ้ำนเพ็กท่ำบ่อวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27511 1045010127          โรงเรียนบ้ำนดงบ้ำนนำประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27512 1045010128          โรงเรียนชุมชนบ้ำนยำงกู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27513 1045010129          โรงเรียนบ้ำนมะอึ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27514 1045010130          โรงเรียนบ้ำนหนองเบิด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27515 1045010131          โรงเรียนบ้ำนเมืองน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27516 1045010132          โรงเรียนบ้ำนมะยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27517 1045010133          โรงเรียนบ้ำนรำชธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27518 1045010134          โรงเรียนบ้ำนอีหมุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27519 1045010135          โรงเรียนบ้ำนหนองโสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27520 1045010136          โรงเรียนบ้ำนหนองเต่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27521 1045010137          โรงเรียนเวฬุวันวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27522 1045010138          โรงเรียนบ้ำนตำอุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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27523 1045010139          โรงเรียนบ้ำนหนองสำหร่ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27524 1045010140          โรงเรียนบ้ำนชำดมะเหล่ือม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27525 1045010141          โรงเรียนบ้ำนไก่ป่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27526 1045010142          โรงเรียนบ้ำนดอนชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27527 1045010143          โรงเรียนขี เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27528 1045010144          โรงเรียนนำค ำเจริญวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27529 1045010145          โรงเรียนบ้ำนฝ่ังแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27530 1045010146          โรงเรียนบ้ำนตรีคำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27531 1045010147          โรงเรียนบ้ำนป่ำสุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27532 1045010148          โรงเรียนบ้ำนจันทร์สว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27533 1045010149          โรงเรียนบ้ำนอุ่มเม้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27534 1045010150          โรงเรียนบ้ำนบำกหนองแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27535 1045010151          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำใหญ่(สมำนรำษฎร์ศรัทธำลัย) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27536 1045010152          โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิทอง(ยุทธศิลป์สงเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27537 1045010153          โรงเรียนโพธ์ิสัยสว่ำงวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27538 1045010154          โรงเรียนบ้ำนโพนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27539 1045010155          โรงเรียนหนองแสงโนนสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27540 1045010156          โรงเรียนบ้ำนโสกเชือก(คุรุรำษฎร์อ ำนวย) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27541 1045010157          โรงเรียนอดุลวิหำรกิจ(คุรุรำษฎร์วิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27542 1045010158          โรงเรียนบ้ำนหนองสองห้อง(คุรุรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27543 1045010159          โรงเรียนชุมชนบ้ำนเหล่ำล้อ(พิมพ์คุรุรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27544 1045010160          โรงเรียนบ้ำนศรีสมเด็จ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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27545 1045010161          โรงเรียนบ้ำนโคกข่ำหนองโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27546 1045010162          โรงเรียนบ้ำนป่ำแหนหนองไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27547 1045010163          โรงเรียนบ้ำนกล้วยวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27548 1045010164          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำกุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27549 1045010165          โรงเรียนบ้ำนสวนจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27550 1045010166          โรงเรียนบ้ำนหนองแวงยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27551 1045010167          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 101 เฉลิมพระเกียรติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27552 1045010168          โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27553 1045010169          โรงเรียนบ้ำนหนองใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27554 1045010170          โรงเรียนโนนสีดำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27555 1045010171          โรงเรียนทรำยทองวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27556 1045010172          โรงเรียนเมืองจังหำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27557 1045010173          โรงเรียนบ้ำนแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27558 1045010174          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำงิ ว(เหล่ำงิ ววิทยำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27559 1045010175          โรงเรียนบ้ำนแพง(จัตุคำมส ำรำญวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27560 1045010176          โรงเรียนบ้ำนดงสิงห์(ด ำรงรำษฎร์สำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27561 1045010177          โรงเรียนบ้ำนเปลือยตำลคุรุวิทยำประชำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27562 1045010178          โรงเรียนบ้ำนหนองตอนำดีเทพประทำนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27563 1045010179          โรงเรียนบ้ำนหนองเข็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27564 1045010180          โรงเรียนบ้ำนป่ำนหนองอ้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27565 1045010181          โรงเรียนดินด ำบัวรองวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27566 1045010182          โรงเรียนบ้ำนคุยค้อ(บัญฑิตประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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27567 1045010183          โรงเรียนบ้ำนเลิงคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27568 1045010184          โรงเรียนบ้ำนขมิ นจำนทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27569 1045010185          โรงเรียนดงยำงสะแบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27570 1045010186          โรงเรียนบ้ำนพยอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27571 1045010187          โรงเรียนดอนแคนดอนหวำยสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27572 1045010188          โรงเรียนบ้ำนม่วงน  ำ(ประชำศิษย์วิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27573 1045010189          โรงเรียนบ้ำนปำฝำ(คุรุประชำนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27574 1045010190          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำกล้วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27575 1045010191          โรงเรียนโนนเชียงบังหำดหนองแค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27576 1045010192          โรงเรียนบ้ำนผักแว่นอนำมัย(คุรุศิษยำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27577 1045010193          โรงเรียนบ้ำนดงเครือวัลย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27578 1045010194          โรงเรียนบ้ำนคำงฮุงบำกไร่นุ่นโนนศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27579 1045010195          โรงเรียนบ้ำนแจ้ง(คุรุประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27580 1045010196          โรงเรียนบ้ำนม่วงท่ำลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27581 1045010197          โรงเรียนหัวนำงำมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27582 1045010198          โรงเรียนไตรคำมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27583 1045010199          โรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศำสตร์ร้อยเอ็ด) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27584 1045010200          โรงเรียนบ้ำนบึงโดนรัฐรำษฎร์อนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27585 1045010201          โรงเรียนเขวำชีรัฐประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27586 1045010202          โรงเรียนบ้ำนโนนข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27587 1045010203          โรงเรียนบ้ำนหวำยหลึม(โพธ์ิศรีรำษฎร์วิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27588 1045010204          โรงเรียนบ้ำนเขือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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27589 1045010205          โรงเรียนบ้ำนดอนพยอมน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27590 1045010206          โรงเรียนบ้ำนพระเจ้ำ(ศรีมหำธำตุ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27591 1045010207          โรงเรียนบ้ำนป่ำสุ่มหนองปิงวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27592 1045010208          โรงเรียนบ้ำนดงบัง(พิกุลศึกษำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27593 1045010209          โรงเรียนบ้ำนคุยชนวนไผ่อ้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27594 1045010210          โรงเรียนบ้ำนแมด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27595 1045010211          โรงเรียนบ้ำนดอนแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27596 1045010212          โรงเรียนบ้ำนบุ่งค้ำแก่งข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27597 1045010213          โรงเรียนบ้ำนวังปำกบุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27598 1045010214          โรงเรียนบ้ำนดอนวิเวก(วิเวกวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27599 1045010215          โรงเรียนบ้ำนดอนส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27600 1045010216          โรงเรียนวังยำวเจริญวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27601 1045010217          โรงเรียนบ้ำนหนองแก่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27602 1045010218          โรงเรียนบ้ำนเกษมสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27603 1045010219          โรงเรียนบ้ำนพลับพลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27604 1045010220          โรงเรียนบ้ำนมีชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27605 1045010221          โรงเรียนบ้ำนหมูม้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27606 1045010222          โรงเรียนบ้ำนธำตุประทับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27607 1045010223          โรงเรียนท่ำโพธ์ิผักก้ำมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27608 1045010224          โรงเรียนบ้ำนหวำยน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27609 1045010225          โรงเรียนบ้ำนจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27610 1045010226          โรงเรียนบ้ำนหนำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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27611 1045010227          โรงเรียนบ้ำนยำงใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27612 1045010228          โรงเรียนบ้ำนอีโก่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27613 1045010229          โรงเรียนบ้ำนเทอดไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27614 1045010230          โรงเรียนบึงงำมพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27615 1045010231          โรงเรียนประชำรำษฏร์รังสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27616 1045010232          โรงเรียนบ้ำนนำงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27617 1045010233          โรงเรียนบ้ำนโนนรำษี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27618 1045010234          โรงเรียนวังทองวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27619 1045010235          โรงเรียนบ้ำนดอนแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27620 1045010236          โรงเรียนบ้ำนขว้ำงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27621 1045010237          โรงเรียนบ้ำนขว้ำงท่ำสะแบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27622 1045010238          โรงเรียนบ้ำนหวำยหลึม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27623 1045010239          โรงเรียนบ้ำนซองแมว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27624 1045010240          โรงเรียนบ้ำนบัวหลวง(สหรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27625 1045010241          โรงเรียนบ้ำนห้วยสนุกสะพำนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27626 1045012001          โรงเรียนธวัชบุรีวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27627 1045012002          โรงเรียนจตุรพักตรพิมำนรัชดำภิเษก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27628 1045012003          โรงเรียนโคกล่ำมพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27629 1045012004          โรงเรียนธงธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27630 1045012005          โรงเรียนสตรีศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27631 1045012006          โรงเรียนดู่น้อยประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27632 1045012007          โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร ร้อยเอ็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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27633 1045012008          โรงเรียนศรีธวัชวิทยำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27634 1045012009          โรงเรียนขัติยะวงษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27635 1045012010          โรงเรียนสตรีศึกษำ 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27636 1045012011          ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27637 1045012012          โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27638 1045012013          โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27639 1045012014          โรงเรียนม่วงลำดวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27640 1045012015          โรงเรียนจังหำรฐิตวิริยำประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27641 1045012016          โรงเรียนเชียงขัวญพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27642 1045012017          โรงเรียนพลับพลำวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27643 1045012018          โรงเรียนเทอดไทยวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27644 1045012019          โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27645 1045012020          โรงเรียนเมืองน้อยวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27646 1045013001          โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์ธวัชบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27647 1045020001          โรงเรียนบ้ำนหนองอ่ำงดอกรัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27648 1045020002          โรงเรียนบ้ำนฮ่องทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27649 1045020003          โรงเรียนบ้ำนไทรทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27650 1045020004          โรงเรียนบ้ำนหนองพระบำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27651 1045020005          โรงเรียนบ้ำนหนองสระหงส์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27652 1045020006          โรงเรียนบ้ำนกู่กำสิงห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27653 1045020007          โรงเรียนจตุรคำมพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27654 1045020008          โรงเรียนบ้ำนสะแบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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27655 1045020009          โรงเรียนบ้ำนหนองส้ำวโพนงอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27656 1045020010          โรงเรียนบ้ำนโพนโพธ์ิหว้ำงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27657 1045020011          โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27658 1045020012          โรงเรียนวัดธำตุ(ธรรมธำดำกิจจำนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27659 1045020013          โรงเรียนบ้ำนป่ำยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27660 1045020014          โรงเรียนบ้ำนหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27661 1045020015          โรงเรียนบ้ำนดงคร่ังน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27662 1045020016          โรงเรียนทุ่งกุลำประชำรัฐ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27663 1045020017          โรงเรียนบ้ำนโพนแท่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27664 1045020018          โรงเรียนบ้ำนแสนสี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27665 1045020019          โรงเรียนวัดแจ่มอำรมณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27666 1045020020          โรงเรียนบ้ำนโพนเงินโพนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27667 1045020021          โรงเรียนบ้ำนดงคร่ังใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27668 1045020022          โรงเรียนบ้ำนนกเหำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27669 1045020023          โรงเรียนบ้ำนโพนทัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27670 1045020024          โรงเรียนบ้ำนโพนหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27671 1045020025          โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ลุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27672 1045020026          โรงเรียนบ้ำนเขวำหรดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27673 1045020027          โรงเรียนบ้ำนเขวำตะคลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27674 1045020028          โรงเรียนชีโนวำทธ ำรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27675 1045020029          โรงเรียนบ้ำนโนนจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27676 1045020030          โรงเรียนบ้ำนยำงจ้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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27677 1045020031          โรงเรียนบ้ำนน  ำอ้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27678 1045020032          โรงเรียนไตรคำมสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27679 1045020033          โรงเรียนบ้ำนผ ำโนนสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27680 1045020034          โรงเรียนคุรุรำษฎร์สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27681 1045020035          โรงเรียนบ้ำนเขวำใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27682 1045020036          โรงเรียนบ้ำนหนองกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27683 1045020037          โรงเรียนบ้ำนหนองเปลือยตำแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27684 1045020038          โรงเรียนบ้ำนหัวดอนชำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27685 1045020039          โรงเรียนบ้ำนตลำดไชย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27686 1045020040          โรงเรียนบ้ำนฝำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27687 1045020041          โรงเรียนเมืองบัววิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27688 1045020042          โรงเรียนบ้ำนหัวดงก ำแพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27689 1045020043          โรงเรียนบ้ำนส ำรำญนิวำสสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27690 1045020044          โรงเรียนวัดบ้ำนโพนเงิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27691 1045020045          โรงเรียนบ้ำนขี เหล็กซ้ำยดอนแตง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27692 1045020046          โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่ำงำมวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27693 1045020047          โรงเรียนบ้ำนจำนทุ่งโนนสังข์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27694 1045020048          โรงเรียนบ้ำนหัวหนองตำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27695 1045020049          โรงเรียนบ้ำนหัวหนองแวง(สำมัคคีรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27696 1045020050          โรงเรียนบ้ำนหนองช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27697 1045020051          โรงเรียนบ้ำนเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27698 1045020052          โรงเรียนบ้ำนสิงห์ไคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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27699 1045020053          โรงเรียนบ้ำนอ่ีเม้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27700 1045020054          โรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองผึ ง(ประพันธ์คุรุรำษฎร์อุทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27701 1045020055          โรงเรียนบ้ำนโพนสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27702 1045020056          โรงเรียนบ้ำนหนองสังข์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27703 1045020057          โรงเรียนชุมชนบ้ำนอุ่มเม่ำสิงห์ไคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27704 1045020058          โรงเรียนบ้ำนคุยผงดงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27705 1045020059          โรงเรียนบ้ำนดอนดู่เหล่ำเสือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27706 1045020060          โรงเรียนบ้ำนขี เหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27707 1045020061          โรงเรียนบ้ำนพิลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27708 1045020062          โรงเรียนบ้ำนนำแค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27709 1045020063          โรงเรียนบ้ำนโพนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27710 1045020064          โรงเรียนบ้ำนขำมป้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27711 1045020065          โรงเรียนบ้ำนม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27712 1045020066          โรงเรียนบ้ำนค้อแสนสี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27713 1045020067          โรงเรียนบ้ำนตำจ่อยหนองสระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27714 1045020068          โรงเรียนบ้ำนหนองคูโคกเพ็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27715 1045020069          โรงเรียนบ้ำนโพนงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27716 1045020070          โรงเรียนบ้ำนโนนสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27717 1045020071          โรงเรียนบ้ำนขนวน(คุรุประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27718 1045020072          โรงเรียนบ้ำนโนนจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27719 1045020073          โรงเรียนบ้ำนโนนสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27720 1045020074          โรงเรียนบ้ำนดูน(บักตู้ โนนตำแสง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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27721 1045020075          โรงเรียนบ้ำนน  ำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27722 1045020076          โรงเรียนบ้ำนหัวช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27723 1045020077          โรงเรียนบ้ำนส้มโฮง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27724 1045020078          โรงเรียนบ้ำนฮ่องแฮ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27725 1045020079          โรงเรียนบ้ำนหนองขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27726 1045020080          โรงเรียนบ้ำนดงช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27727 1045020081          โรงเรียนบ้ำนบัวแดง(ปทุมรัตต์วิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27728 1045020082          โรงเรียนบ้ำนจำนเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27729 1045020083          โรงเรียนชุมชนบ้ำนโคกทม(พิศิษฐ์พิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27730 1045020084          โรงเรียนบ้ำนหนองบึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27731 1045020085          โรงเรียนบ้ำนจำนใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27732 1045020086          โรงเรียนบ้ำนโคกก่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27733 1045020087          โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27734 1045020088          โรงเรียนบ้ำนโพนสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27735 1045020089          โรงเรียนบ้ำนสระบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27736 1045020090          โรงเรียนบ้ำนหนองมะเขือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27737 1045020091          โรงเรียนบ้ำนเขวำโคกสวำยโดด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27738 1045020092          โรงเรียนบ้ำนเขวำทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27739 1045020093          โรงเรียนบ้ำนภูดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27740 1045020094          โรงเรียนบ้ำนบัวขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27741 1045020095          โรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำรังกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27742 1045020096          โรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองแคน(นนทำภิบำล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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27743 1045020097          โรงเรียนบ้ำนดู่ฝำยใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27744 1045020098          โรงเรียนบ้ำนสวนปอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27745 1045020099          โรงเรียนบ้ำนส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27746 1045020100          โรงเรียนบ้ำนโคกกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27747 1045020101          โรงเรียนประสิทธำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27748 1045020102          โรงเรียนบ้ำนดงมัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27749 1045020103          โรงเรียนบ้ำนกุดน  ำใส(ผดุงวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27750 1045020104          โรงเรียนบ้ำนคูฟ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27751 1045020105          โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27752 1045020106          โรงเรียนบ้ำนค ำไฮ(เจริญวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27753 1045020107          โรงเรียนบ้ำนนำงเตี ยไศลทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27754 1045020108          โรงเรียนบ้ำนโปง(ประชำสำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27755 1045020109          โรงเรียนบ้ำนดอนค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27756 1045020110          โรงเรียนบ้ำนโนนศิลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27757 1045020111          โรงเรียนโนนไทยวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27758 1045020112          โรงเรียนไตรรำษฎร์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27759 1045020113          โรงเรียนบ้ำนขุมเงิน(รำษฎร์สำมัคคีวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27760 1045020114          โรงเรียนบ้ำนค ำแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27761 1045020115          โรงเรียนบ้ำนหนองฟ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27762 1045020116          โรงเรียนบ้ำนชำนุวรรณ(ประชำวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27763 1045020117          โรงเรียนบ้ำนพนัสดงสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27764 1045020118          โรงเรียนบ้ำนชำติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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27765 1045020119          โรงเรียนบ้ำนโนนม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27766 1045020120          โรงเรียนบ้ำนโนนจิกหนองคู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27767 1045020121          โรงเรียนบ้ำนค ำพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27768 1045020122          โรงเรียนบ้ำนนำนวลรำษฎร์นิยม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27769 1045020123          โรงเรียนอนุบำลเมืองพนมไพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27770 1045020124          โรงเรียนบ้ำนดอนเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27771 1045020125          โรงเรียนบ้ำนชะโดเหล่ำบึงแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27772 1045020126          โรงเรียนดอนเสำโฮง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27773 1045020127          โรงเรียนปัญจคำมประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27774 1045020128          โรงเรียนบ้ำนหนองศรีทองสว่ำงวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27775 1045020129          โรงเรียนบ้ำนดอนบ่อดอนแฮด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27776 1045020130          โรงเรียนบ้ำนหนองเหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27777 1045020131          โรงเรียนบ้ำนบัวงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27778 1045020132          โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27779 1045020133          โรงเรียนท่ำโพธ์ิท่ำไฮหนองแวงประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27780 1045020134          โรงเรียนบ้ำนหนองกุงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27781 1045020135          โรงเรียนบ้ำนโนนชัยศรีหนองแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27782 1045020136          โรงเรียนบ้ำนหัวหนองกุดหลด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27783 1045020137          โรงเรียนบ้ำนสมสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27784 1045020138          โรงเรียนบ้ำนวำรีสวัสด์ิวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27785 1045020139          โรงเรียนบ้ำนดอนดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27786 1045020140          โรงเรียนบ้ำนสระแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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27787 1045020141          โรงเรียนบ้ำนโนนทรำยสระทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27788 1045020142          โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27789 1045020143          โรงเรียนบ้ำนนำชม(นำชมพิทยำสิทธ์ิ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27790 1045020144          โรงเรียนบ้ำนหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27791 1045020145          โรงเรียนบ้ำนดอนแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27792 1045020146          โรงเรียนบ้ำนท่ำลำดวำรีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27793 1045020147          โรงเรียนบ้ำนท่ำเสียว(กำญจนำอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27794 1045020148          โรงเรียนทุ่งหม่ืนทุ่งแสนพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27795 1045020149          โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิงำม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27796 1045020150          โรงเรียนบ้ำนหัวนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27797 1045020151          โรงเรียนบ้ำนหนองทัพไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27798 1045020152          โรงเรียนเมืองจ ำปำขัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27799 1045020153          โรงเรียนบ่อพันขันวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27800 1045020154          โรงเรียนบ้ำนปลำค้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27801 1045020155          โรงเรียนบ้ำนหญ้ำหน่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27802 1045020156          โรงเรียนบ้ำนหนองบ่ัววิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27803 1045020157          โรงเรียนบ้ำนแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27804 1045020158          โรงเรียนบ้ำนเปลือย(คุรุสรรค์วิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27805 1045020159          โรงเรียนบ้ำนค้อโนนสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27806 1045020160          โรงเรียนบ้ำนยำงเลิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27807 1045020161          โรงเรียนบ้ำนหมอตำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27808 1045020162          โรงเรียนบ้ำนดอกไม้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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27809 1045020163          โรงเรียนบ้ำนโคก(ทองคุรุรำษฎร์พัฒนำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27810 1045020164          โรงเรียนบ้ำนภูงำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27811 1045020165          โรงเรียนจำนเตยวิทยำประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27812 1045020166          โรงเรียนบ้ำนฮ่องสังข์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27813 1045020167          โรงเรียนบ้ำนสำหร่ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27814 1045020168          โรงเรียนบ้ำนดอนแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27815 1045020169          โรงเรียนบ้ำนโนนตำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27816 1045020170          โรงเรียนเมืองทุ่งวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27817 1045020171          โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27818 1045020172          โรงเรียนบ้ำนโพนขวำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27819 1045020173          โรงเรียนหว่ำนท่ำสมอวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27820 1045020174          โรงเรียนบ้ำนตำหยวก(ประชำสงเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27821 1045020175          โรงเรียนบ้ำนร้ำนหญ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27822 1045020176          โรงเรียนบ้ำนโพนเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27823 1045020177          โรงเรียนบ้ำนสระโพนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27824 1045020178          โรงเรียนบ้ำนคูดินทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27825 1045020179          โรงเรียนบ้ำนตำแหลวโนนหมำกแงว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27826 1045020180          โรงเรียนบ้ำนเม็กหำงเหย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27827 1045020181          โรงเรียนบ้ำนนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27828 1045020182          โรงเรียนบ้ำนงูเหลือม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27829 1045020183          โรงเรียนดงหัวเรือป่ำม่วงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27830 1045020184          โรงเรียนบ้ำนโพนยำนำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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27831 1045020185          โรงเรียนบ้ำนเหว่อดงสวนผึ ง(สุขนำคธรรม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27832 1045020186          โรงเรียนหนองบัวหนองพังคีคุรุประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27833 1045020187          โรงเรียนไตรรำษฎร์คุรุสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27834 1045020188          โรงเรียนน  ำค ำใหญ่วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27835 1045020189          โรงเรียนบ้ำนผักเผ็ดจ้อก้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27836 1045020190          โรงเรียนบ้ำนหนองยำงหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27837 1045020191          โรงเรียนบ้ำนเปลือยน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27838 1045020192          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำติ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27839 1045020193          โรงเรียนบ้ำนมหิงษำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27840 1045020194          โรงเรียนห้วยหินลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27841 1045020195          โรงเรียนบ้ำนยำงเครือด่ำนน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27842 1045020196          โรงเรียนเมืองอำรัมย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27843 1045020197          โรงเรียนบ้ำนสนำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27844 1045020198          โรงเรียนบ้ำนดอนยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27845 1045020199          โรงเรียนบ้ำนโพนครกน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27846 1045020200          โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27847 1045020201          โรงเรียนดอนแฮดวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27848 1045020202          โรงเรียนโสภำพพิทยำภรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27849 1045020203          โรงเรียนบ้ำนแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27850 1045020204          โรงเรียนบ้ำนน  ำค ำน้อยวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27851 1045020205          โรงเรียนกระด่ิงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27852 1045020206          โรงเรียนบ้ำนหนองตอกแป้นหนองม่ังวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

27853 1045020207          โรงเรียนอนุบำลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27854 1045020208          โรงเรียนบ้ำนเหม้ำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27855 1045020209          โรงเรียนบ้ำนหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27856 1045020210          โรงเรียนจตุคำมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27857 1045020211          โรงเรียนบ้ำนขี เหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27858 1045020212          โรงเรียนบ้ำนหนองแล้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27859 1045020213          โรงเรียนบ้ำนน  ำค ำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27860 1045020214          โรงเรียนบ้ำนล ำโกน(คุรุรัฐรำษฎร์พัฒนำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27861 1045020215          โรงเรียนบ้ำนหัวช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27862 1045020216          โรงเรียนบ้ำนห้ำงหว้ำ(คุรุรัฐประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27863 1045020217          โรงเรียนบ้ำนโคกส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27864 1045020218          โรงเรียนบ้ำนหัวโทนมิตรภำพท่ี 165 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27865 1045020219          โรงเรียนบ้ำนตำกแดดสุธรรมประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27866 1045020220          โรงเรียนบ้ำนสองชั น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27867 1045020221          โรงเรียนบ้ำนส้มโฮง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27868 1045020222          โรงเรียนบ้ำนโพนดวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27869 1045020223          โรงเรียนเบญจคำมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27870 1045020224          โรงเรียนบ้ำนโพนพอุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27871 1045020225          โรงเรียนบ้ำนหินกอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27872 1045020226          โรงเรียนบ้ำนเล้ำข้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27873 1045020227          โรงเรียนบ้ำนขัดเค้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27874 1045020228          โรงเรียนบ้ำนตังหมอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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27875 1045020229          โรงเรียนบ้ำนหนองอีเข็ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27876 1045020230          โรงเรียนบ้ำนหัวนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27877 1045020231          โรงเรียนบ้ำนกกกุงคุรุรำษฎร์พัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27878 1045020232          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำหัวภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27879 1045020233          โรงเรียนบัวสูงบัวเงินวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27880 1045020234          โรงเรียนบ้ำนหนองยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27881 1045020235          โรงเรียนบ้ำนสูงยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27882 1045020236          โรงเรียนบ้ำนคูเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27883 1045020237          โรงเรียนบ้ำนป่ำดวนพังหำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27884 1045020238          โรงเรียนดงเกลือวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27885 1045020239          โรงเรียนบ้ำนเมืองสรวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27886 1045020240          โรงเรียนชุมชนบ้ำนผ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27887 1045020241          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำฮก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27888 1045020242          โรงเรียนบ้ำนป่ำยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27889 1045020243          โรงเรียนบ้ำนหนองผือโนนค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27890 1045020244          โรงเรียนบ้ำนข่อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27891 1045020245          โรงเรียนบ้ำนหนองหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27892 1045020246          โรงเรียนบ้ำนหนองหินน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27893 1045020247          โรงเรียนบ้ำนดอนโมงสัมพันธ์ปลำคูณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27894 1045020248          โรงเรียนบ้ำนโพนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27895 1045020249          โรงเรียนบ้ำนหนองพลับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27896 1045020250          โรงเรียนบ้ำนโนนสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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27897 1045020251          โรงเรียนบ้ำนโพนทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27898 1045020252          โรงเรียนหนองบัวประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27899 1045020253          โรงเรียนบ้ำนหนองสรวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27900 1045020254          โรงเรียนบ้ำนหนองยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27901 1045020255          โรงเรียนบ้ำนดอนหม่วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27902 1045020256          โรงเรียนยำงค ำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27903 1045020257          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำข้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27904 1045020258          โรงเรียนบ้ำนหนองฝ่ังแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27905 1045020259          โรงเรียนบ้ำนสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27906 1045020260          โรงเรียนบ้ำนดอนขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27907 1045020261          โรงเรียนบ้ำนสะแบงตำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27908 1045020262          โรงเรียนบ้ำนโพนดวนสำวเอ้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27909 1045020263          โรงเรียนบ้ำนดงหมำกไฟ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27910 1045020264          โรงเรียนบ้ำนหัวดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27911 1045020265          โรงเรียนสำมขำพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27912 1045020266          โรงเรียนชุมชนบ้ำนหมำกยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27913 1045020267          โรงเรียนบ้ำนขี เหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27914 1045020268          โรงเรียนบ้ำนยำงเฌอ(วีรชนอุทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27915 1045020269          โรงเรียนบ้ำนจิก(หจก.วิบูลย์พำณิชย์อนุเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27916 1045020270          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำง้ำวโนนค้อประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27917 1045020271          โรงเรียนบ้ำนหัวนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27918 1045020272          โรงเรียนบ้ำนกุดเขียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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27919 1045020273          โรงเรียนบ้ำนชีโหล่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27920 1045020274          โรงเรียนบ้ำนแจ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27921 1045020275          โรงเรียนบ้ำนท่ำค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27922 1045020276          โรงเรียนบ้ำนโนนยำงรัฐพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27923 1045020277          โรงเรียนบ้ำนส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27924 1045020278          โรงเรียนบ้ำนหว่ำนไฟ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27925 1045020279          โรงเรียนบ้ำนลิ นฟ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27926 1045020280          โรงเรียนบ้ำนดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27927 1045020281          โรงเรียนบ้ำนดงเมืองจอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27928 1045020282          โรงเรียนบ้ำนธำตุสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27929 1045020283          โรงเรียนบ้ำนโนน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27930 1045020284          โรงเรียนบ้ำนกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27931 1045020285          โรงเรียนบ้ำนดงบัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27932 1045020286          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำบำกสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27933 1045020287          โรงเรียนชุมชนบ้ำนโพนเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27934 1045020288          โรงเรียนบ้ำนน  ำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27935 1045020289          โรงเรียนบ้ำนดงสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27936 1045020291          โรงเรียนบ้ำนแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27937 1045020292          โรงเรียนบ้ำนหนองฮำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27938 1045020293          โรงเรียนบ้ำนเป้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27939 1045020294          โรงเรียนบ้ำนเมืองคลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27940 1045020295          โรงเรียนหนองขำมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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27941 1045020296          โรงเรียนบ้ำนขุมเงิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27942 1045020297          โรงเรียนบ้ำนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27943 1045020298          โรงเรียนบ้ำนหนองเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27944 1045020299          โรงเรียนบ้ำนแขม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27945 1045020300          โรงเรียนบ้ำนมะกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27946 1045020301          โรงเรียนบ้ำนทองหลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27947 1045020302          โรงเรียนบ้ำนหนองยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27948 1045020303          โรงเรียนบ้ำนกระจำยเหล่ำสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27949 1045020304          โรงเรียนบ้ำนหนองหัวคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27950 1045020305          โรงเรียนสีสวำดเล็บขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27951 1045020306          โรงเรียนบ้ำนหนองหม่ืนถ่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27952 1045020307          โรงเรียนบ้ำนหัวดอนเปลือยพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27953 1045020308          โรงเรียนบ้ำนห้วยแก้วห้วยส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27954 1045020309          โรงเรียนบ้ำนโนนแฮด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27955 1045020310          โรงเรียนบ้ำนหน่อมฟ้ำเล่ือมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27956 1045020311          โรงเรียนบ้ำนจ้อก้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27957 1045020312          โรงเรียนบ้ำนกลอยโนนสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27958 1045020313          โรงเรียนบ้ำนโหรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27959 1045020314          โรงเรียนบ้ำนหนองหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27960 1045020315          โรงเรียนบ้ำนหนองนำหล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27961 1045020316          โรงเรียนบ้ำนหนองย่ำงงัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27962 1045020317          โรงเรียนบ้ำนน  ำเงิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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27963 1045020318          โรงเรียนบ้ำนแคน(วันครู 2503) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27964 1045020319          โรงเรียนบ้ำนศำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27965 1045020320          โรงเรียนเมืองอำจสำมำรถ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27966 1045020321          โรงเรียนบ้ำนส่องอนำมัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27967 1045020322          โรงเรียนบ้ำนเมืองคลองสำขำบ้ำนดอนงัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27968 1045020323          โรงเรียนบ้ำนส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27969 1045020324          โรงเรียนบ้ำนร่องค ำหงษ์ทองสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27970 1045020325          โรงเรียนบ้ำนบุ่งเบำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27971 1045020326          โรงเรียนบ้ำนหนองจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27972 1045020327          โรงเรียนบ้ำนดูกอ่ึงศรีเจริญ(ศรีปัญญำวิทยำคม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27973 1045020328          โรงเรียนบ้ำนหนองแห้วหนองบัวทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27974 1045020329          โรงเรียนบ้ำนธำตุจอมศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27975 1045020330          โรงเรียนบ้ำนวำรีสีสุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27976 1045020331          โรงเรียนบ้ำนหนองไศล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27977 1045020332          โรงเรียนบ้ำนขมิ น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27978 1045020333          โรงเรียนบ้ำนดงเย็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27979 1045020334          โรงเรียนบ้ำนกอกแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27980 1045020335          โรงเรียนบ้ำนเด่นรำษฎร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27981 1045020336          โรงเรียนบ้ำนหนองคูณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27982 1045020337          โรงเรียนสำวแหวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27983 1045020338          โรงเรียนบ้ำนดอนแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27984 1045020339          โรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองฮี(ถำวรวิทยำคม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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27985 1045020340          โรงเรียนบ้ำนขวำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27986 1045020341          โรงเรียนดอนกลอยวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27987 1045022001          โรงเรียนพนมไพรวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27988 1045022002          โรงเรียนจันทรุเบกษำอนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27989 1045022003          โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27990 1045022004          โรงเรียนน  ำใสวรวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27991 1045022005          โรงเรียนหนองผึ งวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27992 1045022006          โรงเรียนโพนสูงประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27993 1045022007          โรงเรียนโพธ์ิทองพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27994 1045022008          โรงเรียนทุ่งกุลำประชำนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27995 1045022009          โรงเรียนกู่กำสิงห์ประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27996 1045022010          โรงเรียนเหล่ำหลวงประชำนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27997 1045022011          โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27998 1045022012          โรงเรียนหัวโทนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
27999 1045022013          โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28000 1045022014          โรงเรียนช้ำงเผือกวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28001 1045022015          โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลำไชย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28002 1045022016          โรงเรียนหินกองวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28003 1045022017          โรงเรียนเมืองสรวงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28004 1045022018          โรงเรียนสูงยำงวิทยำประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28005 1045022019          โรงเรียนทรำยทองวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28006 1045022020          โรงเรียนสำมขำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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28007 1045022021          โรงเรียนอำจสำมำรถวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28008 1045022022          โรงเรียนหนองหม่ืนถ่ำนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28009 1045022023          โรงเรียนบ้ำนขี เหล็กพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28010 1045022024          โรงเรียนโพนเมืองประชำรัฐ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28011 1045022025          โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28012 1045022026          โรงเรียนดูกอ่ึงประชำสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28013 1045030001          โรงเรียนบ้ำนหนองขอนแก่นสำขำบ้ำนส่ีแยก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28014 1045030002          โรงเรียนบ้ำนบัวสำขำบ้ำนดงมัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28015 1045030003          โรงเรียนบ้ำนปำกช่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28016 1045030004          โรงเรียนบ้ำนบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28017 1045030005          โรงเรียนบ้ำนรำษฎร์ด ำเนิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28018 1045030006          โรงเรียนชุมแสงลำดค้อหนองเข่ือน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28019 1045030007          โรงเรียนบ้ำนค ำนำดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28020 1045030008          โรงเรียนบ้ำนหนองขอนแก่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28021 1045030009          โรงเรียนบ้ำนโคกกกม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28022 1045030010          โรงเรียนบ้ำนพรหมจรรย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28023 1045030011          โรงเรียนบ้ำนดงกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28024 1045030012          โรงเรียนบ้ำนสองห้องหนองดงหนองหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28025 1045030013          โรงเรียนบ้ำนแฝก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28026 1045030014          โรงเรียนบ้ำนหนองตอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28027 1045030015          โรงเรียนนำแพงวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28028 1045030016          โรงเรียนบ้ำนบึงอุดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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28029 1045030017          โรงเรียนบ้ำนหนองม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28030 1045030018          โรงเรียนบ้ำนสะอำดเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28031 1045030019          โรงเรียนถนนชัยสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28032 1045030020          โรงเรียนบ้ำนงิ วหว่ำนศึกษำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28033 1045030021          โรงเรียนบ้ำนดอนหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28034 1045030022          โรงเรียนบ้ำนโนนไชยศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28035 1045030023          โรงเรียนบ้ำนโคกสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28036 1045030024          โรงเรียนน  ำค ำสมศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28037 1045030025          โรงเรียนบ้ำนหนองขี ม้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28038 1045030026          โรงเรียนบ้ำนนำศรีนวล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28039 1045030027          โรงเรียนบ้ำนพรมสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28040 1045030028          โรงเรียนบ้ำนนำสีใส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28041 1045030029          โรงเรียนบ้ำนหนองห่ิงหำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28042 1045030030          โรงเรียนบ้ำนโพนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28043 1045030031          โรงเรียนบ้ำนนำทม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28044 1045030032          โรงเรียนบ้ำนหนองไฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28045 1045030033          โรงเรียนบ้ำนนำอุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28046 1045030034          โรงเรียนบ้ำนบะเค(รำษฎร์ผดุงวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28047 1045030035          โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิศรีหัวงัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28048 1045030036          โรงเรียนบ้ำนป้องสร้ำงบุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28049 1045030037          โรงเรียนบ้ำนหนองโกโพธ์ิเงินค ำผักกูด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28050 1045030038          โรงเรียนบ้ำนวังยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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28051 1045030039          โรงเรียนบ้ำนวังม่วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28052 1045030040          โรงเรียนบ้ำนกุดก่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28053 1045030041          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28054 1045030042          โรงเรียนบ้ำนหนองแสงทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28055 1045030043          โรงเรียนบ้ำนหนองแสงท่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28056 1045030044          โรงเรียนอนุบำลโพนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28057 1045030045          โรงเรียนพนำลัยวิทยำเสริม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28058 1045030046          โรงเรียนบ้ำนกุดสระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28059 1045030047          โรงเรียนบ้ำนหนองนกเป็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28060 1045030048          โรงเรียนบ้ำนโนนแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28061 1045030049          โรงเรียนโนนเพชรพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28062 1045030050          โรงเรียนชุมชนบ้ำนสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28063 1045030051          โรงเรียนบ้ำนท่ำส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28064 1045030052          โรงเรียนค ำพระโคกก่งวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28065 1045030053          โรงเรียนบ้ำนค ำอุปรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28066 1045030054          โรงเรียนบ้ำนโนนลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28067 1045030055          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 36(บ้ำนบะตำกำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28068 1045030056          โรงเรียนบ้ำนหนองแวงแห่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28069 1045030057          โรงเรียนบ้ำนกุดแห่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28070 1045030058          โรงเรียนโคกล่ำมวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28071 1045030059          โรงเรียนบ้ำนดงดิบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28072 1045030060          โรงเรียนบ้ำนหนองใหญ่ทับครัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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28073 1045030061          โรงเรียนบ้ำนโนนโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28074 1045030062          โรงเรียนบ้ำนหนองม่วงสำขำบะยำวมลชัยศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28075 1045030063          โรงเรียนสีดำประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28076 1045030064          โรงเรียนบ้ำนดอนชำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28077 1045030065          โรงเรียนบ้ำนอุ่มเม่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28078 1045030066          โรงเรียนจุมจังนำค ำชลประทำนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28079 1045030067          โรงเรียนเมืองโพธ์ิชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28080 1045030068          โรงเรียนโคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28081 1045030069          โรงเรียนบ้ำนจัมปำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28082 1045030070          โรงเรียนบ้ำนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28083 1045030071          โรงเรียนบ้ำนหนองแวงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28084 1045030072          โรงเรียนบ้ำนค ำพอุง(ประชำรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28085 1045030073          โรงเรียนบ้ำนภูเขำทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28086 1045030074          โรงเรียนบ้ำนโนนใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28087 1045030075          โรงเรียนบ้ำนโคกใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28088 1045030076          โรงเรียนบ้ำนนำงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28089 1045030077          โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28090 1045030078          โรงเรียนบ้ำนดอนโองท่ำวำรีวิทยำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28091 1045030079          โรงเรียนบ้ำนดอนเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28092 1045030080          โรงเรียนบ้ำนดงยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28093 1045030081          โรงเรียนบ้ำนหนองอ่ึงโปโล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28094 1045030082          โรงเรียนชุมชนบัวค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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28095 1045030083          โรงเรียนบ้ำนโคกหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28096 1045030084          โรงเรียนบ้ำนหนองนกทำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28097 1045030085          โรงเรียนบ้ำนหนองนกทำ(สำขำบ้ำนหนองขุมเงิน) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28098 1045030086          โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28099 1045030087          โรงเรียนบ้ำนปำกบุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28100 1045030088          โรงเรียนบ้ำนดอนควำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28101 1045030089          โรงเรียนบ้ำนท่ำเสียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28102 1045030090          โรงเรียนบ้ำนสะอำด(สะอำดวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28103 1045030091          โรงเรียนบ้ำนหนองตำไก้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28104 1045030092          โรงเรียนบ้ำนหนองแสงสว่ำงวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28105 1045030093          โรงเรียนบ้ำนหนองอิโล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28106 1045030094          โรงเรียนบ้ำนนำเลำสำขำบ้ำนอวยศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28107 1045030095          โรงเรียนอัคคะวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28108 1045030096          โรงเรียนบ้ำนนำเลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28109 1045030097          โรงเรียนบ้ำนโพนเฒ่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28110 1045030098          โรงเรียนบ้ำนน  ำเกลี ยง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28111 1045030099          โรงเรียนบ้ำนค ำโพนสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28112 1045030100          โรงเรียนไตรมิตรวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28113 1045030101          โรงเรียนบ้ำนวังใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28114 1045030102          โรงเรียนบ้ำนกุดเต่ำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28115 1045030103          โรงเรียนบ้ำนบะยำวบุ่งโง้งสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28116 1045030104          โรงเรียนสำมพำนประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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28117 1045030105          โรงเรียนโคกสว่ำงหำญไพรวัลย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28118 1045030106          โรงเรียนบ้ำนแก้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28119 1045030107          โรงเรียนบ้ำนคูเมืองสำมัคคีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28120 1045030108          โรงเรียนท่ำสีดำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28121 1045030109          โรงเรียนทรำยทองเฉลิมวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28122 1045030110          โรงเรียนบ้ำนหนองแข้ดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28123 1045030111          โรงเรียนป่ำไม้อุทิศ 11 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28124 1045030112          โรงเรียนหนองแวงบึงงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28125 1045030113          โรงเรียนชุมชนบ้ำนโคกกลำงมิตรภำพท่ี 84 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28126 1045030114          โรงเรียนเหล่ำขุมมันท่ำสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28127 1045030115          โรงเรียนชุมชนบ้ำนโคกกลำงสำขำห้วยค้อ-ค ำเม็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28128 1045030116          โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28129 1045030117          โรงเรียนหนองค ำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28130 1045030118          โรงเรียนหนองไฮภูเขำทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28131 1045030119          โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชำรัฐ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28132 1045030120          โรงเรียนบ้ำนโนนปลำเข็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28133 1045030121          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำโพนงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28134 1045030122          โรงเรียนบ้ำนกุดขุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28135 1045030123          โรงเรียนเมืองหนองพอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28136 1045030124          โรงเรียนบ้ำนหนองโน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28137 1045030125          โรงเรียนบ้ำนหนองขุ่นวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28138 1045030126          โรงเรียนบ้ำนกกตำลดงบังวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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28139 1045030127          โรงเรียนบ้ำนโพนงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28140 1045030128          โรงเรียนบ้ำนหนองบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28141 1045030129          โรงเรียนบ้ำนโคกนำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28142 1045030130          โรงเรียนศรีสวัสด์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28143 1045030131          โรงเรียนหนองพอกพัฒนำประชำนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28144 1045030132          โรงเรียนบ้ำนปลำโด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28145 1045030133          โรงเรียนอนุบำลเมืองเสลภูมิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28146 1045030134          โรงเรียนเสลภูมิสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28147 1045030135          โรงเรียนบ้ำนท่ำไคร้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28148 1045030136          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำแขมดงกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28149 1045030137          โรงเรียนบ้ำนดงหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28150 1045030138          โรงเรียนบ้ำนท่ำสี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28151 1045030139          โรงเรียนบ้ำนโคกกุงดอนกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28152 1045030140          โรงเรียนบ้ำนหนองเม็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28153 1045030141          โรงเรียนบ้ำนขวัญเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28154 1045030142          โรงเรียนบ้ำนดงประเสริฐ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28155 1045030143          โรงเรียนชุมชนบ้ำนขวำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28156 1045030144          โรงเรียนบ้ำนโนนยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28157 1045030145          โรงเรียนบ้ำนสะทอนโนนแพงประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28158 1045030146          โรงเรียนบ้ำนหันหน่องสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28159 1045030147          โรงเรียนบ้ำนทรำยมูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28160 1045030148          โรงเรียนบ้ำนนำกระตึบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

28161 1045030150          โรงเรียนบ้ำนหนองสิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28162 1045030151          โรงเรียนบ้ำนท่ำม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28163 1045030152          โรงเรียนบ้ำนกุดแข้โนนโพธ์ิวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28164 1045030153          โรงเรียนบ้ำนน  ำเท่ียงนำเรียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28165 1045030154          โรงเรียนบ้ำนส ำโรงหนองจอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28166 1045030155          โรงเรียนบ้ำนพันขำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28167 1045030156          โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิชัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28168 1045030157          โรงเรียนบ้ำนกุดเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28169 1045030158          โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิตำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28170 1045030159          โรงเรียนบ้ำนไค่นุ่นหนองบัวบำนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28171 1045030160          โรงเรียนบ้ำนบุ่งเบ้ำห้วยเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28172 1045030161          โรงเรียนบ้ำนนำแซง(นำแซงรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28173 1045030162          โรงเรียนบ้ำนขว้ำงวิทยำกร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28174 1045030163          โรงเรียนบ้ำนป่ำขี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28175 1045030164          โรงเรียนบ้ำนนำเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28176 1045030165          โรงเรียนบ้ำนทรำยขำวหนองแป้นประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28177 1045030166          โรงเรียนบ้ำนโจด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28178 1045030167          โรงเรียนบ้ำนหนองหงษ์ หนองงู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28179 1045030168          โรงเรียนบ้ำนหนองหว้ำนำค ำพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28180 1045030169          โรงเรียนบ้ำนยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28181 1045030170          โรงเรียนบ้ำนลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28182 1045030171          โรงเรียนบ้ำนผักกำดหญ้ำโรตำร่ีอุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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28183 1045030172          โรงเรียนไชยวำนนำเลิงคุ้งสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28184 1045030173          โรงเรียนบ้ำนแห่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28185 1045030174          โรงเรียนบ้ำนหัวคู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28186 1045030175          โรงเรียนบ้ำนบ่อแกนำเลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28187 1045030176          โรงเรียนบ้ำนโนนสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28188 1045030177          โรงเรียนบ้ำนน  ำจั นน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28189 1045030178          โรงเรียนบ้ำนโนนสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28190 1045030179          โรงเรียนบ้ำนสะอำดนำดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28191 1045030180          โรงเรียนบ้ำนนำแพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28192 1045030181          โรงเรียนบ้ำนหนองผักแว่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28193 1045030182          โรงเรียนบ้ำนนำโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28194 1045030183          โรงเรียนบ้ำนหนองฟ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28195 1045030184          โรงเรียนบ้ำนหนองกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28196 1045030185          โรงเรียนบ้ำนบำโคหนองแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28197 1045030186          โรงเรียนชุมชนนำทมโคกก่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28198 1045030187          โรงเรียนบ้ำนหวำย(หวำยวิทยำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28199 1045030188          โรงเรียนบ้ำนหนองตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28200 1045030189          โรงเรียนบ้ำนมะหร่ี(ศิริวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28201 1045030190          โรงเรียนบ้ำนโนนค ำน  ำจั นใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28202 1045030191          โรงเรียนบ้ำนดอนน้อยท่ำแห่ตำลม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28203 1045030192          โรงเรียนบ้ำนเมืองไพร(เมืองไพรวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28204 1045030193          โรงเรียนบ้ำนบำกหนองเทำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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28205 1045030194          โรงเรียนบ้ำนหนองขำมบ่อแก้ววิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28206 1045030195          โรงเรียนบ้ำนคอกควำย(ประชำอ ำนวย) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28207 1045030196          โรงเรียนวังหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28208 1045030197          โรงเรียนบ้ำนท่ำเย่ียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28209 1045030198          โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28210 1045030199          โรงเรียนบ้ำนโสกเตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28211 1045030200          โรงเรียนบ้ำนนำวี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28212 1045030201          โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่หนองหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28213 1045030202          โรงเรียนบ้ำนสีเสียด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28214 1045030203          โรงเรียนหนองหลวงประชำบ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28215 1045030204          โรงเรียนบ้ำนหนองส ำรำญหนองเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28216 1045030205          โรงเรียนบ้ำนดงแจ้งโนนสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28217 1045030206          โรงเรียนบ้ำนหนองจอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28218 1045030207          โรงเรียนบ้ำนวังเข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28219 1045030208          โรงเรียนบ้ำนท่ำลำดหนองผักตบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28220 1045030209          โรงเรียนชุมชนบ้ำนชมสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28221 1045030210          โรงเรียนบ้ำนหนองโน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28222 1045030211          โรงเรียนบ้ำนหนองเด่ิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28223 1045030212          โรงเรียนบ้ำนโคกสี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28224 1045030213          โรงเรียนบ้ำนห้วยทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28225 1045030214          โรงเรียนชุมพรนำเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28226 1045030215          โรงเรียนบ้ำนโป่งประชำพัฒน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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28227 1045030216          โรงเรียนค ำนำงตุ้มโนนสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28228 1045030217          โรงเรียนชุมชนบ้ำนบุ่งเลิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28229 1045030218          โรงเรียนบ้ำนหนองเมย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28230 1045030219          โรงเรียนบ้ำนหนองสองห้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28231 1045032001          โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28232 1045032002          โรงเรียนเชียงใหม่ประชำนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28233 1045032003          โรงเรียนวังหลวงวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28234 1045032004          โรงเรียนเมยวดีพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28235 1045032005          โรงเรียนโพนทองพัฒนำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28236 1045032006          โรงเรียนโพธ์ิชัยชนูปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28237 1045032007          โรงเรียนหนองพอกวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28238 1045032008          โรงเรียนเสลภูมิพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28239 1045032009          โรงเรียนโพนทองวิทยำยน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28240 1045032010          โรงเรียนขวำววิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28241 1045032011          โรงเรียนม่วงมิตรวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28242 1045032012          โรงเรียนโพธ์ิแก้วประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28243 1045032013          โรงเรียนเสลภูมิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28244 1045032014          โรงเรียนโพธ์ิทองวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28245 1045032015          โรงเรียนท่ำม่วงวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28246 1045032016          โรงเรียนค ำนำดีพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28247 1045032017          โรงเรียนโพธ์ิศรีสว่ำงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28248 1045032018          โรงเรียนผำน  ำทิพย์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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28249 1045450586          โรงเรียนบ้ำนน  ำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28250 1046010001          โรงเรียนห้วยตูมวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28251 1046010002          โรงเรียนกลำงหม่ืนสงเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28252 1046010003          โรงเรียนหนองหัวช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28253 1046010004          โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชำวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28254 1046010005          โรงเรียนวัดชัยสุนทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28255 1046010006          โรงเรียนมิตรภำพท่ี 32 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28256 1046010007          โรงเรียนอนุบำลกำฬสินธ์ุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28257 1046010008          โรงเรียนกำฬสินธ์ุพิทยำสัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28258 1046010009          โรงเรียนขมิ นรำษฎร์สงเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28259 1046010010          โรงเรียนนำโกวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28260 1046010011          โรงเรียนหนองแวงประชำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28261 1046010012          โรงเรียนค ำปลำฝำโนนชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28262 1046010014          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28263 1046010015          โรงเรียนแกเปะรำษฎร์นิยม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28264 1046010016          โรงเรียนเชียงเครือวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28265 1046010017          โรงเรียนชุมชนนำจำรย์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28266 1046010018          โรงเรียนแก่งนำขำมสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28267 1046010019          โรงเรียนค ำโพนค ำม่วงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28268 1046010020          โรงเรียนองค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ 7 (สวนป่ำสมเด็จ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28269 1046010021          โรงเรียนบ้ำนโจดศิริรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28270 1046010022          โรงเรียนบึงวิชัยสงเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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28271 1046010023          โรงเรียนหนองทุ่มสงเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28272 1046010024          โรงเรียนท่ำไคร้สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28273 1046010025          โรงเรียนบ้ำนค ำเม็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28274 1046010026          โรงเรียนบ้ำนโคกกว้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28275 1046010027          โรงเรียนโคกล่ำมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28276 1046010028          โรงเรียนหนองโพนวิทยำยน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28277 1046010029          โรงเรียนหนองโพนวิทยำยน(สำขำบ้ำนหนองไผ่รำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28278 1046010030          โรงเรียนหนองกุงวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28279 1046010031          โรงเรียนหนองบัวรำษฎร์นิยม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28280 1046010032          โรงเรียนโคกน  ำเกลี ยงวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28281 1046010033          โรงเรียนหำมแหโพนทองวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28282 1046010034          โรงเรียนนำขำมร่วมรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28283 1046010035          โรงเรียนโคกนำงำมสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28284 1046010036          โรงเรียนบ้ำนสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28285 1046010037          โรงเรียนเหล่ำหลวงวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28286 1046010038          โรงเรียนค่ำยลูกเสือนิคมล ำปำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28287 1046010039          โรงเรียนสะอำดสมศรีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28288 1046010040          โรงเรียนบ้ำนห้วยแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28289 1046010041          โรงเรียนภูปอวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28290 1046010042          โรงเรียนหนองแวงเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28291 1046010043          โรงเรียนบ้ำนโนนสวรรค์ประชำสรรพ์ภูปอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28292 1046010044          โรงเรียนสะอำดประชำสรรพ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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28293 1046010045          โรงเรียนปลำเค้ำวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28294 1046010046          โรงเรียนบ้ำนหนองม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28295 1046010047          โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28296 1046010048          โรงเรียนโนนสะอำดรำษฎร์สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28297 1046010049          โรงเรียนท่ำแสงวิทยำยน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28298 1046010050          โรงเรียนดงเมืองวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28299 1046010051          โรงเรียนฝำยแตกวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28300 1046010052          โรงเรียนกุดอ้อประชำนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28301 1046010053          โรงเรียนวังเกำะเหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28302 1046010054          โรงเรียนโคกคอนวิทยำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28303 1046010055          โรงเรียนบ้ำนนำคอกควำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28304 1046010056          โรงเรียนค ำไผ่สงเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28305 1046010057          โรงเรียนท่ำล ำดวนประชำบ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28306 1046010058          โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28307 1046010059          โรงเรียนเตำไหรำษฎร์ผดุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28308 1046010060          โรงเรียนบ้ำนดอนสนวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28309 1046010061          โรงเรียนโคกกลำงรำษฎร์พัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28310 1046010062          โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสด์ิวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28311 1046010063          โรงเรียนบ้ำนหลุบอินทรรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28312 1046010064          โรงเรียนดงสวำงวิทยำยน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28313 1046010065          โรงเรียนดงน้อยสงเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28314 1046010066          โรงเรียนบ้ำนโหมนสงเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

28315 1046010067          โรงเรียนเหล่ำสูงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28316 1046010068          โรงเรียนกลำงดงรำษฎร์อุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28317 1046010069          โรงเรียนบ้ำนหนำดสงเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28318 1046010070          โรงเรียนบ้ำนต้อนวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28319 1046010071          โรงเรียนบ้ำนเหล็กกกกอกสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28320 1046010072          โรงเรียนพิพัฒน์รำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28321 1046010073          โรงเรียนปำกน  ำรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28322 1046010074          โรงเรียนน  ำจั นรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28323 1046010075          โรงเรียนโปโลเล้ำสำมัคคีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28324 1046010076          โรงเรียนดอนยูงรำษฎร์ประดิษฐ์วิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28325 1046010077          โรงเรียนข้ำวหลำมชัยศรีดอนยำงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28326 1046010078          โรงเรียนสงยำงสงเปลือยวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28327 1046010079          โรงเรียนหลักเมืองกมลำไสย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28328 1046010080          โรงเรียนด่ำนเหนือหนองไผ่สงเครำะห์(สำขำรำษฎร์ส ำรำญ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28329 1046010081          โรงเรียนนำมลวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28330 1046010082          โรงเรียนค ำโพนทองรำษฎร์นิยม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28331 1046010083          โรงเรียนเก่ำน้อยโนนรังวิทยำเสริม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28332 1046010084          โรงเรียนท่ำเพลิงเหมือดแอ่ท่ำใหม่หนองมะเกลือวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28333 1046010085          โรงเรียนท่ำกลำงแจ้งจมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28334 1046010086          โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28335 1046010087          โรงเรียนชุมชนสีถำนด ำรงวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28336 1046010088          โรงเรียนโคกเมยประชำพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

28337 1046010089          โรงเรียนโคกล่ำมผดุงวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28338 1046010090          โรงเรียนโนนเมืองวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28339 1046010091          โรงเรียนบ้ำนแวงประชำรัฐบ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28340 1046010092          โรงเรียนดอนหวำยรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28341 1046010093          โรงเรียนหนองตุวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28342 1046010094          โรงเรียนสะอำดโนนงำมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28343 1046010095          โรงเรียนบ้ำนบ่อโนนมะค  ำวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28344 1046010096          โรงเรียนบ้ำนแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28345 1046010097          โรงเรียนสงยำงสงเปลือยวิทยำคม(สำขำสงเปลือยสำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28346 1046010098          โรงเรียนชุมชนโพนงำมประสำทศิลป์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28347 1046010099          โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28348 1046010100          โรงเรียนธนบุรีวิทยำยน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28349 1046010101          โรงเรียนด่ำนเหนือหนองไผ่สงเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28350 1046010102          โรงเรียนเสมำสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28351 1046010103          โรงเรียนบ้ำนโนนโพธ์ิศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28352 1046010104          โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนำเชือกรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28353 1046010105          โรงเรียนนำบึงรำษฎร์สงเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28354 1046010106          โรงเรียนบึงไฮโนนสวำงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28355 1046010107          โรงเรียนบ้ำนลำดวิทยำเสริม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28356 1046010108          โรงเรียนบึงสว่ำงวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28357 1046010109          โรงเรียนหัวขวำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28358 1046010110          โรงเรียนกุดลิงวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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28359 1046010111          โรงเรียนสองห้องรำษฎร์บูรณะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28360 1046010112          โรงเรียนชุมชนนำเรียงวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28361 1046010113          โรงเรียนเหล่ำเขืองโนนเสียววิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28362 1046010114          โรงเรียนส ำเริงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28363 1046010115          โรงเรียนสำมัคคีส ำรำญวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28364 1046010116          โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสำมัคคีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28365 1046010117          โรงเรียนด่ำนใต้วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28366 1046010118          โรงเรียนเหล่ำอ้อยบ ำรุงวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28367 1046010119          โรงเรียนชุมชนนำมะเขือวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28368 1046010120          โรงเรียนบ้ำนโคกเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28369 1046010121          โรงเรียนบ้ำนค ำน  ำแซบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28370 1046010122          โรงเรียนโพนสวำงพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28371 1046010123          โรงเรียนโพนสวำงพิทยำคม(สำขำโพนค ำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28372 1046010124          โรงเรียนโป่งเชือกศึกษำสถำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28373 1046010125          โรงเรียนชุมชนนำมะเขือวิทยำ(สำขำหนองบัวลอย) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28374 1046010126          โรงเรียนบ้ำนศรีสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28375 1046010127          โรงเรียนชุมชนแก้งค ำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28376 1046010128          โรงเรียนนิคมล ำปำววิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28377 1046010129          โรงเรียนค ำแคนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28378 1046010130          โรงเรียนค ำประถมนิคมสงเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28379 1046010131          โรงเรียนชุมชนน  ำเกลี ยงกล่อมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28380 1046010132          โรงเรียนโนนป่ำงิ ววิจิตวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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28381 1046010133          โรงเรียนวังสวำทนิคมสงเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28382 1046010134          โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28383 1046010135          โรงเรียนโนนศิลำไกรฤกษ์รำษฎร์อ ำนวย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28384 1046010136          โรงเรียนบ้ำนม่วงวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28385 1046010137          โรงเรียนม่วงค ำรำษฎร์สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28386 1046010138          โรงเรียนโนนเมืองประชำนุเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28387 1046010139          โรงเรียนบ้ำนแกวิทยำยน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28388 1046010140          โรงเรียนโคกก่องวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28389 1046010141          โรงเรียนค ำคำรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28390 1046010142          โรงเรียนดงไร่รำษฎร์พัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28391 1046010143          โรงเรียนบ้ำนค ำเชียงวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28392 1046010144          โรงเรียนนำมนรำษฎร์นุเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28393 1046010145          โรงเรียนบ้ำนโคกใส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28394 1046010146          โรงเรียนบ้ำนโนนแหลมทอง(สำขำคอนผึ ง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28395 1046010147          โรงเรียนบ้ำนโนนแหลมทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28396 1046010148          โรงเรียนค ำชมภูท่ำเรือสมบูรณ์วิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28397 1046010149          โรงเรียนดงน้อยวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28398 1046010150          โรงเรียนโนนปลำขำวรำษฎร์บูรณะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28399 1046010151          โรงเรียนนำคูณวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28400 1046010152          โรงเรียนค ำลือชำศรีสวัสด์ิวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28401 1046010153          โรงเรียนถ  ำปลำวิทยำยน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28402 1046010154          โรงเรียนสิงห์สะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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28403 1046010155          โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธ์ิวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28404 1046010156          โรงเรียนนำสีนวลโสกทรำยวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28405 1046010157          โรงเรียนท่ำนำจำนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28406 1046010158          โรงเรียนค ำแคนรำษฎร์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28407 1046010159          โรงเรียนบ้ำนโนนสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28408 1046010160          โรงเรียนบ้ำนหนองกุงกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28409 1046010161          โรงเรียนบ้ำนหนองกุงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28410 1046010162          โรงเรียนโคกกลำงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28411 1046010163          โรงเรียนหนองแซงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28412 1046010164          โรงเรียนบ้ำนท่ำงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28413 1046010165          โรงเรียนบ้ำนท่ำงำม สำขำบ้ำนดำนเม็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28414 1046010166          โรงเรียนบ้ำนหนองกุงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28415 1046010167          โรงเรียนท่ำช้ำงรัฐประชำพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28416 1046010168          โรงเรียนบ้ำนกุดแห่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28417 1046010169          โรงเรียนค ำหุ่งรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28418 1046010170          โรงเรียนหนองแสงรำษฎร์พัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28419 1046010171          โรงเรียนโคกส ำรำญวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28420 1046010172          โรงเรียนเข่ือนภูมิพล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28421 1046010173          โรงเรียนสำมชัยอุดมวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28422 1046010174          โรงเรียนบ้ำนหนองช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28423 1046010175          โรงเรียนค้อจำรย์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28424 1046010176          โรงเรียนบ้ำนจำนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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28425 1046010177          โรงเรียนบ้ำนห้วยยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28426 1046010178          โรงเรียนแก้งนำงรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28427 1046010179          โรงเรียนดงพยุงสงเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28428 1046010180          โรงเรียนดงพยุงสงเครำะห์(สำขำบ้ำนโนนกกจิกประชำสรรพ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28429 1046010181          โรงเรียนหัวคูประชำอุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28430 1046010182          โรงเรียนกุดครองวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28431 1046010183          โรงเรียนด่ำนแต้รำษฎร์สงเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28432 1046010184          โรงเรียนหนองแคนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28433 1046010185          โรงเรียนหนองแวงแสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28434 1046010186          โรงเรียนนำจ ำปำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28435 1046010187          โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28436 1046010188          โรงเรียนบ้ำนม่วงวิทยำยน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28437 1046010189          โรงเรียนบ้ำนนำวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28438 1046010190          โรงเรียนสำยป่ำแดงวิทยำ(สำขำบ้ำนภูเงิน) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28439 1046010191          โรงเรียนหนองพอกวิทยำยน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28440 1046010192          โรงเรียนสะอำดไชยศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28441 1046010193          โรงเรียนสำยป่ำแดงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28442 1046012001          โรงเรียนหนองสอพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28443 1046012002          โรงเรียนขมิ นพิทยำสรรพ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28444 1046012003          โรงเรียนกำฬสินธ์ุพิทยำสรรพ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28445 1046012004          โรงเรียนกมลำไสย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28446 1046012005          โรงเรียนอนุกูลนำรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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28447 1046012006          โรงเรียนฟ้ำแดดสูงยำงวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28448 1046012007          โรงเรียนดอนไทรงำมพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28449 1046012008          โรงเรียนเมืองกำฬสินธ์ุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28450 1046012009          โรงเรียนเหล่ำนำแกวิทยำนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28451 1046012010          โรงเรียนโคกศรีเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28452 1046012011          โรงเรียนธัญญำพัฒนวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28453 1046012012          โรงเรียนแก่งนำจำรย์พิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28454 1046012013          โรงเรียนเมืองเหนือวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28455 1046012014          โรงเรียนร่องค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28456 1046012015          โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28457 1046012016          โรงเรียนนำมะเขือพัฒนศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28458 1046012017          โรงเรียนโนนศิลำพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28459 1046012018          โรงเรียนสำมชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28460 1046012019          โรงเรียนดอนจำนวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28461 1046012020          โรงเรียนจ ำปำหลวงวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28462 1046020001          โรงเรียนนำกุงวิทยำเสริม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28463 1046020002          โรงเรียนบ้ำนหนองแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28464 1046020003          โรงเรียนหนองกุงรำษฎร์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28465 1046020004          โรงเรียนหนองบัวหน่วยอ ำนวยวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28466 1046020005          โรงเรียนบ้ำนดงอัคคะประชำสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28467 1046020006          โรงเรียนบ้ำนขำมวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28468 1046020007          โรงเรียนบ้ำนหนองแวงฮี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

28469 1046020008          โรงเรียนบ้ำนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28470 1046020009          โรงเรียนบ้ำนโคกศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28471 1046020010          โรงเรียนบ้ำนสำวิทยำสรรพ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28472 1046020011          โรงเรียนชุมชนบ้ำนป่ำแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28473 1046020012          โรงเรียนบ้ำนหนองขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28474 1046020013          โรงเรียนดอนยำนำงศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28475 1046020014          โรงเรียนนำเชือกวิทยำสรรพ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28476 1046020015          โรงเรียนโนนภักดีประชำนุเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28477 1046020016          โรงเรียนท่ำเรือวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28478 1046020017          โรงเรียนนำแกรำษฎร์อ ำนวย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28479 1046020018          โรงเรียนหนองกำวคุรุรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28480 1046020019          โรงเรียนปอแดงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28481 1046020020          โรงเรียนนำดีหลุมข้ำววิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28482 1046020021          โรงเรียนขมิ นพัฒนวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28483 1046020022          โรงเรียนนำงำมแก่นล ำดวนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28484 1046020023          โรงเรียนหนองไผ่รัฐบ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28485 1046020024          โรงเรียนสร้ำงม่ิงประสิทธ์ิผล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28486 1046020025          โรงเรียนโนนสูงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28487 1046020026          โรงเรียนบ้ำนแดงเจริญศิลป์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28488 1046020027          โรงเรียนค ำแมดพิทยำสรรพ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28489 1046020028          โรงเรียนเชียงสำศิลปสถำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28490 1046020029          โรงเรียนชุมชนบ้ำนตูมวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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28491 1046020030          โรงเรียนเชียงงำมวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28492 1046020031          โรงเรียนโพธ์ิศรีโปร่งแควิทยำเสริม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28493 1046020032          โรงเรียนโคกก่องรำษฎร์นุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28494 1046020033          โรงเรียนบ้ำนเว่อวิทยำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28495 1046020034          โรงเรียนโคกค ำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28496 1046020035          โรงเรียนฮ่องฮีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28497 1046020036          โรงเรียนพินิจรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28498 1046020037          โรงเรียนบ้ำนยำงตลำดใหม่(ผดุงรำษฎร์วิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28499 1046020038          โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยำยน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28500 1046020039          โรงเรียนหัวงัววิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28501 1046020040          โรงเรียนบ้ำนหนองเสือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28502 1046020041          โรงเรียนห้วยเตยวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28503 1046020042          โรงเรียนบ้ำนหนองตอกแป้นวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28504 1046020043          โรงเรียนค ำไฮวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28505 1046020044          โรงเรียนหนองอิเฒ่ำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28506 1046020045          โรงเรียนหลักด่ำนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28507 1046020046          โรงเรียนดงน้อยโนนสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28508 1046020047          โรงเรียนบ้ำนดอนกลอย(พิลำศอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28509 1046020048          โรงเรียนวัดบ้ำนกุดสังข์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28510 1046020049          โรงเรียนบ้ำนเสียววิทยำสรรพ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28511 1046020050          โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28512 1046020051          โรงเรียนบ้ำนลำดสระบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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28513 1046020052          โรงเรียนบ้ำนโคกคันจ้องหนองแต้สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28514 1046020053          โรงเรียนหัวนำค ำจรูญศิลป์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28515 1046020054          โรงเรียนดงบังวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28516 1046020055          โรงเรียนโคกค่ำยโคกใหญ่วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28517 1046020056          โรงเรียนบ้ำนหนองหัวช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28518 1046020057          โรงเรียนโพนสิมอนุเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28519 1046020058          โรงเรียนวัดบ้ำนดอนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28520 1046020059          โรงเรียนดอนขีวิทยำ(สำขำบ้ำนสร้ำงหิน) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28521 1046020060          โรงเรียนยำงค ำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28522 1046020061          โรงเรียนบ้ำนแกวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28523 1046020062          โรงเรียนบ้ำนหนองแวงบ่อแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28524 1046020063          โรงเรียนดอนขีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28525 1046020064          โรงเรียนอุ่มเม่ำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28526 1046020065          โรงเรียนโคกศรีวิทยำยน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28527 1046020066          โรงเรียนบ้ำนค ำม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28528 1046020067          โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28529 1046020068          โรงเรียนหนองแวงประชำสรรพ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28530 1046020069          โรงเรียนหนองแวงม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28531 1046020070          โรงเรียนนำค้อวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28532 1046020071          โรงเรียนหนองปะโอประชำอุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28533 1046020072          โรงเรียนคุรุชนประสิทธ์ิศิลป์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28534 1046020073          โรงเรียนค ำมันปลำผดุงวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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28535 1046020074          โรงเรียนค ำเหมือดแก้วบ ำเพ็ญวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28536 1046020075          โรงเรียนป่ำหวำยศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28537 1046020076          โรงเรียนค ำใหญ่วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28538 1046020077          โรงเรียนชุมชนสะอำดผดุงศิลป์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28539 1046020078          โรงเรียนบ้ำนชัยศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28540 1046020079          โรงเรียนโนนเตำไหหนองแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28541 1046020080          โรงเรียนบ้ำนทรำยทองวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28542 1046020081          โรงเรียนหนองกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28543 1046020082          โรงเรียนโนนสะอำดรำษฎร์อ ำนวย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28544 1046020083          โรงเรียนหนองแสงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28545 1046020084          โรงเรียนยำงเนียมพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28546 1046020085          โรงเรียนหนองบัววิทยำเสริม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28547 1046020086          โรงเรียนนำสีนวลอุดมเวศม์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28548 1046020087          โรงเรียนเดชอุดมพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28549 1046020088          โรงเรียนพิมูลวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28550 1046020089          โรงเรียนบ้ำนหำดทรำยมูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28551 1046020090          โรงเรียนหน่อค ำประชำนุเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28552 1046020091          โรงเรียนเนินลำดวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28553 1046020092          โรงเรียนห้วยเม็กรำษฎร์นุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28554 1046020093          โรงเรียนบ้ำนกุดท่ำลือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28555 1046020094          โรงเรียนหัวดงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28556 1046020095          โรงเรียนโคกกลำงเหนือพิทยำสรรพ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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28557 1046020096          โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ำมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28558 1046020097          โรงเรียนหนองโนวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28559 1046020098          โรงเรียนหัวหินรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28560 1046020099          โรงเรียนชุมชนกุงเก่ำรำษฎร์ประสิทธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28561 1046020100          โรงเรียนสร้ำงแก้วรัฐรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28562 1046020102          โรงเรียนขอนแก่นวิทยำเสริม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28563 1046020103          โรงเรียนบ้ำนค ำแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28564 1046020105          โรงเรียนกุดจิกวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28565 1046020106          โรงเรียนบ้ำนโคกกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28566 1046020107          โรงเรียนบ้ำนแสนสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28567 1046020108          โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร(สำขำบ้ำนดงจันทร์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28568 1046020109          โรงเรียนดงบังอ ำนวยวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28569 1046020110          โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชำรัฐ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28570 1046020111          โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28571 1046020112          โรงเรียนมิตรมวลชน 5 (บ้ำนไทยเจริญ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28572 1046020113          โรงเรียนนำตำลวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28573 1046020114          โรงเรียนท่ำคันโทวิทยำยน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28574 1046020115          โรงเรียนท่ำเมืองส ำรำญวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28575 1046020116          โรงเรียนบ้ำนเกิ ง(สลำกกินแบ่งสงเครำะห์-170) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28576 1046020117          โรงเรียนบ้ำนหนองแซง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28577 1046020118          โรงเรียนบ้ำนโนนอ ำนวย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28578 1046020119          โรงเรียนยำงอู้มวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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28579 1046020120          โรงเรียนค ำบอนวิทยำสรรพ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28580 1046020121          โรงเรียนบ้ำนชัยศรีสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28581 1046020122          โรงเรียนประชำรัฐศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28582 1046020123          โรงเรียนโคกเครือวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28583 1046020124          โรงเรียนหนองโนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28584 1046020125          โรงเรียนบ้ำนนำงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28585 1046020126          โรงเรียนห้วยยำงดงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28586 1046020127          โรงเรียนสำยปัญญำสมำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28587 1046020128          โรงเรียนภูฮังวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28588 1046020129          โรงเรียนส ำรำญ - ประภำศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28589 1046020130          โรงเรียนไทรทองวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28590 1046020131          โรงเรียนค ำขำมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28591 1046020132          โรงเรียนสว่ำงกิจวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28592 1046020133          โรงเรียนค ำถำวรเจริญวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28593 1046020134          โรงเรียนเสริมเสำเล้ำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28594 1046020135          โรงเรียนหนองมันปลำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28595 1046020136          โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้ำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28596 1046020137          โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28597 1046020138          โรงเรียนบ้ำนโนนสมบูรณ์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28598 1046020139          โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้ำวิทยำ(สำขำค ำน้อย) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28599 1046020140          โรงเรียนโคกเจริญวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28600 1046020141          โรงเรียนหนองหอไตรรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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28601 1046020142          โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28602 1046020143          โรงเรียนชุมชนสำมัคคีรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28603 1046020144          โรงเรียนสะอำดนำดีศิลำวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28604 1046020145          โรงเรียนค ำไฮวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28605 1046020146          โรงเรียนสระแก้ววิทยำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28606 1046020147          โรงเรียนไชยวำรวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28607 1046020148          โรงเรียนพรมลีศรีสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28608 1046020149          โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชำสรรพ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28609 1046020150          โรงเรียนท่อนสังข์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28610 1046020151          โรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28611 1046020152          โรงเรียนพรมลีศรีสว่ำง(สำขำพรมลี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28612 1046020153          โรงเรียนนำบงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28613 1046020154          โรงเรียนหนองสวงวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28614 1046020155          โรงเรียนค ำโองวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28615 1046020156          โรงเรียนนำอวนวิทยำสิทธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28616 1046020157          โรงเรียนหนองแข้วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28617 1046020158          โรงเรียนสว่ำงศรีโคกคึม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28618 1046020159          โรงเรียนหนองบัวชุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28619 1046020160          โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28620 1046020161          โรงเรียนหนองใหญ่วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28621 1046020162          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28622 1046020163          โรงเรียนจินดำสินธวำนนท์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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28623 1046020164          โรงเรียนนำมูลสมบูรณ์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28624 1046020165          โรงเรียนบ้ำนหนองชุมแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28625 1046020166          โรงเรียนเหล่ำกลำงร่วมวงศ์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28626 1046020167          โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28627 1046020168          โรงเรียนบ้ำนน้อยดอนข่ำประชำนุเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28628 1046020169          โรงเรียนโคกประสิทธ์ิวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28629 1046020170          โรงเรียนโนนชัยประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28630 1046020171          โรงเรียนหนองเม็กวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28631 1046020172          โรงเรียนบัวสะอำดส่งเสริม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28632 1046020173          โรงเรียนบ้ำนชำดวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28633 1046020174          โรงเรียนท่ำแห่วิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28634 1046020175          โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28635 1046020176          โรงเรียนโนนเขวำเหล่ำใหญ่รำษฎร์ส่งเสริม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28636 1046020177          โรงเรียนบ้ำนสีสุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28637 1046020178          โรงเรียนโนนศิลำสว่ำงวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28638 1046020179          โรงเรียนหนองคูวังเดือนห้ำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28639 1046020180          โรงเรียนวังยำงวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28640 1046020181          โรงเรียนท่ำเย่ียมหนองคล้ำประชำส่งเสริม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28641 1046020182          โรงเรียนโนนแดงรำษฎร์ประสิทธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28642 1046022001          โรงเรียนยำงตลำดวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28643 1046022002          โรงเรียนโนนสูงพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28644 1046022003          โรงเรียนทรำยมูลพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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28645 1046022004          โรงเรียนล ำปำววิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28646 1046022005          โรงเรียนหัวหินวัฒนำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28647 1046022006          โรงเรียนเขำพระนอนวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28648 1046022007          โรงเรียนวังลิ นฟ้ำวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28649 1046022008          โรงเรียนวังมนวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28650 1046022009          โรงเรียนค ำเจริญวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28651 1046022010          โรงเรียนนำเชือกวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28652 1046022011          โรงเรียนคลองขำมวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28653 1046022012          โรงเรียนห้วยเม็กวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28654 1046022013          โรงเรียนท่ำคันโทวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28655 1046022014          โรงเรียนดงกลำงพัฒนศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28656 1046022015          โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28657 1046022016          โรงเรียนดงมูลวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28658 1046022017          โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28659 1046022018          โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28660 1046022019          โรงเรียนหนองบัวไชยวำรพิทยำสรรพ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28661 1046022020          โรงเรียนฆ้องชัยวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28662 1046022021          โรงเรียนเหล่ำกลำงวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28663 1046022022          โรงเรียนไตรรัตนวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28664 1046023001          ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดกำฬสินธ์ุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28665 1046030001          โรงเรียนนำมนรำษฎร์สงเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28666 1046030002          โรงเรียนบ้ำนโนนเท่ียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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28667 1046030003          โรงเรียนค ำย่ิงหมีมณีเวทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28668 1046030004          โรงเรียนสำมัคคีวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28669 1046030005          โรงเรียนเย็นสยำมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28670 1046030007          โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28671 1046030008          โรงเรียนหนองหญ้ำปล้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28672 1046030009          โรงเรียนบ้ำนแห่เจริญวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28673 1046030010          โรงเรียนหนองโพนสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28674 1046030011          โรงเรียนสงเปลือยวิทยำยน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28675 1046030012          โรงเรียนหัวงัววิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28676 1046030013          โรงเรียนหนองแวงหนองน้อยวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28677 1046030014          โรงเรียนดงสวำงวรวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28678 1046030015          โรงเรียนหนองบัวใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28679 1046030016          โรงเรียนย่ิงสันต์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28680 1046030017          โรงเรียนหนองบัวนอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28681 1046030018          โรงเรียนหนองบัวกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28682 1046030019          โรงเรียนหนองคอนเตรียมรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28683 1046030020          โรงเรียนชุมชนหลักเหล่ียมวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28684 1046030021          โรงเรียนสังคมพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28685 1046030022          โรงเรียนกุดค้ำวเทพพิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28686 1046030023          โรงเรียนบ้ำนหนองโง้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28687 1046030024          โรงเรียนศรีกุดหว้ำเรืองเวทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28688 1046030025          โรงเรียนบ้ำนวังมน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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28689 1046030026          โรงเรียนบ้ำนขุมขี ยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28690 1046030027          โรงเรียนบ้ำนห้วยแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28691 1046030028          โรงเรียนบ้ำนโคกโก่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28692 1046030029          โรงเรียนนำไคร้ประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28693 1046030030          โรงเรียนกุดหว้ำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28694 1046030031          โรงเรียนโคกกลำงรำษฎร์พิทักษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28695 1046030032          โรงเรียนบ้ำนนำเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28696 1046030033          โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28697 1046030034          โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28698 1046030035          โรงเรียนหนองฟ้ำเล่ือนอ ำนวยวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28699 1046030036          โรงเรียนชุมชนแจนแลนรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28700 1046030037          โรงเรียนแจนแลนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28701 1046030038          โรงเรียนนำโกวิทยำสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28702 1046030039          โรงเรียนนำโกพิศำลรำษฎร์อุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28703 1046030040          โรงเรียนโคกหวำยรำษฎร์สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28704 1046030041          โรงเรียนบ้ำนค ำอีหงษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28705 1046030042          โรงเรียนบ้ำนค ำป่ำหว้ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28706 1046030043          โรงเรียนนำขำมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28707 1046030044          โรงเรียนบ้ำนสุขเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28708 1046030045          โรงเรียนบอนเขียวรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28709 1046030046          โรงเรียนบ้ำนโนนสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28710 1046030047          โรงเรียนบุ่งคล้ำวิทยำคมมิตรภำพท่ี 194 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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28711 1046030048          โรงเรียนบ้ำนกกตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28712 1046030049          โรงเรียนสำมัคคีบัวขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28713 1046030050          โรงเรียนบ้ำนบัวขำว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28714 1046030051          โรงเรียนบ้ำนดอนอุมรัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28715 1046030052          โรงเรียนบ้ำนบัวขำว(วันครู 2500) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28716 1046030053          โรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28717 1046030054          โรงเรียนสมสะอำดพิทยำสรรพ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28718 1046030055          โรงเรียนบ้ำนดงมัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28719 1046030056          โรงเรียนหนองบัวทองวิทยำเสริม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28720 1046030057          โรงเรียนสำมขำรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28721 1046030058          โรงเรียนบ้ำนคุย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28722 1046030059          โรงเรียนบ้ำนบึงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28723 1046030060          โรงเรียนค ำโพนทองบริบูรณ์รำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28724 1046030061          โรงเรียนบ้ำนแก้งเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28725 1046030063          โรงเรียนบ้ำนห้วยม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28726 1046030064          โรงเรียนหนองสระพังวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28727 1046030065          โรงเรียนหนองห้ำงฉวีวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28728 1046030066          โรงเรียนหนองห้ำงอ ำนวยวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28729 1046030067          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 35 (ค ำกั ง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28730 1046030068          โรงเรียนมะนำววิทยำเสริม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28731 1046030069          โรงเรียนบ้ำนกุดฝ่ังแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28732 1046030070          โรงเรียนบ้ำนจอมทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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28733 1046030071          โรงเรียนเหล่ำใหญ่วนำสณฑ์ผดุงเวทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28734 1046030072          โรงเรียนดงเหนือประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28735 1046030073          โรงเรียนบ้ำนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28736 1046030074          โรงเรียนเหล่ำไฮงำมวิทยำสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28737 1046030075          โรงเรียนบ้ำนสวนผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28738 1046030076          โรงเรียนบ้ำนหนองเม็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28739 1046030077          โรงเรียนบ้ำนโนนยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28740 1046030078          โรงเรียนกุดปลำค้ำวรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28741 1046030080          โรงเรียนกุดกว้ำงสวำสด์ิวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28742 1046030081          โรงเรียนบ้ำนโพนสวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28743 1046030082          โรงเรียนบ้ำนโนนส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28744 1046030083          โรงเรียนกุดสิมวิทยำสำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28745 1046030084          โรงเรียนบ้ำนดงหมู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28746 1046030085          โรงเรียนกุดตอแก่นรำษฎร์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28747 1046030086          โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยำเสริม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28748 1046030087          โรงเรียนบ้ำนนำวี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28749 1046030088          โรงเรียนหนองแสงถวิลรำษฎร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28750 1046030089          โรงเรียนบ้ำนส้มป่อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28751 1046030090          โรงเรียนบ้ำนกุดกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28752 1046030091          โรงเรียนโคกมะลิวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28753 1046030092          โรงเรียนบ้ำนหนองผือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28754 1046030093          โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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28755 1046030094          โรงเรียนบ้ำนโพนนำดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28756 1046030095          โรงเรียนบ้ำนโพนแพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28757 1046030096          โรงเรียนบ้ำนดินจ่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28758 1046030097          โรงเรียนนักธุรกิจ(บ้ำนโคกสนำม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28759 1046030098          โรงเรียนค ำม่วงจรัสวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28760 1046030099          โรงเรียนทุ่งคลองวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28761 1046030100          โรงเรียนบ้ำนเก่ำเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28762 1046030101          โรงเรียนโป่งนกเปล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28763 1046030102          โรงเรียนบ้ำนค ำพิมูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28764 1046030103          โรงเรียนบ้ำนนำไร่เดียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28765 1046030104          โรงเรียนบ้ำนโนนค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28766 1046030105          โรงเรียนนำทันวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28767 1046030106          โรงเรียนบ้ำนหนองสระพัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28768 1046030107          โรงเรียนบ้ำนโจดนำตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28769 1046030108          โรงเรียนบ้ำนดงสวนพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28770 1046030109          โรงเรียนบ้ำนนำบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28771 1046030110          โรงเรียนสะพำนหินวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28772 1046030111          โรงเรียนบ้ำนโนนศรีสวัสด์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28773 1046030112          โรงเรียนค ำเมยรำษฎร์พัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28774 1046030113          โรงเรียนทุ่งมนรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28775 1046030114          โรงเรียนชุมชนหนองยำงวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28776 1046030115          โรงเรียนบ้ำนหนองม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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28777 1046030116          โรงเรียนบ้ำนโคกเพ่ิมพูนพิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28778 1046030117          โรงเรียนสูงเนินวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28779 1046030118          โรงเรียนบ้ำนใหม่ชัยมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28780 1046030119          โรงเรียนชุมชนโพนพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28781 1046030120          โรงเรียนหนองซองแมวผดุงวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28782 1046030121          โรงเรียนแซงบำดำลบ้ำนบำกวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28783 1046030122          โรงเรียนบ้ำนบัวสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28784 1046030123          โรงเรียนค ำเม็กวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28785 1046030124          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำภูพำนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28786 1046030125          โรงเรียนโพธ์ิค ำประชำสรรพ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28787 1046030126          โรงเรียนบ้ำนบึงบำดำลรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28788 1046030127          โรงเรียนหนองแห้วคุรุรำษฎร์บูรณะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28789 1046030129          โรงเรียนบ้ำนกอกวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28790 1046030130          โรงเรียนบ้ำนแก้งกะอำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28791 1046030131          โรงเรียนบ้ำนขมิ น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28792 1046030132          โรงเรียนหนองบัววิทยำสรรพ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28793 1046030133          โรงเรียนบ้ำนขมิ น (สำขำภูเงิน) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28794 1046030134          โรงเรียนมหำไชยโคกกว้ำงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28795 1046030135          โรงเรียนหนองสนมรำษฎร์อ ำนวย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28796 1046030136          โรงเรียนบ้ำนค ำหม่วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28797 1046030137          โรงเรียนดงบังนำแก้ววิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28798 1046030138          โรงเรียนชุมชนบ้ำนบอนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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28799 1046030139          โรงเรียนบ้ำนสร้ำงแสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28800 1046030140          โรงเรียนบ้ำนค้อรำษฎร์บ ำรุงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28801 1046030141          โรงเรียนบ้ำนหนองป่ำอ้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28802 1046030142          โรงเรียนหนองแสงวิทยำเสริม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28803 1046030143          โรงเรียนบ้ำนโนนสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28804 1046030144          โรงเรียนบ้ำนค ำกุงหนองอิดุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28805 1046030145          โรงเรียนบ้ำนส่ีแยกสมเด็จ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28806 1046030146          โรงเรียนหนองบัวโดนวรนำรถประชำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28807 1046030147          โรงเรียนสมเด็จประชำนุเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28808 1046030148          โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28809 1046030149          โรงเรียนหนองแวงวิทยำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28810 1046030150          โรงเรียนบ้ำนโนนชำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28811 1046030151          โรงเรียนบ้ำนสร้ำงแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28812 1046030152          โรงเรียนบ้ำนหนองผ้ำอ้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28813 1046030153          โรงเรียนโคกกลำงสมเด็จ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28814 1046030154          โรงเรียนค ำไผ่ประชำสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28815 1046030155          โรงเรียนหนองขำมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28816 1046030156          โรงเรียนบ้ำนโนนชำด(สำขำสวนป่ำสมเด็จย่อยท่ี 2) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28817 1046030158          โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28818 1046030159          โรงเรียนบ้ำนนำทัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28819 1046030160          โรงเรียนบ้ำนดงแหลม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28820 1046030161          โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยำสรรพ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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28821 1046030162          โรงเรียนแก่งพฤำชัยวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28822 1046030163          โรงเรียนบ้ำนบึงโคกสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28823 1046030164          โรงเรียนค ำบงพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28824 1046030165          โรงเรียนค ำหมุนผดุงเวทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28825 1046030166          โรงเรียนบ้ำนหนองมะงง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28826 1046030167          โรงเรียนบ้ำนค ำม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28827 1046030168          โรงเรียนบ้ำนปลำขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28828 1046030169          โรงเรียนค่ำยลูกเสือจังหวัดกำฬสินธ์ุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28829 1046030170          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำสีแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28830 1046030171          โรงเรียนไค้นุ่นวิทยำพูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28831 1046030172          โรงเรียนอุปรีศรีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28832 1046030173          โรงเรียนบ้ำนผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28833 1046030174          โรงเรียนนิคมกุฉินำรำยณ์ หมู่ 6 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28834 1046030175          โรงเรียนบ้ำนห้วยผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28835 1046030176          โรงเรียนบ้ำนหนองแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28836 1046030177          โรงเรียนนิคมกุฉินำรำยณ์ หมู่ 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28837 1046030178          โรงเรียนบ้ำนห้วยฝำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28838 1046030179          โรงเรียนบ้ำนหนองขอนแก่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28839 1046030180          โรงเรียนนิคมกุฉินำรำยณ์ หมู่ 3 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28840 1046030181          โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28841 1046030182          โรงเรียนบ้ำนนำคู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28842 1046030183          โรงเรียนบ้ำนวังเวียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

28843 1046030184          โรงเรียนบ้ำนชำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28844 1046030185          โรงเรียนนำสีนวลวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28845 1046030186          โรงเรียนสำมเพ่ือนพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28846 1046030187          โรงเรียนบ้ำนจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28847 1046030188          โรงเรียนโคกนำดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28848 1046030189          โรงเรียนบ้ำนหนองห้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28849 1046030190          โรงเรียนรัชมังคลำภิเษก(บ้ำนนำยอ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28850 1046030191          โรงเรียนนำงำมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28851 1046030192          โรงเรียนหินลำดนำรำยณ์สำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28852 1046030193          โรงเรียนบ้ำนบ่อแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28853 1046030194          โรงเรียนบ้ำนม่วงกุล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28854 1046030195          โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้ำงคเชนทร์พิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28855 1046030196          โรงเรียนบ้ำนพรหมสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28856 1046030197          โรงเรียนบ้ำนน  ำปุ้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28857 1046030198          โรงเรียนบ้ำนโนนศำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28858 1046030199          โรงเรียนบ้ำนจอมศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28859 1046030200          โรงเรียนบ้ำนนำกระเดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28860 1046030201          โรงเรียนบ้ำนกุดตำใกล้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28861 1046030202          โรงเรียนบ้ำนนำกุดสิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28862 1046030203          โรงเรียนบ้ำนหนองขำมป้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28863 1046030614          โรงเรียนกำฬสินธ์ุปัญญำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28864 1046032001          โรงเรียนบัวขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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28865 1046032002          โรงเรียนเขำวงพิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28866 1046032003          โรงเรียนนำมนพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28867 1046032004          โรงเรียนกุฉินำรำยณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28868 1046032005          โรงเรียนพุทโธภำวนำประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28869 1046032006          โรงเรียนมอสวนขิงพิทยำสรรพ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28870 1046032007          โรงเรียนจุมจังพลังรำษฎร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28871 1046032008          โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย กำฬสินธ์ุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28872 1046032009          โรงเรียนสำมขำสว่ำงวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28873 1046032010          โรงเรียนโนนค ำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28874 1046032011          โรงเรียนนำไคร้พิทยำสรรพ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28875 1046032012          โรงเรียนหนองห้ำงพิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28876 1046032013          โรงเรียนค ำม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28877 1046032014          โรงเรียนเนินยำงประชำสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28878 1046032015          โรงเรียนสมเด็จพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28879 1046032016          โรงเรียนมหำไชยพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28880 1046032017          โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28881 1046032018          โรงเรียนประชำรัฐพัฒนศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28882 1046032019          โรงเรียนบัวสำมัคคีพิทยำสรรพ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28883 1046032020          โรงเรียนเมืองสมเด็จ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28884 1046032021          โรงเรียนผำเสวยรังสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28885 1046032022          โรงเรียนห้วยผึ งพิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28886 1046032023          โรงเรียนนิคมหนองแก้วญำณเวที ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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28887 1046032024          โรงเรียนบ้ำนนำคูพัฒนำ(กรป.กลำงอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28888 1046032025          โรงเรียนบ่อแก้วญำณเวทีพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28889 1047010001          โรงเรียนบ้ำนพำนสหรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28890 1047010002          โรงเรียนบ้ำนประชำสุขสันต์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28891 1047010003          โรงเรียนโคกเลำะวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28892 1047010004          โรงเรียนบ้ำนโพนบกสหรำษฎร์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28893 1047010005          โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28894 1047010006          โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28895 1047010007          โรงเรียนบ้ำนโคกก่องสหมิตรวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28896 1047010008          โรงเรียนบ้ำนโคกสูง (สหรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28897 1047010009          โรงเรียนนำยอวัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28898 1047010010          โรงเรียนงิ วด่อนรำษฎร์สำมัคคีบ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28899 1047010011          โรงเรียนบ้ำนดอนหมูโพธ์ิศรีชุมชนพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28900 1047010012          โรงเรียนดอนเชียงบำลรำษฎร์บ ำรุงศิลป์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28901 1047010013          โรงเรียนทุ่งมนพิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28902 1047010014          โรงเรียนชุมชนเชียงเครือรำษฎร์รังสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28903 1047010015          โรงเรียนบ้ำนป่ำหว้ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28904 1047010016          โรงเรียนบ้ำนหนองหอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28905 1047010017          โรงเรียนศิริรำษฎร์วิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28906 1047010018          โรงเรียนบ้ำนดอนเชียงคูณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28907 1047010019          โรงเรียนดงชนเหล่ำแมดบ ำรุงวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28908 1047010020          โรงเรียนบ้ำนหนองมะเกลือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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28909 1047010021          โรงเรียนบ้ำนกุดแข้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28910 1047010022          โรงเรียนบ้ำนนำแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28911 1047010023          โรงเรียนบ้ำนดงขวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28912 1047010024          โรงเรียนบ้ำนดงมะไฟสำมัคคีรำษฎร์อุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28913 1047010025          โรงเรียนบ้ำนโพนก้ำงปลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28914 1047010026          โรงเรียนบ้ำนนำกับแก้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28915 1047010027          โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28916 1047010028          โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ สำขำบ้ำนโพนแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28917 1047010029          โรงเรียนบ้ำนพะโค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28918 1047010030          โรงเรียนท่ำแร่วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28919 1047010031          โรงเรียนท่ำแร่วิทยำ(สำขำบ้ำนหนองบัวทอง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28920 1047010032          โรงเรียนอนุบำลสกลนคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28921 1047010033          โรงเรียนเชิงชุมรำษฎร์นุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28922 1047010034          โรงเรียนสกลนคร(วันครู2501) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28923 1047010035          โรงเรียนนำอ้อยค ำสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28924 1047010036          โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธำตุนำรำยณ์เจงเวง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28925 1047010037          โรงเรียนบ้ำนกกส้มโฮง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28926 1047010038          โรงเรียนธำตุนำเวงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28927 1047010039          โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28928 1047010040          โรงเรียนห้วยปลำใยผดุงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28929 1047010041          โรงเรียนผักแพวบ ำรุงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28930 1047010042          โรงเรียนบ้ำนโพนยำงค ำ กรป.กลำงพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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28931 1047010043          โรงเรียนบ้ำนท่ำเย่ียมน  ำพุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28932 1047010044          โรงเรียนบ้ำนหนองปลำดุกศรีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28933 1047010045          โรงเรียนบ้ำนพังขว้ำงวัฒนศิลป์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28934 1047010046          โรงเรียนบ้ำนดงยอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28935 1047010047          โรงเรียนบ้ำนดงขุมข้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28936 1047010048          โรงเรียนบ้ำนโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28937 1047010049          โรงเรียนบ้ำนพังขว้ำงเหนือ 909 กรป.กลำงอุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28938 1047010050          โรงเรียนห้วยทรำยวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28939 1047010051          โรงเรียนบ้ำนหนองนำเลิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28940 1047010052          โรงเรียนบ้ำนม่วงลำยรำษฎร์ผดุงศิลป์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28941 1047010053          โรงเรียนบ้ำนนำ(คุรุรำษฎรอุทิศวิทยำยน) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28942 1047010054          โรงเรียนบ้ำนดอนแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28943 1047010055          โรงเรียนบ้ำนท่ำม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28944 1047010056          โรงเรียนบ้ำนดอนสัมพันธ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28945 1047010057          โรงเรียนบ้ำนหนองลำด(รำษฎร์อุทิศวิทยำคม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28946 1047010058          โรงเรียนบ้ำนสำยปลำหลำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28947 1047010059          โรงเรียนบ้ำนศรีวิชำครุรำษฎร์อุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28948 1047010060          โรงเรียนบ้ำนพะเนำว์ สำขำบ้ำนนำขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28949 1047010061          โรงเรียนบ้ำนนำค ำวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28950 1047010062          โรงเรียนบ้ำนลำดกะเฌอ(คุรุรำษฎร์ชูวิทย์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28951 1047010063          โรงเรียนบ้ำนพะเนำว์รำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28952 1047010064          โรงเรียนบ้ำนบอนสหรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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28953 1047010065          โรงเรียนบ้ำนหนองแคนสหรำษฎร์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28954 1047010066          โรงเรียนบ้ำนหนองสระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28955 1047010067          โรงเรียนบ้ำนดอนยำง(สหรำษฎร์บ ำรุงวิทย์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28956 1047010068          โรงเรียนบ้ำนหนองปลำน้อย(สุทธะเรืองศิลป์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28957 1047010069          โรงเรียนบ้ำนท่ำวัดคุรุรำษฎร์บ ำรุงวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28958 1047010070          โรงเรียนบ้ำนหนองศำลำรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28959 1047010071          โรงเรียนบ้ำนนำดอกไม้ผดุงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28960 1047010072          โรงเรียนบ้ำนน้อยจอมศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28961 1047010073          โรงเรียนบ้ำนฮำงโฮงประชำอุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28962 1047010074          โรงเรียนอนุบำลกุสุมำลย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28963 1047010075          โรงเรียนบ้ำนอีกุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28964 1047010076          โรงเรียนชุมชนนิรมัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28965 1047010077          โรงเรียนนำเพียงสว่ำงวิทยำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28966 1047010078          โรงเรียนบ้ำนซ่งเต่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28967 1047010079          โรงเรียนบ้ำนกุงศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28968 1047010080          โรงเรียนบ้ำนหนองปลำตอง(ประชำวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28969 1047010081          โรงเรียนนำเพียงสว่ำงวิทยำนุกูล (สำขำศรีคงค ำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28970 1047010082          โรงเรียนบ้ำนนำเพียงเก่ำสนธิรำษฎร์สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28971 1047010083          โรงเรียนบ้ำนโคกม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28972 1047010084          โรงเรียนบ้ำนนำโพธ์ิคุรุรำษฎร์พัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28973 1047010085          โรงเรียนบ้ำนบอนสหรำษฎร์อุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28974 1047010086          โรงเรียนบ้ำนม่วงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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28975 1047010087          โรงเรียนบ้ำนนำดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28976 1047010088          โรงเรียนไพศำลวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28977 1047010089          โรงเรียนบ้ำนโพนแพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28978 1047010090          โรงเรียนบ้ำนกุดฮู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28979 1047010091          โรงเรียนบ้ำนห้วยกอกหนองเค็ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28980 1047010092          โรงเรียนบ้ำนกุดสะกอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28981 1047010093          โรงเรียนบ้ำนอุ่มจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28982 1047010094          โรงเรียนบ้ำนโคกสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28983 1047010095          โรงเรียนแก้งค ำประชำสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28984 1047010096          โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภำพท่ี211 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28985 1047010097          โรงเรียนบ้ำนสนำมบิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28986 1047010098          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวสร้ำงวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28987 1047010099          โรงเรียนบ้ำนงิ วศิริรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28988 1047010100          โรงเรียนบ้ำนจันทร์เพ็ญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28989 1047010101          โรงเรียนบ้ำนห้วยหวด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28990 1047010102          โรงเรียนบ้ำนกวนบุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28991 1047010103          โรงเรียนบ้ำนโคกกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28992 1047010104          โรงเรียนนำงอยโพนปลำโหล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28993 1047010105          โรงเรียนอนุบลเต่ำงอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28994 1047010106          โรงเรียนบ้ำนนำอ่ำงม่วงค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28995 1047010107          โรงเรียนบ้ำนนำตำลค ำข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28996 1047010108          โรงเรียนบ้ำนหนองบึงทวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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28997 1047010109          โรงเรียนบ้ำนดงหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28998 1047010110          โรงเรียนบ้ำนด่ำนม่วงค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
28999 1047010111          โรงเรียนบ้ำนลำดค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29000 1047010112          โรงเรียนบ้ำนป่ำปอสหพัฒนศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29001 1047010113          โรงเรียนบ้ำนหนองกอมป่ำขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29002 1047010114          โรงเรียนบ้ำนม่วงไข่ประชำรำษฎร์สงเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29003 1047010115          โรงเรียนบ้ำนนำมนประชำสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29004 1047010116          โรงเรียนบ้ำนห้วยหีบวิทยำธำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29005 1047010117          โรงเรียนบ้ำนนำสีนวล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29006 1047010118          โรงเรียนบ้ำนห้วยแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29007 1047010119          โรงเรียนบ้ำนหนองแข้โนนมำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29008 1047010120          โรงเรียนบ้ำนตองโขบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29009 1047010121          โรงเรียนอนุบำลโคกศรีสุพรรณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29010 1047010122          โรงเรียนบ้ำนแมดนำท่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29011 1047010123          โรงเรียนบ้ำนโพนทองประชำอุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29012 1047010124          โรงเรียนบ้ำนไร่นำดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29013 1047010125          โรงเรียนบ้ำนห้วยยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29014 1047010126          โรงเรียนบ้ำนดงหนองเหียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29015 1047010127          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำโพนค้อเหล่ำรำษฎร์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29016 1047010128          โรงเรียนบ้ำนโนนกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29017 1047010129          โรงเรียนบ้ำนเชียงสือรำษฎร์อ ำนวย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29018 1047010130          โรงเรียนนำแก้วพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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29019 1047010131          โรงเรียนบ้ำนกลำงนำเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29020 1047010132          โรงเรียนบ้ำนหนองกระบอกรำษฎร์อุทิศวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29021 1047010133          โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29022 1047010134          โรงเรียนบ้ำนโคกแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29023 1047010135          โรงเรียนบ้ำนนำเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29024 1047010136          โรงเรียนบ้ำนนำตงสหรำษฎร์อุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29025 1047010137          โรงเรียนบ้ำนป่ำผำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29026 1047010138          โรงเรียนบ้ำนปุ่งสหรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29027 1047010139          โรงเรียนโพนงำมโคกวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29028 1047010140          โรงเรียนบ้ำนแป้นสำมัคคีรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29029 1047010141          โรงเรียนท่ำศำลำรำษฎร์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29030 1047010142          โรงเรียนบ้ำนน  ำพุคุรุรำษฎร์สงเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29031 1047010143          โรงเรียนโพนบกผดุงศำสตร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29032 1047010144          โรงเรียนอนุบำลโพนนำแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29033 1047010145          โรงเรียนบ้ำนโพนวัฒนำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29034 1047010146          โรงเรียนบ้ำนวังปลำเซือม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29035 1047010147          โรงเรียนบ้ำนนำจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29036 1047010148          โรงเรียนบ้ำนกกปลำซิวนำโด่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29037 1047010149          โรงเรียนบ้ำนหนองครองรำษฎร์ประสงค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29038 1047010151          โรงเรียนบ้ำนโคกภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29039 1047010152          โรงเรียนเข่ือนน  ำพุง (สำขำท่ำเจริญ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29040 1047010153          โรงเรียนบ้ำนบ่อเดือนห้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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29041 1047010154          โรงเรียนอนุบำลภูพำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29042 1047010155          โรงเรียนบ้ำนยำงโล้นเจริญรำษฎรไพบูลย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29043 1047010156          โรงเรียนเข่ือนน  ำพุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29044 1047010157          โรงเรียนบ้ำนสร้ำงแก้วรำษฎร์พัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29045 1047010158          โรงเรียนชุมชนบ้ำนสร้ำงค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29046 1047010159          โรงเรียนบ้ำนชมภูพำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29047 1047010160          โรงเรียนบ้ำนสะพำนสำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29048 1047010161          โรงเรียนบ้ำนใหม่พัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29049 1047010163          โรงเรียนบ้ำนต้อนรำษฎร์ด ำรงวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29050 1047010164          โรงเรียนน  ำพุงจัดระเบียบวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29051 1047010165          โรงเรียนบ้ำนฮ่องสิมประชำสรร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29052 1047010166          โรงเรียนบ้ำนหลุบเลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29053 1047010167          โรงเรียนบ้ำนหนองครอง สำขำนำผำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29054 1047010168          โรงเรียนบ้ำนใหม่พัฒนำ(สำขำภูพำนทอง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29055 1047012001          โรงเรียนสกลรำชวิทยำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29056 1047012002          โรงเรียนดงมะไฟวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29057 1047012003          โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29058 1047012004          โรงเรียนธำตุนำรำยณ์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29059 1047012005          โรงเรียนท่ำแร่ศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29060 1047012006          โรงเรียนสกลรำชวิทยำนุกูล 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29061 1047012007          โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงครองรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29062 1047012008          โรงเรียนกุสุมำลย์วิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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29063 1047012009          โรงเรียนโพธิแสนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29064 1047012010          โรงเรียนเต่ำงอยพัฒนศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29065 1047012011          โรงเรียนร่มเกล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29066 1047012012          โรงเรียนด่ำนม่วงค ำพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29067 1047012013          โรงเรียนโพนพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29068 1047012014          โรงเรียนค ำเพ่ิมพิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29069 1047012015          โรงเรียนท่ำนผู้หญิงจันทิมำพ่ึงบำรมี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29070 1047020001          โรงเรียนกุดบำกรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29071 1047020002          โรงเรียนบ้ำนกุดแฮดวัฒนรำษฎร์ผดุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29072 1047020003          โรงเรียนบ้ำนบัวคุรุรำษฎร์สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29073 1047020004          โรงเรียนชุมชนบ้ำนกุดไห ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29074 1047020005          โรงเรียนบ้ำนกลำง ผดุงรำษฎร์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29075 1047020006          โรงเรียนบ้ำนค้อน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29076 1047020007          โรงเรียนบ้ำนค้อใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29077 1047020008          โรงเรียนบ้ำนงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29078 1047020009          โรงเรียนบ้ำนนำม่องดงนิมิตวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29079 1047020010          โรงเรียนบ้ำนกุดน  ำใส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29080 1047020011          โรงเรียนบ้ำนหนองค้ำดำรกำนนท์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29081 1047020012          โรงเรียนบ้ำนนำขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29082 1047020013          โรงเรียนบ้ำนโพนงำมคุรุรำษฎร์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29083 1047020014          โรงเรียนบ้ำนหนองสะไนรำษฎร์รังสฤษฏ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29084 1047020015          โรงเรียนบ้ำนเชิงดอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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29085 1047020016          โรงเรียนบ้ำนดอนม่วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29086 1047020017          โรงเรียนบ้ำนหนองเด่ินดอนขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29087 1047020018          โรงเรียนบ้ำนช้ำงม่ิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29088 1047020019          โรงเรียนบ้ำนหนองโดกนำค ำโนนธำตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29089 1047020020          โรงเรียนบ้ำนอุ่มไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29090 1047020021          โรงเรียนบ้ำนตำลเลียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29091 1047020022          โรงเรียนบ้ำนเชิงชุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29092 1047020023          โรงเรียนบ้ำนโนนพอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29093 1047020024          โรงเรียนบ้ำนกุดน  ำขุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29094 1047020025          โรงเรียนบ้ำนนำขำมผดุงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29095 1047020026          โรงเรียนบ้ำนถ่อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29096 1047020027          โรงเรียนบ้ำนห้วยบุ่นนำทัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29097 1047020028          โรงเรียนบ้ำนหนองผือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29098 1047020029          โรงเรียนบ้ำนนำเลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29099 1047020030          โรงเรียนบ้ำนอูนดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29100 1047020031          โรงเรียนบ้ำนนำใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29101 1047020032          โรงเรียนบ้ำนผักค ำภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29102 1047020033          โรงเรียนบ้ำนโนนเรือตอเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29103 1047020034          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 62 (บ้ำนนำหัวบ่อบัวหนองเม็ก) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29104 1047020035          โรงเรียนบ้ำนกลำงหนองดินด ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29105 1047020036          โรงเรียนบ้ำนนำสำวนำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29106 1047020037          โรงเรียนชุมชนบ้ำนนำดีหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

29107 1047020038          โรงเรียนบ้ำนภูเพ็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29108 1047020039          โรงเรียนบ้ำนบะฮี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29109 1047020040          โรงเรียนบ้ำนท่ำสองคอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29110 1047020041          โรงเรียนบ้ำนนำตำกำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29111 1047020042          โรงเรียนบ้ำนสร้ำงหินวิทยำนุเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29112 1047020043          โรงเรียนบ้ำนบะหัวเมย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29113 1047020044          โรงเรียนอนุบำลพรรณำนิคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29114 1047020045          โรงเรียนวัดสุทธิมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29115 1047020046          โรงเรียนบ้ำนม่วงไข่บ้ำนเม็ก(โพธ์ิชัยวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29116 1047020047          โรงเรียนบ้ำนบะทองนำหัวช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29117 1047020048          โรงเรียนพรรณำวิทยำ(สำขำบ้ำนหนองทุ่ม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29118 1047020049          โรงเรียนชุมชนบดมำดพอกน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29119 1047020050          โรงเรียนบ้ำนคำงฮุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29120 1047020051          โรงเรียนบ้ำนสมสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29121 1047020052          โรงเรียนบ้ำนพอกใหญดอนต้นม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29122 1047020053          โรงเรียนบ้ำนสูงเนินสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29123 1047020054          โรงเรียนบ้ำนทิดไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29124 1047020055          โรงเรียนบ้ำนค ำแหว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29125 1047020056          โรงเรียนบ้ำนไร่บ้ำนไฮ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29126 1047020057          โรงเรียนบ้ำนค ำข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29127 1047020058          โรงเรียนบ้ำนโนนอุดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29128 1047020059          โรงเรียนบ้ำนโคก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

29129 1047020060          โรงเรียนบ้ำนเสำขวัญกุดก้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29130 1047020061          โรงเรียนบ้ำนหินแตก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29131 1047020062          โรงเรียนบ้ำนวังยำง(วังยำงวิทยำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29132 1047020063          โรงเรียนบ้ำนบึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29133 1047020064          โรงเรียนบ้ำนหนองหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29134 1047020065          โรงเรียนบ้ำนเปือย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29135 1047020066          โรงเรียนบ้ำนขมิ น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29136 1047020067          โรงเรียนบ้ำนบัว (สระพังวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29137 1047020068          โรงเรียนบ้ำนสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29138 1047020069          โรงเรียนบ้ำนดอนกอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29139 1047020070          โรงเรียนบ้ำนโนนทรำยค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29140 1047020071          โรงเรียนบ้ำนนำถ่อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29141 1047020072          โรงเรียนบ้ำนต้นผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29142 1047020073          โรงเรียนบ้ำนโพนสวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29143 1047020074          โรงเรียนบ้ำนนำล้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29144 1047020075          โรงเรียนบ้ำนขัวขอนแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29145 1047020076          โรงเรียนบ้ำนดอนดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29146 1047020077          โรงเรียนบ้ำนโนนขมิ น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29147 1047020078          โรงเรียนบ้ำนโคกสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29148 1047020079          โรงเรียนบ้ำนพังโคน(จ ำปำสำมัคคีวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29149 1047020080          โรงเรียนบ้ำนนำเหมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29150 1047020081          โรงเรียนบ้ำนดอนตำลโนนสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

29151 1047020082          โรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำปล้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29152 1047020083          โรงเรียนบ้ำนสร้ำงขุ่ย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29153 1047020084          โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29154 1047020085          โรงเรียนบ้ำนผ้ำขำวโพนแพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29155 1047020086          โรงเรียนบ้ำนม่วงค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29156 1047020087          โรงเรียนบ้ำนดอนหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29157 1047020088          โรงเรียนบ้ำนนำแยง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29158 1047020089          โรงเรียนบ้ำนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29159 1047020090          โรงเรียนบ้ำนแร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29160 1047020091          โรงเรียนบ้ำนสมสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29161 1047020092          โรงเรียนบ้ำนหนองแคนโคกสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29162 1047020093          โรงเรียนบ้ำนหนองไฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29163 1047020094          โรงเรียนบ้ำนหนองบัว(สำขำนำเชือก) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29164 1047020095          โรงเรียนชุมชนบ้ำนฝ่ังแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29165 1047020096          โรงเรียนบ้ำนท่ำลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29166 1047020097          โรงเรียนบ้ำนสงเปลือย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29167 1047020098          โรงเรียนบ้ำนไฮหย่อง (ภูเงินประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29168 1047020099          โรงเรียนบ้ำนอุ่มเหม้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29169 1047020100          โรงเรียนบ้ำนดงสวรรค์หนองนกกด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29170 1047020102          โรงเรียนบ้ำนค้อเขียวพิทยำภูมิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29171 1047020103          โรงเรียนบ้ำนดงบัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29172 1047020104          โรงเรียนบ้ำนโคกตำดทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

29173 1047020105          โรงเรียนบ้ำนดอนส้มโฮงวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29174 1047020106          โรงเรียนบ้ำนทุ่งเชือก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29175 1047020107          โรงเรียนบ้ำนหนองกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29176 1047020108          โรงเรียนบ้ำนหนองแปน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29177 1047020109          โรงเรียนบ้ำนค ำบ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29178 1047020110          โรงเรียนบ้ำนค ำบิดโคกโพนยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29179 1047020111          โรงเรียนบ้ำนตำดภูวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29180 1047020112          โรงเรียนบ้ำนดงค ำโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29181 1047020113          โรงเรียนบ้ำนดอนยำนำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29182 1047020114          โรงเรียนบ้ำนโคกศำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29183 1047020115          โรงเรียนบ้ำนผักตบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29184 1047020116          โรงเรียนบ้ำนไฮ่ปลำโหล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29185 1047020117          โรงเรียนบ้ำนนำบ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29186 1047020118          โรงเรียนบ้ำนงิ วพังฮอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29187 1047020119          โรงเรียนบ้ำนโพนไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29188 1047020120          โรงเรียนบ้ำนห้วยบำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29189 1047020121          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำโพนทองขอนขว้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29190 1047020122          โรงเรียนบ้ำนหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29191 1047020123          โรงเรียนวำริชภูมิพิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29192 1047020124          โรงเรียนบ้ำนธำตุกุดพร้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29193 1047020125          โรงเรียนบ้ำนกุดตะกำบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29194 1047020126          โรงเรียนบ้ำนจ ำปำศิริรำษฎร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

29195 1047020127          โรงเรียนบ้ำนหนองลำดวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29196 1047020128          โรงเรียนบ้ำนดอนยำวประชำกรอุปกำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29197 1047020129          โรงเรียนบ้ำนห้วยเหล็กไฟ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29198 1047020130          โรงเรียนบ้ำนดงสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29199 1047020131          โรงเรียนบ้ำนหนองเบญจ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29200 1047020132          โรงเรียนบ้ำนสุวรรณคำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29201 1047020133          โรงเรียนบ้ำนอูนโคก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29202 1047020134          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวบำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29203 1047020135          โรงเรียนบ้ำนโคกมะนำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29204 1047020136          โรงเรียนบ้ำนหนองผักเทียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29205 1047020137          โรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองปลิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29206 1047020138          โรงเรียนบ้ำนค้อใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29207 1047020139          โรงเรียนบ้ำนขำม(ขำมเขตวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29208 1047020140          โรงเรียนบ้ำนหนองแคหนองโข่ย(อ ำนวยศิลป์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29209 1047020141          โรงเรียนชุมพลศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29210 1047020142          โรงเรียนค ำเจริญวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29211 1047020143          โรงเรียนบ้ำนกุดจิกนำสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29212 1047020144          โรงเรียนบ้ำนนำดินจ่ี (รวมธรรมรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29213 1047020145          โรงเรียนบ้ำนยำงค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29214 1047020146          โรงเรียนบ้ำนค ำสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29215 1047020147          โรงเรียนบ้ำนปลวกธำตุโสภำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29216 1047020148          โรงเรียนบ้ำนหนองหมำกแซว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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29217 1047020149          โรงเรียนบ้ำนดงจันทูหนองไผ่(รำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29218 1047020150          โรงเรียนบ้ำนโคกสี(จตุรภูมิพิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29219 1047020151          โรงเรียนบ้ำนโคกคอนดอนม่วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29220 1047020152          โรงเรียนบ้ำนบึงโน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29221 1047020153          โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29222 1047020154          โรงเรียนบ้ำนท่ำสะอำด(สวรรค์คงคำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29223 1047020155          โรงเรียนบ้ำนตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29224 1047020156          โรงเรียนบ้ำนตำลโกน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29225 1047020157          โรงเรียนบ้ำนเล่ำ(ประชำนุเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29226 1047020158          โรงเรียนบ้ำนหนองดินด ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29227 1047020159          โรงเรียนบ้ำนตำลเนิ ง (โพธิรำชอ ำนวย) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29228 1047020160          โรงเรียนบ้ำนหนองหลักช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29229 1047020161          โรงเรียนบ้ำนนำเตียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29230 1047020162          โรงเรียนบ้ำนหนองหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29231 1047020163          โรงเรียนทรำยมูลหนองกุงทรำยศรีพิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29232 1047020164          โรงเรียนบ้ำนเตำไหสร้ำงแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29233 1047020165          โรงเรียนบ้ำนม้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29234 1047020166          โรงเรียนบ้ำนดอนยำนำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29235 1047020167          โรงเรียนบ้ำนค ำเม็ก(พัฒนะบ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29236 1047020168          โรงเรียนบ้ำนหนองหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29237 1047020169          โรงเรียนบ้ำนหินโงมโนนสร้ำงไพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29238 1047020170          โรงเรียนบ้ำนโคกหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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29239 1047020171          โรงเรียนบ้ำนคันชำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29240 1047020172          โรงเรียนบ้ำนหนองหอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29241 1047020173          โรงเรียนบ้ำนธำตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29242 1047020174          โรงเรียนบ้ำนบงใต้โนนรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29243 1047020175          โรงเรียนบ้ำนยำงงำม(สำครเขตอุดม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29244 1047020176          โรงเรียนบ้ำนบ่อร้ำง (ผลำนิวรรต) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29245 1047020177          โรงเรียนบ้ำนนำดอกไม้ห้วยไร่สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29246 1047020178          โรงเรียนบ้ำนโคกหนองกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29247 1047020179          โรงเรียนบ้ำนค ำนำดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29248 1047020180          โรงเรียนชุมชนบงเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29249 1047020181          โรงเรียนบ้ำนดอนหัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29250 1047020182          โรงเรียนบ้ำนขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29251 1047020183          โรงเรียนบ้ำนบำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29252 1047020184          โรงเรียนบ้ำนจ ำปำนำถ่อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29253 1047020185          โรงเรียนบ้ำนโคกสวัสดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29254 1047020186          โรงเรียนบ้ำนโนนสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29255 1047020187          โรงเรียนบ้ำนหนองกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29256 1047020188          โรงเรียนบ้ำนต้ำยนำคูณวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29257 1047020189          โรงเรียนบ้ำนดอนม่วงไข่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29258 1047020190          โรงเรียนบ้ำนค ำไชยวำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29259 1047020191          โรงเรียนบ้ำนนำทม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29260 1047020192          โรงเรียนบ้ำนค ำสะแนน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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29261 1047020193          โรงเรียนบ้ำนหนำมแท่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29262 1047020194          โรงเรียนบ้ำนถ่อน คุรุรำษฎร์สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29263 1047020195          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวแพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29264 1047020196          โรงเรียนบ้ำนค ำเจริญรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29265 1047020197          โรงเรียนบ้ำนหนองตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29266 1047020198          โรงเรียนบ้ำนทุ่งปลำกัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29267 1047020199          โรงเรียนบ้ำนหนองหอยคัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29268 1047020200          โรงเรียนบ้ำนโมน(เกำะแก้ววิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29269 1047020201          โรงเรียนบ้ำนพันนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29270 1047020202          โรงเรียนบ้ำนถ่อน ต.พันนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29271 1047020203          โรงเรียนบ้ำนค ำตำนำ (อรัญวำสวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29272 1047020204          โรงเรียนบ้ำนโพนสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29273 1047020205          โรงเรียนบ้ำนค้อโพนสวำงยำงชุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29274 1047020206          โรงเรียนบ้ำนดอนเชียงยืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29275 1047020207          โรงเรียนบ้ำนค ำชนดงต้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29276 1047020208          โรงเรียนบ้ำนนำงัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29277 1047020209          โรงเรียนบ้ำนโคกสีไค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29278 1047020210          โรงเรียนชุมชนบ้ำนสร้ำงดู่ดอนเขือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29279 1047020211          โรงเรียนบ้ำนแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29280 1047020212          โรงเรียนบ้ำนโนนเสำขวัญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29281 1047020213          โรงเรียนบ้ำนโพนงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29282 1047020214          โรงเรียนบ้ำนสร้ำงแป้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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29283 1047020215          โรงเรียนบ้ำนหนองชำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29284 1047020216          โรงเรียนบ้ำนง่อนหนองพะเนำว์(มิตรภำพท่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29285 1047020217          โรงเรียนบ้ำนดงสวรรค์(คุรุรำษฎร์รังสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29286 1047020218          โรงเรียนอนุบำลสว่ำงแดนดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29287 1047020219          โรงเรียนบ้ำนหนองทุ่ม(พุทธำนุเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29288 1047020220          โรงเรียนบ้ำนเปือยทำนตะวันพิทยำสรรพ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29289 1047020221          โรงเรียนบ้ำนหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29290 1047020222          โรงเรียนหนองหลวงวิทยำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29291 1047020223          โรงเรียนบ้ำนโคกดินแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29292 1047020224          โรงเรียนบ้ำนโคกส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29293 1047020225          โรงเรียนบ้ำนชุมชัยหนองย่ำงชิ น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29294 1047020226          โรงเรียนบ้ำนชัยชนะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29295 1047020227          โรงเรียนชุมชนบ้ำนท่ำศิลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29296 1047020228          โรงเรียนบ้ำนภูตะคำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29297 1047020229          โรงเรียนบ้ำนสีสุกห้วยโมง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29298 1047020230          โรงเรียนบ้ำนค ำก้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29299 1047020231          โรงเรียนบ้ำนท่ำวำรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29300 1047020232          โรงเรียนบ้ำนปทุมวำปี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29301 1047020233          โรงเรียนบ้ำนหนองแวง (ประชำรำษฎร์อ ำนวย) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29302 1047020234          โรงเรียนบ้ำนโพนสวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29303 1047020235          โรงเรียนบ้ำนบ่อแกใหญ่(มิตรภำพท่ี 36) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29304 1047020236          โรงเรียนอภัยด ำรงธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

29305 1047020237          โรงเรียนบ้ำนหนองม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29306 1047020238          โรงเรียนบ้ำนโคกสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29307 1047020239          โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29308 1047020240          โรงเรียนบ้ำนดงแสนตอ(ผดุงรำษฎร์วิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29309 1047020241          โรงเรียนบ้ำนกุดแสง(ธำรำประชำบ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29310 1047020242          โรงเรียนบ้ำนไทยเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29311 1047020243          โรงเรียนอุดมสังวรวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29312 1047020244          โรงเรียนชุมชนส่องดำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29313 1047020245          โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29314 1047020246          โรงเรียนบ้ำนทันสมัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29315 1047020247          โรงเรียนบ้ำนหนองกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29316 1047022001          โรงเรียนพังโคนวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29317 1047022002          โรงเรียนกุดบำกพัฒนำศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29318 1047022003          โรงเรียนพรรณำวุฒำจำรย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29319 1047022004          โรงเรียนบ้ำนบัวรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29320 1047022005          โรงเรียนล ำปลำหำงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29321 1047022006          โรงเรียนร่มไทรวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29322 1047022007          โรงเรียนเทพสวัสด์ิวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29323 1047022008          โรงเรียนภูริทัตต์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29324 1047022009          โรงเรียนบะฮีวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29325 1047022010          โรงเรียนช้ำงม่ิงพิทยำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29326 1047022011          โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 53 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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29327 1047022012          โรงเรียนมัธยมวำริชภูมิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29328 1047022013          โรงเรียนธรรมบวรวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29329 1047022014          โรงเรียนวำริชวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29330 1047022015          โรงเรียนนิคมน  ำอูนเจริญวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29331 1047022016          โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29332 1047022017          โรงเรียนแวงพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29333 1047022018          โรงเรียนหนองหลวงศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29334 1047022019          โรงเรียนโคกสีวิทยำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29335 1047022020          โรงเรียนบงเหนือวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29336 1047022021          โรงเรียนสว่ำงแดนดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29337 1047022022          โรงเรียนส่องดำววิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29338 1047030001          โรงเรียนบ้ำนกุดเรือค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29339 1047030002          โรงเรียนบ้ำนจ ำปำดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29340 1047030003          โรงเรียนบ้ำนห้วยน  ำเท่ียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29341 1047030004          โรงเรียนบ้ำนขัวก่ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29342 1047030005          โรงเรียนบ้ำนขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29343 1047030006          โรงเรียนบ้ำนวังเวิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29344 1047030007          โรงเรียนบ้ำนส้งเปือย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29345 1047030008          โรงเรียนบ้ำนหนองนำแซงโนนงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29346 1047030009          โรงเรียนบ้ำนโคกถำวร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29347 1047030010          โรงเรียนบ้ำนคอนศรีบะสะแบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29348 1047030011          โรงเรียนบ้ำนนำโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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29349 1047030012          โรงเรียนบ้ำนค ำเจริญสำมแยกรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29350 1047030013          โรงเรียนบ้ำนคูสะคำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29351 1047030014          โรงเรียนบ้ำนหนองปลำหมัดบัวงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29352 1047030015          โรงเรียนบ้ำนโคกแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29353 1047030016          โรงเรียนบ้ำนเด่ือศรีคันไชย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29354 1047030017          โรงเรียนบ้ำนขุนภูมิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29355 1047030018          โรงเรียนบ้ำนยำงค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29356 1047030019          โรงเรียนบ้ำนโนนแพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29357 1047030020          โรงเรียนชุมชนบ้ำนโพธ์ิตำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29358 1047030021          โรงเรียนบ้ำนวังหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29359 1047030022          โรงเรียนบ้ำนนำอวนน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29360 1047030023          โรงเรียนบ้ำนโคกกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29361 1047030024          โรงเรียนบ้ำนโคกสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29362 1047030025          โรงเรียนบ้ำนท่ำศรีไคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29363 1047030026          โรงเรียนบ้ำนธำตุตำลเด่ียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29364 1047030027          โรงเรียนบ้ำนหนองตำกวย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29365 1047030028          โรงเรียนบ้ำนท่ำเย่ียมโนนคอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29366 1047030029          โรงเรียนบ้ำนหนองฮำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29367 1047030030          โรงเรียนบ้ำนโนนแต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29368 1047030031          โรงเรียนบ้ำนกุดจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29369 1047030032          โรงเรียนบ้ำนหนองขุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29370 1047030033          โรงเรียนบ้ำนหนองม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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29371 1047030034          โรงเรียนบ้ำนดอนมุยหนองแฝก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29372 1047030035          โรงเรียนบ้ำนกุดเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29373 1047030036          โรงเรียนบ้ำนหนองแสงค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29374 1047030037          โรงเรียนบ้ำนนำซอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29375 1047030038          โรงเรียนบ้ำนหนองนำหำรสมสนุกวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29376 1047030039          โรงเรียนบ้ำนดอนยำนำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29377 1047030040          โรงเรียนบ้ำนหินเหิบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29378 1047030041          โรงเรียนบ้ำนสุวรรณคีรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29379 1047030042          โรงเรียนบ้ำนห้วยโทงดอนสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29380 1047030043          โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิชัยแหลมทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29381 1047030044          โรงเรียนบ้ำนปลำหลำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29382 1047030045          โรงเรียนบ้ำนนำง่ำมเล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29383 1047030046          โรงเรียนบ้ำนวำนรนิวำส(รำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29384 1047030047          โรงเรียนบ้ำนวังบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29385 1047030048          โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29386 1047030049          โรงเรียนบ้ำนโนนอุดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29387 1047030050          โรงเรียนบ้ำนดอนแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29388 1047030051          โรงเรียนบ้ำนแก้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29389 1047030052          โรงเรียนบ้ำนโคกสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29390 1047030053          โรงเรียนบ้ำนศรีวิชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29391 1047030054          โรงเรียนบ้ำนห้วยแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29392 1047030055          โรงเรียนบ้ำนห้วยหินลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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29393 1047030056          โรงเรียนบ้ำนห้วยหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29394 1047030057          โรงเรียนบ้ำนโนนทับช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29395 1047030058          โรงเรียนบ้ำนวังเย่ียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29396 1047030059          โรงเรียนบ้ำนโพนสวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29397 1047030060          โรงเรียนบ้ำนหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29398 1047030061          โรงเรียนบ้ำนโนนเจริญศิลป์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29399 1047030062          โรงเรียนบ้ำนนำบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29400 1047030063          โรงเรียนบ้ำนโคกก่องหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29401 1047030064          โรงเรียนบ้ำนนำจำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29402 1047030065          โรงเรียนบ้ำนตำดโตน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29403 1047030066          โรงเรียนบ้ำนบะป่ำคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29404 1047030067          โรงเรียนบ้ำนน  ำบุ้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29405 1047030068          โรงเรียนบ้ำนเชียงเพ็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29406 1047030069          โรงเรียนบ้ำนทุ่งโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29407 1047030070          โรงเรียนบ้ำนหนองสนม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29408 1047030071          โรงเรียนบ้ำนโพนแพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29409 1047030072          โรงเรียนบ้ำนโนนชนะสังคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29410 1047030073          โรงเรียนบ้ำนนำคอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29411 1047030074          โรงเรียนบ้ำนก่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29412 1047030075          โรงเรียนบ้ำนบะนกทำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29413 1047030076          โรงเรียนบ้ำนนำยม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29414 1047030077          โรงเรียนบ้ำนวังโพน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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29415 1047030078          โรงเรียนบ้ำนอินทร์แปลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29416 1047030079          โรงเรียนบ้ำนโคกก่องคูสะคำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29417 1047030080          โรงเรียนบ้ำนค ำตำกล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29418 1047030081          โรงเรียนบ้ำนหนองพอกน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29419 1047030082          โรงเรียนบ้ำนหนองเหมือดเม่ียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29420 1047030083          โรงเรียนบ้ำนผำศักด์ิทรัพย์เจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29421 1047030084          โรงเรียนบ้ำนแสนสุขสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29422 1047030085          โรงเรียนบ้ำนสันติสุขสระแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29423 1047030086          โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29424 1047030087          โรงเรียนบ้ำนหนองแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29425 1047030088          โรงเรียนบ้ำนดอนค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29426 1047030089          โรงเรียนบ้ำนนำแต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29427 1047030090          โรงเรียนแพดพิทยำรัตน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29428 1047030091          โรงเรียนบ้ำนตำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29429 1047030092          โรงเรียนบ้ำนกุดจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29430 1047030093          โรงเรียนบ้ำนดงบัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29431 1047030094          โรงเรียนบ้ำนดงอีด่อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29432 1047030095          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวสิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29433 1047030096          โรงเรียนบ้ำนนำถ่อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29434 1047030097          โรงเรียนบ้ำนเพีย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29435 1047030098          โรงเรียนบ้ำนท่ำงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29436 1047030100          โรงเรียนบ้ำนดงห้วยเปลือย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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29437 1047030101          โรงเรียนนำข่ำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29438 1047030102          โรงเรียนบ้ำนหนองลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29439 1047030103          โรงเรียนบ้ำนหนองท่มท่ำกระดัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29440 1047030104          โรงเรียนบ้ำนซ่อมดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29441 1047030105          โรงเรียนบ้ำนขี เหล็กเหล่ำสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29442 1047030106          โรงเรียนบ้ำนด่ำนสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29443 1047030107          โรงเรียนขำวสง่ำเจริญวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29444 1047030108          โรงเรียนบ้ำนดงหม้อทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29445 1047030109          โรงเรียนบ้ำนค ำยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29446 1047030110          โรงเรียนบ้ำนดงเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29447 1047030111          โรงเรียนบ้ำนดอนแดงค ำอ้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29448 1047030112          โรงเรียนบ้ำนท่ำช้ำงเจริญไพศำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29449 1047030113          โรงเรียนบ้ำนค ำปลำฝำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29450 1047030114          โรงเรียนบ้ำนหนองแอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29451 1047030115          โรงเรียนบ้ำนน  ำจั น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29452 1047030116          โรงเรียนบ้ำนโนนไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29453 1047030117          โรงเรียนบ้ำนสำมแยกพิทักษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29454 1047030118          โรงเรียนบ้ำนโนนสะอำดนำเหมือด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29455 1047030119          โรงเรียนชุมชนนำเต่ำสุขสวรรค์(ประชำรำษฎ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29456 1047030120          โรงเรียนบ้ำนพุทธรักษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29457 1047030121          โรงเรียนบ้ำนค ำภูทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29458 1047030122          โรงเรียนสร้ำงแก้วอ่ำงค ำค้ออ ำนวยวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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29459 1047030123          โรงเรียนบ้ำนลึมบอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29460 1047030124          โรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภำพท่ี 81 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29461 1047030125          โรงเรียนบ้ำนหว้ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29462 1047030126          โรงเรียนบ้ำนสรศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29463 1047030127          โรงเรียนบ้ำนจำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29464 1047030128          โรงเรียนบ้ำนดงยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29465 1047030129          โรงเรียนอนุบำลบ้ำนม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29466 1047030130          โรงเรียนบ้ำนนำดอกไม้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29467 1047030131          โรงเรียนชุมชนบ้ำนมำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29468 1047030132          โรงเรียนนำจำนกล้วยน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29469 1047030133          โรงเรียนบ้ำนหนองบ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29470 1047030134          โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29471 1047030135          โรงเรียนบ้ำนบ่อแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29472 1047030136          โรงเรียนบ้ำนหนองกว่ัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29473 1047030137          โรงเรียนบ้ำนค ำลอดพื น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29474 1047030138          โรงเรียนบ้ำนนำดูนนำดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29475 1047030139          โรงเรียนบ้ำนโนนแสบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29476 1047030140          โรงเรียนชุมชนบ้ำนห้วยหลัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29477 1047030141          โรงเรียนบ้ำนห้วยทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29478 1047030142          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำผักใส่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29479 1047030143          โรงเรียนบ้ำนท่ำก้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29480 1047030144          โรงเรียนบ้ำนดอนแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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29481 1047030145          โรงเรียนบ้ำนท่ำควำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29482 1047030146          โรงเรียนบ้ำนนำหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29483 1047030147          โรงเรียนบ้ำนโพนก่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29484 1047030148          โรงเรียนบ้ำนโนนสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29485 1047030149          โรงเรียนบ้ำนสงเปือย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29486 1047030150          โรงเรียนบ้ำนนำกะทำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29487 1047030151          โรงเรียนบ้ำนนำฮี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29488 1047030152          โรงเรียนบ้ำนบะหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29489 1047030153          โรงเรียนบ้ำนบะยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29490 1047030154          โรงเรียนบ้ำนวังม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29491 1047030155          โรงเรียนบ้ำนเม่นน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29492 1047030156          โรงเรียนบ้ำนดงสำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29493 1047030157          โรงเรียนบ้ำนเสำวัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29494 1047030158          โรงเรียนบ้ำนท่ำแร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29495 1047030159          โรงเรียนบ้ำนดงเสียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29496 1047030160          โรงเรียนบ้ำนดงมะกุ้ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29497 1047030161          โรงเรียนชุมชนบ้ำนโพนงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29498 1047030162          โรงเรียนชุมชนบ้ำนกลำงนำโน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29499 1047030163          โรงเรียนบ้ำนแพงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29500 1047030164          โรงเรียนบ้ำนคึม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29501 1047030165          โรงเรียนบ้ำนเซือม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29502 1047030166          โรงเรียนบ้ำนแพงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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29503 1047030167          โรงเรียนบ้ำนข้ำวแป้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29504 1047030168          โรงเรียนบ้ำนกุดจอกน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29505 1047030169          โรงเรียนบ้ำนโคกไม้ล้ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29506 1047030170          โรงเรียนบ้ำนวำใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29507 1047030171          โรงเรียนบ้ำนวำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29508 1047030172          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29509 1047030173          โรงเรียนบ้ำนกุดจอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29510 1047030174          โรงเรียนบ้ำนหนองสำมขำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29511 1047030175          โรงเรียนบ้ำนถ  ำเต่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29512 1047030176          โรงเรียนบ้ำนนำดอกไม้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29513 1047030177          โรงเรียนบ้ำนหนองผือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29514 1047030178          โรงเรียนบ้ำนดอนทอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29515 1047030179          โรงเรียนบ้ำนนำยอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29516 1047030180          โรงเรียนบ้ำนหนองตำไก้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29517 1047030181          โรงเรียนบ้ำนดอนแดงเม่นใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29518 1047030182          โรงเรียนบ้ำนอำกำศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29519 1047030183          โรงเรียนบ้ำนนำเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29520 1047030184          โรงเรียนบ้ำนโคกศิลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29521 1047030185          โรงเรียนบ้ำนหนองทุ่มหนองโจด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29522 1047030186          โรงเรียนบ้ำนค ำบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29523 1047030187          โรงเรียนอนุบำลเจริญศิลป์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29524 1047030188          โรงเรียนบ้ำนทุ่งค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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29525 1047030189          โรงเรียนบ้ำนสร้ำงฟำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29526 1047030190          โรงเรียนบ้ำนนำดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29527 1047030191          โรงเรียนบ้ำนกุดนำขำม(เชิดชูวิทยำสำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29528 1047030192          โรงเรียนบ้ำนแกด ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29529 1047030193          โรงเรียนบ้ำนหนองฮังแหลว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29530 1047030194          โรงเรียนบ้ำนทุ่งแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29531 1047030195          โรงเรียนบ้ำนโสก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29532 1047030196          โรงเรียนบ้ำนดอนชัยวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29533 1047030197          โรงเรียนบ้ำนทุ่งมนธำตุวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29534 1047030198          โรงเรียนบ้ำนหนองจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29535 1047030199          โรงเรียนบ้ำนหนองน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29536 1047030200          โรงเรียนบ้ำนหนองแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29537 1047030201          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำบ้ำนถ่อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29538 1047030202          โรงเรียนบ้ำนหนองแวงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29539 1047030203          โรงเรียนบ้ำนดงบำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29540 1047030204          โรงเรียนบ้ำนโพนบกหนองผือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29541 1047030205          โรงเรียนบ้ำนดงบัง(คุรุรำษฎร์อุทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29542 1047030206          โรงเรียนบ้ำนค ำเม็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29543 1047030207          โรงเรียนบ้ำนนำสีนวล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29544 1047030208          โรงเรียนเจริญพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29545 1047030209          โรงเรียนบ้ำนดงสง่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29546 1047030210          โรงเรียนบ้ำนหนองแปน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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29547 1047032001          โรงเรียนมัธยมวำนรนิวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29548 1047032002          โรงเรียนค ำตำกล้ำรำชประชำสงเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29549 1047032003          โรงเรียนกุดเรือค ำพิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29550 1047032004          โรงเรียนศึกษำประชำสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29551 1047032005          โรงเรียนธำตุทองอ ำนวยวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29552 1047032006          โรงเรียนภูดินแดงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29553 1047032007          โรงเรียนหนองแวงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29554 1047032008          โรงเรียนเด่ือศรีไพรวัลย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29555 1047032009          โรงเรียนบ้ำนม่วงพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29556 1047032010          โรงเรียนโพธ์ิชัยทองพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29557 1047032011          โรงเรียนค ำยำงพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29558 1047032012          โรงเรียนอำกำศอ ำนวยศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29559 1047032013          โรงเรียนโพนงำมศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29560 1047032014          โรงเรียนท่ำสงครำมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29561 1047032015          โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษำ(โพธ์ิค ำอนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29562 1048010001          โรงเรียนบ้ำนกุรุคุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29563 1048010002          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวด่ำนเก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29564 1048010003          โรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำไซ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29565 1048010004          โรงเรียนรอดโพธ์ิทองวิทยำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29566 1048010005          โรงเรียนบ้ำนไทยสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29567 1048010006          โรงเรียนบ้ำนนำป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29568 1048010007          โรงเรียนบ้ำนกล้วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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29569 1048010008          โรงเรียนบ้ำนชะโนต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29570 1048010009          โรงเรียนบ้ำนชะโงมนำโดน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29571 1048010010          โรงเรียนบ้ำนขำมเฒ่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29572 1048010011          โรงเรียนบ้ำนค ำเตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29573 1048010012          โรงเรียนบ้ำนโพนค้อโพนสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29574 1048010013          โรงเรียนบ้ำนหนองยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29575 1048010014          โรงเรียนบ้ำนหนองดินแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29576 1048010015          โรงเรียนบ้ำนดอนแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29577 1048010016          โรงเรียนบ้ำนวังไฮหนองกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29578 1048010017          โรงเรียนบ้ำนทุ่งมน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29579 1048010018          โรงเรียนบ้ำนโพนป่ำหว้ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29580 1048010019          โรงเรียนบ้ำนนำคอกควำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29581 1048010020          โรงเรียนบ้ำนกกไฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29582 1048010021          โรงเรียนบ้ำนดงหมู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29583 1048010022          โรงเรียนบ้ำนนำหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29584 1048010023          โรงเรียนบ้ำนท่ำค้อ(ชุณห์ประสำทศิลป์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29585 1048010024          โรงเรียนบ้ำนหนองจันทน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29586 1048010025          โรงเรียนบ้ำนนำทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29587 1048010026          โรงเรียนบ้ำนนำมูลฮิ น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29588 1048010027          โรงเรียนบ้ำนดอนยำนำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29589 1048010028          โรงเรียนบ้ำนนำค ำโนนขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29590 1048010029          โรงเรียนบ้ำนนำรำชควำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

29591 1048010030          โรงเรียนบ้ำนเนินสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29592 1048010031          โรงเรียนบ้ำนนำรำชควำยน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29593 1048010032          โรงเรียนบ้ำนสร้ำงหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29594 1048010033          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29595 1048010034          โรงเรียนอนุบำลนครพนม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29596 1048010035          โรงเรียนบ้ำนน้อยใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29597 1048010036          โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บ ำรุงวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29598 1048010037          โรงเรียนบ้ำนดงยอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29599 1048010038          โรงเรียนบ้ำนกลำงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29600 1048010039          โรงเรียนบ้ำนดงติ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29601 1048010040          โรงเรียนบ้ำนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29602 1048010041          โรงเรียนบ้ำนดงต้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29603 1048010042          โรงเรียนชุมชนนำมนวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29604 1048010043          โรงเรียนบ้ำนผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29605 1048010044          โรงเรียนบ้ำนวังกระแส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29606 1048010045          โรงเรียนบ้ำนสุขเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29607 1048010046          โรงเรียนดงสว่ำงเจริญวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29608 1048010047          โรงเรียนบ้ำนหนองปลำดุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29609 1048010048          โรงเรียนบ้ำนดอนม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29610 1048010049          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวหน้ำฐำนบิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29611 1048010050          โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิตำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29612 1048010051          โรงเรียนบ้ำนสุขเกษม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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29613 1048010052          โรงเรียนบ้ำนหนองค้ำโคกกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29614 1048010053          โรงเรียนบ้ำนโคกก่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29615 1048010054          โรงเรียนบ้ำนค ำสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29616 1048010055          โรงเรียนบ้ำนหนองแซง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29617 1048010056          โรงเรียนบ้ำนโชคอ ำนวย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29618 1048010057          โรงเรียนบ้ำนวังตำมัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29619 1048010058          โรงเรียนเมืองนครพนม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29620 1048010059          โรงเรียนบ้ำนหนองญำติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29621 1048010060          โรงเรียนบ้ำนดงโชค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29622 1048010061          โรงเรียนบ้ำนค ำพอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29623 1048010062          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำภูมี-ค ำธำตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29624 1048010063          โรงเรียนชุนชนอำจสำมำรถ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29625 1048010064          โรงเรียนบ้ำนส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29626 1048010065          โรงเรียนบ้ำนไผ่ล้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29627 1048010066          โรงเรียนบ้ำนค ำเกิ ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29628 1048010068          โรงเรียนบ้ำนนำหัวบ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29629 1048010069          โรงเรียนบ้ำนกุตำไก้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29630 1048010070          โรงเรียนบ้ำนวังโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29631 1048010071          โรงเรียนบ้ำนดอนดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29632 1048010072          โรงเรียนบ้ำนโพนทำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29633 1048010073          โรงเรียนบ้ำนนำงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29634 1048010074          โรงเรียนบ้ำนนำดอกไม้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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29635 1048010075          โรงเรียนบ้ำนโคกสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29636 1048010076          โรงเรียนบ้ำนวังกะเบำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29637 1048010077          โรงเรียนบ้ำนนำสีนวล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29638 1048010079          โรงเรียนบ้ำนศรีธน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29639 1048010080          โรงเรียนบ้ำนสว่ำงส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29640 1048010081          โรงเรียนบ้ำนโคกสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29641 1048010082          โรงเรียนบ้ำนม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29642 1048010083          โรงเรียนบ้ำนนกเหำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29643 1048010084          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29644 1048010085          โรงเรียนโพนสวำงนำงิ ววิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29645 1048010086          โรงเรียนบ้ำนนำมะเขือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29646 1048010087          โรงเรียนบ้ำนหนองแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29647 1048010088          โรงเรียนปลำปำกรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29648 1048010089          โรงเรียนบ้ำนนำขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29649 1048010090          โรงเรียนบ้ำนวังยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29650 1048010091          โรงเรียนบ้ำนกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29651 1048010092          โรงเรียนบ้ำนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29652 1048010093          โรงเรียนบ้ำนโคกกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29653 1048010094          โรงเรียนบ้ำนใหม่วังเซือม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29654 1048010095          โรงเรียนบ้ำนปลำปำกน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29655 1048010096          โรงเรียนบ้ำนวังสิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29656 1048010097          โรงเรียนบ้ำนห้วยไหล่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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29657 1048010098          โรงเรียนบ้ำนถำวรนำอุดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29658 1048010099          โรงเรียนบ้ำนมหำชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29659 1048010100          โรงเรียนบ้ำนทันสมัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29660 1048010101          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวรำษฎร์รัฐบ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29661 1048010102          โรงเรียนบ้ำนวังม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29662 1048010103          โรงเรียนบ้ำนดอนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29663 1048010104          โรงเรียนบ้ำนหนองหมำกแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29664 1048010105          โรงเรียนบ้ำนตับเต่ำหนองเทำสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29665 1048010106          โรงเรียนบ้ำนนำเชือก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29666 1048010107          โรงเรียนชุมชนหนองฮีสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29667 1048010108          โรงเรียนบ้ำนนำสะเดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29668 1048010109          โรงเรียนบ้ำนโพนทัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29669 1048010110          โรงเรียนบ้ำนจรุกเตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29670 1048010111          โรงเรียนบ้ำนกุงโกน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29671 1048010112          โรงเรียนบ้ำนหนองกกคูณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29672 1048010113          โรงเรียนบ้ำนสร้ำงแห่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29673 1048010114          โรงเรียนบ้ำนกุดฉิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29674 1048010115          โรงเรียนบ้ำนดอนนำงหงส์(หงส์ทองฯ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29675 1048010116          โรงเรียนดอนนำงหงส์สงเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29676 1048010117          โรงเรียนบ้ำนหนองสะโน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29677 1048010118          โรงเรียนบ้ำนนำแกบึงเหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29678 1048010119          โรงเรียนบ้ำนโคกสว่ำง(เรืองศิษย์วิทยำฯ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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29679 1048010120          โรงเรียนอนุบำลวัดพระธำตุพนม พนมวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29680 1048010121          โรงเรียนบ้ำนธำตุพนม (พิทักษ์วิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29681 1048010122          โรงเรียนบ้ำนหัวดอน(ส ำนักงำนสลำกฯ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29682 1048010123          โรงเรียนบ้ำนหัวบึงทุ่ง(เขตกำรทำงฯ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29683 1048010124          โรงเรียนบ้ำนดอนแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29684 1048010125          โรงเรียนนำถ่อนวิทยำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29685 1048010126          โรงเรียนนำถ่อนท่ำวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29686 1048010127          โรงเรียนบ้ำนดงยอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29687 1048010128          โรงเรียนบ้ำนโพนบกหัวขัววิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29688 1048010129          โรงเรียนบ้ำนดงก้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29689 1048010130          โรงเรียนบ้ำนดงป่ำยูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29690 1048010131          โรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำม้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29691 1048010132          โรงเรียนบ้ำนขอนขว้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29692 1048010133          โรงเรียนบ้ำนขอนกองโพนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29693 1048010134          โรงเรียนบ้ำนนำหนำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29694 1048010135          โรงเรียนบ้ำนค ำชะอี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29695 1048010136          โรงเรียนบ้ำนดอนข้ำวหลำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29696 1048010137          โรงเรียนบ้ำนน  ำก่ ำ(ล  ำประชำอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29697 1048010138          โรงเรียนบ้ำนน  ำก่ ำ (สิทธิผลนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29698 1048010139          โรงเรียนบ้ำนนำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29699 1048010140          โรงเรียนบ้ำนคับพวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29700 1048010141          โรงเรียนบ้ำนทรำยมูลค ำผักแพว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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29701 1048010142          โรงเรียนบ้ำนทู้(สำมัคคีวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29702 1048010143          โรงเรียนบ้ำนแก่งโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29703 1048010144          โรงเรียนบ้ำนต้อง(ศรีบัวบำนวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29704 1048010145          โรงเรียนบ้ำนฝ่ังแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29705 1048010146          โรงเรียนบ้ำนโปร่งหนองเปงใหม่จ ำปำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29706 1048010147          โรงเรียนพระกลำงวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29707 1048010148          โรงเรียนมรุกขนคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29708 1048010149          โรงเรียนบ้ำนนำทำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29709 1048010150          โรงเรียนบ้ำนธำตุน้อยศรีบุญเรือง (พระรำชธีรำจำรย์ - ประชำอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29710 1048010151          โรงเรียนบ้ำนหนองกุดแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29711 1048010152          โรงเรียนบ้ำนโพนแพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29712 1048010153          โรงเรียนบ้ำนห้วยทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29713 1048010154          โรงเรียนบ้ำนตำลกุดยำงเด่ียวโนนสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29714 1048010155          โรงเรียนบ้ำนแสนพันหมันหย่อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29715 1048010156          โรงเรียนบ้ำนดงขวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29716 1048010157          โรงเรียนอุ่มเหม้ำวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29717 1048010158          โรงเรียนบ้ำนดอนสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29718 1048010159          โรงเรียนบ้ำนโสกแมว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29719 1048010160          โรงเรียนบ้ำนชำติพัฒนำสันติสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29720 1048010161          โรงเรียนบ้ำนโคกหินแฮ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29721 1048010162          โรงเรียนบ้ำนหนองแซง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29722 1048010163          โรงเรียนบ้ำนนำโดนใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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29723 1048010164          โรงเรียนบ้ำนนำบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29724 1048010165          โรงเรียนบ้ำนนำม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29725 1048010166          โรงเรียนบ้ำนหนองกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29726 1048010167          โรงเรียนบ้ำนท่ำลำด (รำษฎร์วิทยำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29727 1048010168          โรงเรียนบ้ำนวังยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29728 1048010169          โรงเรียนบ้ำนสร้ำงเม็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29729 1048010170          โรงเรียนลำดสว่ำงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29730 1048010171          โรงเรียนบ้ำนดอนขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29731 1048010172          โรงเรียนบ้ำนนำขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29732 1048010173          โรงเรียนบ้ำนเหิบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29733 1048010174          โรงเรียนชำยแดนอนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29734 1048010175          โรงเรียนบ้ำนนำยอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29735 1048010176          โรงเรียนนำงำมวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29736 1048010177          โรงเรียนบ้ำนสร้ำงแป้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29737 1048010178          โรงเรียนบ้ำนดอนกกโพธ์ิค่ำยเสรีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29738 1048010179          โรงเรียนบ้ำนนำยอน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29739 1048010180          โรงเรียนบ้ำนโนนสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29740 1048010181          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29741 1048010182          โรงเรียนบ้ำนดงบำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29742 1048010183          โรงเรียนบ้ำนหนองลำดควำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29743 1048010184          โรงเรียนโพนทองวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29744 1048010185          โรงเรียนบ้ำนดงมะเอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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29745 1048010186          โรงเรียนบ้ำนค ำผำสุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29746 1048010187          โรงเรียนเรณูวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29747 1048010188          โรงเรียนบ้ำนโนนสังข์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29748 1048010189          โรงเรียนบ้ำนโพนสำวเอ้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29749 1048010190          โรงเรียนบ้ำนนำบ่ัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29750 1048010191          โรงเรียนบ้ำนโคกกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29751 1048010192          โรงเรียนบ้ำนบ่อสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29752 1048010193          โรงเรียนบ้ำนนำโดนเก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29753 1048010194          โรงเรียนบ้ำนทุ่งสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29754 1048010195          โรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองย่ำงซี น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29755 1048010196          โรงเรียนบ้ำนหัวขัวใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29756 1048010197          โรงเรียนบ้ำนนำดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29757 1048010198          โรงเรียนบ้ำนดอนโทน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29758 1048010199          โรงเรียนศรีโพนทองวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29759 1048010200          โรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29760 1048010201          โรงเรียนบ้ำนจ ำปำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29761 1048010202          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 50 (บ้ำนค ำพี ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29762 1048010203          โรงเรียนนำผือบอนรำษฎร์นุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29763 1048010204          โรงเรียนบ้ำนกลำงมูลอ้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29764 1048010205          โรงเรียนอนุบำลนำแกผดุงรำชกิจเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29765 1048010206          โรงเรียนบ้ำนโคกกลำงแก้งน้อยฯ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29766 1048010207          โรงเรียนบ้ำนต้นแหน(รำษฎร์ต้นแหนฯ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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29767 1048010208          โรงเรียนบ้ำนนำป่งคอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29768 1048010209          โรงเรียนบ้ำนนำคู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29769 1048010210          โรงเรียนบ้ำนแขนนำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29770 1048010211          โรงเรียนบ้ำนน  ำบ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29771 1048010212          โรงเรียนบ้ำนนำฉันทะญำณวีโรอนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29772 1048010213          โรงเรียนบ้ำนนำเลียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29773 1048010214          โรงเรียนบ้ำนหนองคอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29774 1048010215          โรงเรียนบ้ำนนำมนดงติ ววิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29775 1048010216          โรงเรียนนำฮุมอุดมสวรรค์สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29776 1048010217          โรงเรียนบ้ำนนำแกน้อย กรป.กลำงฯ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29777 1048010218          โรงเรียนบ้ำนแก้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29778 1048010219          โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29779 1048010220          โรงเรียนบ้ำนนำโสก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29780 1048010221          โรงเรียนบ้ำนนำทุ่งม่ัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29781 1048010222          โรงเรียนบ้ำนหนองยอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29782 1048010223          โรงเรียนบ้ำนหนองหอยค ำอ้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29783 1048010224          โรงเรียนบ้ำนบ่อดอกซ้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29784 1048010225          โรงเรียนบ้ำนพระซองเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29785 1048010226          โรงเรียนบ้ำนนำเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29786 1048010227          โรงเรียนบ้ำนดงอิน ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29787 1048010228          โรงเรียนพระซองวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29788 1048010229          โรงเรียนธำรน  ำใจ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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29789 1048010230          โรงเรียนชุมชนบ้ำนพิมำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29790 1048010231          โรงเรียนบ้ำนพิมำนท่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29791 1048010232          โรงเรียนบ้ำนดงน้อยพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29792 1048010233          โรงเรียนบ้ำนจอมมณี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29793 1048010234          โรงเรียนบ้ำนปำกบัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29794 1048010235          โรงเรียนชุมชนบ้ำนพุ่มแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29795 1048010236          โรงเรียนบ้ำนหนองหอยใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29796 1048010237          โรงเรียนบ้ำนนำงเลิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29797 1048010238          โรงเรียนบ้ำนหนองกุง (ฮินดูสมำช) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29798 1048010239          โรงเรียนบ้ำนตับเต่ำโนนจันทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29799 1048010240          โรงเรียนบ้ำนโพนดู่โคกสวัสด์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29800 1048010241          โรงเรียนบ้ำนสีชมพูมิตรภำพท่ี 164 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29801 1048010242          โรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำปล้องขัวสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29802 1048010243          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29803 1048010244          โรงเรียนบ้ำนดงดู่งำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29804 1048010245          โรงเรียนบ้ำนหนองบ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29805 1048010246          โรงเรียนบ้ำนดินด ำหมำกเฟือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29806 1048010247          โรงเรียนบ้ำนนำกุงยำงค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29807 1048010248          โรงเรียนบ้ำนหนองห้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29808 1048010249          โรงเรียนบ้ำนค ำเม็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29809 1048010250          โรงเรียนบ้ำนหนองกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29810 1048010251          โรงเรียนหนองสังข์รำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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29811 1048010252          โรงเรียนบ้ำนหนองผักแว่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29812 1048010253          โรงเรียนบ้ำนโคกสีมิตรภำพท่ี 87 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29813 1048010254          โรงเรียนบ้ำนโนนหอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29814 1048010255          โรงเรียนบ้ำนยอดชำดวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29815 1048010256          โรงเรียนบ้ำนผักขะย่ำนำคอยโนนแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29816 1048010257          โรงเรียนบ้ำนหนองบึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29817 1048010258          โรงเรียนบ้ำนหนองแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29818 1048010259          โรงเรียนบ้ำนวังยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29819 1048010260          โรงเรียนบ้ำนนำขำมส้มป่อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29820 1048010261          โรงเรียนบ้ำนหนองนำงด่อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29821 1048010262          โรงเรียนบ้ำนหนองสะโนนำสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29822 1048010263          โรงเรียนบ้ำนสำมแยกหัวภูธร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29823 1048010264          โรงเรียนบ้ำนหนองโพธ์ิวังโน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29824 1048010265          โรงเรียนบ้ำนโพนสวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29825 1048012001          โรงเรียนปิยะมหำรำชำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29826 1048012002          โรงเรียนค ำเตยอุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29827 1048012003          โรงเรียนนครพนมวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29828 1048012004          โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29829 1048012005          โรงเรียนบ้ำนผึ งวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29830 1048012006          โรงเรียนศรีบัวบำนวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29831 1048012007          โรงเรียนวังกระแสวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29832 1048012008          โรงเรียนปลำปำกวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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29833 1048012009          โรงเรียนกุตำไก้วิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29834 1048012010          โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยำภำ 1 นครพนม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29835 1048012011          โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29836 1048012012          โรงเรียนโคกสว่ำงประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29837 1048012013          โรงเรียนมหำชัยวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29838 1048012014          โรงเรียนธำตุพนม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29839 1048012015          โรงเรียนอุ่มเหม้ำประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29840 1048012016          โรงเรียนโพนแพงพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29841 1048012017          โรงเรียนกุดฉิมวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29842 1048012018          โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29843 1048012019          โรงเรียนนำถ่อนพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29844 1048012020          โรงเรียนเรณูนครวิทยำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29845 1048012021          โรงเรียนดงดำวแจ้งพัฒนศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29846 1048012022          โรงเรียนนำแกพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29847 1048012023          โรงเรียนพระซองสำมัคคีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29848 1048012024          โรงเรียนหนองบ่อวิทยำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29849 1048012025          โรงเรียนธรรมำกรวิทยำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29850 1048012026          โรงเรียนนำแกสำมัคคีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29851 1048012027          โรงเรียนวังยำงวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29852 1048012028          โรงเรียนหนองโพธ์ิพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29853 1048020001          โรงเรียนชุมชนบ้ำนไชยบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29854 1048020002          โรงเรียนบ้ำนตำลปำกน  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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29855 1048020003          โรงเรียนบ้ำนนำเพียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29856 1048020004          โรงเรียนบ้ำนนำหนองบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29857 1048020005          โรงเรียนบ้ำนวังโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29858 1048020006          โรงเรียนบ้ำนหำดกวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29859 1048020007          โรงเรียนบ้ำนแก้วปัดโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29860 1048020008          โรงเรียนบ้ำนดอนดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29861 1048020009          โรงเรียนชุมชนบ้ำนค ำพอกท่ำดอกแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29862 1048020010          โรงเรียนบ้ำนท่ำจ ำปำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29863 1048020011          โรงเรียนบ้ำนห้วยพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29864 1048020012          โรงเรียนบ้ำนดอนแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29865 1048020013          โรงเรียนบ้ำนค ำเตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29866 1048020014          โรงเรียนบ้ำนดอนติ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29867 1048020015          โรงเรียนบ้ำนนำดอกไม้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29868 1048020016          โรงเรียนบ้ำนท่ำแต้ปุ่งแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29869 1048020017          โรงเรียนบ้ำนท่ำอุเทน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29870 1048020018          โรงเรียนบ้ำนน้อยหัวบึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29871 1048020019          โรงเรียนอุเทนวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29872 1048020021          โรงเรียนบ้ำนนำผักปอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29873 1048020022          โรงเรียนบ้ำนโพน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29874 1048020023          โรงเรียนบ้ำนธำตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29875 1048020024          โรงเรียนบ้ำนน้อยทวย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29876 1048020025          โรงเรียนบ้ำนตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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29877 1048020026          โรงเรียนบ้ำนพนอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29878 1048020027          โรงเรียนบ้ำนดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29879 1048020028          โรงเรียนบ้ำนหนองสำหร่ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29880 1048020030          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำหนำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29881 1048020031          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำศรีโหนโห่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29882 1048020032          โรงเรียนบ้ำนพะทำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29883 1048020033          โรงเรียนบ้ำนนำข่ำท่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29884 1048020034          โรงเรียนบ้ำนโคกสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29885 1048020035          โรงเรียนบ้ำนบุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29886 1048020036          โรงเรียนบ้ำนโพนแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29887 1048020037          โรงเรียนไตรรำษฎร์วิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29888 1048020038          โรงเรียนบ้ำนรำมรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29889 1048020039          โรงเรียนบ้ำนแพงสะพัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29890 1048020040          โรงเรียนบ้ำนโพนก่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29891 1048020041          โรงเรียนบ้ำนม่วงนำสีดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29892 1048020042          โรงเรียนบ้ำนเวินพระบำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29893 1048020043          โรงเรียนบ้ำนเชียงยืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29894 1048020044          โรงเรียนบ้ำนปำกทวย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29895 1048020045          โรงเรียนบ้ำนหนองเทำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29896 1048020046          โรงเรียนบ้ำนท่ำหนำมแก้วสวนกล้วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29897 1048020047          โรงเรียนบ้ำนนำเข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29898 1048020048          โรงเรียนบ้ำนโคกสำยทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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29899 1048020050          โรงเรียนบ้ำนนำงัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29900 1048020051          โรงเรียนบ้ำนพืชผล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29901 1048020052          โรงเรียนบ้ำนนำเรียงทุ่งเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29902 1048020053          โรงเรียนบ้ำนแพงโคก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29903 1048020054          โรงเรียนบ้ำนดอนบำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29904 1048020055          โรงเรียนบ้ำนอนุบำลแพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29905 1048020056          โรงเรียนบ้ำนนำยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29906 1048020057          โรงเรียนบ้ำนท่ำลำดรำษฎร์สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29907 1048020059          โรงเรียนบ้ำนหัวหำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29908 1048020060          โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29909 1048020061          โรงเรียนบ้ำนนำโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29910 1048020062          โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิไทรทองวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29911 1048020063          โรงเรียนบ้ำนโพนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29912 1048020064          โรงเรียนบ้ำนนำดีหัวภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29913 1048020065          โรงเรียนบ้ำนโคกยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29914 1048020066          โรงเรียนบ้ำนม่วงชี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29915 1048020067          โรงเรียนบ้ำนดอนสะฝำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29916 1048020068          โรงเรียนบ้ำนโคกพะธำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29917 1048020069          โรงเรียนบ้ำนป่ำหว้ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29918 1048020070          โรงเรียนบ้ำนหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29919 1048020071          โรงเรียนบ้ำนนำพระชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29920 1048020072          โรงเรียนบ้ำนนำข่ำค ำพอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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29921 1048020073          โรงเรียนบ้ำนไชยศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29922 1048020074          โรงเรียนบ้ำนค ำนกกก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29923 1048020075          โรงเรียนบ้ำนดอนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29924 1048020076          โรงเรียนบ้ำนนำกระแต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29925 1048020077          โรงเรียนบ้ำนดงหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29926 1048020078          โรงเรียนบ้ำนดอนสมอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29927 1048020079          โรงเรียนบ้ำนดอนมะจ่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29928 1048020080          โรงเรียนบ้ำนดอนแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29929 1048020081          โรงเรียนบ้ำนนำเพียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29930 1048020082          โรงเรียนบ้ำนท่ำบ่อ(บ่อศรีรัตนอ ำนวย) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29931 1048020083          โรงเรียนบ้ำนนำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29932 1048020084          โรงเรียนบ้ำนโพนก่อ (รำษฏร์อนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29933 1048020085          โรงเรียนบ้ำนค ำสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29934 1048020086          โรงเรียนบ้ำนอุ่มไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29935 1048020087          โรงเรียนบ้ำนภูกระแต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29936 1048020088          โรงเรียนบ้ำนโพนงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29937 1048020089          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29938 1048020090          โรงเรียนบ้ำนอีอูด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29939 1048020091          โรงเรียนบ้ำนนำเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29940 1048020092          โรงเรียนบ้ำนนำชุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29941 1048020093          โรงเรียนบ้ำนจอมศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29942 1048020094          โรงเรียนบ้ำนนำอินทร์ นำโอ นำคอยพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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29943 1048020095          โรงเรียนบ้ำนข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29944 1048020096          โรงเรียนบ้ำนขำมเป้ีย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29945 1048020098          โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลำงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29946 1048020099          โรงเรียนชุมชนเอื องก่อนำดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29947 1048020100          โรงเรียนบ้ำนหนองผือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29948 1048020101          โรงเรียนบ้ำนเซียงเซำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29949 1048020102          โรงเรียนบ้ำนดงขวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29950 1048020103          โรงเรียนบ้ำนนำจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29951 1048020104          โรงเรียนประชำสนธ์ินุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29952 1048020105          โรงเรียนบ้ำนนำโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29953 1048020106          โรงเรียนบ้ำนโพนสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29954 1048020107          โรงเรียนบ้ำนโพนขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29955 1048020108          โรงเรียนบ้ำนปำกอูน (ปำกอูนผดุงวิทย์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29956 1048020109          โรงเรียนบ้ำนยำงงอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29957 1048020110          โรงเรียนบ้ำนหนองบำท้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29958 1048020111          โรงเรียนบ้ำนปฏิรูป ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29959 1048020112          โรงเรียนบ้ำนแค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29960 1048020113          โรงเรียนบ้ำนปำกยำม(สุนทรกัลยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29961 1048020114          โรงเรียนบ้ำนศรีเวินชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29962 1048020115          โรงเรียนชุมชนบ้ำนสำมผง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29963 1048020116          โรงเรียนบ้ำนนำหนองหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29964 1048020117          โรงเรียนบ้ำนดงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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29965 1048020118          โรงเรียนบ้ำนค ำไฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29966 1048020119          โรงเรียนบ้ำนหำดแพง (หำดแพงวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29967 1048020120          โรงเรียนบ้ำนเสียวสงครำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29968 1048020121          โรงเรียนบ้ำนอ้วน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29969 1048020122          โรงเรียนรำษฎร์สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29970 1048020123          โรงเรียนบ้ำนนำคูณน้อยหนองหัวงัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29971 1048020124          โรงเรียนชุมชนประสำนมิตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29972 1048020125          โรงเรียนบ้ำนนำกะทืมโนนสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29973 1048020126          โรงเรียนชุมชนนำงัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29974 1048020127          โรงเรียนบ้ำนนำคอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29975 1048020128          โรงเรียนบ้ำนอูนนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29976 1048020129          โรงเรียนบ้ำนโนนกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29977 1048020130          โรงเรียนบ้ำนสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29978 1048020131          โรงเรียนบ้ำนกุดน  ำใส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29979 1048020132          โรงเรียนบ้ำนนำหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29980 1048020133          โรงเรียนบ้ำนตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29981 1048020134          โรงเรียนบ้ำนนำพระโนนห้วยแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29982 1048020135          โรงเรียนบ้ำนอูนยำงค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29983 1048020136          โรงเรียนบ้ำนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29984 1048020137          โรงเรียนบ้ำนดอนแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29985 1048020138          โรงเรียนบ้ำนเสียววิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29986 1048020139          โรงเรียนบ้ำนดอนพะธำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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29987 1048020140          โรงเรียนบ้ำนโคกสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29988 1048020141          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29989 1048020142          โรงเรียนบ้ำนหนองดุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29990 1048020143          โรงเรียนบ้ำนดอนศำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29991 1048020144          โรงเรียนบ้ำนนำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29992 1048020145          โรงเรียนบ้ำนดอนปอหนองโอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29993 1048020146          โรงเรียนบ้ำนนำขมิ น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29994 1048020147          โรงเรียนบ้ำนดงวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29995 1048020148          โรงเรียนบ้ำนขำมเตี ยใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29996 1048020149          โรงเรียนบ้ำนขำมเตี ยน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29997 1048020150          โรงเรียนบ้ำนดอนยำงทุ่งน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29998 1048020151          โรงเรียนบ้ำนอ้อวังหมำกเห็บ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
29999 1048020152          โรงเรียนบ้ำนนำใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30000 1048020153          โรงเรียนบ้ำนนำผักหมนำหมำกแงว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30001 1048020154          โรงเรียนบ้ำนนำล้อมกุดตะกล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30002 1048020155          โรงเรียนบ้ำนนำหัวบ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30003 1048020156          โรงเรียนบ้ำนหนองผักตบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30004 1048020157          โรงเรียนบ้ำนโพนตูมหนองแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30005 1048020158          โรงเรียนบ้ำนค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30006 1048020159          โรงเรียนบ้ำนขว้ำงคลีชูชำติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30007 1048020160          โรงเรียนบ้ำนหนองท่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30008 1048020161          โรงเรียนบ้ำนงิ วสร้ำงแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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30009 1048020162          โรงเรียนบ้ำนห้วยไหสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30010 1048020163          โรงเรียนบ้ำนนำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30011 1048020164          โรงเรียนบ้ำนนำเต่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30012 1048020165          โรงเรียนบ้ำนต้ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30013 1048020166          โรงเรียนบ้ำนโพนจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30014 1048020167          โรงเรียนบ้ำนบงค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30015 1048020168          โรงเรียนบ้ำนโพนบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30016 1048020169          โรงเรียนบ้ำนโพนเพ็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30017 1048020170          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำบะดำโนนอุดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30018 1048020171          โรงเรียนบ้ำนโพนสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30019 1048020172          โรงเรียนบ้ำนเสำเล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30020 1048020173          โรงเรียนบ้ำนหนองนำงเลิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30021 1048020174          โรงเรียนบ้ำนท่ำเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30022 1048020175          โรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำปล้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30023 1048020176          โรงเรียนบ้ำนหมูม้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30024 1048020177          โรงเรียนบ้ำนโคกศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30025 1048020178          โรงเรียนบ้ำนค ำแม่นำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30026 1048020179          โรงเรียนบ้ำนดอนเตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30027 1048020180          โรงเรียนบ้ำนท่ำพันโฮง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30028 1048020181          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำส้มป่อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30029 1048020182          โรงเรียนบ้ำนนำทม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30030 1048020183          โรงเรียนบ้ำนดอนแดงดอนดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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30031 1048020184          โรงเรียนบ้ำนพันห่ำวดอนดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30032 1048020185          โรงเรียนบ้ำนนำโดโพธ์ิศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30033 1048020186          โรงเรียนบ้ำนหนองซน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30034 1048020187          โรงเรียนบ้ำนชัยมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30035 1048020188          โรงเรียนบ้ำนนำนอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30036 1048020189          โรงเรียนบ้ำนนำดีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30037 1048020190          โรงเรียนบ้ำนเทพนิมิตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30038 1048022001          โรงเรียนอุเทนพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30039 1048022002          โรงเรียนไชยบุรีวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30040 1048022003          โรงเรียนพะทำยพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30041 1048022004          โรงเรียนรำมรำชพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30042 1048022005          โรงเรียนท่ำจ ำปำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30043 1048022006          โรงเรียนเชียงยืนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30044 1048022007          โรงเรียนบ้ำนแพงพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30045 1048022008          โรงเรียนลังกำพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30046 1048022009          โรงเรียนสหรำษฎร์รังสฤษด์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30047 1048022010          โรงเรียนสำมผงวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30048 1048022011          โรงเรียนสนธิรำษฎร์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30049 1048022012          โรงเรียนนำค ำรำษฎร์รังสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30050 1048022013          โรงเรียนนำเด่ือพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30051 1048022014          โรงเรียนบ้ำนข่ำพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30052 1048022015          โรงเรียนนำหว้ำพิทยำคม(ธำตุประสิทธ์ิประชำนุเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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30053 1048022016          โรงเรียนนำงัวรำษฎร์รังสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30054 1048022017          โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30055 1048022018          โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30056 1048022019          โรงเรียนโพนสวรรค์รำษฎร์พัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30057 1048022020          โรงเรียนค้อวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30058 1048022021          โรงเรียนนำทมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30059 1048022022          โรงเรียนหนองซนพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30060 1048022023          โรงเรียนหนองแวงวิทยำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30061 1048101400          โรงเรียนบ้ำนส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30062 1048190045          โรงเรียนบ้ำนโชคอ ำนวย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30063 1048190188          โรงเรียนบ้ำนหนองหอยค ำอ้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30064 1048190388          โรงเรียนบ้ำนนำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30065 1049010001          โรงเรียนบ้ำนกุดแข้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30066 1049010002          โรงเรียนบ้ำนกุดแข้ใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30067 1049010003          โรงเรียนบ้ำนดงยำง2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30068 1049010004          โรงเรียนบ้ำนสำมขำมิตรภำพ 3 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30069 1049010005          โรงเรียนแก้งโนนค ำประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30070 1049010006          โรงเรียนบ้ำนค ำป่ำหลำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30071 1049010007          โรงเรียนบ้ำนนำค ำน้อย2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30072 1049010008          โรงเรียนบ้ำนนำตะแบง1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30073 1049010009          โรงเรียนบ้ำนนำสองห้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30074 1049010010          โรงเรียนบ้ำนนำเสือหลำยหนองยอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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30075 1049010011          โรงเรียนค ำอำฮวนศรีสุรำษฎร์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30076 1049010012          โรงเรียนบ้ำนค ำเขือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30077 1049010013          โรงเรียนบ้ำนค ำเม็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30078 1049010014          โรงเรียนบ้ำนโค้งส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30079 1049010015          โรงเรียนบ้ำนดงมัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30080 1049010016          โรงเรียนบ้ำนโนนสะอำดรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30081 1049010017          โรงเรียนบ้ำนพรำนอ้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30082 1049010018          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำครำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30083 1049010019          โรงเรียนบ้ำนเหมืองบ่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30084 1049010020          โรงเรียนบ้ำนนำดี2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30085 1049010021          โรงเรียนบ้ำนสงเปือยเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30086 1049010022          โรงเรียนบ้ำนห้วยยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30087 1049010023          โรงเรียนบ้ำนไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30088 1049010024          โรงเรียนบ้ำนดงมอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30089 1049010025          โรงเรียนบ้ำนดงเย็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30090 1049010026          โรงเรียนบ้ำนค ำบง2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30091 1049010027          โรงเรียนบ้ำนโคกขำมเลียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30092 1049010028          โรงเรียนนรำธิป-พร้อยสุพิณบ้ำนโคกตะแบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30093 1049010029          โรงเรียนบ้ำนป่งโพน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30094 1049010030          โรงเรียนบ้ำนโพนสวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30095 1049010031          โรงเรียนบ้ำนสำมขัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30096 1049010032          โรงเรียนบ้ำนหนองแคนนำจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

30097 1049010033          โรงเรียนบ้ำนบุ่งอุทัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30098 1049010034          โรงเรียนบ้ำนส้มป่อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30099 1049010035          โรงเรียนบ้ำนท่ำไค้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30100 1049010036          โรงเรียนบ้ำนโนนศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30101 1049010037          โรงเรียนบ้ำนป่งเปือย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30102 1049010038          โรงเรียนบ้ำนนำโด่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30103 1049010039          โรงเรียนบ้ำนแก้งนำบอนพิทยำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30104 1049010040          โรงเรียนบ้ำนนำโสก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30105 1049010041          โรงเรียนบ้ำนหนองน  ำเต้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30106 1049010042          โรงเรียนบ้ำนนำหัวภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30107 1049010043          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำป่ำเป้ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30108 1049010044          โรงเรียนบ้ำนค ำผักหนอกสงเปือย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30109 1049010045          โรงเรียนบ้ำนดอนม่วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30110 1049010046          โรงเรียนบ้ำนหนองแอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30111 1049010047          โรงเรียนชุมชนบำงทรำยใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30112 1049010048          โรงเรียนบ้ำนหนองหอยป่ำหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30113 1049010049          โรงเรียนบ้ำนป่ำหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30114 1049010050          โรงเรียนบ้ำนพังคอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30115 1049010051          โรงเรียนบ้ำนสงเปือย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30116 1049010052          โรงเรียนบ้ำนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30117 1049010053          โรงเรียนบ้ำนหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30118 1049010054          โรงเรียนบ้ำนโคก1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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30119 1049010055          โรงเรียนบ้ำนค ำผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30120 1049010056          โรงเรียนบ้ำนจอมมณีใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30121 1049010057          โรงเรียนไตรมิตรวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30122 1049010058          โรงเรียนบ้ำนโนนตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30123 1049010059          โรงเรียนบ้ำนผ่ึงแดด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30124 1049010060          โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30125 1049010061          โรงเรียนบ้ำนนำถ่อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30126 1049010062          โรงเรียนบ้ำนนำโสกน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30127 1049010063          โรงเรียนชุมชนโพนทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30128 1049010064          โรงเรียนบ้ำนม่วงหัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30129 1049010065          โรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำไซย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30130 1049010066          โรงเรียนบ้ำนค ำฮีสำขำดอนม่วงพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30131 1049010067          โรงเรียนบ้ำนค ำฮี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30132 1049010068          โรงเรียนบ้ำนแก่นเต่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30133 1049010069          โรงเรียนค ำสำยทองวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30134 1049010070          โรงเรียนบ้ำนกุดโง้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30135 1049010071          โรงเรียนบ้ำนดำนค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30136 1049010072          โรงเรียนบ้ำนนำค ำน้อย3 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30137 1049010073          โรงเรียนเมืองใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30138 1049010074          โรงเรียนบ้ำนศูนย์ไหม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30139 1049010075          โรงเรียนบ้ำนนำโปน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30140 1049010076          โรงเรียนมุกดำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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30141 1049010077          โรงเรียนบ้ำนนำโปใหญ่-โคกสุวรรณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30142 1049010078          โรงเรียนอนุบำลมุกดำหำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30143 1049010079          โรงเรียนบ้ำนศรีบุญเรือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30144 1049010080          โรงเรียนค ำแฮดประชำสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30145 1049010081          โรงเรียนบ้ำนนำหลวง2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30146 1049010082          โรงเรียนบ้ำนบะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30147 1049010083          โรงเรียนบ้ำนป่ำแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30148 1049010084          โรงเรียนบ้ำนหนองสระพัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30149 1049010085          โรงเรียนบ้ำนอุ่มไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30150 1049010086          โรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองแวงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30151 1049010087          โรงเรียนบ้ำนค ำบง1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30152 1049010088          โรงเรียนบ้ำนค ำพอก2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30153 1049010089          โรงเรียนบ ำรุงพงศ์อุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30154 1049010090          โรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองแวงน้อย สำขำหนองล ำดวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30155 1049010091          โรงเรียนบ้ำนห้วยกอก1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30156 1049010092          โรงเรียนเตรียมทหำรรุ่นท่ี13อนุสรณ์(บ้ำนด่ำนยำว) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30157 1049010093          โรงเรียนบ้ำนนำกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30158 1049010094          โรงเรียนบ้ำนนำสองเหมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30159 1049010095          โรงเรียนบ้ำนน  ำเท่ียง2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30160 1049010096          โรงเรียนบ้ำนนำอุดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30161 1049010097          โรงเรียนบ้ำนขอนแก่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30162 1049010098          โรงเรียนบ้ำนค ำไหล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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30163 1049010099          โรงเรียนคณะเทศบำลนครกรุงเทพ 3 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30164 1049010100          โรงเรียนบ้ำนป่ำเตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30165 1049010101          โรงเรียนบ้ำนโนนเกษม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30166 1049010102          โรงเรียนบ้ำนภูแผงม้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30167 1049010103          โรงเรียนชุมชนบ้ำนม่วงไข่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30168 1049010104          โรงเรียนบ้ำนค ำสร้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30169 1049010105          โรงเรียนบ้ำนด่ำนมน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30170 1049010106          โรงเรียนบ้ำนค ำนำงโอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30171 1049010107          โรงเรียนบ้ำนหนองนกเขียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30172 1049010108          โรงเรียนบ้ำนนิคมร่มเกล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30173 1049010109          โรงเรียนป่งแดงวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30174 1049010110          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำหลวงเตำถ่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30175 1049010111          โรงเรียนบ้ำนโนนสะอำด2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30176 1049010112          โรงเรียนบ้ำนหนองข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30177 1049010113          โรงเรียนบ้ำนหนองแวงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30178 1049010114          โรงเรียนชุมชนดอนตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30179 1049010115          โรงเรียนบ้ำนนำม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30180 1049010116          โรงเรียนบ้ำนโพนสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30181 1049010117          โรงเรียนบ้ำนห้วยกอก2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30182 1049010118          โรงเรียนบ้ำนนำสะเม็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30183 1049010119          โรงเรียนบ้ำนโคกพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30184 1049010120          โรงเรียนบ้ำนนำสะโน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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30185 1049010121          โรงเรียนบ้ำนนำหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30186 1049010122          โรงเรียนบ้ำนหนองกระยัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30187 1049010123          โรงเรียนบ้ำนภูผำหอมพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30188 1049010124          โรงเรียนบ้ำนแก้ง2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30189 1049010125          โรงเรียนบ้ำนค ำดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30190 1049010126          โรงเรียนบ้ำนดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30191 1049010127          โรงเรียนบ้ำนนำค ำน้อย1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30192 1049010128          โรงเรียนบ้ำนภูวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30193 1049010129          โรงเรียนบ้ำนภูล้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30194 1049010130          โรงเรียนบ้ำนหนองบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30195 1049010131          โรงเรียนบ้ำนบำก2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30196 1049010132          โรงเรียนบ้ำนนำยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30197 1049010133          โรงเรียนบ้ำนป่ำไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30198 1049010134          โรงเรียนบ้ำนห้วยทรำย2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30199 1049010135          โรงเรียนบ้ำนหนองเม็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30200 1049010136          โรงเรียนบ้ำนนำทำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30201 1049010137          โรงเรียนบ้ำนนำป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30202 1049010138          โรงเรียนบ้ำนนำมน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30203 1049010139          โรงเรียนบ้ำนโนนสวำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30204 1049010140          โรงเรียนชุมชนโพธ์ิไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30205 1049010141          โรงเรียนบ้ำนนำโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30206 1049010142          โรงเรียนบ้ำนโคกหนองหล่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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30207 1049010143          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำหมี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30208 1049010144          โรงเรียนบ้ำนโคกสว่ำง1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30209 1049010145          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำแขมทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30210 1049010146          โรงเรียนบ้ำนท่ำห้วยค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30211 1049010147          โรงเรียนบ้ำนนำยอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30212 1049010148          โรงเรียนบ้ำนป่ำพยอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30213 1049010149          โรงเรียนสยำมกลกำร4 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30214 1049010150          โรงเรียนบ้ำนกกตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30215 1049010151          โรงเรียนบ้ำนแก้งนำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30216 1049010152          โรงเรียนบ้ำนขัวสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30217 1049010153          โรงเรียนบ้ำนนำหินกอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30218 1049010154          โรงเรียนบ้ำนปำกช่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30219 1049010155          โรงเรียนสยำมกลกำร 5 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30220 1049010156          โรงเรียนบ้ำนสำนแว้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30221 1049010157          โรงเรียนหมู่บ้ำนป่ำไม้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30222 1049010158          โรงเรียนบ้ำนชะโนด 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30223 1049010159          โรงเรียนบ้ำนหนองยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30224 1049010160          โรงเรียนบ้ำนย้อมพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30225 1049010161          โรงเรียนบ้ำนโสก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30226 1049010162          โรงเรียนบ้ำนเปียด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30227 1049010163          โรงเรียนบ้ำนโพนแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30228 1049010164          โรงเรียนบ้ำนดงหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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30229 1049010165          โรงเรียนบ้ำนติ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30230 1049010166          โรงเรียนบ้ำนนำหลัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30231 1049010167          โรงเรียนบ้ำนฝ่ังแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30232 1049010168          โรงเรียนบ้ำนมะนำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30233 1049010169          โรงเรียนบ้ำนหนองคอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30234 1049010170          โรงเรียนพระรำชทำนบ้ำนหนองหมู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30235 1049010171          โรงเรียนบ้ำนโพนไฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30236 1049010172          โรงเรียนบ้ำนโพนไฮ สำขำบ้ำนโคกยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30237 1049010173          โรงเรียนบ้ำนก้ำนเหลืองดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30238 1049010174          โรงเรียนร่มเกล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30239 1049010175          โรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30240 1049010176          โรงเรียนบ้ำนน  ำบ่อดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30241 1049010177          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30242 1049010178          โรงเรียนบ้ำนหนองหนำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30243 1049010179          โรงเรียนชุมชนบ้ำนค ำชะอี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30244 1049010180          โรงเรียนบ้ำนกกไฮโนนน  ำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30245 1049010181          โรงเรียนบ้ำนแก้งช้ำงเนียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30246 1049010182          โรงเรียนบ้ำนนำปุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30247 1049010183          โรงเรียนบ้ำนโนนสว่ำง1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30248 1049010184          โรงเรียนบ้ำนหนองกะปำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30249 1049010185          โรงเรียนวัดหลวงปู่จำม มหำปุญโญ บ้ำนห้วยทรำย รำษฎร์ประสงค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30250 1049010186          โรงเรียนบ้ำนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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30251 1049010187          โรงเรียนค ำบกรำษฎร์นุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30252 1049010188          โรงเรียนบ้ำนบำก1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30253 1049010189          โรงเรียนบ้ำนห้วยล ำโมง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30254 1049010190          โรงเรียนบ้ำนน  ำเท่ียงวันครู 2501 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30255 1049010191          โรงเรียนบ้ำนหนองเอ่ียนดงรำษฎร์สงเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30256 1049010192          โรงเรียนห้วยตำเปอะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30257 1049010193          โรงเรียนบ้ำนค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30258 1049010194          โรงเรียนบ้ำนโคก2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30259 1049010195          โรงเรียนบ้ำนดงยำง1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30260 1049010196          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ11(บ้ำนแข้) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30261 1049010197          โรงเรียนบ้ำนโนนสังข์ศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30262 1049010198          โรงเรียนบ้ำนซ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30263 1049010199          โรงเรียนบ้ำนม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30264 1049010200          โรงเรียนบ้ำนแมด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30265 1049010201          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30266 1049010202          โรงเรียนบ้ำนหนองสระพังทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30267 1049010203          โรงเรียนบ้ำนดอนป่ำแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30268 1049010204          โรงเรียนบ้ำนตูมหวำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30269 1049010205          โรงเรียนบ้ำนแฝก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30270 1049010206          โรงเรียนบ้ำนโพนงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30271 1049010207          โรงเรียนบ้ำนนำหลวง1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30272 1049010208          โรงเรียนบ้ำนหนองบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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30273 1049010209          โรงเรียนบ้ำนหนองเอ่ียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30274 1049010210          โรงเรียนบ้ำนโคกสว่ำง2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30275 1049010211          โรงเรียนบ้ำนหนองไฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30276 1049010212          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำสร้ำงถ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30277 1049010213          โรงเรียนเมืองพำลุกำกรภูมิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30278 1049010214          โรงเรียนบ้ำนชะโนด 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30279 1049010215          โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี84พรรษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30280 1049010216          โรงเรียนบ้ำนขำมป้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30281 1049010217          โรงเรียนบ้ำนทรำยทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30282 1049010218          โรงเรียนชุมชนบ้ำนบำงทรำยน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30283 1049010219          โรงเรียนบ้ำนสองคอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30284 1049010220          โรงเรียนบ้ำนป่งขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30285 1049010221          โรงเรียนบ้ำนนำขำมป้อมวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30286 1049010222          โรงเรียนบ้ำนนำดีโคกสวำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30287 1049010223          โรงเรียนบ้ำนหว้ำนใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30288 1049010224          โรงเรียนหนองผือดอนม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30289 1049010225          โรงเรียนบ้ำนหว้ำนน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30290 1049010226          โรงเรียนบ้ำนนำแพงโคกน  ำสร้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30291 1049010227          โรงเรียนบ้ำนโนนสว่ำง 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30292 1049010228          โรงเรียนบ้ำนโนนยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30293 1049010229          โรงเรียนบ้ำนค ำพอก 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30294 1049010230          โรงเรียนบ้ำนงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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30295 1049010231          โรงเรียนบ้ำนวังนอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30296 1049010232          โรงเรียนบ้ำนหนองโอใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30297 1049010233          โรงเรียนบ้ำนค ำพี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30298 1049010234          โรงเรียนบ้ำนเป้ำป่ำแสด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30299 1049010235          โรงเรียนบ้ำนภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30300 1049010236          โรงเรียนบ้ำนวังไฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30301 1049010237          โรงเรียนบ้ำนนำตะแบง 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30302 1049010238          โรงเรียนบ้ำนบุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30303 1049010239          โรงเรียนบ้ำนโคกกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30304 1049010240          โรงเรียนบ้ำนแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30305 1049010241          โรงเรียนบ้ำนโคกหินกอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30306 1049010242          โรงเรียนบ้ำนหลุบป้ึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30307 1049010243          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30308 1049010244          โรงเรียนบ้ำนนำหนองแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30309 1049010245          โรงเรียนบ้ำนคันแท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30310 1049010246          โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30311 1049012001          โรงเรียนมุกดำหำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30312 1049012002          โรงเรียนนำโสกวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30313 1049012003          โรงเรียนผ่ึงแดดวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30314 1049012004          โรงเรียนนวมินทรำชูทิศ อีสำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30315 1049012005          โรงเรียนค ำป่ำหลำยสรรพวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30316 1049012006          โรงเรียนดงเย็นวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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30317 1049012007          โรงเรียนนำวำรำชกิจพิทยำนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30318 1049012008          โรงเรียนมุกดำวิทยำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30319 1049012009          โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30320 1049012010          โรงเรียนดงมอนวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30321 1049012011          โรงเรียนเมืองมุกวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30322 1049012012          โรงเรียนค ำสร้อยพิทยำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30323 1049012013          โรงเรียนอุดมวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30324 1049012014          โรงเรียนร่มเกล้ำพิทยำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30325 1049012015          โรงเรียนแวงใหญ่พิทยำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30326 1049012016          โรงเรียนโชคชัยวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30327 1049012017          โรงเรียนดอนตำลวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30328 1049012018          โรงเรียนโพธ์ิไทรวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30329 1049012019          โรงเรียนผำเทิบวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30330 1049012020          โรงเรียนดงหลวงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30331 1049012021          โรงเรียนกกตูมประชำสรรค์ รัชมังคลำภิเษก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30332 1049012022          โรงเรียนค ำชะอีวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30333 1049012023          โรงเรียนค ำบกวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30334 1049012024          โรงเรียนชัยปัญญำวิทยำนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30335 1049012025          โรงเรียนค ำชะอีพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30336 1049012026          โรงเรียนเหล่ำประชำอุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30337 1049012027          โรงเรียนหว้ำนใหญ่วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30338 1049012028          โรงเรียนหนองสูงสำมัคคีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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30339 1049012029          โรงเรียนพลังรำษฎร์พิทยำสรรพ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30340 1049012030          โรงเรียนหนองแวงวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30341 1050010001          โรงเรียนศรีเนห์รู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30342 1050010002          โรงเรียนวัดช่ำงเค่ียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30343 1050010003          โรงเรียนวัดเจ็ดยอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30344 1050010004          โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30345 1050010005          โรงเรียนวัดป่ำตัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30346 1050010006          โรงเรียนอนุบำลบ้ำนท่อเมืองลัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30347 1050010007          โรงเรียนค ำเท่ียงอนุสสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30348 1050010008          โรงเรียนท่ำศำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30349 1050010009          โรงเรียนวัดดอนจ่ัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30350 1050010011          โรงเรียนวัดป่ำแดด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30351 1050010012          โรงเรียนวัดวังสิงห์ค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30352 1050010013          โรงเรียนพุทธิโศภน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30353 1050010014          โรงเรียนอนุบำลเชียงใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30354 1050010015          โรงเรียนวัดขะจำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30355 1050010016          โรงเรียนศิริมังคลำจำรย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30356 1050010017          โรงเรียนบ้ำนแม่เหียะสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30357 1050010018          โรงเรียนบ้ำนดอนปิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30358 1050010019          โรงเรียนชุมชนวัดท่ำเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30359 1050010020          โรงเรียนวัดป่ำข่อยใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30360 1050010021          โรงเรียนวัดร้องอ้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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30361 1050010022          โรงเรียนบ้ำนท่ำหลุกสันทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30362 1050010023          โรงเรียนเจ้ำพ่อหลวงอุปภัมภ์ 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30363 1050010024          โรงเรียนสังวำลย์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30364 1050010025          โรงเรียนเชิงดอยสุเทพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30365 1050010026          โรงเรียนวัดสวนดอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30366 1050010027          โรงเรียนบ้ำนโป่งน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30367 1050010028          โรงเรียนบ้ำนห้วยทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30368 1050010029          โรงเรียนวัดหนองป่ำคร่ัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30369 1050010030          โรงเรียนชุมชนบ้ำนบวกครกน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30370 1050010031          โรงเรียนวัดเสำหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30371 1050010032          โรงเรียนวัดเมืองสำตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30372 1050010033          โรงเรียนบ้ำนแม่ดอกแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30373 1050010035          โรงเรียนบ้ำนเชิงดอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30374 1050010036          โรงเรียนบ้ำนร้องขี เหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30375 1050010037          โรงเรียนบ้ำนบ่อหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30376 1050010038          โรงเรียนบ้ำนแม่ก๊ะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30377 1050010039          โรงเรียนบ้ำนแม่จ้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30378 1050010042          โรงเรียนเทพเสด็จวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30379 1050010044          โรงเรียนบ้ำนปำงไฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30380 1050010046          โรงเรียนบ้ำนป่ำไม้แดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30381 1050010047          โรงเรียนบ้ำนป่ำป้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30382 1050010048          โรงเรียนบ้ำนปำงแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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30383 1050010049          โรงเรียนบ้ำนปำงน  ำถุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30384 1050010050          โรงเรียนบ้ำนแม่หวำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30385 1050010051          โรงเรียนบ้ำนโป่งกุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30386 1050010053          โรงเรียนบ้ำนแม่คือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30387 1050010054          โรงเรียนบ้ำนสันต้นแหน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30388 1050010055          โรงเรียนบ้ำนป่ำบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30389 1050010056          โรงเรียนบ้ำนตลำดขี เหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30390 1050010057          โรงเรียนบ้ำนป่ำไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30391 1050010058          โรงเรียนบ้ำนแม่โป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30392 1050010059          โรงเรียนบ้ำนแม่ฮ้อยเงิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30393 1050010060          โรงเรียนบ้ำนม่วงโตน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30394 1050010061          โรงเรียนบ้ำนสันทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30395 1050010062          โรงเรียนชลประทำนผำแตก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30396 1050010063          โรงเรียนบ้ำนลวงเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30397 1050010064          โรงเรียนบ้ำนป่ำสักงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30398 1050010066          โรงเรียนบ้ำนป่ำงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30399 1050010067          โรงเรียนบ้ำนสันต้นม่วงใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30400 1050010068          โรงเรียนบ้ำนสันต้นดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30401 1050010069          โรงเรียนบ้ำนป่ำขุย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30402 1050010071          โรงเรียนบ้ำนท่ำรั ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30403 1050010073          โรงเรียนบ้ำนป่ำเสร้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30404 1050010074          โรงเรียนบ้ำนป่ำเหมือด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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30405 1050010075          โรงเรียนบ้ำนสันต้นม่วงเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30406 1050010076          โรงเรียนวัดดอยยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30407 1050010077          โรงเรียนวัดป่ำเปำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30408 1050010078          โรงเรียนวัดดงขี เหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30409 1050010079          โรงเรียนบ้ำนดอนปิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30410 1050010080          โรงเรียนบ้ำนแช่ช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30411 1050010081          โรงเรียนบ้ำนหนองโค้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30412 1050010082          โรงเรียนบ้ำนบ่อสร้ำงนรำกรประสำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30413 1050010083          โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30414 1050010084          โรงเรียนวัดสันป่ำค่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30415 1050010085          โรงเรียนวัดทรำยมูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30416 1050010086          โรงเรียนบ้ำนบวกค้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30417 1050010087          โรงเรียนวัดป่ำตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30418 1050010088          โรงเรียนวัดย่ำปำยร้อยพร้อมสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30419 1050010089          โรงเรียนบ้ำนกอสะเลียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30420 1050010090          โรงเรียนบ้ำนร้องก่องข้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30421 1050010091          โรงเรียนวัดช่ำงเพี ยน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30422 1050010092          โรงเรียนวัดบ้ำนโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30423 1050010093          โรงเรียนวัดสันมะแปบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30424 1050010094          โรงเรียนบ้ำนปงป่ำเอื อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30425 1050010095          โรงเรียนวัดบ้ำนใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30426 1050010096          โรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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30427 1050010097          โรงเรียนวัดน  ำจ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30428 1050010099          โรงเรียนบ้ำนมอญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30429 1050010100          โรงเรียนวัดสันกลำงเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30430 1050010101          โรงเรียนวัดสันกลำงใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30431 1050010102          โรงเรียนสันก ำแพงคันธำอนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30432 1050010103          โรงเรียนบ้ำนสันก ำแพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30433 1050010104          โรงเรียนวัดบ้ำนน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30434 1050010105          โรงเรียนวัดสันโค้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30435 1050010106          โรงเรียนบ้ำนแม่ปูคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30436 1050010107          โรงเรียนวัดหนองแสะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30437 1050010108          โรงเรียนวัดล้ำนตอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30438 1050010109          โรงเรียนวัดบ้ำนหม้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30439 1050010110          โรงเรียนบ้ำนป่ำตึงดอยซิว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30440 1050010111          โรงเรียนวัดป่ำตึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30441 1050010112          โรงเรียนวัดบ้ำนโห้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30442 1050010113          โรงเรียนวัดริมออน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30443 1050010114          โรงเรียนวัดแม่ผำแหน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30444 1050010115          โรงเรียนบ้ำนแม่ตะไคร้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30445 1050010116          โรงเรียนทำเหนือวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30446 1050010117          โรงเรียนบ้ำนห้วยบง สำขำบ้ำนห้วยยำบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30447 1050010118          โรงเรียนหมู่บ้ำนสหกรณ์ 5 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30448 1050010119          โรงเรียนหมู่บ้ำนสหกรณ์ 6 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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30449 1050010120          โรงเรียนหมู่บ้ำนสหกรณ์ 4 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30450 1050010121          โรงเรียนหมู่บ้ำนสหกรณ์ 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30451 1050010122          โรงเรียนหมู่บ้ำนสหกรณ์ 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30452 1050010123          โรงเรียนหมู่บ้ำนสหกรณ์ 3 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30453 1050010124          โรงเรียนวัดบ้ำนม่อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30454 1050010125          โรงเรียนวัดห้วยทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30455 1050010126          โรงเรียนวัดดอนชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30456 1050010128          โรงเรียนวัดแม่ก ำปอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30457 1050010129          โรงเรียนบ้ำนแม่เตำดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30458 1050010130          โรงเรียนวัดห้วยแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30459 1050010131          โรงเรียนบ้ำนจ ำปี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30460 1050010133          โรงเรียนบ้ำนออนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30461 1050010134          โรงเรียนวัดเปำสำมขำ สำขำบ้ำนวำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30462 1050010135          โรงเรียนวัดเปำสำมขำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30463 1050010136          โรงเรียนบ้ำนออนหลวย สำขำบ้ำนหัวฝำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30464 1050010137          โรงเรียนบ้ำนออนหลวย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30465 1050010138          โรงเรียนวัดหนองหอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30466 1050012001          โรงเรียนยุพรำชวิทยำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30467 1050012002          โรงเรียนวัฒโนทัยพำยัพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30468 1050012003          โรงเรียนหอพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30469 1050012004          โรงเรียนกำวิละวิทยำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30470 1050012006          โรงเรียนโสตศึกษำอนุสำรสุนทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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30471 1050012007          โรงเรียนสอนคนตำบอดภำคเหนือฯ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30472 1050012008          โรงเรียนกำวิละอนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30473 1050012009          โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30474 1050012010          โรงเรียนสันก ำแพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30475 1050012011          โรงเรียนแม่ออนวิทยำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30476 1050020001          โรงเรียนบ้ำนเมืองกื ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30477 1050020002          โรงเรียนบ้ำนแม่ตะมำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30478 1050020003          โรงเรียนบ้ำนต้นขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30479 1050020004          โรงเรียนบ้ำนบวกหมื อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30480 1050020005          โรงเรียนสันป่ำสักวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30481 1050020006          โรงเรียนวัดทรำยมูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30482 1050020007          โรงเรียนร่ ำเปิงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30483 1050020008          โรงเรียนบ้ำนแม่ขะจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30484 1050020009          โรงเรียนบ้ำนปำงเปำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30485 1050020010          โรงเรียนวัดห้วยไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30486 1050020011          โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30487 1050020012          โรงเรียนบ้ำนสันป่ำสัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30488 1050020013          โรงเรียนบ้ำนใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30489 1050020014          โรงเรียนบ้ำนปำงไม้แดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30490 1050020015          โรงเรียนบ้ำนช้ำงใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30491 1050020016          โรงเรียนวัดช่อแลสำขำบ้ำนดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30492 1050020017          โรงเรียนบ้ำนเป้ำวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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30493 1050020018          โรงเรียนบ้ำนแม่โจ้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30494 1050020019          โรงเรียนบ้ำนแม่เลิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30495 1050020020          โรงเรียนบ้ำนก๊ำงหงส์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30496 1050020021          โรงเรียนบ้ำนป่ำยำงหนำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30497 1050020022          โรงเรียนวัดปำงมะกล้วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30498 1050020023          โรงเรียนบ้ำนผำเด็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30499 1050020024          โรงเรียนป่ำแป๋วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30500 1050020025          โรงเรียนบ้ำนแม่เลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30501 1050020026          โรงเรียนบ้ำนปำงลัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30502 1050020027          โรงเรียนบ้ำนแม่ไคร้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30503 1050020028          โรงเรียนบ้ำนแม่แสะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30504 1050020029          โรงเรียนบ้ำนแม่แมม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30505 1050020030          โรงเรียนบ้ำนท่ำผำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30506 1050020032          โรงเรียนบ้ำนก๋ำยน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30507 1050020035          โรงเรียนวัดบ้ำนเหล่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30508 1050020036          โรงเรียนวัดบ้ำนเหล่ำ สำขำบ้ำนม่อนเงำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30509 1050020037          โรงเรียนวัดแม่กะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30510 1050020038          โรงเรียนภูดินวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30511 1050020039          โรงเรียนวัดทุ่งหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30512 1050020040          โรงเรียนบ้ำนแม่นำป้ำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30513 1050020041          โรงเรียนวัดนำเม็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30514 1050020042          โรงเรียนวัดป่ำเลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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30515 1050020043          โรงเรียนหัวฝำยวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30516 1050020044          โรงเรียนบ้ำนผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30517 1050020045          โรงเรียนวัดแม่หอพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30518 1050020046          โรงเรียนบ้ำนปำงฮ่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30519 1050020047          โรงเรียนสบเปิงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30520 1050020048          โรงเรียนวัดท่ำข้ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30521 1050020049          โรงเรียนบ้ำนผำหมอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30522 1050020050          โรงเรียนวัดท่ำข้ำม สำขำม้งชุ่มเย็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30523 1050020051          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30524 1050020052          โรงเรียนบ้ำนปำงฮ่ำงสำขำผำแตก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30525 1050020053          โรงเรียนสันป่ำยำงวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30526 1050020054          โรงเรียนสันป่ำตึงวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30527 1050020055          โรงเรียนบ้ำนหนองก๋ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30528 1050020056          โรงเรียนบ้ำนเอียก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30529 1050020057          โรงเรียนป่ำบงห้วยฮ่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30530 1050020059          โรงเรียนสันมหำพนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30531 1050020060          โรงเรียนหนองหล่มวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30532 1050020061          โรงเรียนบ้ำนปำงกว้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30533 1050020062          โรงเรียนป่ำจี วังแดงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30534 1050020063          โรงเรียนม่วงค ำประชำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30535 1050020064          โรงเรียนบ้ำนหำงดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30536 1050020065          โรงเรียนบ้ำนปง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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30537 1050020066          โรงเรียนบ้ำนเด่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30538 1050020067          โรงเรียนบ้ำนทับเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30539 1050020068          โรงเรียนวัดหนองออน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30540 1050020069          โรงเรียนบ้ำนสันป่ำตอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30541 1050020070          โรงเรียนบ้ำนปำงห้วยตำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30542 1050020071          โรงเรียนบ้ำนขี เหล็กน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30543 1050020072          โรงเรียนบ้ำนสันคะยอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30544 1050020073          โรงเรียนบ้ำนน  ำริน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30545 1050020074          โรงเรียนบ้ำนซำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30546 1050020075          โรงเรียนบ้ำนต้นขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30547 1050020076          โรงเรียนชุมชนบ้ำนขี เหล็กหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30548 1050020077          โรงเรียนบ้ำนศำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30549 1050020078          โรงเรียนบ้ำนดอนแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30550 1050020079          โรงเรียนบ้ำนพระนอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30551 1050020080          โรงเรียนบ้ำนบวกจ่ัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30552 1050020081          โรงเรียนบ้ำนปงไคร้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30553 1050020082          โรงเรียนเจ้ำพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30554 1050020083          โรงเรียนบ้ำนโป่งแยงใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30555 1050020084          โรงเรียนบ้ำนโป่งแยงนอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30556 1050020085          โรงเรียนบ้ำนกองแหะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30557 1050020086          โรงเรียนบ้ำนทุ่งโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30558 1050020087          โรงเรียนบ้ำนแม่แมะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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30559 1050020089          โรงเรียนบ้ำนปำงไฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30560 1050020090          โรงเรียนบ้ำนป่ำม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30561 1050020092          โรงเรียนเจ้ำพ่อหลวงอุปถัมภ์ 8 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30562 1050020093          โรงเรียนเจ้ำแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30563 1050020094          โรงเรียนบ้ำนแม่สำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30564 1050020095          โรงเรียนวัดทรำยมูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30565 1050020096          โรงเรียนบ้ำนริมใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30566 1050020097          โรงเรียนบ้ำนขอนตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30567 1050020098          โรงเรียนมูลนิธิมหำรำช 5 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30568 1050020099          โรงเรียนบ้ำนนำหืก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30569 1050020100          โรงเรียนบ้ำนสะลวงใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30570 1050020101          โรงเรียนบ้ำนสะลวงนอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30571 1050020102          โรงเรียนบ้ำนกำดฮำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30572 1050020103          โรงเรียนบ้ำนเมืองก๊ะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30573 1050020105          โรงเรียนวัดสุวรรณำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30574 1050020106          โรงเรียนบ้ำนหนองอำบช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30575 1050020107          โรงเรียนบ้ำนป่ำติ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30576 1050020110          โรงเรียนบ้ำนหนองปลำมัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30577 1050020111          โรงเรียนวัดวำลุกำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30578 1050020112          โรงเรียนบ้ำนวังป้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30579 1050020113          โรงเรียนบ้ำนน  ำต้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30580 1050020114          โรงเรียนบ้ำนต้นผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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30581 1050020115          โรงเรียนบ้ำนดอนตัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30582 1050020117          โรงเรียนบ้ำนแมตะละ สำขำบ้ำนห้วยเต่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30583 1050020118          โรงเรียนบ้ำนห้วยน  ำจำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30584 1050020119          โรงเรียนบ้ำนแม่ขะปู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30585 1050020120          โรงเรียนบ้ำนแม่ยำงห้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30586 1050020121          โรงเรียนบ้ำนบ่อแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30587 1050020122          โรงเรียนบ้ำนแม่โต๋ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30588 1050020123          โรงเรียนบ้ำนแม่ยำงห้ำ สำขำบ้ำนเด่นฮ่อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30589 1050020124          โรงเรียนวัดอมลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30590 1050020125          โรงเรียนชุมชนบ้ำนแม่สำบสำขำวัดแม่ขำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30591 1050020126          โรงเรียนวัดงิ วเฒ่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30592 1050020127          โรงเรียนวัดปำงเติม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30593 1050020129          โรงเรียนวัดปำงเติมสำขำบ้ำนขุนสำบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30594 1050020130          โรงเรียนบ้ำนนำกู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30595 1050020131          โรงเรียนบ้ำนปำงขุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30596 1050020132          โรงเรียนบ้ำนแม่แว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30597 1050020133          โรงเรียนวัดยั งเมิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30598 1050020134          โรงเรียนบ้ำนอังคำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30599 1050020135          โรงเรียนบ้ำนก่ิวเสือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30600 1050020136          โรงเรียนบ้ำนแม่ตะละ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30601 1050020137          โรงเรียนบ้ำนแม่ลำนค ำ สำขำบ้ำนป่ำคำนอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30602 1050020138          โรงเรียนทรำยทองรำษฎร์อุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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30603 1050020139          โรงเรียนบ้ำนแม่ลำนค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30604 1050020140          โรงเรียนชุมชนบ้ำนแม่สำบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30605 1050020141          โรงเรียนวัดน  ำริน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30606 1050020142          โรงเรียนชุมชนบ้ำนดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30607 1050020143          โรงเรียนวัดแม่เลย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30608 1050020144          โรงเรียนวัดแม่แพะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30609 1050020145          โรงเรียนวัดโป่งกวำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30610 1050020146          โรงเรียนบ้ำนป่ำลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30611 1050020147          โรงเรียนวัดบ้ำนป้อก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30612 1050020148          โรงเรียนบ้ำนเข่ือนผำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30613 1050020149          โรงเรียนบ้ำนห้วยบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30614 1050020151          โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30615 1050020152          โรงเรียนบ้ำนป่ำอ้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30616 1050020154          โรงเรียนสหกรณ์ด ำริ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30617 1050020155          โรงเรียนสำมัคคีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30618 1050020156          โรงเรียนชุมชนบ้ำนโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30619 1050020157          โรงเรียนบ้ำนป่ำฮิ น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30620 1050020158          โรงเรียนพร้ำวบูรพำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30621 1050020159          โรงเรียนบ้ำนต้นรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30622 1050020160          โรงเรียนบ้ำนป่ำตุ้ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30623 1050020161          โรงเรียนบ้ำนป่ำไหน่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30624 1050020162          โรงเรียนบ้ำนสันยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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30625 1050020163          โรงเรียนบ้ำนสันกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30626 1050020164          โรงเรียนประชำสำมัคคีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30627 1050020166          โรงเรียนประดู่วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30628 1050020168          โรงเรียนบ้ำนแม่ป๋ัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30629 1050020170          โรงเรียนบ้ำนแม่ป๋ัง สำขำบ้ำนขุนป๋ัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30630 1050020171          โรงเรียนบ้ำนแม่เหียะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30631 1050020174          โรงเรียนบ้ำนขุนแจ๋ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30632 1050020177          โรงเรียนบ้ำนแจ่งกู่เรือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30633 1050020178          โรงเรียนบ้ำนสันปง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30634 1050020181          โรงเรียนบ้ำนแม่ปำคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30635 1050020182          โรงเรียนบ้ำนหนองปิด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30636 1050020183          โรงเรียนบ้ำนท่ำมะเก๋ียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30637 1050020185          โรงเรียนบ้ำนหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30638 1050020188          โรงเรียนบ้ำนนำบุญโหล่งขอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30639 1050020190          โรงเรียนบ้ำนเมืองขอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30640 1050020192          โรงเรียนบ้ำนป่ำเหมือด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30641 1050020193          โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30642 1050020194          โรงเรียนบ้ำนศรีบุญเรือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30643 1050020196          โรงเรียนบ้ำนโปง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30644 1050020197          โรงเรียนบ้ำนหัวฝำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30645 1050020200          โรงเรียนบ้ำนหนองมะจับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30646 1050020201          โรงเรียนบ้ำนโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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30647 1050020202          โรงเรียนบ้ำนร่มหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30648 1050020203          โรงเรียนบ้ำนศรีงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30649 1050020204          โรงเรียนบ้ำนแม่แต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30650 1050020207          โรงเรียนบ้ำนโป่ง สำขำบ้ำนห้วยแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30651 1050020210          โรงเรียนบ้ำนเจดีย์แม่ครัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30652 1050020212          โรงเรียนบ้ำนแม่แฝก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30653 1050020213          โรงเรียนบ้ำนแม่ย่อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30654 1050020214          โรงเรียนบ้ำนสันคะยอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30655 1050020215          โรงเรียนวัดสันทรำยมูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30656 1050020216          โรงเรียนสันทรำยหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30657 1050020218          โรงเรียนบ้ำนหลักปัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30658 1050020220          โรงเรียนบ้ำนป่ำก้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30659 1050020223          โรงเรียนบ้ำนสันพระเนตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30660 1050020224          โรงเรียนบ้ำนสันศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30661 1050020225          โรงเรียนบ้ำนหนองไคร้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30662 1050020228          โรงเรียนบ้ำนท่ำเกวียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30663 1050020231          โรงเรียนบ้ำนห้วยเก๋ียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30664 1050020232          โรงเรียนบ้ำนแม่โจ้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30665 1050020233          โรงเรียนบ้ำนแม่เตำไห ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30666 1050020234          โรงเรียนบ้ำนป่ำบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30667 1050020235          โรงเรียนบ้ำนหนองหำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30668 1050020236          โรงเรียนบ้ำนบวกเปำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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30669 1050020237          โรงเรียนบ้ำนดงเจริญชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30670 1050020238          โรงเรียนชลประทำนเข่ือนแม่กวงจิรำธิวัฒน์อุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30671 1050020239          โรงเรียนบ้ำนศรีวังธำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30672 1050020240          โรงเรียนบ้ำนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30673 1050020241          โรงเรียนบ้ำนร่มหลวง สำขำบ้ำนพระธำตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30674 1050020242          โรงเรียนบ้ำนสหกรณ์นิคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30675 1050020243          โรงเรียนบ้ำนทุ่งป่ำเก็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30676 1050020244          โรงเรียนบ้ำนนำงเหลียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30677 1050022001          โรงเรียนแม่แตง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30678 1050022002          โรงเรียนแม่หอพระวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30679 1050022003          โรงเรียนสันป่ำยำงวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30680 1050022004          โรงเรียนแม่ริมวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30681 1050022005          โรงเรียนนวมินทรำชูทิศ พำยัพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30682 1050022006          โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์เชียงใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30683 1050022007          โรงเรียนสะเมิงพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30684 1050022008          โรงเรียนพร้ำววิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30685 1050022009          โรงเรียนสันทรำยวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30686 1050022010          โรงเรียนศรีสังวำลย์เชียงใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30687 1050030001          โรงเรียนบ้ำนถ  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30688 1050030002          โรงเรียนบ้ำนเชียงดำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30689 1050030004          โรงเรียนบ้ำนทุ่งหลุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30690 1050030005          โรงเรียนบ้ำนทุ่งหลุก สำขำปำงแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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30691 1050030006          โรงเรียนบ้ำนทุ่งละคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30692 1050030007          โรงเรียนบ้ำนดอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30693 1050030008          โรงเรียนบ้ำนม่วงฆ้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30694 1050030009          โรงเรียนชุมชนบ้ำนวังจ๊อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30695 1050030011          โรงเรียนบ้ำนห้วยทรำยขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30696 1050030012          โรงเรียนพัฒนำต้นน  ำขุนคอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30697 1050030013          โรงเรียนบ้ำนห้วยเป้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30698 1050030014          โรงเรียนบ้ำนแม่กอนใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30699 1050030015          โรงเรียนบ้ำนทุ่งข้ำวพวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30700 1050030016          โรงเรียนบ้ำนออน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30701 1050030017          โรงเรียนบ้ำนปำงเฟือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30702 1050030018          โรงเรียนบ้ำนแม่ป๋ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30703 1050030019          โรงเรียนบ้ำนปำงมะเยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30704 1050030020          โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30705 1050030021          โรงเรียนบ้ำนห้วยจะค่ำน ตชด.อนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30706 1050030022          โรงเรียนบ้ำนเมืองคอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30707 1050030023          โรงเรียนบ้ำนวังมะริว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30708 1050030024          โรงเรียนบ้ำนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30709 1050030025          โรงเรียนดอยสำมหม่ืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30710 1050030026          โรงเรียนชุมชนบ้ำนเมืองงำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30711 1050030027          โรงเรียนบ้ำนใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30712 1050030028          โรงเรียนบ้ำนแม่ข้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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30713 1050030029          โรงเรียนบ้ำนเมืองนะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30714 1050030030          โรงเรียนบ้ำนอรุโณทัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30715 1050030031          โรงเรียนแกน้อยศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30716 1050030032          โรงเรียนบ้ำนหนองเขียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30717 1050030033          โรงเรียนโครงกำรหลวงแกน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30718 1050030034          โรงเรียนบ้ำนรินหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30719 1050030035          โรงเรียนบ้ำนนำหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30720 1050030036          โรงเรียนบ้ำนโละป่ำหำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30721 1050030037          โรงเรียนบ้ำนโป่งอำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30722 1050030038          โรงเรียนเบญจม 2 บ้ำนน  ำรู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30723 1050030039          โรงเรียนบ้ำนแม่แมะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30724 1050030040          โรงเรียนบ้ำนสันป่ำเก๊ียะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30725 1050030041          โรงเรียนบ้ำนสบคำบ สำขำแก่งปันเต๊ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30726 1050030042          โรงเรียนบ้ำนแม่แมะ สำขำป่ำโหล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30727 1050030043          โรงเรียนบ้ำนป่ำบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30728 1050030044          โรงเรียนวัดจอมคีรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30729 1050030045          โรงเรียนบ้ำนแม่นะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30730 1050030046          โรงเรียนบ้ำนสบคำบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30731 1050030048          โรงเรียนบ้ำนแม่อ้อใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30732 1050030049          โรงเรียนวัดปำงมะโอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30733 1050030050          โรงเรียนบ้ำนต้นผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30734 1050030051          โรงเรียนบ้ำนหัวฝำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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30735 1050030052          โรงเรียนบ้ำนป่ำบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30736 1050030053          โรงเรียนบ้ำนโป่งน  ำร้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30737 1050030054          โรงเรียนบ้ำนหัวนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30738 1050030055          โรงเรียนบ้ำนม่วงชุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30739 1050030056          โรงเรียนบ้ำนลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30740 1050030057          โรงเรียนบ้ำนม่วงชุม สำขำบ้ำนสวนชำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30741 1050030058          โรงเรียนบ้ำนหัวนำ สำขำบ้ำนห้วยหมำกเล่ียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30742 1050030059          โรงเรียนบ้ำนขอบด้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30743 1050030060          โรงเรียนบ้ำนม่อนป่ิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30744 1050030061          โรงเรียนบ้ำนเวียงหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30745 1050030062          โรงเรียนบ้ำนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30746 1050030063          โรงเรียนบ้ำนสันม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30747 1050030064          โรงเรียนบ้ำนแม่ข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30748 1050030065          โรงเรียนบ้ำนหล่ำยฝำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30749 1050030066          โรงเรียนบ้ำนดงป่ำลัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30750 1050030067          โรงเรียนบ้ำนสันต้นเปำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30751 1050030068          โรงเรียนบ้ำนแม่คะ สำขำบ้ำนหนองบัวค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30752 1050030069          โรงเรียนบ้ำนปำงปอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30753 1050030070          โรงเรียนบ้ำนโป่งนก สำขำบ้ำนแม่ป่ำไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30754 1050030071          โรงเรียนบ้ำนโป่งนก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30755 1050030072          โรงเรียนบ้ำนห้วยไคร้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30756 1050030073          โรงเรียนบ้ำนแม่คะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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30757 1050030074          โรงเรียนบ้ำนเหมืองแร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30758 1050030075          โรงเรียนบ้ำนทุ่งหลุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30759 1050030076          โรงเรียนบ้ำนยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30760 1050030077          โรงเรียนเจ้ำแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30761 1050030078          โรงเรียนบ้ำนห้วยห้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30762 1050030079          โรงเรียนบ้ำนหนองขวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30763 1050030080          โรงเรียนบ้ำนหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30764 1050030081          โรงเรียนบ้ำนคุ้ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30765 1050030082          โรงเรียนวิรุณเทพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30766 1050030083          โรงเรียนบ้ำนแม่งอนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30767 1050030084          โรงเรียนบ้ำนแม่งอนขี เหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30768 1050030085          โรงเรียนบ้ำนล้องอ้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30769 1050030086          โรงเรียนบ้ำนสันป่ำแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30770 1050030087          โรงเรียนบ้ำนปำงสัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30771 1050030088          โรงเรียนบ้ำนแม่สูนน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30772 1050030089          โรงเรียนบ้ำนต้นส้ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30773 1050030090          โรงเรียนบ้ำนหนองยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30774 1050030091          โรงเรียนชุมชนบ้ำนแม่สูนหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30775 1050030092          โรงเรียนบ้ำนห้วยเฮ่ียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30776 1050030093          โรงเรียนบ้ำนแม่ใจ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30777 1050030094          โรงเรียนบ้ำนห้วยบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30778 1050030095          โรงเรียนบ้ำนโป่งถืบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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30779 1050030097          โรงเรียนบ้ำนหนองตุ้ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30780 1050030098          โรงเรียนบ้ำนศรีดอนชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30781 1050030099          โรงเรียนบ้ำนเวียงฝำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30782 1050030100          โรงเรียนบ้ำนสันทรำยคองน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30783 1050030101          โรงเรียนบ้ำนท่ำสะแล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30784 1050030102          โรงเรียนบ้ำนห้วยงูกลำง สำขำเจ้ำพ่อหลวงอุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30785 1050030103          โรงเรียนบ้ำนสันต้นดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30786 1050030104          โรงเรียนบ้ำนห้วยงูกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30787 1050030105          โรงเรียนวัดนันทำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30788 1050030106          โรงเรียนบ้ำนสันทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30789 1050030107          โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30790 1050030108          โรงเรียนวัดห้วยน  ำเย็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30791 1050030110          โรงเรียนไทยทนุบ้ำนสันต้นดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30792 1050030111          โรงเรียนบ้ำนท่ำมะแกง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30793 1050030112          โรงเรียนบ้ำนห้วยปู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30794 1050030113          โรงเรียนเพียงหลำง ๑ (บ้ำนท่ำตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำสิริวัฒนำพรรณวดีส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30795 1050030114          โรงเรียนต.ช.ด. ไลออนส์มหำจักร 8 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30796 1050030115          โรงเรียนเจ้ำพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30797 1050030116          โรงเรียนบ้ำนห้วยศำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30798 1050030117          โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้ำนเมืองงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30799 1050030118          โรงเรียนกมล -เรียม สุโกศล (บ้ำนผำใต้) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30800 1050030119          โรงเรียนบ้ำนสุขฤทัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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30801 1050030120          โรงเรียนต.ช.ด.ศึกษำนำรีอนุสรณ์ 3 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30802 1050030121          โรงเรียนบ้ำนหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30803 1050030122          โรงเรียนบ้ำนป่ำก๊อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30804 1050030123          โรงเรียนบ้ำนป่ำแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30805 1050030124          โรงเรียนบ้ำนหลวง สำขำห้วยมะเฟือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30806 1050030125          โรงเรียนบ้ำนป่ำก๊อ สำขำโละป่ำไคร้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30807 1050030126          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 12 (บ้ำนเอก) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30808 1050030127          โรงเรียนบ้ำนปำงต้นเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30809 1050030128          โรงเรียนบ้ำนสันป่ำเหียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30810 1050030129          โรงเรียนบ้ำนป่ำก๊อ สำขำบ้ำนห้วยม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30811 1050030130          โรงเรียนบ้ำนหนองขี นกยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30812 1050030131          โรงเรียนบ้ำนห้วยคอกหมู สำขำหัวแม่เมืองน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30813 1050030132          โรงเรียนทหำรม้ำอนุสรณ์ บ้ำนวังดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30814 1050030133          โรงเรียนศึกษำนำรีอนุสรณ์ 1 บ้ำนแม่เมืองน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30815 1050030134          โรงเรียนศึกษำนำรีอนุสรณ์ 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30816 1050030135          โรงเรียนบ้ำนห้วยคอกหมู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30817 1050030136          โรงเรียนชุมชนบ้ำนคำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30818 1050030137          โรงเรียนประพันธ์ - อำรีย์ หงษ์สกุล(บ้ำนห้วยหลวง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30819 1050030138          โรงเรียนบ้ำนห้วยม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30820 1050030139          โรงเรียนบ้ำนฮ่ำงต่ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30821 1050030140          โรงเรียนบ้ำนฮ่องห้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30822 1050030143          โรงเรียนบ้ำนแม่สำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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30823 1050030144          โรงเรียนบ้ำนหนองเต็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30824 1050030145          โรงเรียนบ้ำนโป่งไฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30825 1050030146          โรงเรียนบ้ำนห้วยป่ำซำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30826 1050030147          โรงเรียนบ้ำนดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30827 1050030148          โรงเรียนชุมชนบ้ำนแม่ฮ่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30828 1050030149          โรงเรียนบ้ำนสันป่ำข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30829 1050030151          โรงเรียนบ้ำนดอนชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30830 1050030153          โรงเรียนบ้ำนดอนชัยสำขำบ้ำนตำดหมอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30831 1050030154          โรงเรียนบ้ำนโละ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30832 1050030155          โรงเรียนบ้ำนสันปอธง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30833 1050030156          โรงเรียนบ้ำนทรำยแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30834 1050030157          โรงเรียนบ้ำนสันต้นหมื อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30835 1050030158          โรงเรียนบ้ำนเปียงหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30836 1050030159          โรงเรียนบ้ำนจอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30837 1050030160          โรงเรียนบ้ำนห้วยไคร้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30838 1050030161          โรงเรียนรัฐรำษฎร์อุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30839 1050030162          โรงเรียนบ้ำนแม่แพม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30840 1050030164          โรงเรียนบ้ำนแม่หำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30841 1050030165          โรงเรียนบ้ำนกองลม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30842 1050030166          โรงเรียนบ้ำนเวียงแหง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30843 1050030167          โรงเรียนบ้ำนนำมน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30844 1050030168          โรงเรียนบ้ำนปำงป๋อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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30845 1050030169          โรงเรียนบ้ำนม่วงป๊อก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30846 1050030170          โรงเรียนบ้ำนปงต ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30847 1050030171          โรงเรียนบ้ำนห้วยบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30848 1050030172          โรงเรียนวัดมหิงสำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30849 1050030173          โรงเรียนวัดอรัญญวำสี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30850 1050030174          โรงเรียนวัดบ้ำนท่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30851 1050030175          โรงเรียนบ้ำนแม่ทะลบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30852 1050030176          โรงเรียนวัดป่ำแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30853 1050030177          โรงเรียนบ้ำนป่ำงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30854 1050030178          โรงเรียนบ้ำนห้วยต้นตอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30855 1050030179          โรงเรียนบ้ำนเวียงผำพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30856 1050030181          โรงเรียนบ้ำนแม่ขิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30857 1050030182          โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30858 1050030183          โรงเรียนบ้ำนอ่ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30859 1050030184          โรงเรียนบ้ำนร้องธำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30860 1050030185          โรงเรียนบ้ำนถ  ำตับเตำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30861 1050030186          โรงเรียนบ้ำนป่ำซำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30862 1050030187          โรงเรียนบ้ำนหัวฝำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30863 1050030189          โรงเรียนบ้ำนปำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30864 1050030190          โรงเรียนบ้ำนสินชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30865 1050030191          โรงเรียนบ้ำนผำแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30866 1050030193          โรงเรียนบ้ำนต้นโชค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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30867 1050030194          โรงเรียนบ้ำนปง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30868 1050030195          โรงเรียนสันติวนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30869 1050030196          โรงเรียนบ้ำนห้วยไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30870 1050030197          โรงเรียนบ้ำนใหม่หนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30871 1050030198          โรงเรียนบ้ำนแม่จำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30872 1050030199          โรงเรียนบ้ำนห้วยหลวง สำขำห้วยจันสี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30873 1050030200          โรงเรียนบ้ำนห้วยหลวง สำขำห้วยป่ำกล้วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30874 1050030201          โรงเรียนบ้ำนร้องธำร สำขำปำงมะขำมป้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30875 1050030202          โรงเรียนบ้ำนทำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30876 1050030204          โรงเรียนบ้ำนต้นโชค สำขำก่ิวจ ำปี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30877 1050032001          โรงเรียนเชียงดำววิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30878 1050032002          โรงเรียนอรุโณทัยวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30879 1050032003          โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์เชียงดำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30880 1050032004          โรงเรียนฝำงชนูปถัมภ์ อ.ฝำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30881 1050032005          โรงเรียนแม่อำยวิทยำคม อ.ฝำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30882 1050032006          โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ อ.ฝำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30883 1050032007          โรงเรียนเวียงแหงวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30884 1050032008          โรงเรียนไชยปรำกำร อ.ฝำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30885 1050040001          โรงเรียนต้นแหนหลวงประสิทธ์ิวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30886 1050040002          โรงเรียนวัดทุ่งหลุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30887 1050040003          โรงเรียนดอนชัยวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30888 1050040004          โรงเรียนวัดช่ำงกระดำษ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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30889 1050040005          โรงเรียนป่ำลำนประสิทธ์ิวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30890 1050040007          โรงเรียนบ้ำนแม่กุ้งหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30891 1050040008          โรงเรียนวัดรัตนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30892 1050040012          โรงเรียนวัดสว่ำงอำรมณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30893 1050040013          โรงเรียนบ้ำนหัวริน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30894 1050040014          โรงเรียนวัดน  ำบ่อหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30895 1050040015          โรงเรียนวัดศรีอุดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30896 1050040018          โรงเรียนวัดท้องฝำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30897 1050040019          โรงเรียนบ้ำนทุ่งเสี ยว (นวรัฐ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30898 1050040020          โรงเรียนวัดท่ำกำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30899 1050040022          โรงเรียนวัดสำมหลัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30900 1050040023          โรงเรียนวัดท่ำโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30901 1050040026          โรงเรียนก่ิวแลน้อยประสิทธ์ิวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30902 1050040028          โรงเรียนบ้ำนเปียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30903 1050040029          โรงเรียนบ้ำนกวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30904 1050040031          โรงเรียนบ้ำนร่องน  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30905 1050040032          โรงเรียนวัดดงป่ำงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30906 1050040034          โรงเรียนบ้ำนม่วงพ่ีน้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30907 1050040036          โรงเรียนวัดโรงวัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30908 1050040037          โรงเรียนวัดหนองครอบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30909 1050040040          โรงเรียนวัดอินทะวิชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30910 1050040041          โรงเรียนวัดกู่ค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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30911 1050040043          โรงเรียนชุมชนก่ิวแลหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30912 1050040045          โรงเรียนสันป่ำตอง(สุวรรณรำษฎร์วิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30913 1050040046          โรงเรียนสันป่ำตอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30914 1050040048          โรงเรียนวัดอุเม็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30915 1050040049          โรงเรียนบ้ำนห้วยส้ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30916 1050040051          โรงเรียนวัดบุปผำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30917 1050040052          โรงเรียนบ้ำนต้นแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30918 1050040053          โรงเรียนวัดขุนคง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30919 1050040054          โรงเรียนบ้ำนท่ำขุนคง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30920 1050040055          โรงเรียนบ้ำนแสนตอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30921 1050040056          โรงเรียนบ้ำนน  ำแพร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30922 1050040058          โรงเรียนบ้ำนปง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30923 1050040059          โรงเรียนวัดคีรีเขต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30924 1050040060          โรงเรียนวัดประชำเกษม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30925 1050040063          โรงเรียนวัดช่ำงค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30926 1050040064          โรงเรียนวัดจอมทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30927 1050040065          โรงเรียนบ้ำนไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30928 1050040066          โรงเรียนบ้ำนท้ำวบุญเรือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30929 1050040068          โรงเรียนบ้ำนวังศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30930 1050040069          โรงเรียนบ้ำนป่ำตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30931 1050040070          โรงเรียนบ้ำนสันผักหวำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30932 1050040071          โรงเรียนบ้ำนต้นงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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30933 1050040072          โรงเรียนวัดศรีสุพรรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30934 1050040074          โรงเรียนบ้ำนสันทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30935 1050040075          โรงเรียนบ้ำนต้นเกว๋น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30936 1050040076          โรงเรียนบ้ำนสันป่ำสัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30937 1050040077          โรงเรียนบ้ำนตองกำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30938 1050040078          โรงเรียนบ้ำนฟ่อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30939 1050040079          โรงเรียนวัดอินทรำพิบูลย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30940 1050040081          โรงเรียนวัดพระเจ้ำเหลื อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30941 1050040082          โรงเรียนบ้ำนหนองตอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30942 1050040083          โรงเรียนวัดป่ำลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30943 1050040085          โรงเรียนบ้ำนทรำยมูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30944 1050040086          โรงเรียนบ้ำนดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30945 1050040087          โรงเรียนวัดศรีล้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30946 1050040088          โรงเรียนบ้ำนหำรแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30947 1050040089          โรงเรียนวัดศรีสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30948 1050040090          โรงเรียนบ้ำนปำกเหมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30949 1050040093          โรงเรียนวัดพญำชมภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30950 1050040094          โรงเรียนวัดท่ำต้นกวำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30951 1050040096          โรงเรียนวัดแม่สะลำบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30952 1050040098          โรงเรียนวัดนันทำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30953 1050040100          โรงเรียนวัดต ำหนัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30954 1050040105          โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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30955 1050040106          โรงเรียนชุมชนวัดศรีค ำชมภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30956 1050040107          โรงเรียนวัดเทพำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30957 1050040108          โรงเรียนวัดเวฬุวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30958 1050040109          โรงเรียนวัดศรีโพธำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30959 1050040112          โรงเรียนบ้ำนสันทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30960 1050040113          โรงเรียนวัดศรีดอนชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30961 1050040115          โรงเรียนชุมชนวัดปำกกอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30962 1050040117          โรงเรียนวัดสันดอนมูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30963 1050040119          โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30964 1050040121          โรงเรียนวัดกองทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30965 1050040123          โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30966 1050040124          โรงเรียนวัดดอนเปำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30967 1050040126          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำป่ำฝำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30968 1050040127          โรงเรียนบ้ำนใหม่สวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30969 1050040128          โรงเรียนวัดทุ่งศำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30970 1050040129          โรงเรียนวัดห้วยแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30971 1050040130          โรงเรียนวัดดอนแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30972 1050040131          โรงเรียนบ้ำนพันตน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30973 1050040132          โรงเรียนวัดมะกับตองหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30974 1050040133          โรงเรียนไตรมิตรวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30975 1050040134          โรงเรียนวัดสำรภีวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30976 1050040136          โรงเรียนบ้ำนกำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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30977 1050040137          โรงเรียนบ้ำนใหม่ปำงเติม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30978 1050040138          โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30979 1050040139          โรงเรียนบ้ำนทุ่งหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30980 1050040140          โรงเรียนบ้ำนหนองเต่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30981 1050040141          โรงเรียนแม่วินสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30982 1050040142          โรงเรียนวัดวังผำปูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30983 1050040143          โรงเรียนบ้ำนห้วยตอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30984 1050040145          โรงเรียนหลวงพัฒนำบ้ำนขุนวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30985 1050040146          โรงเรียนพัฒนำต้นน  ำท่ี 5 ขุนวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30986 1050040147          โรงเรียนแม่วินสำมัคคี สำขำขุนป๋วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30987 1050040148          โรงเรียนบ้ำนห้วยข้ำวลีบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30988 1050040149          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำเป้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30989 1050040150          โรงเรียนบ้ำนเจริญสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30990 1050040152          โรงเรียนบ้ำนดอยหล่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30991 1050040153          โรงเรียนวัดวังขำมป้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30992 1050040154          โรงเรียนบ้ำนดงป่ำหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30993 1050040155          โรงเรียนกรป.กลำงอุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30994 1050040157          โรงเรียนวัดดอนช่ืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30995 1050040159          โรงเรียนวัดหนองหลั ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30996 1050040160          โรงเรียนวัดศรีดอนชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30997 1050040162          โรงเรียนบ้ำนห้วยน  ำขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
30998 1050040164          โรงเรียนบ้ำนสำมหลัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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30999 1050040165          โรงเรียนวัดสองแคว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31000 1050040166          โรงเรียนบ้ำนหัวข่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31001 1050040167          โรงเรียนบ้ำนแม่ขำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31002 1050040169          โรงเรียนบ้ำนใหม่หนองหอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31003 1050040174          โรงเรียนวัดมะกับตอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31004 1050040175          โรงเรียนต้นโชคประสิทธ์ิวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31005 1050040177          โรงเรียนวัดปวงสนุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31006 1050040178          โรงเรียนวัดพระเจ้ำทองทิพย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31007 1050040180          โรงเรียนวัดสันกำวำฬ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31008 1050040184          โรงเรียนวัดร้องส้มป๋อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31009 1050040185          โรงเรียนวัดป่ำอ้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31010 1050040186          โรงเรียนวัดปรำสำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31011 1050040188          โรงเรียนวัดป่ำกล้วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31012 1050040191          โรงเรียนวัดหนองแบน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31013 1050040192          โรงเรียนบ้ำนล่องปู่หม่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31014 1050040193          โรงเรียนวัดหนองแฝก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31015 1050040194          โรงเรียนวัดสันต้นกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31016 1050040195          โรงเรียนวัดสันต้นกอก สำขำวัดน  ำโจ้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31017 1050040196          โรงเรียนบ้ำนต้นโชค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31018 1050040197          โรงเรียนป่ำเป้ำเทพกุญชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31019 1050040198          โรงเรียนบ้ำนแม่ขนิลใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31020 1050040199          โรงเรียนวัดไชยสถำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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31021 1050040200          โรงเรียนบ้ำนร้องแหย่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31022 1050040201          โรงเรียนบ้ำนแม่ขนิลเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31023 1050040202          โรงเรียนบ้ำนปำงยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31024 1050040206          โรงเรียนวัดสันพระเจ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31025 1050040208          โรงเรียนบ้ำนหนองเหียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31026 1050040209          โรงเรียนบ้ำนหนองหอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31027 1050040210          โรงเรียนวัดทุ่งท้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31028 1050040213          โรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31029 1050040214          โรงเรียนวัดประชำเกษม สำขำน  ำซุ้ม-ห้วยกว้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31030 1050042001          โรงเรียนสันป่ำตองวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31031 1050042002          โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31032 1050042003          โรงเรียนหำงดงรัฐรำษฎร์อุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31033 1050042004          โรงเรียนสำรภีพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31034 1050042005          โรงเรียนบ้ำนกำดวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31035 1050042006          โรงเรียนสองแคววิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31036 1050042007          โรงเรียนสันติสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31037 1050050001          โรงเรียนบ้ำนม่อนหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31038 1050050002          โรงเรียนบ้ำนแปะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31039 1050050003          โรงเรียนบ้ำนห้วยทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31040 1050050004          โรงเรียนบ้ำนข่วงเปำใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31041 1050050005          โรงเรียนบ้ำนท่ำข้ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31042 1050050006          โรงเรียนบ้ำนบนนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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31043 1050050007          โรงเรียนบ้ำนขุนแปะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31044 1050050008          โรงเรียนบ้ำนสบแจ่มฝ่ังซ้ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31045 1050050009          โรงเรียนบ้ำนขุนแปะ สำขำแม่จร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31046 1050050012          โรงเรียนบ้ำนสบแปะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31047 1050050013          โรงเรียนวัดวังดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31048 1050050014          โรงเรียนชุมชนบ้ำนข่วงเปำเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31049 1050050015          โรงเรียนบ้ำนปำกทำงท่ำล่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31050 1050050016          โรงเรียนนิยมไพรผำหมอนอินทนนท์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31051 1050050017          โรงเรียนบ้ำนเมืองอำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31052 1050050018          โรงเรียนบ้ำนน  ำตกแม่กลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31053 1050050019          โรงเรียนบ้ำนเมืองกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31054 1050050020          โรงเรียนวัดพระบำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31055 1050050021          โรงเรียนบ้ำนน  ำลัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31056 1050050022          โรงเรียนบ้ำนแม่ปอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31057 1050050023          โรงเรียนบ้ำนขุนยะสำขำแม่ยะน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31058 1050050026          โรงเรียนชุมชนศรีจอมทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31059 1050050027          โรงเรียนบ้ำนห้วยส้มป่อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31060 1050050028          โรงเรียนบ้ำนแม่เต๊ียะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31061 1050050029          โรงเรียนบ้ำนห้วยน  ำดิบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31062 1050050031          โรงเรียนบ้ำนขุนแตะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31063 1050050032          โรงเรียนบ้ำนขุนยะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31064 1050050033          โรงเรียนบ้ำนขุนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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31065 1050050034          โรงเรียนบ้ำนวังน  ำหยำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31066 1050050035          โรงเรียนบ้ำนแม่สอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31067 1050050036          โรงเรียนบ้ำนโรงวัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31068 1050050037          โรงเรียนบ้ำนหนองคัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31069 1050050038          โรงเรียนบ้ำนห้วยม่วงฝ่ังซ้ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31070 1050050039          โรงเรียนบ้ำนใหม่สำรภี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31071 1050050040          โรงเรียนป่ำกล้วยพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31072 1050050041          โรงเรียนบ้ำนห้วยสะแพด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31073 1050050042          โรงเรียนวัดพุทธนิมิตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31074 1050050043          โรงเรียนบ้ำนหำดนำค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31075 1050050044          โรงเรียนบ้ำนห้วยโจ้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31076 1050050045          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 79 (บ้ำนหนองอำบช้ำง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31077 1050050046          โรงเรียนบ้ำนห้วยม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31078 1050050047          โรงเรียนบ้ำนโมคคัลลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31079 1050050048          โรงเรียนบ้ำนท่ำหลุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31080 1050050049          โรงเรียนบ้ำนทุ่งหมำกหนุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31081 1050050050          โรงเรียนบ้ำนทุ่งปูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31082 1050050051          โรงเรียนบ้ำนสบเต๊ียะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31083 1050050052          โรงเรียนบ้ำนกองแขก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31084 1050050053          โรงเรียนบ้ำนอมเม็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31085 1050050054          โรงเรียนออป.13 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31086 1050050055          โรงเรียนบ้ำนโม่งหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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31087 1050050056          โรงเรียนบ้ำนอมขูด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31088 1050050057          โรงเรียนบ้ำนกองแขก สำขำบ้ำนแม่หลุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31089 1050050058          โรงเรียนบ้ำนโม่งหลวง สำขำบ้ำนแม่อมลำนใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31090 1050050059          โรงเรียนบ้ำนแจ่มหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31091 1050050060          โรงเรียนบ้ำนห้วยยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31092 1050050061          โรงเรียนบ้ำนขุนแม่รวม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31093 1050050062          โรงเรียนบ้ำนทุ่งยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31094 1050050063          โรงเรียนบ้ำนต่อเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31095 1050050064          โรงเรียนชุมชนบ้ำนช่ำงเค่ิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31096 1050050065          โรงเรียนบ้ำนห้วยริน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31097 1050050066          โรงเรียนบ้ำนแม่ปำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31098 1050050067          โรงเรียนอินทนนท์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31099 1050050068          โรงเรียนบ้ำนเนินวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31100 1050050069          โรงเรียนบ้ำนต้นตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31101 1050050070          โรงเรียนบ้ำนบนนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31102 1050050071          โรงเรียนชุมชนบ้ำนพร้ำวหนุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31103 1050050072          โรงเรียนบ้ำนสำมสบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31104 1050050073          โรงเรียนบ้ำนผำนัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31105 1050050074          โรงเรียนบ้ำนนำเรือน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31106 1050050075          โรงเรียนชุมชนต ำบลท่ำผำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31107 1050050076          โรงเรียนบ้ำนยำงหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31108 1050050077          โรงเรียนบ้ำนทัพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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31109 1050050078          โรงเรียนสำมัคคีสันม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31110 1050050079          โรงเรียนบ้ำนจันทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31111 1050050080          โรงเรียนบ้ำนจันทร์ สำขำแจ่มน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31112 1050050081          โรงเรียนบ้ำนอมเม็งสำขำสบลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31113 1050050082          โรงเรียนบ้ำนสองธำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31114 1050050083          โรงเรียนบ้ำนทุ่งแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31115 1050050084          โรงเรียนบ้ำนปำงหินฝน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31116 1050050085          โรงเรียนบ้ำนพุย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31117 1050050086          โรงเรียนบ้ำนแม่ตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31118 1050050087          โรงเรียนบ้ำนเฮำะวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31119 1050050088          โรงเรียนบ้ำนแปะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31120 1050050089          โรงเรียนบ้ำนแม่แฮใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31121 1050050090          โรงเรียนบ้ำนแม่หงำนหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31122 1050050091          โรงเรียนบ้ำนพุย สำขำพุยใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31123 1050050092          โรงเรียนบ้ำนปำงหินฝนสำขำบ้ำนดินขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31124 1050050093          โรงเรียนบ้ำนแม่แดดน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31125 1050050094          โรงเรียนบ้ำนห้วยปู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31126 1050050095          โรงเรียนบ้ำนแม่ตะละเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31127 1050050096          โรงเรียนบ้ำนห้วยปูสำขำแม่ตะละใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31128 1050050097          โรงเรียนบ้ำนแม่แดดน้อย สำขำบ้ำนดงสำมหม่ืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31129 1050050098          โรงเรียนบ้ำนแม่แฮเหนือ สำขำแม่แจ๊ะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31130 1050050099          โรงเรียนบ้ำนแม่มุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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31131 1050050100          โรงเรียนบ้ำนแม่นำจร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31132 1050050101          โรงเรียนบ้ำนแม่มะลอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31133 1050050102          โรงเรียนบ้ำนแม่วำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31134 1050050103          โรงเรียนบ้ำนสบวำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31135 1050050104          โรงเรียนบ้ำนสบวำก สำขำแม่จอนหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31136 1050050105          โรงเรียนบ้ำนแม่แฮเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31137 1050050106          โรงเรียนบ้ำนสบแม่รวม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31138 1050050107          โรงเรียนบ้ำนห้วยผำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31139 1050050108          โรงเรียนบ้ำนแม่ซำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31140 1050050109          โรงเรียนบ้ำนแม่หอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31141 1050050110          โรงเรียนบ้ำนแม่เอำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31142 1050050112          โรงเรียนบ้ำนแม่ศึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31143 1050050113          โรงเรียนบ้ำนขุนแม่นำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31144 1050050114          โรงเรียนบ้ำนผำละปิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31145 1050050115          โรงเรียนบ้ำนปำงอุ๋ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31146 1050050116          โรงเรียนบ้ำนขุนแม่หยอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31147 1050050117          โรงเรียนบ้ำนปำงอุ๋ง สำขำแม่สะต๊อป ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31148 1050050118          โรงเรียนบ้ำนปำงเก๊ียะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31149 1050050119          โรงเรียนบ้ำนนำกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31150 1050050120          โรงเรียนบ้ำนนำฮ่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31151 1050050121          โรงเรียนบ้ำนนำกลำง สำขำห้วยผักกูด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31152 1050050122          โรงเรียนบ้ำนหลังท่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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31153 1050050123          โรงเรียนบ้ำนนำคอเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31154 1050050124          โรงเรียนบ้ำนเด่นวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31155 1050050125          โรงเรียนบ้ำนห้วยฝำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31156 1050050126          โรงเรียนบ้ำนแม่งูด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31157 1050050127          โรงเรียนบ้ำนตีนตก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31158 1050050128          โรงเรียนบ้ำนแม่โถ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31159 1050050129          โรงเรียนบ้ำนแม่อมลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31160 1050050130          โรงเรียนบ้ำนดอกแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31161 1050050131          โรงเรียนบ้ำนกองลอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31162 1050050132          โรงเรียนบ้ำนทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31163 1050050133          โรงเรียนบ้ำนบ่อสลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31164 1050050134          โรงเรียนบ้ำนทุ่ง สำขำทุ่งยง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31165 1050050135          โรงเรียนบ้ำนบ่อสลี สำขำแม่แวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31166 1050050136          โรงเรียนบ้ำนบ่อหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31167 1050050137          โรงเรียนบ้ำนวังกอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31168 1050050138          โรงเรียนบ้ำนขุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31169 1050050139          โรงเรียนบ้ำนนำฟ่อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31170 1050050140          โรงเรียนบ้ำนแม่ลำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31171 1050050141          โรงเรียนบ้ำนก่ิวลม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31172 1050050142          โรงเรียนบ้ำนแม่สะนำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31173 1050050143          โรงเรียนบ้ำนแม่ลำยเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31174 1050050144          โรงเรียนบ้ำนพุย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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31175 1050050145          โรงเรียนบ้ำนเตียนอำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31176 1050050147          โรงเรียนบ้ำนตำลใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31177 1050050148          โรงเรียนบ้ำนตำลเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31178 1050050149          โรงเรียนบ้ำนทุ่งโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31179 1050050150          โรงเรียนบ้ำนผำแตน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31180 1050050151          โรงเรียนบ้ำนโค้งงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31181 1050050152          โรงเรียนบ้ำนดอยค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31182 1050050153          โรงเรียนบ้ำนแม่ลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31183 1050050154          โรงเรียนชุมชนบ้ำนท่ำข้ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31184 1050050155          โรงเรียนบ้ำนหำงดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31185 1050050156          โรงเรียนชุมชนบ้ำนแม่ทัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31186 1050050157          โรงเรียนบ้ำนกองหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31187 1050050158          โรงเรียนบ้ำนวังลุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31188 1050050159          โรงเรียนบ้ำนแควมะกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31189 1050050160          โรงเรียนบ้ำนทรำยแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31190 1050050161          โรงเรียนบ้ำนดงด ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31191 1050050162          โรงเรียนบ้ำนสันติสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31192 1050050163          โรงเรียนบ้ำนไร่ สำขำทุ่งคอกช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31193 1050050164          โรงเรียนบ้ำนถ่ินส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31194 1050050165          โรงเรียนบ้ำนผำจุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31195 1050050166          โรงเรียนบ้ำนไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31196 1050050167          โรงเรียนชุมชนบ้ำนดอยเต่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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31197 1050050168          โรงเรียนบ้ำนฉิมพลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31198 1050050169          โรงเรียนบ้ำนวังหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31199 1050050170          โรงเรียนบ้ำนแปลง 5 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31200 1050050171          โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31201 1050050172          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31202 1050050173          โรงเรียนบ้ำนน้อยห้วยรินวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31203 1050050174          โรงเรียนบ้ำนโท้งวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31204 1050050175          โรงเรียนบ้ำนหนองผักบุ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31205 1050050176          โรงเรียนบ้ำนบงตัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31206 1050050177          โรงเรียนบ้ำนแอ่นใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31207 1050050178          โรงเรียนบ้ำนแอ่นจัดสรร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31208 1050050179          โรงเรียนบ้ำนวังหม้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31209 1050050180          โรงเรียนบ้ำนเกำะหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31210 1050050181          โรงเรียนบ้ำนโปง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31211 1050050182          โรงเรียนบ้ำนงิ วสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31212 1050050183          โรงเรียนบ้ำนโปงทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31213 1050050184          โรงเรียนบ้ำนกองวะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31214 1050050185          โรงเรียนบ้ำนแม่บวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31215 1050050186          โรงเรียนบ้ำนแม่ตูบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31216 1050050188          โรงเรียนบ้ำนแปลง 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31217 1050050189          โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31218 1050050190          โรงเรียนบ้ำนนำเกียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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31219 1050050191          โรงเรียนบ้ำนห่ำงหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31220 1050050192          โรงเรียนบ้ำนใบหนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31221 1050050193          โรงเรียนบ้ำนอูตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31222 1050050194          โรงเรียนบ้ำนผีปำนเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31223 1050050195          โรงเรียนบ้ำนแม่สะเต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31224 1050050196          โรงเรียนบ้ำนแม่โขง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31225 1050050197          โรงเรียนบ้ำนมูเซอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31226 1050050198          โรงเรียนบ้ำนห้วยปูลิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31227 1050050199          โรงเรียนบ้ำนห้วยไม้หก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31228 1050050200          โรงเรียนตรีมิตรวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31229 1050050201          โรงเรียนบ้ำนห้วยน  ำขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31230 1050050202          โรงเรียนบ้ำนแม่ต่ืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31231 1050050203          โรงเรียนบ้ำนขุนแม่ต่ืนน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31232 1050050204          โรงเรียนบ้ำนห้วยหล่อดูก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31233 1050050205          โรงเรียนชุมชนบ้ำนใหม่ สำขำบ้ำนแม่เทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31234 1050050206          โรงเรียนบ้ำนซิแบร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31235 1050050207          โรงเรียนชุมชนบ้ำนใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31236 1050050208          โรงเรียนทุ่งต้นงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31237 1050050209          โรงเรียนบ้ำนยำงเปียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31238 1050050210          โรงเรียนบ้ำนยำงครก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31239 1050050211          โรงเรียนบ้ำนนำไคร้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31240 1050050212          โรงเรียนบ้ำนสบลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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31241 1050050213          โรงเรียนบ้ำนหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31242 1050050214          โรงเรียนบ้ำนแม่ลำนหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31243 1050050215          โรงเรียนบ้ำนแม่ลำนหลวง สำขำบ้ำนดอยซำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31244 1050050216          โรงเรียนบ้ำนห้วยโค้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31245 1050050217          โรงเรียนบ้ำนขุนต่ืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31246 1050050218          โรงเรียนบ้ำนแม่หลองน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31247 1050050219          โรงเรียนบ้ำนผำปูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31248 1050050220          โรงเรียนชุมชนบ้ำนอมก๋อย สำขำบ้ำนสบอมแฮด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31249 1050050221          โรงเรียนบ้ำนทุ่งจ ำเริง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31250 1050050222          โรงเรียนบ้ำนยำงแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31251 1050050223          โรงเรียนบ้ำนตุงลอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31252 1050050224          โรงเรียนบ้ำนตุงติง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31253 1050050225          โรงเรียนบ้ำนแม่ต๋อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31254 1050050226          โรงเรียนบ้ำนแม่อ่ำงขำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31255 1050050227          โรงเรียนชุมชนบ้ำนอมก๋อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31256 1050050228          โรงเรียนบ้ำนยำงเปำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31257 1050050229          โรงเรียนบ้ำนทุ่งแก สำขำแก้วกลำงดอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31258 1050052001          โรงเรียนจอมทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31259 1050052002          โรงเรียนแม่แจ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31260 1050052003          โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 31 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31261 1050052004          โรงเรียนฮอดพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31262 1050052005          โรงเรียนดอยเต่ำวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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31263 1050052006          โรงเรียนอมก๋อยวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31264 1050052007          โรงเรียนแม่ต่ืนวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31265 1050130404          โรงเรียนอนุบำลองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกื ดช้ำง 1(บ้ำนเมืองกื ด) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31266 1050130405          โรงเรียนอนุบำลองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกื ดช้ำง 2 (บ้ำนแม่ตะมำน) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31267 1050130627          โรงเรียนอนุบำลต ำบลเจดีย์แม่ครัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31268 1050131063          ศูนย์กำรเรียนวัดป่ำเป้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31269 1050131065          โรงเรียนมัธยมกัลยำณิวัฒนำเฉลิมพระเกียรติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31270 1051010001          โรงเรียนวัดป่ำยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31271 1051010002          โรงเรียนวัดสันต้นธง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31272 1051010003          โรงเรียนวัดพันตำเกิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31273 1051010004          โรงเรียนบ้ำนศรีย้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31274 1051010005          โรงเรียนบ้ำนสันมะนะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31275 1051010006          โรงเรียนวัดจักรค ำภิมุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31276 1051010007          โรงเรียนอนุบำลล ำพูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31277 1051010008          โรงเรียนวัดขี เหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31278 1051010009          โรงเรียนวัดศรีชุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31279 1051010010          โรงเรียนบ้ำนประตูโขง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31280 1051010011          โรงเรียนวัดร่องส้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31281 1051010012          โรงเรียนต ำบลบ้ำนแป้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31282 1051010013          โรงเรียนบ้ำนแป้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31283 1051010014          โรงเรียนบ้ำนป่ำซำงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31284 1051010015          โรงเรียนวัดบ้ำนม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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31285 1051010016          โรงเรียนวัดสันมะกรูด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31286 1051010017          โรงเรียนวัดชัยชนะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31287 1051010018          โรงเรียนวัดล่ำมช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31288 1051010019          โรงเรียนบ้ำนประตูป่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31289 1051010020          โรงเรียนบ้ำนศรีสุพรรณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31290 1051010021          โรงเรียนวัดหนองท่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31291 1051010022          โรงเรียนวัดสันป่ำสัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31292 1051010023          โรงเรียนวัดห้วยม้ำโก้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31293 1051010024          โรงเรียนวัดน  ำพุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31294 1051010025          โรงเรียนวัดหนองซิว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31295 1051010026          โรงเรียนวัดสันหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31296 1051010027          โรงเรียนบ้ำนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31297 1051010028          โรงเรียนวัดศรีดอนตัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31298 1051010029          โรงเรียนวัดก่ิวม่ืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31299 1051010030          โรงเรียนบ้ำนสันป่ำเหียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31300 1051010031          โรงเรียนวัดสันคะยอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31301 1051010032          โรงเรียนวัดสะแล่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31302 1051010033          โรงเรียนบ้ำนหนองหอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31303 1051010034          โรงเรียนบ้ำนมะเขือแจ้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31304 1051010035          โรงเรียนวัดเหมืองกวัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31305 1051010036          โรงเรียนบ้ำนฮ่องกอม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31306 1051010037          โรงเรียนวัดบ้ำนแจ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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31307 1051010038          โรงเรียนวัดศรีบังวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31308 1051010039          โรงเรียนต ำบลริมปิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31309 1051010040          โรงเรียนบ้ำนป่ำแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31310 1051010041          โรงเรียนวัดสบปะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31311 1051010042          โรงเรียนบ้ำนเวียงยอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31312 1051010043          โรงเรียนวัดศรีบุญชู-วังไฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31313 1051010044          โรงเรียนวัดป่ำแดด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31314 1051010045          โรงเรียนบ้ำนจ ำขี มด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31315 1051010046          โรงเรียนวัดศรีบัวบำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31316 1051010047          โรงเรียนวัดหนองหล่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31317 1051010048          โรงเรียนวัดทุ่งยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31318 1051010049          โรงเรียนบ้ำนจ ำบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31319 1051010050          โรงเรียนบ้ำนขัวแคร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31320 1051010051          โรงเรียนวัดบ้ำนม้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31321 1051010052          โรงเรียนบ้ำนหนองช้ำงคืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31322 1051010053          โรงเรียนวัดหัวฝำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31323 1051010054          โรงเรียนวัดบ่อโจง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31324 1051010055          โรงเรียนวัดหนองเหียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31325 1051010056          โรงเรียนบ้ำนหนองหนำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31326 1051010057          โรงเรียนวัดบ้ำนขว้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31327 1051010058          โรงเรียนวัดกอข่อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31328 1051010059          โรงเรียนบ้ำนต้นผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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31329 1051010060          โรงเรียนวัดเหมืองง่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31330 1051010061          โรงเรียนบ้ำนศรีบุญยืน-วังทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31331 1051010062          โรงเรียนวัดบ้ำนหลุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31332 1051010063          โรงเรียนบ้ำนป่ำขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31333 1051010064          โรงเรียนวัดกู่เส้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31334 1051010065          โรงเรียนชุมชนบ้ำนเหมืองจี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31335 1051010066          โรงเรียนบ้ำนห้วยส้ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31336 1051010067          โรงเรียนวัดป่ำตึงเชตวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31337 1051010068          โรงเรียนวัดต้นโชค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31338 1051010069          โรงเรียนบ้ำนอุโมงค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31339 1051010070          โรงเรียนอนุบำลเมืองล ำพูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31340 1051010071          โรงเรียนบ้ำนป่ำเส้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31341 1051010072          โรงเรียนเชตวันหนองหมู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31342 1051010073          โรงเรียนวัดฮ่องกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31343 1051010074          โรงเรียนวัดชัยสถำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31344 1051010075          โรงเรียนบ้ำนหนองยำงไคล สำขำท้องฝำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31345 1051010076          โรงเรียนบ้ำนหม่ืนข้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31346 1051010077          โรงเรียนบ้ำนแพะยันต์ดอยแช่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31347 1051010078          โรงเรียนวัดทำกำศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31348 1051010079          โรงเรียนบ้ำนดอยค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31349 1051010080          โรงเรียนบ้ำนดอยค ำ สำขำแม่ขนำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31350 1051010081          โรงเรียนบ้ำนป่ำเลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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31351 1051010082          โรงเรียนบ้ำนป่ำเลำ สำขำผำด่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31352 1051010083          โรงเรียนบ้ำนป่ำเลำ สำขำห้องเรียนบ้ำนแม่สะแงะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31353 1051010084          โรงเรียนบ้ำนศรีป้ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31354 1051010085          โรงเรียนบ้ำนดอยคร่ัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31355 1051010086          โรงเรียนบ้ำนสัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31356 1051010087          โรงเรียนบ้ำนสบเมย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31357 1051010088          โรงเรียนบ้ำนแม่เมย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31358 1051010089          โรงเรียนบ้ำนแม่เมย สำขำแม่เหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31359 1051010090          โรงเรียนบ้ำนทำขุมเงิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31360 1051010091          โรงเรียนบ้ำนสวนหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31361 1051010092          โรงเรียนบ้ำนทำทุ่งหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31362 1051010093          โรงเรียนบ้ำนเหมืองลึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31363 1051010094          โรงเรียนบ้ำนหนองยำงไคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31364 1051010095          โรงเรียนบ้ำนทำกู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31365 1051010096          โรงเรียนบ้ำนทำปลำดุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31366 1051010097          โรงเรียนบ้ำนทำทุ่งไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31367 1051010098          โรงเรียนบ้ำนปงอ้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31368 1051010099          โรงเรียนบ้ำนทำสองท่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31369 1051010100          โรงเรียนบ้ำนทำป่ำสัก สำขำบ้ำนขุนตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31370 1051010101          โรงเรียนบ้ำนทำชมภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31371 1051010102          โรงเรียนบ้ำนทำป่ำสัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31372 1051010103          โรงเรียนบ้ำนทำป่ำเปำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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31373 1051010104          โรงเรียนบ้ำนศรีทรำยมูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31374 1051010105          โรงเรียนบ้ำนปงแม่ลอบ สำขำห้องเรียนบ้ำนห้วยเหี ยะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31375 1051010106          โรงเรียนบ้ำนปงแม่ลอบ สำขำห้วยฮ่อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31376 1051010107          โรงเรียนบ้ำนปงแม่ลอบ สำขำขุนก๋อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31377 1051010108          โรงเรียนบ้ำนปงแม่ลอบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31378 1051010109          โรงเรียนบ้ำนจ ำตำเหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31379 1051010110          โรงเรียนบ้ำนหล่ำยทำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31380 1051010111          โรงเรียนบ้ำนศำลำแม่ทำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31381 1051010112          โรงเรียนวัดเกำะสบชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31382 1051010113          โรงเรียนบ้ำนร้องเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31383 1051010114          โรงเรียนบ้ำนดงสำรภี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31384 1051010115          โรงเรียนวัดอรัญญำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31385 1051010116          โรงเรียนบ้ำนกอลุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31386 1051010117          โรงเรียนบ้ำนผำตั ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31387 1051010118          โรงเรียนบ้ำนดอยแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31388 1051010119          โรงเรียนบ้ำนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31389 1051010120          โรงเรียนบ้ำนหนองเกิด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31390 1051010121          โรงเรียนบ้ำนร่องห้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31391 1051010122          โรงเรียนบ้ำนร่องช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31392 1051010123          โรงเรียนบ้ำนห้วยไฟ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31393 1051010124          โรงเรียนบ้ำนน  ำย้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31394 1051010125          โรงเรียนบ้ำนแม่อำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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31395 1051010126          โรงเรียนบ้ำนโป่งรู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31396 1051010127          โรงเรียนบ้ำนโทกน  ำกัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31397 1051010128          โรงเรียนวัดนครเจดีย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31398 1051010129          โรงเรียนวัดหนองสมณะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31399 1051010130          โรงเรียนบ้ำนป่ำรกฟ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31400 1051010131          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำป่ำก๋อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31401 1051010132          โรงเรียนวัดน  ำดิบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31402 1051010133          โรงเรียนบ้ำนห้วยอ้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31403 1051010134          โรงเรียนบ้ำนไร่ดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31404 1051010135          โรงเรียนวัดปำกล้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31405 1051010136          โรงเรียนวัดวังกู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31406 1051010137          โรงเรียนบ้ำนหนองผ้ำขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31407 1051010138          โรงเรียนวัดท่ำตุ้ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31408 1051010139          โรงเรียนวัดเจดีย์สำมยอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31409 1051010140          โรงเรียนวัดบ้ำนเรือน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31410 1051010141          โรงเรียนวัดศรีชุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31411 1051010142          โรงเรียนบ้ำนหนองดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31412 1051010143          โรงเรียนวัดบ้ำนเหล่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31413 1051010144          โรงเรียนวัดบ้ำนก้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31414 1051010145          โรงเรียนวัดท่ำต้นงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31415 1051010146          โรงเรียนบ้ำนฉำงข้ำวน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31416 1051010147          โรงเรียนบ้ำนล้องหนองหอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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31417 1051010148          โรงเรียนบ้ำนป่ำซำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31418 1051010149          โรงเรียนบ้ำนสะปุ๋ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31419 1051010150          โรงเรียนวัดบ้ำนไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31420 1051010151          โรงเรียนบ้ำนป่ำตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31421 1051010152          โรงเรียนวัดบ้ำนหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31422 1051010153          โรงเรียนบ้ำนก่ิวม่ืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31423 1051010154          โรงเรียนวัดช้ำงค  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31424 1051010155          โรงเรียนบ้ำนมะกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31425 1051010156          โรงเรียนบ้ำนกองงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31426 1051010157          โรงเรียนวัดบ้ำนดอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31427 1051010158          โรงเรียนบ้ำนหนองเงือก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31428 1051010159          โรงเรียนวัดป่ำบุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31429 1051010160          โรงเรียนบ้ำนดอนตอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31430 1051010161          โรงเรียนวัดบ้ำนธิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31431 1051010162          โรงเรียนวัดสันทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31432 1051010163          โรงเรียนวัดป่ำสัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31433 1051010164          โรงเรียนวัดป่ำตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31434 1051010165          โรงเรียนบ้ำนดอยเวียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31435 1051010166          โรงเรียนวัดศรีดอนชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31436 1051010167          โรงเรียนวัดห้วยยำบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31437 1051010168          โรงเรียนบ้ำนห้วยไซ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31438 1051010169          โรงเรียนวัดสันพระเจ้ำแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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31439 1051010170          โรงเรียนวัดป่ำตึง-ห้วยยำบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31440 1051010171          โรงเรียนวัดสันพระเจ้ำแดง สำขำบ้ำนแม่หำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31441 1051010172          โรงเรียนบ้ำนป่ำเลำ สำขำบ้ำนโปงผำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31442 1051012001          โรงเรียนบ้ำนแป้นพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31443 1051012002          โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 26 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31444 1051012003          โรงเรียนจักรค ำคณำทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31445 1051012004          โรงเรียนแม่ทำวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31446 1051012005          โรงเรียนป่ำซำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31447 1051012006          โรงเรียนป่ำตำลบ้ำนธิพิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31448 1051012007          โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล ำพูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31449 1051012008          โรงเรียนทำขุมเงินวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31450 1051012009          โรงเรียนอุโมงค์วิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31451 1051012010          โรงเรียนน  ำดิบวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31452 1051012011          โรงเรียนวชิรป่ำซำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31453 1051020001          โรงเรียนบ้ำนโฮ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31454 1051020002          โรงเรียนบ้ำนห้วยกำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31455 1051020003          โรงเรียนบ้ำนห้วยห้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31456 1051020004          โรงเรียนบ้ำนห้วยน  ำดิบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31457 1051020005          โรงเรียนบ้ำนป่ำป๋วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31458 1051020009          โรงเรียนบ้ำนสันเจดีย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31459 1051020010          โรงเรียนบ้ำนดงฤำษี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31460 1051020013          โรงเรียนบ้ำนห้วยแพ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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31461 1051020014          โรงเรียนบ้ำนแม่หำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31462 1051020016          โรงเรียนบ้ำนป่ำแป๋ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31463 1051020017          โรงเรียนบ้ำนห้วยแทง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31464 1051020018          โรงเรียนบ้ำนป่ำพลู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31465 1051020020          โรงเรียนวัดวังหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31466 1051020021          โรงเรียนบ้ำนห้วยหละ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31467 1051020022          โรงเรียนบ้ำนหล่ำยแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31468 1051020023          โรงเรียนบ้ำนศรีเตี ย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31469 1051020024          โรงเรียนบ้ำนสันปูเลย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31470 1051020025          โรงเรียนบ้ำนดงขี เหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31471 1051020026          โรงเรียนบ้ำนหนองสะลิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31472 1051020027          โรงเรียนบ้ำนหนองเขียด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31473 1051020028          โรงเรียนบ้ำนหนองปลำสะวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31474 1051020030          โรงเรียนบ้ำนท่ำกอม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31475 1051020031          โรงเรียนบ้ำนหนองสูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31476 1051020034          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31477 1051020035          โรงเรียนบ้ำนม่วงโตน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31478 1051020036          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 48 (บ้ำนทุ่งโป่ง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31479 1051020037          โรงเรียนบ้ำนดอยแดน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31480 1051020038          โรงเรียนบ้ำนก้อทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31481 1051020039          โรงเรียนบ้ำนก้อจัดสรร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31482 1051020040          โรงเรียนบ้ำนก้อจัดสรร สำขำเรือนแพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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31483 1051020041          โรงเรียนบ้ำนห้วยหญ้ำไซ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31484 1051020042          โรงเรียนบ้ำนป่ำคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31485 1051020043          โรงเรียนบ้ำนบวก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31486 1051020044          โรงเรียนบ้ำนปำงส้ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31487 1051020045          โรงเรียนบ้ำนนำทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31488 1051020046          โรงเรียนบ้ำนฮ่ัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31489 1051020047          โรงเรียนบ้ำนผำลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31490 1051020048          โรงเรียนบ้ำนนำเล่ียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31491 1051020049          โรงเรียนบ้ำนห้วยต้ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31492 1051020050          โรงเรียนบ้ำนแม่หว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31493 1051020051          โรงเรียนชุมชนบ้ำนป่ำไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31494 1051020052          โรงเรียนบ้ำนห้วยแหน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31495 1051020053          โรงเรียนบ้ำนหล่ำยท่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31496 1051020054          โรงเรียนบ้ำนดงสักงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31497 1051020055          โรงเรียนบ้ำนป่ำจี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31498 1051020056          โรงเรียนบ้ำนวังมน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31499 1051020057          โรงเรียนบ้ำนสันป่ำสัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31500 1051020058          โรงเรียนบ้ำนแม่เทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31501 1051020059          โรงเรียนบ้ำนไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31502 1051020060          โรงเรียนบ้ำนวงศ์ษำพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31503 1051020061          โรงเรียนบ้ำนแม่แนต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31504 1051020062          โรงเรียนบ้ำนสันวิไล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

31505 1051020063          โรงเรียนบ้ำนห้วยศำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31506 1051020064          โรงเรียนชุมชนบ้ำนแม่ตืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31507 1051020066          โรงเรียนบ้ำนหนองมะล้อห้วยทรำยขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31508 1051020068          โรงเรียนบ้ำนผำต้ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31509 1051020069          โรงเรียนบ้ำนแม่ลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31510 1051020070          โรงเรียนบ้ำนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31511 1051020071          โรงเรียนบ้ำนปวงค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31512 1051020072          โรงเรียนบ้ำนปู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31513 1051020073          โรงเรียนบ้ำนโฮ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31514 1051020074          โรงเรียนบ้ำนม่วงสำมปี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31515 1051020075          โรงเรียนบ้ำนนำกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31516 1051020076          โรงเรียนอนุบำลวังดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31517 1051020077          โรงเรียนบ้ำนฮ่อมต้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31518 1051020078          โรงเรียนบ้ำนลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31519 1051020079          โรงเรียนบ้ำนห้วยบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31520 1051020080          โรงเรียนบ้ำนแม่ป้อกใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31521 1051020081          โรงเรียนบ้ำนแม่ป้อก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31522 1051020082          โรงเรียนบ้ำนแม่จ๋อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31523 1051020083          โรงเรียนบ้ำนแม่อีไฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31524 1051020084          โรงเรียนบ้ำนปำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31525 1051020085          โรงเรียนบ้ำนไม้ตะเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31526 1051020087          โรงเรียนบ้ำนทุ่งข้ำวหำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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31527 1051020088          โรงเรียนบ้ำนห้วยงูสิงห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31528 1051020089          โรงเรียนบ้ำนหนองหลัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31529 1051020090          โรงเรียนบ้ำนไม้สลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31530 1051020091          โรงเรียนบ้ำนห้วยห้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31531 1051020092          โรงเรียนบ้ำนแม่แสม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31532 1051020093          โรงเรียนบ้ำนห้วยไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31533 1051020094          โรงเรียนบ้ำนทุ่งหัวช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31534 1051020095          โรงเรียนบ้ำนแม่ปันเดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31535 1051020096          โรงเรียนบ้ำนโป่งแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31536 1051020098          โรงเรียนบ้ำนทุ่งเป็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31537 1051020099          โรงเรียนสำมัคคีศรีวิชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31538 1051020100          โรงเรียนบ้ำนดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31539 1051020101          โรงเรียนบ้ำนห้วยปิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31540 1051020102          โรงเรียนบ้ำนแม่บอน สำขำห้องเรียนแม่บอนเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31541 1051020103          โรงเรียนบ้ำนดอนมูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31542 1051020104          โรงเรียนบ้ำนปวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31543 1051020105          โรงเรียนบ้ำนแม่บอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31544 1051020106          โรงเรียนบ้ำนห้วยโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31545 1051020107          โรงเรียนวัดเหล่ำปงเสือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31546 1051020109          โรงเรียนวัดบ้ำนดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31547 1051020110          โรงเรียนบ้ำนวังผำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31548 1051020111          โรงเรียนวัดร้องธำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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31549 1051020112          โรงเรียนวัดบ้ำนเวียงหนองล่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31550 1051020113          โรงเรียนบ้ำนห้วยปันจ๊อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31551 1051020114          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31552 1051020115          โรงเรียนบ้ำนล้องเครือกวำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31553 1051020116          โรงเรียนวัดหนองยวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31554 1051020117          โรงเรียนบ้ำนต้นผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31555 1051020118          โรงเรียนวัดวังสะแกง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31556 1051020120          โรงเรียนบ้ำนท่ำหลุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31557 1051020121          โรงเรียนบ้ำนท่ำช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31558 1051020122          โรงเรียนบ้ำนแม่กองวะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31559 1051022001          โรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31560 1051022002          โรงเรียนบ้ำนโฮ่งรัตนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31561 1051022003          โรงเรียนทุ่งหัวช้ำงพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31562 1051022004          โรงเรียนแม่ตืนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31563 1051022006          โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31564 1052010001          โรงเรียนวัดหลวงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31565 1052010002          โรงเรียนวัดพระเจ้ำน่ังแท่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31566 1052010003          โรงเรียนบ้ำนหัวฝำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31567 1052010004          โรงเรียนบ้ำนกล้วยแพะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31568 1052010005          โรงเรียนบ้ำนกำศเมฆ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31569 1052010006          โรงเรียนบ้ำนศรีหมวดเกล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31570 1052010007          โรงเรียนบ้ำนหนองยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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31571 1052010008          โรงเรียนบ้ำนพระบำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31572 1052010009          โรงเรียนบ้ำนโทกหัวช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31573 1052010012          โรงเรียนชุมชนบ้ำนฟ่อนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31574 1052010015          โรงเรียนบ้ำนหมอสม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31575 1052010016          โรงเรียนบ้ำนส ำเภำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31576 1052010017          โรงเรียนบ้ำนล ำปำงกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31577 1052010021          โรงเรียนอนุบำลเมืองล ำปำง (ธงชัยศึกษำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31578 1052010022          โรงเรียนวัดแม่ทรำยค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31579 1052010023          โรงเรียนธงชัยวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31580 1052010024          โรงเรียนบ้ำนทุ่งฝำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31581 1052010025          โรงเรียนบ้ำนท่ำโทก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31582 1052010026          โรงเรียนบ้ำนแพะหนองแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31583 1052010029          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองก่ิวลม 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31584 1052010031          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองก่ิวลม 3 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31585 1052010034          โรงเรียนวัดน  ำโท้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31586 1052010035          โรงเรียนบ้ำนหนองกระทิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31587 1052010036          โรงเรียนบ้ำนท่ำล้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31588 1052010038          โรงเรียนบ้ำนป่ำเหียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31589 1052010042          โรงเรียนบ้ำนห้วยเป้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31590 1052010043          โรงเรียนทุ่งฝำงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31591 1052010044          โรงเรียนวัดค่ำกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31592 1052010045          โรงเรียนวัดทุ่งโจ้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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31593 1052010046          โรงเรียนบ้ำนสบค่อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31594 1052010047          โรงเรียนบ้ำนบ่อหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31595 1052010048          โรงเรียนวัดบ้ำนเป้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31596 1052010051          โรงเรียนแม่ก๋งวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31597 1052010052          โรงเรียนบ้ำนแม่อำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31598 1052010054          โรงเรียนวัดศรีปรีดำนุเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31599 1052010055          โรงเรียนสบมำยสำมัคคีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31600 1052010056          โรงเรียนบ้ำนหัวทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31601 1052010059          โรงเรียนวัดเสด็จ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31602 1052010060          โรงเรียนชุมชนบ้ำนทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31603 1052010061          โรงเรียนบ้ำนทรำยมูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31604 1052010062          โรงเรียนบ้ำนห้วยยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31605 1052010063          โรงเรียนบ้ำนจ ำค่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31606 1052010064          โรงเรียนบ้ำนเอื อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31607 1052010065          โรงเรียนวัดทุ่งกล้วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31608 1052010066          โรงเรียนวัดบ้ำนฮ่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31609 1052010067          โรงเรียนวัดบ้ำนแม่ต๋ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31610 1052010069          โรงเรียนวัดบ้ำนสัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31611 1052010070          โรงเรียนบ้ำนแม่เฟือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31612 1052010071          โรงเรียนบ้ำนหมำกหัววัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31613 1052010072          โรงเรียนบ้ำนบุญนำค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31614 1052010073          โรงเรียนวัดบ้ำนแลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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31615 1052010075          โรงเรียนวัดนำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31616 1052010077          โรงเรียนบ้ำนกำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31617 1052010078          โรงเรียนบ้ำนทุ่งกู่ด้ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31618 1052010079          โรงเรียนบ้ำนป่ำตันกุมเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31619 1052010082          โรงเรียนวัดต้นต้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31620 1052010083          โรงเรียนบ้ำนไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31621 1052010084          โรงเรียนพิชัยวิทยำ (บ้ำนต้นยำงมิตรภำพ 14) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31622 1052010085          โรงเรียนบ้ำนปงวัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31623 1052010088          โรงเรียนบ้ำนปงสนุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31624 1052010089          โรงเรียนอนุบำลล ำปำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31625 1052010090          โรงเรียนกอรวกจำงเหนือพิทยำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31626 1052010091          โรงเรียนบ้ำนทำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31627 1052010092          โรงเรียนบ้ำนวังตม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31628 1052010093          โรงเรียนบ้ำนนำแช่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31629 1052010094          โรงเรียนบ้ำนปงแท่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31630 1052010095          โรงเรียนบ้ำนนำสัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31631 1052010096          โรงเรียนบ้ำนแม่หล่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31632 1052010098          โรงเรียนบ้ำนใหม่รัตนโกสินทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31633 1052010099          โรงเรียนบ้ำนแม่จำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31634 1052010100          โรงเรียนวัดสบจำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31635 1052010101          โรงเรียนวัดท่ำสี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31636 1052010104          โรงเรียนบ้ำนแม่ส้ำน  สำขำบ้ำนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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31637 1052010105          โรงเรียนบ้ำนจ ำปุย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31638 1052010106          โรงเรียนบ้ำนแม่ส้ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31639 1052010107          โรงเรียนวัดหัวฝำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31640 1052010108          โรงเรียนบ้ำนหำงฮุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31641 1052010109          โรงเรียนวัดบ้ำนแขม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31642 1052010110          โรงเรียนอนุบำลแม่เมำะ (ชุมชน 1) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31643 1052010111          โรงเรียนบ้ำนปงชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31644 1052010112          โรงเรียนวัดห้วยคิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31645 1052010113          โรงเรียนบ้ำนสบป้ำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31646 1052010114          โรงเรียนบ้ำนสบเต๋ิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31647 1052010116          โรงเรียนสบเมำะวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31648 1052010117          โรงเรียนห้วยรำกไม้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31649 1052010120          โรงเรียนแม่แป้นวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31650 1052010121          โรงเรียนบ้ำนแม่ฮ่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31651 1052010122          โรงเรียนบ้ำนแม่ฮ่ำง สำขำแม่ฮ่ำงเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31652 1052010123          โรงเรียนบ้ำนโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31653 1052010124          โรงเรียนบ้ำนสบพลึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31654 1052010125          โรงเรียนบ้ำนใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31655 1052010127          โรงเรียนชุมชนบ้ำนร้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31656 1052010128          โรงเรียนบ้ำนข่อยมิตรภำพท่ี 110 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31657 1052010129          โรงเรียนบ้ำนข่อยมิตรภำพสำขำบ้ำนแม่งำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31658 1052010130          โรงเรียนผำแดงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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31659 1052010131          โรงเรียนบ้ำนแม่งำวใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31660 1052010132          โรงเรียนบ้ำนแม่งำวใต้สำขำบ้ำนอีก้อแม่ค ำหล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31661 1052010134          โรงเรียนบ้ำนหวด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31662 1052010135          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 85 (บ้ำนห้วยทำก) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31663 1052010136          โรงเรียนบ้ำนปำงหละ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31664 1052010138          โรงเรียนบ้ำนแหงใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31665 1052010139          โรงเรียนบ้ำนแหงเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31666 1052010140          โรงเรียนบ้ำนบ่อห้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31667 1052010143          โรงเรียนบ้ำนห้วยหก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31668 1052010145          โรงเรียนบ้ำนอ้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31669 1052010147          โรงเรียนบ้ำนแม่กวัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31670 1052010148          โรงเรียนบ้ำนปงเตำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31671 1052010149          โรงเรียนบ้ำนห้วยอูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31672 1052010150          โรงเรียนบ้ำนขุนแหง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31673 1052010151          โรงเรียนบ้ำนปันเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31674 1052010153          โรงเรียนบ่อส่ีเหล่ียมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31675 1052010155          โรงเรียนบ้ำนแม่ตีบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31676 1052010156          โรงเรียนบ้ำนงิ วงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31677 1052010157          โรงเรียนบ้ำนทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31678 1052010159          โรงเรียนบ้ำนหลวงใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31679 1052010160          โรงเรียนบ้ำนน  ำจ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31680 1052010162          โรงเรียนบ้ำนหลวงเหนือวิทิตตำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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31681 1052010163          โรงเรียนอนุบำลงำว (ภำณุนิยม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31682 1052010164          โรงเรียนบ้ำนปงยำงคก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31683 1052010165          โรงเรียนบ้ำนหม้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31684 1052010166          โรงเรียนบ้ำนจ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31685 1052010167          โรงเรียนบ้ำนปงใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31686 1052010169          โรงเรียนบ้ำนสัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31687 1052010170          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31688 1052010171          โรงเรียนเมืองยำววิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31689 1052010172          โรงเรียนบ้ำนเวียงเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31690 1052010173          โรงเรียนชุมชนบ้ำนสันก ำแพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31691 1052010174          โรงเรียนบ้ำนทุ่งหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31692 1052010175          โรงเรียนบ้ำนแม่ยำมเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31693 1052010176          โรงเรียนบ้ำนป่ำเหียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31694 1052010177          โรงเรียนบ้ำนโป่งขวำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31695 1052010178          โรงเรียนบ้ำนหัวทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31696 1052010180          โรงเรียนบ้ำนปันเต้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31697 1052010182          โรงเรียนบ้ำนทุ่งหก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31698 1052010183          โรงเรียนบ้ำนทุ่งผำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31699 1052010184          โรงเรียนบ้ำนแม่ตำลน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31700 1052010185          โรงเรียนบ้ำนยำงอ้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31701 1052010186          โรงเรียนบ้ำนทุ่งเกวียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31702 1052010188          โรงเรียนบ้ำนดอนหัววัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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31703 1052010189          โรงเรียนบ้ำนสันทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31704 1052010190          โรงเรียนทุ่งหนองขำมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31705 1052010191          โรงเรียนบ้ำนล้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31706 1052010193          โรงเรียนบ้ำนป่ำไคร้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31707 1052010194          โรงเรียนบ้ำนปันง้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31708 1052010195          โรงเรียนอนุบำลห้ำงฉัตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31709 1052010196          โรงเรียนชุมชนบ้ำนแม่ฮำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31710 1052012001          โรงเรียนปงแสนทองวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31711 1052012002          โรงเรียนก่ิวลมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31712 1052012003          โรงเรียนโป่งหลวงวิทยำ รัชมังคลำภิเษก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31713 1052012004          โรงเรียนเมืองมำยวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31714 1052012005          โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์จิตต์อำรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31715 1052012006          โรงเรียนบุญวำทย์วิทยำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31716 1052012007          โรงเรียนแม่เมำะวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31717 1052012008          โรงเรียนล ำปำงกัลยำณี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31718 1052012009          โรงเรียนสบจำงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31719 1052012010          โรงเรียนเขลำงค์นคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31720 1052012011          โรงเรียนเสด็จวนชยำงค์กูลวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31721 1052012012          โรงเรียนประชำรำชวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31722 1052012013          โรงเรียนประชำรัฐธรรมคุณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31723 1052012014          โรงเรียนห้ำงฉัตรวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31724 1052012015          โรงเรียนแม่สันวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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31725 1052012016          โรงเรียนเวียงตำลพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31726 1052020002          โรงเรียนบ้ำนใหม่สบปุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31727 1052020003          โรงเรียนบ้ำนนำงแตน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31728 1052020005          โรงเรียนบ้ำนท่ำผำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31729 1052020006          โรงเรียนบ้ำนศำลำสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31730 1052020007          โรงเรียนบ้ำนจอมปิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31731 1052020008          โรงเรียนสบต๋ ำวิทยำ (แปงภักดีอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31732 1052020010          โรงเรียนบ้ำนป่ำแข(อุดมศรัทธำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31733 1052020011          โรงเรียนบ้ำนนำแก้วประชำรัฐ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31734 1052020012          โรงเรียนบ้ำนสองแควใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31735 1052020013          โรงเรียนบ้ำนสองแควเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31736 1052020014          โรงเรียนวัดหำดปู่ด้ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31737 1052020016          โรงเรียนวัดนำแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31738 1052020017          โรงเรียนบ้ำนนำแส่ง-แม่ไฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31739 1052020019          โรงเรียนชุมชนวัดพระธำตุล ำปำงหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31740 1052020020          โรงเรียนวัดนำงเหลียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31741 1052020021          โรงเรียนบ้ำนจู้ด(วิชัยสำมัคคีรำษฎร์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31742 1052020023          โรงเรียนวัดป่ำเหียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31743 1052020024          โรงเรียนบ้ำนแม่หลง-สบจำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31744 1052020025          โรงเรียนวังพร้ำววิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31745 1052020026          โรงเรียนบ้ำนสำด-ผึ งนำเกลือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31746 1052020028          โรงเรียนศำลำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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31747 1052020029          โรงเรียนอนุบำลเกำะคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31748 1052020030          โรงเรียนบ้ำนดอนธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31749 1052020031          โรงเรียนบ้ำนทุ่งขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31750 1052020033          โรงเรียนบ้ำนโป่งร้อน-สันป่ำสัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31751 1052020034          โรงเรียนบ้ำนดอนธรรมสำขำต้นผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31752 1052020035          โรงเรียนวัดมะกอก-นำบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31753 1052020039          โรงเรียนบ้ำนไหล่หิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31754 1052020040          โรงเรียนบ้ำนแม่ฮวก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31755 1052020041          โรงเรียนบ้ำนเข้ำซ้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31756 1052020042          โรงเรียนวัดสำแล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31757 1052020044          โรงเรียนชุมชนบ้ำนม่ัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31758 1052020045          โรงเรียนบ้ำนแม่ก๊ึด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31759 1052020046          โรงเรียนอนุบำลเสริมงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31760 1052020047          โรงเรียนบ้ำนก่ิวห้วยเบิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31761 1052020048          โรงเรียนบ้ำนโป่งน  ำร้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31762 1052020049          โรงเรียนบ้ำนทุ่งต๋ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31763 1052020050          โรงเรียนวัดนำเอี ยง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31764 1052020051          โรงเรียนศรีลังกำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31765 1052020052          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31766 1052020053          โรงเรียนสันโป่งวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31767 1052020054          โรงเรียนบ้ำนปงหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31768 1052020055          โรงเรียนบ้ำนปงแพ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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31769 1052020056          โรงเรียนบ้ำนปงหัวทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31770 1052020057          โรงเรียนเสริมขวำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31771 1052020059          โรงเรียนบ้ำนแม่ผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31772 1052020060          โรงเรียนบ้ำนแม่เลียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31773 1052020061          โรงเรียนบ้ำนแม่เลียงพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31774 1052020062          โรงเรียนบ้ำนแม่ต๋ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31775 1052020063          โรงเรียนนำไผ่วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31776 1052020064          โรงเรียนวัดสบแม่ท ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31777 1052020065          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 47(วัดนำเดำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31778 1052020066          โรงเรียนบ้ำนท่ำโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31779 1052020067          โรงเรียนบ้ำนนำจะลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31780 1052020068          โรงเรียนบ้ำนท่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31781 1052020069          โรงเรียนวังหินวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31782 1052020070          โรงเรียนบ้ำนป่ำตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31783 1052020071          โรงเรียนบ้ำนสองแคว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31784 1052020073          โรงเรียนห้วยแก้ววิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31785 1052020075          โรงเรียนบ้ำนสันหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31786 1052020076          โรงเรียนบ้ำนนำโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31787 1052020077          โรงเรียนบ้ำนนำเบี ย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31788 1052020079          โรงเรียนนำบ้ำนไร่วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31789 1052020080          โรงเรียนบ้ำนแม่เต๊ียะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31790 1052020081          โรงเรียนนำบ้ำนไร่วิทยำสำขำบ้ำนแม่แก่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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31791 1052020082          โรงเรียนแม่ถอดวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31792 1052020083          โรงเรียนบ้ำนแม่เติน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31793 1052020084          โรงเรียนบ้ำนสบเติน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31794 1052020085          โรงเรียนบ้ำนแม่ปะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31795 1052020086          โรงเรียนเถิน-ท่ำผำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31796 1052020087          โรงเรียนบ้ำนท่ำมะเกว๋น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31797 1052020088          โรงเรียนปำงกุ่มวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31798 1052020089          โรงเรียนบ้ำนหัวน  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31799 1052020090          โรงเรียนแม่มอกวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31800 1052020091          โรงเรียนบ้ำนกุ่มเนิ งใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31801 1052020093          โรงเรียนบ้ำนสะพำนหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31802 1052020094          โรงเรียนบ้ำนน  ำดิบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31803 1052020095          โรงเรียนบ้ำนแม่วะเด่นชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31804 1052020096          โรงเรียนแม่วะวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31805 1052020097          โรงเรียนบ้ำนท่ำช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31806 1052020098          โรงเรียนบ้ำนอุมลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31807 1052020099          โรงเรียนบ้ำนเวียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31808 1052020100          โรงเรียนอนุบำลเถิน (ท่ำนำงอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31809 1052020101          โรงเรียนล้อมแรดวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31810 1052020102          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31811 1052020103          โรงเรียนบ้ำนดอนไชย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31812 1052020104          โรงเรียนบ้ำนหนองเตำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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31813 1052020105          โรงเรียนแสลมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31814 1052020106          โรงเรียนบ้ำนสะเลียมหวำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31815 1052020107          โรงเรียนบ้ำนปำงอ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31816 1052020108          โรงเรียนบ้ำนท่ำเกวียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31817 1052020109          โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31818 1052020110          โรงเรียนบ้ำนท่ำเวียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31819 1052020112          โรงเรียนผำปังวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31820 1052020113          โรงเรียนบ้ำนแม่ต๋ัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31821 1052020114          โรงเรียนแม่เชียงรำยวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31822 1052020116          โรงเรียนชุมชนบ้ำนแม่ปุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31823 1052020118          โรงเรียนต้นธงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31824 1052020121          โรงเรียนห้วยขี นกวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31825 1052020122          โรงเรียนอนุบำลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธ์ิ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31826 1052020123          โรงเรียนบ้ำนแม่พริกบน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31827 1052020124          โรงเรียนบ้ำนแม่เชียงรำยลุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31828 1052020125          โรงเรียนบ้ำนท่ำด่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31829 1052020126          โรงเรียนบ้ำนดอนไฟ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31830 1052020127          โรงเรียนบ้ำนเอียก-นำบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31831 1052020128          โรงเรียนบ้ำนใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31832 1052020130          โรงเรียนบ้ำนนำกวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31833 1052020131          โรงเรียนอนุบำลแม่ทะ (ชุมชนบ้ำนน  ำโท้ง-บ้ำนฮ่อมอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31834 1052020132          โรงเรียนบ้ำนหนองถ้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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31835 1052020133          โรงเรียนบ้ำนหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31836 1052020134          โรงเรียนบ้ำนหลุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31837 1052020135          โรงเรียนนำครัวประชำสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31838 1052020136          โรงเรียนบ้ำนน  ำโจ้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31839 1052020137          โรงเรียนบ้ำนป่ำจ  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31840 1052020138          โรงเรียนบ้ำนแม่ปุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31841 1052020139          โรงเรียนบ้ำนม่อนแสนศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31842 1052020140          โรงเรียนบ้ำนฮ่องห้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31843 1052020141          โรงเรียนทองทิพย์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31844 1052020142          โรงเรียนบ้ำนหนอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31845 1052020143          โรงเรียนก่ิวประชำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31846 1052020144          โรงเรียนบ้ำนนำต๋ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31847 1052020145          โรงเรียนบ้ำนนำกว้ำว(ก่ิว) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31848 1052020146          โรงเรียนบ้ำนแม่อิบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31849 1052020147          โรงเรียนบ้ำนบอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31850 1052020148          โรงเรียนบ้ำนแม่ไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31851 1052020150          โรงเรียนบ้ำนปง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31852 1052020151          โรงเรียนป่ำตันวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31853 1052020152          โรงเรียนบ้ำนนำคต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31854 1052020153          โรงเรียนบ้ำนแม่ทะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31855 1052020154          โรงเรียนชุมชนบ้ำนท่ำแหน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31856 1052020155          โรงเรียนบ้ำนน  ำโทก-หัวดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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31857 1052020158          โรงเรียนบ้ำนปำงมะโอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31858 1052020159          โรงเรียนบ้ำนทุ่งตอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31859 1052020160          โรงเรียนบ้ำนนำดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31860 1052020161          โรงเรียนบ้ำนนำดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31861 1052020162          โรงเรียนบ้ำนสันป่ำเปำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31862 1052020163          โรงเรียนบ้ำนอ้อวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31863 1052020164          โรงเรียนบ้ำนสันดอนแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31864 1052020165          โรงเรียนบ้ำนแม่ทำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31865 1052020166          โรงเรียนบ้ำนแม่วะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31866 1052020167          โรงเรียนบ้ำนก้อมหนองมุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31867 1052020168          โรงเรียนบ้ำนหัวเสือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31868 1052020169          โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31869 1052020170          โรงเรียนบ้ำนดอนมูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31870 1052020171          โรงเรียนวัดบ้ำนทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31871 1052020172          โรงเรียนบ้ำนสำมขำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31872 1052020173          โรงเรียนบ้ำนนำยำบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31873 1052020174          โรงเรียนบ้ำนผำแมว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31874 1052020175          โรงเรียนบ้ำนแก่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31875 1052020176          โรงเรียนนำยำงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31876 1052020178          โรงเรียนบ้ำนหนองวัวแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31877 1052020180          โรงเรียนไตรมิตรสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31878 1052020181          โรงเรียนบ้ำนปงกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

31879 1052020182          โรงเรียนบ้ำนแม่กัวะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31880 1052020183          โรงเรียนบ้ำนวังยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31881 1052020184          โรงเรียนบ้ำนอ้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31882 1052020185          โรงเรียนบ้ำนวัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31883 1052020186          โรงเรียนอนุบำลสบปรำบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31884 1052020187          โรงเรียนบ้ำนหล่ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31885 1052020188          โรงเรียนชุมชนบ้ำนทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31886 1052020189          โรงเรียนบ้ำนหล่ำยฮ่องปุ๊ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31887 1052020190          โรงเรียนบ้ำนวังพร้ำว-สบเรียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31888 1052020191          โรงเรียนชุมชนบ้ำนจัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31889 1052020192          โรงเรียนบ้ำนเด่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31890 1052020193          โรงเรียนบ้ำนสมัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31891 1052020194          โรงเรียนบ้ำนน  ำหลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31892 1052020195          โรงเรียนบ้ำนอุมลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31893 1052020196          โรงเรียนชุมชนบ้ำนแม่ปุสำขำบ้ำนท่ำไม้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31894 1052020197          โรงเรียนบ้ำนเกำะหัวช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31895 1052020198          โรงเรียนผำปังวิทยำสำขำบ้ำนผำปัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31896 1052020199          โรงเรียนผำปังวิทยำสำขำบ้ำนโป่งขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31897 1052022001          โรงเรียนแม่ทะวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31898 1052022002          โรงเรียนสบปรำบพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31899 1052022003          โรงเรียนเกำะคำวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31900 1052022004          โรงเรียนเสริมงำมวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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31901 1052022005          โรงเรียนแม่พริกวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31902 1052022006          โรงเรียนแม่ทะประชำสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31903 1052022007          โรงเรียนไหล่หินวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31904 1052022008          โรงเรียนเวียงมอกวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31905 1052022009          โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31906 1052022010          โรงเรียนเถินวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31907 1052030001          โรงเรียนอนุบำลแจ้ห่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31908 1052030002          โรงเรียนบ้ำนสบฟ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31909 1052030003          โรงเรียนบ้ำนม่วงงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31910 1052030004          โรงเรียนบ้ำนฮ่องล่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31911 1052030006          โรงเรียนบ้ำนหนองนำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31912 1052030007          โรงเรียนบ้ำนทุ่งผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31913 1052030008          โรงเรียนบ้ำนหัวฝำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31914 1052030009          โรงเรียนแจ้คอนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31915 1052030010          โรงเรียนบ้ำนทุ่งฮ้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31916 1052030011          โรงเรียนบ้ำนช่อฟ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31917 1052030012          โรงเรียนบ้ำนช่อฟ้ำสำขำบ้ำนแม่จอกฟ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31918 1052030013          โรงเรียนชุมชนบ้ำนสำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31919 1052030014          โรงเรียนบ้ำนแป้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31920 1052030015          โรงเรียนบ้ำนสำแพะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31921 1052030016          โรงเรียนบ้ำนแม่ตำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31922 1052030017          โรงเรียนบ้ำนแม่ตำใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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31923 1052030018          โรงเรียนบ้ำนแม่ตำสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31924 1052030019          โรงเรียนบ้ำนปงดอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31925 1052030020          โรงเรียนบ้ำนไฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31926 1052030021          โรงเรียนบ้ำนเปียงใจ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31927 1052030022          โรงเรียนบ้ำนเลำสู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31928 1052030023          โรงเรียนไผ่งำมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31929 1052030024          โรงเรียนบ้ำนนำงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31930 1052030025          โรงเรียนบ้ำนแม่เปิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31931 1052030026          โรงเรียนบ้ำนนำไหม้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31932 1052030029          โรงเรียนผำช่อวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31933 1052030030          โรงเรียนบ้ำนใหม่สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31934 1052030031          โรงเรียนบ้ำนศรีบุญเรือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31935 1052030032          โรงเรียนบ้ำนหนองกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31936 1052030033          โรงเรียนบ้ำนแม่สุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31937 1052030035          โรงเรียนทุ่งคำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31938 1052030036          โรงเรียนบ้ำนปงคอบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31939 1052030037          โรงเรียนบ้ำนสวนดอกค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31940 1052030038          โรงเรียนบ้ำนสันมะเกลือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31941 1052030039          โรงเรียนบ้ำนใหม่เหล่ำยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31942 1052030040          โรงเรียนบ้ำนใหม่ผ้ำขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31943 1052030042          โรงเรียนทุ่งฮั ววิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31944 1052030045          โรงเรียนบ้ำนทุ่งป้ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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31945 1052030046          โรงเรียนบ้ำนวังมน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31946 1052030047          โรงเรียนบ้ำนแม่ม่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31947 1052030048          โรงเรียนบ้ำนดอนแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31948 1052030050          โรงเรียนบ้ำนวังใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31949 1052030052          โรงเรียนบ้ำนทุ่งฝูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31950 1052030053          โรงเรียนบ้ำนห้วยก้อด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31951 1052030054          โรงเรียนบ้ำนป่ำคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31952 1052030055          โรงเรียนร่องเคำะวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31953 1052030056          โรงเรียนบ้ำนแม่สง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31954 1052030059          โรงเรียนบ้ำนแม่หีด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31955 1052030060          โรงเรียนวังแก้ววิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31956 1052030062          โรงเรียนบ้ำนแม่สุขใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31957 1052030063          โรงเรียนบ้ำนป่ำแขม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31958 1052030064          โรงเรียนบ้ำนหัวทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31959 1052030065          โรงเรียนบ้ำนแม่สุขวังเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31960 1052030067          โรงเรียนบ้ำนวังโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31961 1052030068          โรงเรียนบ้ำนแม่พริก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31962 1052030069          โรงเรียนบ้ำนแม่โป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31963 1052030070          โรงเรียนบ้ำนก่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31964 1052030071          โรงเรียนบ้ำนทุ่งฮี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31965 1052030074          โรงเรียนปงวังวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31966 1052030075          โรงเรียนบ้ำนปงถ  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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31967 1052030076          โรงเรียนบ้ำนแม่เย็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31968 1052030077          โรงเรียนบ้ำนเมืองตึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31969 1052030078          โรงเรียนวังทองวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31970 1052030081          โรงเรียนอนุบำลวังเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31971 1052030082          โรงเรียนชุมชนบ้ำนใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31972 1052030083          โรงเรียนบ้ำนทัพป่ำเส้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31973 1052030084          โรงเรียนบ้ำนป่ำเหมี ยง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31974 1052030085          โรงเรียนบ้ำนทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31975 1052030086          โรงเรียนบ้ำนใหม่พัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31976 1052030087          โรงเรียนบ้ำนสบลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31977 1052030088          โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31978 1052030089          โรงเรียนบ้ำนหลวงแจ้ซ้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31979 1052030091          โรงเรียนบ้ำนแม่แจ๋ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31980 1052030092          โรงเรียนบ้ำนทุ่งจี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31981 1052030093          โรงเรียนบ้ำนทุ่งปง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31982 1052030095          โรงเรียนบ้ำนเฮี ย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31983 1052030096          โรงเรียนปลำยนำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31984 1052030097          โรงเรียนบ้ำนถ  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31985 1052030098          โรงเรียนอนุบำลเมืองปำน (บ้ำนทุ่งกว๋ำว) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31986 1052030099          โรงเรียนบ้ำนจ๋ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31987 1052030100          โรงเรียนบ้ำนทุ่งข่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31988 1052030101          โรงเรียนบ้ำนทุ่งส้ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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31989 1052030102          โรงเรียนบ้ำนหนอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31990 1052030103          โรงเรียนบ้ำนแม่กองปิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31991 1052030104          โรงเรียนบ้ำนขอวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31992 1052030105          โรงเรียนบ้ำนทุ่งสะแกง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31993 1052030106          โรงเรียนบ้ำนป่ำเหว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31994 1052030107          โรงเรียนบ้ำนปำงดะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31995 1052030108          โรงเรียนบ้ำนม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31996 1052030110          โรงเรียนบ้ำนดอนแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31997 1052030111          โรงเรียนบ้ำนดอนไชย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31998 1052030112          โรงเรียนบ้ำนน  ำจ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
31999 1052030113          โรงเรียนบ้ำนแพะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32000 1052030114          โรงเรียนบ้ำนทุ่งโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32001 1052030116          โรงเรียนบ้ำนต้นงุ้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32002 1052030117          โรงเรียนบ้ำนขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32003 1052030118          โรงเรียนบ้ำนกล้วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32004 1052030119          โรงเรียนบ้ำนหัวเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32005 1052030120          โรงเรียนบ้ำนไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32006 1052032001          โรงเรียนเมืองปำนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32007 1052032002          โรงเรียนวังเหนือวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32008 1052032003          โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32009 1052032004          โรงเรียนเมืองปำนพัฒนวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32010 1052032005          โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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32011 1052032006          โรงเรียนแจ้ห่มวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32012 1053010001          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำป่ำสำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32013 1053010002          โรงเรียนบ้ำนขุนฝำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32014 1053010003          โรงเรียนบ้ำนบ่อพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32015 1053010004          โรงเรียนบ้ำนหำดเสือเต้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32016 1053010005          โรงเรียนบ้ำนคุ้งตะเภำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32017 1053010006          โรงเรียนป่ำขนุนเจริญวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32018 1053010007          โรงเรียนป่ำกล้วยเสริมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32019 1053010008          โรงเรียนบ้ำนหัวหำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32020 1053010009          โรงเรียนวัดศรีธำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32021 1053010010          โรงเรียนชุมชนเมืองปำกฝำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32022 1053010011          โรงเรียนบ้ำนงิ วงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32023 1053010012          โรงเรียนบ้ำนน  ำไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32024 1053010013          โรงเรียนมิตรภำพ 39(ส.ท.ถนอม อุประอนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32025 1053010014          โรงเรียนบ้ำนวังถ  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32026 1053010015          โรงเรียนบ้ำนห้วยฉลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32027 1053010016          โรงเรียนวัดอรัญญิกำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32028 1053010017          โรงเรียนวัดดอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32029 1053010018          โรงเรียนม่อนดินแดงวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32030 1053010019          โรงเรียนพิชัยดำบหัก 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32031 1053010020          โรงเรียนอนุบำลอุตรดิตถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32032 1053010021          โรงเรียนน  ำริดรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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32033 1053010022          โรงเรียนชำยเขำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32034 1053010023          โรงเรียนบ้ำนไผ่ล้อมสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32035 1053010025          โรงเรียนวัดคุ้งวำรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32036 1053010027          โรงเรียนบ้ำนป่ำเซ่ำ(ประชำนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32037 1053010028          โรงเรียนบ้ำนเด่นด่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32038 1053010029          โรงเรียนสำมัคยำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32039 1053010030          โรงเรียนวัดคุ้งยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32040 1053010032          โรงเรียนปำงต้นผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32041 1053010033          โรงเรียนรำษฎร์อุปถัมภ์สำขำหนองน  ำเขียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32042 1053010034          โรงเรียนรำษฎร์อุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32043 1053010035          โรงเรียนบ้ำนน  ำไคร้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32044 1053010036          โรงเรียนชุมชนด่ำนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32045 1053010037          โรงเรียนวัดแม่เฉย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32046 1053010038          โรงเรียนรำษฎร์อ ำนวย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32047 1053010039          โรงเรียนประชำชนอุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32048 1053010040          โรงเรียนรำษฎร์ด ำริ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32049 1053010041          โรงเรียนหนองกลำย(รำษฎร์อุทิศวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32050 1053010042          โรงเรียนสวนหลวงสำธิตสปจ.อุตรดิตถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32051 1053010043          โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32052 1053010044          โรงเรียนวัดวังยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32053 1053010045          โรงเรียนหนองบัววิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32054 1053010046          โรงเรียนวัดผำจักร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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32055 1053010048          โรงเรียนวัดคลองนำพง สำขำวัดผำจุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32056 1053010049          โรงเรียนวัดคลองนำพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32057 1053010050          โรงเรียนวัดคลองนำพง สำขำม่อนหินขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32058 1053010051          โรงเรียนวัดพระฝำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32059 1053010052          โรงเรียนบ้ำนวังโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32060 1053010053          โรงเรียนบ้ำนป่ำถ่อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32061 1053010054          โรงเรียนวัดวังกะพี (วิเชียรประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32062 1053010055          โรงเรียนวัดท่ำทอง(นิมมำนโกวิทพิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32063 1053010056          โรงเรียนบ้ำนหนองป่ำไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32064 1053010057          โรงเรียนบ้ำนวังดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32065 1053010058          โรงเรียนสำมัคคีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32066 1053010059          โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32067 1053010061          โรงเรียนวัดดอยแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32068 1053010062          โรงเรียนบ้ำนทับใหม่(รำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32069 1053010063          โรงเรียนวัดวังหมู(นิมมำนโกวิท) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32070 1053010064          โรงเรียนบ้ำนซ่ำนสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32071 1053010065          โรงเรียนไผ่ใหญ่(เกษตรกรอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32072 1053010066          โรงเรียนบ้ำนดงช้ำงดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32073 1053010067          โรงเรียนนำน้อยวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32074 1053010068          โรงเรียนวัดช่องลม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32075 1053010070          โรงเรียนบ้ำนหำดงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32076 1053010071          โรงเรียนบ้ำนวังแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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32077 1053010072          โรงเรียนบ้ำนแหลมทอง(รำษฎร์สำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32078 1053010073          โรงเรียนบ้ำนแหลมถ่อนสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32079 1053010074          โรงเรียนศรีอุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32080 1053010075          โรงเรียนบ้ำนข่อยสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32081 1053010076          โรงเรียนบ้ำนน  ำอ่ำง(สนง.สลำกกินแบ่งสงเครำะห์ท่ี 163) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32082 1053010077          โรงเรียนบ้ำนไชยมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32083 1053010078          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32084 1053010079          โรงเรียนบ้ำนช ำทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32085 1053010080          โรงเรียนร้องประดู่(หนุนเภำ-ประชำสงเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32086 1053010081          โรงเรียนหมู่ส่ีพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32087 1053010082          โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32088 1053010083          โรงเรียนชุมชนบ้ำนแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32089 1053010084          โรงเรียนหมู่ห้ำสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32090 1053010085          โรงเรียนบ้ำนใหม่(เยำวชนประชำสงเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32091 1053010086          โรงเรียนวัดบ้ำนใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32092 1053010087          โรงเรียนบ้ำนวังแดง(หมู่สองสำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32093 1053010088          โรงเรียนบ้ำนหัวดำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32094 1053010089          โรงเรียนบ้ำนวังแดง(สหจิตวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32095 1053010091          โรงเรียนชุมชนบ้ำนวังหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32096 1053010092          โรงเรียนบ้ำนท่ำอวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32097 1053010094          โรงเรียนบ้ำนเด่นส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32098 1053010095          โรงเรียนบ้ำนบึงพำด(นิคมรำษฎร์สงเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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32099 1053010096          โรงเรียนบ้ำนหำดสองแคว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32100 1053010097          โรงเรียนบ้ำนคลองกล้วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32101 1053010098          โรงเรียนบ้ำนปำกคลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32102 1053010099          โรงเรียนบ้ำนกองโค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32103 1053010100          โรงเรียนบ้ำนท่ำเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32104 1053010101          โรงเรียนบ้ำนป่ำแต้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32105 1053010102          โรงเรียนบ้ำนบึงท่ำยวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32106 1053010103          โรงเรียนบ้ำนป่ำกะพี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32107 1053010104          โรงเรียนวัดดอกไม้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32108 1053010106          โรงเรียนบ้ำนหำดทับยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32109 1053010107          โรงเรียนบ้ำนท่ำสัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32110 1053010108          โรงเรียนบ้ำนช ำสอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32111 1053010109          โรงเรียนบ้ำนช ำหน่ึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32112 1053010111          โรงเรียนบ้ำนช ำตก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32113 1053010112          โรงเรียนบ้ำนท่ำสัก สำขำบ้ำนเต่ำไหใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32114 1053010113          โรงเรียนบ้ำนเต่ำไหเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32115 1053010114          โรงเรียนบ้ำนหนองกวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32116 1053010115          โรงเรียนบ้ำนนำยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32117 1053010116          โรงเรียนบ้ำนหลักร้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32118 1053010117          โรงเรียนบ้ำนนำอิซำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32119 1053010118          โรงเรียนบ้ำนนำคะนึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32120 1053010119          โรงเรียนแหลมนกแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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32121 1053010120          โรงเรียนบ้ำนฟำกบึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32122 1053010121          โรงเรียนบ้ำนนำอิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32123 1053010122          โรงเรียนบ้ำนหน้ำพระธำตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32124 1053010123          โรงเรียนบ้ำนคลองละวำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32125 1053010124          โรงเรียนบ้ำนหัวค่ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32126 1053010125          โรงเรียนบ้ำนคลองกะชี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32127 1053010126          โรงเรียนบ้ำนในเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32128 1053010127          โรงเรียนชุมชนบ้ำนโคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32129 1053010128          โรงเรียนบ้ำนคลองเรียงงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32130 1053010129          โรงเรียนบ้ำนคลองกะพั ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32131 1053010130          โรงเรียนชุมชนบ้ำนโคน สำขำวัดหำดก ำแพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32132 1053010131          โรงเรียนบ้ำนดำรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32133 1053010132          โรงเรียนวัดบ้ำนเกำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32134 1053010133          โรงเรียนบ้ำนวังส ำโม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32135 1053010134          โรงเรียนบ้ำนวังสะโม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32136 1053010135          โรงเรียนบ้ำนโรงหม้อมิตรภำพท่ี 75 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32137 1053010136          โรงเรียนบ้ำนท้ำยน  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32138 1053010137          โรงเรียนวัดโรงม้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32139 1053010138          โรงเรียนบ้ำนดอนโพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32140 1053010139          โรงเรียนวัดพญำปันแดน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32141 1053010140          โรงเรียนชุมชนบ้ำนดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32142 1053010141          โรงเรียนบ้ำนขอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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32143 1053010142          โรงเรียนบ้ำนท่ำมะปรำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32144 1053010143          โรงเรียนบ้ำนทุ่งป่ำกระถิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32145 1053010144          โรงเรียนบ้ำนคลองละมุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32146 1053010145          โรงเรียนวัดวังผักรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32147 1053010146          โรงเรียนบ้ำนดินแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32148 1053010147          โรงเรียนวัดไร่อ้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32149 1053010148          โรงเรียนวัดไร่อ้อย สำขำบ้ำนวังตอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32150 1053010149          โรงเรียนไร่อ้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32151 1053010150          โรงเรียนวัดน  ำใส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32152 1053010151          โรงเรียนวัดนำทะเล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32153 1053010152          โรงเรียนวัดห้องสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32154 1053010153          โรงเรียนด่ำนแม่ค ำมัน สำขำบ้ำนห้วยช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32155 1053010154          โรงเรียนบ้ำนช ำผักหนำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32156 1053010155          โรงเรียนบ้ำนห้วยทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32157 1053010156          โรงเรียนด่ำนแม่ค ำมัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32158 1053010157          โรงเรียนฤำษีพหลวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32159 1053010158          โรงเรียนศิลปศำสตร์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32160 1053010159          โรงเรียนบ้ำนหัวดุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32161 1053010160          โรงเรียนอนุบำลไทยรัฐวิทยำ 5(วัดตล่ิงต่ ำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32162 1053010161          โรงเรียนบ้ำนห้วยขมิ น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32163 1053010162          โรงเรียนชุมชนวัดบรมธำตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32164 1053010163          โรงเรียนบ้ำนเนินซ่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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32165 1053010164          โรงเรียนนำนกกก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32166 1053010165          โรงเรียนวัดดงสระแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32167 1053010166          โรงเรียนวัดโพธ์ิทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32168 1053010167          โรงเรียนวัดสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32169 1053010168          โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32170 1053010169          โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32171 1053010170          โรงเรียนวัดเจดีย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32172 1053010171          โรงเรียนวัดท้องลับแล(ธรรมเนตรโศภณ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32173 1053010172          โรงเรียนหนองนำเกลือวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32174 1053010173          โรงเรียนวัดดอนสัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32175 1053010174          โรงเรียนวัดใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32176 1053010175          โรงเรียนบ้ำนห้วยใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32177 1053010176          โรงเรียนชุมชนหัวดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32178 1053010177          โรงเรียนดอนแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32179 1053010178          โรงเรียนบ้ำนน  ำพี มิตรภำพท่ี 214 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32180 1053010179          โรงเรียนบ้ำนห้วยปลำดุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32181 1053010180          โรงเรียนบ้ำนหนองหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32182 1053010181          โรงเรียนบ้ำนแสนขัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32183 1053010182          โรงเรียนบ้ำนแพะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32184 1053010183          โรงเรียนบ้ำนน  ำลอก(รัฐรำษฎร์รังสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32185 1053010184          โรงเรียนบ้ำนปำงหม่ิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32186 1053010185          โรงเรียนบ้ำนท่ำช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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32187 1053010186          โรงเรียนบ้ำนวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32188 1053010187          โรงเรียนเลอเดชประชำนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32189 1053010188          โรงเรียนบ้ำนนำลับแลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32190 1053010189          โรงเรียนบ้ำนไร่ห้วยพี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32191 1053010190          โรงเรียนบ้ำนนำป่ำคำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32192 1053010191          โรงเรียนบ้ำนวังปรำกฏ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32193 1053010192          โรงเรียนบ้ำนเขำสัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32194 1053010193          โรงเรียนบ้ำนน  ำหมีใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32195 1053010194          โรงเรียนวังโป่งด ำรงวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32196 1053010195          โรงเรียนบ้ำนร้องลึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32197 1053010196          โรงเรียนบ้ำนปำงวุ้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32198 1053010197          โรงเรียนบ้ำนผักขวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32199 1053012001          โรงเรียนอุตรดิตถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32200 1053012002          โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ อุตรดิตถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32201 1053012003          โรงเรียนตรอนตรีสินธ์ุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32202 1053012004          โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32203 1053012005          โรงเรียนบ้ำนโคนพิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32204 1053012006          โรงเรียนดำรำพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32205 1053012007          โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32206 1053012008          โรงเรียนแสนตอวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32207 1053012009          โรงเรียนวังกะพี พิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32208 1053012010          โรงเรียนน  ำริดวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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32209 1053012011          โรงเรียนพิชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32210 1053012012          โรงเรียนลับแลศรีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32211 1053012013          โรงเรียนด่ำนแม่ค ำมันพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32212 1053012014          โรงเรียนลับแลพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32213 1053012015          โรงเรียนทองแสนขันวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32214 1053020001          โรงเรียนท่ำปลำอนุสรณ์ 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32215 1053020002          โรงเรียนบ้ำนสีเสียดบ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32216 1053020003          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองล ำน  ำน่ำนสงเครำะห์ 5 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32217 1053020004          โรงเรียนคุรุประชำสรรค์ศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32218 1053020005          โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32219 1053020006          โรงเรียนแฝกอนุสรณ์ 4 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32220 1053020007          โรงเรียนบ้ำนก่ิวเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32221 1053020008          โรงเรียนท่ำปลำอนุสรณ์ 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32222 1053020009          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองล ำน  ำน่ำนสงเครำะห์ 4 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32223 1053020010          โรงเรียนน  ำสิงห์(สนง.สลำกกินแบ่งสงเครำะห์ท่ี78) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32224 1053020011          โรงเรียนสิงห์คอมพิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32225 1053020012          โรงเรียนสว่ำงวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32226 1053020013          โรงเรียนบ้ำนท่ำเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32227 1053020014          โรงเรียนป่ำกั งวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32228 1053020015          โรงเรียนบ้ำนห้วยผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32229 1053020016          โรงเรียนไผ่งำมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32230 1053020017          โรงเรียนบ้ำนงอมมด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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32231 1053020018          โรงเรียนบ้ำนงอมถ  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32232 1053020019          โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 13 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32233 1053020020          โรงเรียนน  ำพร้ำสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32234 1053020021          โรงเรียนบ้ำนห้วยต้ำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32235 1053020022          โรงเรียนบ้ำนน  ำหมัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32236 1053020023          โรงเรียนบ้ำนวังหัวดอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32237 1053020024          โรงเรียนบ้ำนนำต้นโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32238 1053020025          โรงเรียนบ้ำนน  ำลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32239 1053020026          โรงเรียนบ้ำนน  ำต๊ะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32240 1053020027          โรงเรียนบ้ำนทรำยงำมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32241 1053020028          โรงเรียนจริมอนุสรณ์1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32242 1053020029          โรงเรียนเจริญรำษฎร์อุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32243 1053020031          โรงเรียนบ้ำนห้วยสีเสียด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32244 1053020032          โรงเรียนบ้ำนย่ำนดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32245 1053020033          โรงเรียนบ้ำนซ ำบ้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32246 1053020034          โรงเรียนบ้ำนปำกห้วยฉลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32247 1053020035          โรงเรียนผำเต่ำพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32248 1053020036          โรงเรียนชุมชนผำเลือดวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32249 1053020039          โรงเรียนอนุบำลท่ำปลำ(ชุมชนร่วมจิต) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32250 1053020040          โรงเรียนประชำนิคมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32251 1053020041          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองล ำน  ำน่ำนสงเครำะห์ 3 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32252 1053020042          โรงเรียนท่ำแฝกอนุสรณ์ 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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32253 1053020043          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองล ำน  ำน่ำนสงเครำะห์ 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32254 1053020044          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองล ำน  ำน่ำนสงเครำะห์ 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32255 1053020045          โรงเรียนท่ำแฝกอนุสรณ์ 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32256 1053020046          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองล ำน  ำน่ำนสงเครำะห์ 6 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32257 1053020047          โรงเรียนบ้ำนต้นม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32258 1053020048          โรงเรียนบ้ำนเด่นเหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32259 1053020049          โรงเรียนบ้ำนท่ำโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32260 1053020050          โรงเรียนบ้ำนปำงเกลือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32261 1053020051          โรงเรียนบ้ำนวังผำชัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32262 1053020052          โรงเรียนชุมชนบ้ำนนำกล่ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32263 1053020053          โรงเรียนบ้ำนห้วยแมง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32264 1053020054          โรงเรียนบ้ำนน  ำไคร้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32265 1053020055          โรงเรียนบ้ำนนำผักฮำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32266 1053020056          โรงเรียนบ้ำนนำผักฮำดสำขำบ้ำนห้วยตำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32267 1053020057          โรงเรียนบ้ำนห้วยคอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32268 1053020058          โรงเรียนบ้ำนห้วยเนียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32269 1053020059          โรงเรียนบ้ำนต้นขนุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32270 1053020060          โรงเรียนบ้ำนห้วยคอมสำขำบ้ำนเพีย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32271 1053020061          โรงเรียนบ้ำนห้วยเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32272 1053020062          โรงเรียนบ้ำนห้วยคอมสำขำไทยเสรีอุตสำหกรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32273 1053020063          โรงเรียนบ้ำนม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32274 1053020064          โรงเรียนบ้ำนทรำยขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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32275 1053020065          โรงเรียนบ้ำนหนองแห้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32276 1053020066          โรงเรียนบ้ำนม่วงสำขำบ้ำนช ำบุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32277 1053020067          โรงเรียนชุมชนไกรลำสฯสำขำวัดศรีสะอำดโพธ์ิชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32278 1053020068          โรงเรียนบ้ำนใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32279 1053020069          โรงเรียนชุมชนไกรลำสฯสำขำบ้ำนนำกวำงกองทัพบกอุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32280 1053020070          โรงเรียนบ้ำนปำกปำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32281 1053020071          โรงเรียนสมพงษ์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32282 1053020072          โรงเรียนชุมชนไกรลำสวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32283 1053020073          โรงเรียนบ้ำนห้วยไคร้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32284 1053020074          โรงเรียนบ้ำนห้วยหูด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32285 1053020075          โรงเรียนบ้ำนห้วยมุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32286 1053020076          โรงเรียนบ้ำนห้วยโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32287 1053020077          โรงเรียนบ้ำนโป่งปุ้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32288 1053020078          โรงเรียนบ้ำนโป่งพำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32289 1053020079          โรงเรียนบ้ำนห้วยมุ่นสำขำกุญชรวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32290 1053020080          โรงเรียนชุมชนวัดมหำธำตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32291 1053020082          โรงเรียนวัดวังอ้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32292 1053020083          โรงเรียนบ้ำนห้วยลึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32293 1053020084          โรงเรียนบ้ำนนำไพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32294 1053020085          โรงเรียนบ้ำนห้วยก้ำนเหลือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32295 1053020086          โรงเรียนวัดโพธ์ิชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32296 1053020087          โรงเรียนบ้ำนนำหน่ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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32297 1053020088          โรงเรียนวัดปำกไพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32298 1053020089          โรงเรียนบ้ำนไร่ตีนตก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32299 1053020090          โรงเรียนวัดวังกอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32300 1053020091          โรงเรียนวัดโพนดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32301 1053020092          โรงเรียนอนุบำลฟำกท่ำ(วัดวังขวัญวันครู 2503) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32302 1053020093          โรงเรียนบ้ำนห้วยสูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32303 1053020094          โรงเรียนวัดหนองหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32304 1053020095          โรงเรียนบ้ำนช ำบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32305 1053020096          โรงเรียนบ้ำนนำแซง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32306 1053020097          โรงเรียนบ้ำนเด่ิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32307 1053020098          โรงเรียนบ้ำนนำไร่เดียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32308 1053020099          โรงเรียนบ้ำนสุมข้ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32309 1053020100          โรงเรียนบ้ำนม่วงชุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32310 1053020101          โรงเรียนวัดนำขุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32311 1053020102          โรงเรียนบ้ำนนำบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32312 1053020103          โรงเรียนบ้ำนปำงคอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32313 1053020104          โรงเรียนบ้ำนบ่อเบี ย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32314 1053020105          โรงเรียนบ้ำนเด่นชำติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32315 1053020106          โรงเรียนบ้ำนห้วยยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32316 1053020107          โรงเรียนบ้ำนน  ำแพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32317 1053020108          โรงเรียนอนุบำลบ้ำนโคก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32318 1053020109          โรงเรียนบ้ำนห้วยคร่ัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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32319 1053020110          โรงเรียนวัดจอมแจ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32320 1053020111          โรงเรียนบ้ำนห้วยยศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32321 1053020112          โรงเรียนวัดวังสัมพันธ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32322 1053020113          โรงเรียนชด.ศึกษำสงเครำะห์ 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32323 1053020114          โรงเรียนบ้ำนน  ำลัดสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32324 1053022001          โรงเรียนฟำกท่ำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32325 1053022002          โรงเรียนท่ำปลำประชำอุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32326 1053022003          โรงเรียนบ้ำนโคกวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32327 1053022004          โรงเรียนน  ำปำดชนูปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32328 1054010001          โรงเรียนบ้ำนหัวฝำย(ประชำสำรสงเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32329 1054010002          โรงเรียนบ้ำนดอนดี(ประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32330 1054010003          โรงเรียนวัดกำญจนำรำม(ประชำชนูทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32331 1054010004          โรงเรียนบ้ำนพันเชิง(วงศ์หล้ำรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32332 1054010005          โรงเรียนวัดต้นไคร้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32333 1054010006          โรงเรียนบ้ำนใน(อินทรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32334 1054010008          โรงเรียนบ้ำนนำตอง(นำตองสำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32335 1054010009          โรงเรียนบ้ำนท่ำขวัญ(รำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32336 1054010010          โรงเรียนรัฐรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32337 1054010011          โรงเรียนบ้ำนนำแหลม(กองแก้วรำษฎร์อุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32338 1054010013          โรงเรียนบ้ำนทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยำลัย) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32339 1054010015          โรงเรียนอนุบำลแพร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32340 1054010016          โรงเรียนบ้ำนแต(กวีรัตน์รำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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32341 1054010017          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำ(พงษ์เกีรยติประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32342 1054010018          โรงเรียนบ้ำนนำจักร(จักรรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32343 1054010019          โรงเรียนบ้ำนน  ำช ำ(วิชัยชนำนุเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32344 1054010020          โรงเรียนวัดเมธังกรำวำส(เทศรัฐรำษฎร์นุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32345 1054010021          โรงเรียนบ้ำนในเวียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32346 1054010022          โรงเรียนบ้ำนถ่ิน(ถ่ินวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32347 1054010023          โรงเรียนบ้ำนโป่งศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32348 1054010024          โรงเรียนบ้ำนแม่ลัว(วิริยะรำษฎร์สงเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32349 1054010026          โรงเรียนบ้ำนน  ำกลำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32350 1054010027          โรงเรียนบ้ำนหนองแขม(หนองแขมประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32351 1054010028          โรงเรียนบ้ำนป่ำแดง(วันรัตตวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32352 1054010029          โรงเรียนบ้ำนน  ำช ำ(ประชำรำษฎร์สำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32353 1054010030          โรงเรียนบ้ำนสุพรรณ(คุรุรำษฎร์วิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32354 1054010031          โรงเรียนวัดมณีวรรณ(ประชำรัฐวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32355 1054010033          โรงเรียนวัดน  ำโค้ง(ค ำหล้ำรำษฎร์นุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32356 1054010035          โรงเรียนวัดศรีภูมิ(ศึกษำประชำนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32357 1054010036          โรงเรียนบ้ำนวังช้ำง(ธีรรำษฎร์รังสฤษฏ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32358 1054010037          โรงเรียนบ้ำนต้นม่วง(ธรรมบำลวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32359 1054010038          โรงเรียนบ้ำนสันป่ำสัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32360 1054010039          โรงเรียนบ้ำนนันทำรำม(นันทรำษฎร์วิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32361 1054010040          โรงเรียนวัดบุญเจริญ(รัฐรำษฎร์รังสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32362 1054010041          โรงเรียนบ้ำนแม่หล่ำยกำซ้อง(ลือรำษฎร์อุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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32363 1054010042          โรงเรียนบ้ำนแม่หล่ำย(ประชำนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32364 1054010043          โรงเรียนบ้ำนร่องฟอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32365 1054010044          โรงเรียนบ้ำนเวียงตั ง(ค ำวรรธประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32366 1054010045          โรงเรียนบ้ำนปำกห้วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32367 1054010046          โรงเรียนบ้ำนวังหงส์(วังหงส์วิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32368 1054010047          โรงเรียนบ้ำนสวนเข่ือน(รำษฎร์บูรณวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32369 1054010048          โรงเรียนบ้ำนทุ่งเหนือ(รำษฎร์สำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32370 1054010049          โรงเรียนบ้ำนแม่แคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32371 1054010050          โรงเรียนบ้ำนนำคูหำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32372 1054010052          โรงเรียนบ้ำนดง(ธรรมำรำษฎร์นุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32373 1054010053          โรงเรียนบ้ำนปง(ป้อมประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32374 1054010054          โรงเรียนวัดทุ่งล้อม(ทองประชำนุเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32375 1054010055          โรงเรียนบ้ำนศรีสิทธ์ิ(ใจมำอนุเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32376 1054010056          โรงเรียนบ้ำนห้วยม้ำ(สุนทรนิวำส) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32377 1054010057          โรงเรียนบ้ำนกำซ้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32378 1054010058          โรงเรียนชุมชนบ้ำนเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32379 1054010059          โรงเรียนบ้ำนปทุม(ถำวรรำษฎร์ศึกษำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32380 1054010060          โรงเรียนวัดเหมืองค่ำ(ประชำรัฐอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32381 1054010061          โรงเรียนบ้ำนผำรำงวังหม้อ(มิตรประชำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32382 1054010062          โรงเรียนชุมชนบ้ำนทุ่งศรี(รำษฎร์รังสฤษฎ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32383 1054010063          โรงเรียนบ้ำนน  ำเลำ(น  ำเลำวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32384 1054010064          โรงเรียนบ้ำนน  ำเลำเหนือ(เหรียญรำษฎร์อนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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32385 1054010065          โรงเรียนบ้ำนบุญแจ่ม(ประชำสำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32386 1054010066          โรงเรียนบ้ำนไผ่ย้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32387 1054010068          โรงเรียนบ้ำนห้วยฮ่อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32388 1054010069          โรงเรียนบ้ำนอ้อยวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32389 1054010070          โรงเรียนบ้ำนเวียง(เวียงรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32390 1054010071          โรงเรียนบ้ำนป่ำกล้วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32391 1054010072          โรงเรียนบ้ำนห้วยอ้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32392 1054010073          โรงเรียนบ้ำนบุญเริง(ประชำนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32393 1054010074          โรงเรียนบ้ำนไผ่โทน(นวลรำษฎร์วิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32394 1054010075          โรงเรียนบ้ำนปำงยำว(รัฐรำษฎร์ผดุงวิทย์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32395 1054010078          โรงเรียนบ้ำนแม่กระทิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32396 1054010079          โรงเรียนบ้ำนวังป้ึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32397 1054010080          โรงเรียนบ้ำนทุ่งคัวะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32398 1054010082          โรงเรียนบ้ำนแม่ทรำย(คุรุรำษฎร์เจริญวิทย์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32399 1054010083          โรงเรียนบ้ำนแม่ยำงกำด(มิตรภำพท่ี 13) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32400 1054010084          โรงเรียนบ้ำนโทน(รำษฎร์อุทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32401 1054010085          โรงเรียนบ้ำนหนองเจริญ(ประชำพัฒนำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32402 1054010086          โรงเรียนบ้ำนแม่ยำงตำล(กิตติประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32403 1054010087          โรงเรียนบ้ำนดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32404 1054010088          โรงเรียนบ้ำนแม่ยำงร้อง(แม่ยำงประชำนุเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32405 1054010090          โรงเรียนบ้ำนแม่ยำงยวง(ลูนรำษฎร์สงเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32406 1054010091          โรงเรียนบ้ำนแม่ยำงเป้ียว(แก้วพิสณฑ์ประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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32407 1054010092          โรงเรียนบ้ำนแม่ยำงโพธ์ิ(โพธ์ิรำษฎร์รังสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32408 1054010093          โรงเรียนบ้ำนวังโป่ง(ประชำบ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32409 1054010095          โรงเรียนบ้ำนร้องกวำง(จันทิมำคม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32410 1054010096          โรงเรียนบ้ำนดอนมูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32411 1054010097          โรงเรียนชุมชนบ้ำนร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32412 1054010098          โรงเรียนบ้ำนใหม่จัดสรร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32413 1054010099          โรงเรียนบ้ำนน  ำโค้ง(ประชำนิมิตร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32414 1054010100          โรงเรียนบ้ำนห้วยโรงนอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32415 1054010105          โรงเรียนบ้ำนแดนชุมพล(ประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32416 1054010106          โรงเรียนบ้ำนโทกค่ำ(สหรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32417 1054010107          โรงเรียนบ้ำนเตำปูน(พิไชยำประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32418 1054010108          โรงเรียนบ้ำนนำไร่เดียว(ประชำบ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32419 1054010109          โรงเรียนบ้ำนแม่แรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32420 1054010110          โรงเรียนบ้ำนป่ำแดง(รัฐรำษฎร์รังสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32421 1054010111          โรงเรียนวัดร่องเย็น(สำรแก้วประชำสงเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32422 1054010112          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 31(ทุ่งน้ำวพุทธิมำศึกษำกร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32423 1054010113          โรงเรียนบ้ำนวังดิน(วังดินรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32424 1054010114          โรงเรียนบ้ำนหนองสุวรรณ(รำษฎร์สงเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32425 1054010115          โรงเรียนชุมชนบ้ำนกลำง(สนิทวิทยำกำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32426 1054010116          โรงเรียนอนุบำลเทพสุนทรินทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32427 1054010117          โรงเรียนธำตุพระลอ(รำมรำษฎร์บูรณะ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32428 1054010118          โรงเรียนบ้ำนคุ้ม(ประสำรรำษฎร์วิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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32429 1054010119          โรงเรียนชุมชนบ้ำนหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32430 1054010120          โรงเรียนบ้ำนหนุนใต้(หนุนรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32431 1054010121          โรงเรียนบ้ำนศรีมูลเรือง(วัลลภรำษฎร์รังสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32432 1054010122          โรงเรียนบ้ำนลอง(ฟองจันทร์รำษฎร์อุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32433 1054010123          โรงเรียนบ้ำนแม่พร้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32434 1054010124          โรงเรียนบ้ำนท่ำวะ(รำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32435 1054010125          โรงเรียนบ้ำนห้วยโป่ง(ประชำนุเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32436 1054010126          โรงเรียนบ้ำนดอนชัย(ประชำอุทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32437 1054010128          โรงเรียนบ้ำนนำฝำย(ประชำสงเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32438 1054010129          โรงเรียนบ้ำนนำหลวง(ประชำพัฒนำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32439 1054010130          โรงเรียนบ้ำนป่ำเลำ(ประชำนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32440 1054010131          โรงเรียนดอนแก้ววิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32441 1054010132          โรงเรียนบ้ำนลู(ค ำภีร์รำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32442 1054010133          โรงเรียนวัดห้วยหม้ำย(หมำยประชำกร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32443 1054010134          โรงเรียนบ้ำนห้วยขอน(ญำณศรัทธำสำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32444 1054010135          โรงเรียนบ้ำนดอนแก้ว(อำสำฯ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32445 1054010136          โรงเรียนบ้ำนห้วยกำน(รัฐรำษฎร์อุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32446 1054010137          โรงเรียนบ้ำนต้นหนุน(หนุนรำษฎร์สำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32447 1054010138          โรงเรียนบ้ำนสันปู่สี(รำษฎร์วิทยำกุล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32448 1054010139          โรงเรียนบ้ำนหนองเสี ยว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32449 1054010140          โรงเรียนบ้ำนวังฟ่อน(สิทธิรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32450 1054010141          โรงเรียนบ้ำนดงเจริญ(วงค์ประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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32451 1054010142          โรงเรียนบ้ำนหัวเมือง(แหวนวังประชำบ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32452 1054010143          โรงเรียนวัดแม่ทะ(ด ำรงประชำนุเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32453 1054010144          โรงเรียนแม่ค ำมีต ำหนักธรรม(ต ำหนักธรรมวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32454 1054010145          โรงเรียนบ้ำนสะเลียม(ปัญญำรำษฎร์รังสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32455 1054010147          โรงเรียนบ้ำนทุ่งแค้ว (คันธวงศ์วิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32456 1054010148          โรงเรียนบ้ำนหนองน  ำรัด (พรหมำประชำสงเคำระห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32457 1054010149          โรงเรียนบ้ำนย่ำนยำว(ย่ำนยำวประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32458 1054010150          โรงเรียนบ้ำนแม่ค ำมี (รัตนปัญญำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32459 1054010151          โรงเรียนบ้ำนวังหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32460 1054010152          โรงเรียนบ้ำนหนองม่วงไข่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32461 1054012001          โรงเรียนนำรีรัตน์จังหวัดแพร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32462 1054012002          โรงเรียนพิริยำลัยจังหวัดแพร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32463 1054012003          โรงเรียนเมืองแพร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32464 1054012004          โรงเรียนถ่ินโอภำสวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32465 1054012005          โรงเรียนท่ำข้ำมวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32466 1054012006          โรงเรียนห้วยม้ำวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32467 1054012007          โรงเรียนแพร่ปัญญำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32468 1054012008          โรงเรียนร้องกวำงอนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32469 1054012009          โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 25 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32470 1054012010          โรงเรียนสองพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32471 1054012011          โรงเรียนเวียงเทพวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32472 1054012012          โรงเรียนม่วงไข่พิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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32473 1054012013          โรงเรียนพัฒนำประชำอุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32474 1054020001          โรงเรียนบ้ำนน  ำริน(คุรุรำษฎร์รังสรร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32475 1054020002          โรงเรียนบ้ำนผำมอก(ประชำนุเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32476 1054020003          โรงเรียนบ้ำนปง(วัฒนำวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32477 1054020004          โรงเรียนอิมอรัญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32478 1054020005          โรงเรียนบ้ำนศรีดอนไชย(ประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32479 1054020006          โรงเรียนบ้ำนปำกจอกวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32480 1054020007          โรงเรียนบ้ำนวังเลียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32481 1054020008          โรงเรียนบ้ำนอ้ำยล่ิม(ล่ิมรำษฎร์สำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32482 1054020009          โรงเรียนบ้ำนผำจ๊ับ(คุรุรำษฎร์อนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32483 1054020010          โรงเรียนประชำรัฐวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32484 1054020011          โรงเรียนบ้ำนแม่รัง(จัดสรรรำษฎร์สงเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32485 1054020012          โรงเรียนบ้ำนค้ำงตะนะวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32486 1054020013          โรงเรียนบ้ำนนำตุ้ม(คุรุรำษฎร์วิทยำนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32487 1054020014          โรงเรียนบ้ำนแม่หลู้(รัฐรำษฎร์รังสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32488 1054020015          โรงเรียนบ้ำนบ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32489 1054020016          โรงเรียนบ้ำนผำคันวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32490 1054020017          โรงเรียนอนุสรณ์รัฐประชำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32491 1054020018          โรงเรียนบ้ำนห้วยแม่ต้ำ(รำษฎร์รัฐพัฒนำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32492 1054020019          โรงเรียนชุมชนบ้ำนปิน(ปินประชำรำษฎร์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32493 1054020020          โรงเรียนบ้ำนทุ่งตำกล้ำ(คุรุรำษฎร์บ ำรุงวิทย์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32494 1054020021          โรงเรียนบ้ำนปำกกำง(ประชำรำษฎร์รังสฤษฎ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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32495 1054020022          โรงเรียนบ้ำนไฮสร้อย(คุรุรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32496 1054020023          โรงเรียนบ้ำนท่ำเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32497 1054020024          โรงเรียนบ้ำนแม่ปำน(แม่ปำนประชำสงเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32498 1054020025          โรงเรียนบ้ำนแก่งหลวง(รถไฟรำษฎร์บพิธ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32499 1054020026          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำ(รัฐรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32500 1054020027          โรงเรียนบ้ำนแหลง(คุรุประชำสำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32501 1054020028          โรงเรียนบ้ำนม่อน(ปัญญำฉลำดรำษฎร์นุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32502 1054020029          โรงเรียนบ้ำนแป้น(รัฐรำษฎร์วิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32503 1054020030          โรงเรียนรักเมืองไทย 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32504 1054020031          โรงเรียนบ้ำนแม่จองไฟ(รัฐรำษฎร์พัฒนำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32505 1054020032          โรงเรียนบ้ำนดอนมูล(สุวรรณสำรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32506 1054020033          โรงเรียนบ้ำนนำหลวง(สลำกกินแบ่งสงเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32507 1054020034          โรงเรียนบ้ำนนำแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32508 1054020035          โรงเรียนบ้ำนแม่ลำน(รำษฎร์อุทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32509 1054020036          โรงเรียนชุมชนจรูญลองรัตนำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32510 1054020037          โรงเรียนบ้ำนห้วยอ้อ(ห้วยอ้อวิทยำคม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32511 1054020038          โรงเรียนบ้ำนนำอุ่นน่อง(ประชำรัฐวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32512 1054020039          โรงเรียนบ้ำนหัวทุ่ง(สำมัคคีวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32513 1054020040          โรงเรียนบ้ำนเค็ม(รัฐประสำทรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32514 1054020041          โรงเรียนบ้ำนแม่จอก(รำษฎร์บ ำรุงวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32515 1054020042          โรงเรียนบ้ำนไผ่ล้อม(ส ำนักงำนสลำกกินแบ่งสงเครำะห์ 46 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32516 1054020043          โรงเรียนดอนมูลวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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32517 1054020044          โรงเรียนบ้ำนดอนแท่น(ประชำนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32518 1054020046          โรงเรียนบ้ำนหัวดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32519 1054020047          โรงเรียนบ้ำนค่ำงำม(อัตตรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32520 1054020048          โรงเรียนบ้ำนร่องแค(ป่ำผึ งสำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32521 1054020049          โรงเรียนบ้ำนร่องแดง(ชัยมำประชำรัฐอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32522 1054020050          โรงเรียนบ้ำนร่องเสี ยว(รัฐรำษฎร์ผดุงวิทย์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32523 1054020051          โรงเรียนดอนแก้ว(รัฐประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32524 1054020052          โรงเรียนชุมชนบ้ำนบวกโป่ง(พรหมรำษฎร์อุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32525 1054020053          โรงเรียนบ้ำนกวำง(ลือรำษฎร์วัฒนำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32526 1054020054          โรงเรียนวัดมงคลถำวร(มงคลวิทยำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32527 1054020055          โรงเรียนบ้ำนกำศ(วัฒนำประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32528 1054020056          โรงเรียนบ้ำนม่วง(ม่วงเกษมวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32529 1054020057          โรงเรียนบ้ำนปงท่ำข้ำม(ปงประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32530 1054020058          โรงเรียนบ้ำนปงหัวหำด(หัวหำดรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32531 1054020059          โรงเรียนบ้ำนน  ำฮอก(รัฐรำษฎร์วิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32532 1054020060          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำ(พิชัยศิริรำษฎร์รังสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32533 1054020061          โรงเรียนวัดสิทธิวิมล(สุวรรณรำษฎร์ปัญญำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32534 1054020062          โรงเรียนวัดพระหลวง(อภิชัยรำษฎร์สงเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32535 1054020063          โรงเรียนบ้ำนปงพร้ำว(ประชำรัฐวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32536 1054020064          โรงเรียนบ้ำนแม่สำยดอนทัน(ค ำแวงประชำอุทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32537 1054020065          โรงเรียนบ้ำนร่องกำศ(ศรีวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32538 1054020066          โรงเรียนบ้ำนร่องกำศใต้(รัฐรำษฎร์บูรณะ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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32539 1054020067          โรงเรียนวัดตอนิมิตร(สิทธิรำษฎร์รังสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32540 1054020069          โรงเรียนบ้ำนเข่ือนสุนทร(รัฐประชำวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32541 1054020070          โรงเรียนบ้ำนผำสุก(รำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32542 1054020071          โรงเรียนบ้ำนเวียงทอง(เวียงทองวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32543 1054020072          โรงเรียนบ้ำนวังวน(รำษฎร์วิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32544 1054020073          โรงเรียนบ้ำนสบสำย(จันทร์พัฒน์ประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32545 1054020075          โรงเรียนสูงเม่นวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32546 1054020076          โรงเรียนวัดสร่ำงโศก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32547 1054020077          โรงเรียนวัดโชคเกษม(เกษมรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32548 1054020078          โรงเรียนบ้ำนดอนชัย(กันทรำษฎร์วิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32549 1054020079          โรงเรียนบ้ำนทุ่งเจริญ(เครือรำษฎร์สงเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32550 1054020080          โรงเรียนช่องลมจันทิมำประชำพิทักษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32551 1054020081          โรงเรียนวัดศรีดอก(ประชำพัฒนำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32552 1054020082          โรงเรียนชุมชนบ้ำนปำกพวก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32553 1054020083          โรงเรียนบ้ำนห้วยกูด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32554 1054020084          โรงเรียนเด่นทัพชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32555 1054020085          โรงเรียนเด่นไชยประชำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32556 1054020086          โรงเรียนบ้ำนน  ำโค้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32557 1054020087          โรงเรียนบ้ำนบ่อแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32558 1054020088          โรงเรียนบ้ำนป่ำไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32559 1054020089          โรงเรียนบ้ำนปำงเคำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32560 1054020090          โรงเรียนบ้ำนไทรย้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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32561 1054020091          โรงเรียนบ้ำนปำกปำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32562 1054020092          โรงเรียนบ้ำนเด่นชุมพล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32563 1054020093          โรงเรียนชุมชนบ้ำนปงป่ำหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32564 1054020094          โรงเรียนบ้ำนแม่ยุ้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32565 1054020095          โรงเรียนบ้ำนสวนหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32566 1054020096          โรงเรียนบ้ำนแม่จ๊ัวะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32567 1054020097          โรงเรียนบ้ำนดงสุระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32568 1054020098          โรงเรียนบ้ำนห้วยไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32569 1054020099          โรงเรียนบ้ำนแม่พวก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32570 1054020100          โรงเรียนบ้ำนห้วยลำกปืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32571 1054020101          โรงเรียนบ้ำนน  ำแรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32572 1054020102          โรงเรียนบ้ำนแม่แปง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32573 1054020103          โรงเรียนบ้ำนนำปลำกั ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32574 1054020104          โรงเรียนบ้ำนวังลึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32575 1054020105          โรงเรียนบ้ำนเปำปมดงยำง(มิตรภำพท่ี 155) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32576 1054020106          โรงเรียนบ้ำนไร่หลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32577 1054020107          โรงเรียนบ้ำนนำพูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32578 1054020108          โรงเรียนบ้ำนป่ำสัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32579 1054020109          โรงเรียนบ้ำนแม่กระต๋อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32580 1054020110          โรงเรียนบ้ำนสองแคว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32581 1054020112          โรงเรียนบ้ำนค้ำงใจ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32582 1054020113          โรงเรียนบ้ำนแม่สิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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32583 1054020114          โรงเรียนบ้ำนสบป้ำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32584 1054020115          โรงเรียนบ้ำนสลก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32585 1054020116          โรงเรียนบ้ำนแช่ฟ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32586 1054020117          โรงเรียนบ้ำนนำฮ่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32587 1054020118          โรงเรียนบ้ำนแม่บงเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32588 1054020119          โรงเรียนชุมชนบ้ำนแม่ป้ำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32589 1054020120          โรงเรียนบ้ำนแม่จอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32590 1054020121          โรงเรียนบ้ำนแม่บงใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32591 1054020122          โรงเรียนบ้ำนวังขอนป่ำไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32592 1054020123          โรงเรียนบ้ำนวังกวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32593 1054020124          โรงเรียนบ้ำนค้ำงปินใจ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32594 1054020125          โรงเรียนบ้ำนค้ำงค ำปัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32595 1054020126          โรงเรียนบ้ำนขุนห้วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32596 1054020127          โรงเรียนบ้ำนแม่พุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32597 1054020128          โรงเรียนบ้ำนปำงมะโอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32598 1054020129          โรงเรียนสวนป่ำแม่สรอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32599 1054020130          โรงเรียนบ้ำนแม่แฮด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32600 1054020131          โรงเรียนบ้ำนแม่ตื ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32601 1054020132          โรงเรียนบ้ำนป่ำคำป่ำม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32602 1054020133          โรงเรียนบ้ำนปำงไฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32603 1054020134          โรงเรียนบ้ำนวังชิ น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32604 1054020135          โรงเรียนบ้ำนวังเบอะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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32605 1054020136          โรงเรียนบ้ำนวังแฟน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32606 1054020137          โรงเรียนบ้ำนป่ำยุบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32607 1054020138          โรงเรียนบ้ำนหำดร่ัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32608 1054020140          โรงเรียนบ้ำนใหม่(สมบัติทวีประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32609 1054020141          โรงเรียนบ้ำนนำใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32610 1054020142          โรงเรียนบ้ำนแพะทุ่งเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32611 1054020143          โรงเรียนบ้ำนแม่ขมิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32612 1054020144          โรงเรียนบ้ำนแม่ขมวก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32613 1054020145          โรงเรียนบ้ำนม่วงค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32614 1054020146          โรงเรียนชุมชนบ้ำนแม่หละป่ำป๋วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32615 1054022001          โรงเรียนลองวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32616 1054022002          โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32617 1054022003          โรงเรียนบ้ำนกำศประชำนุเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32618 1054022004          โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32619 1054022005          โรงเรียนวังชิ นวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32620 1054022006          โรงเรียนสรอยเสรีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32621 1055010001          โรงเรียนบ้ำนนำผำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32622 1055010002          โรงเรียนบ้ำนน  ำครกใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32623 1055010003          โรงเรียนบ้ำนดอนน  ำครก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32624 1055010004          โรงเรียนบ้ำนธงหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32625 1055010005          โรงเรียนบ้ำนน  ำครกเก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32626 1055010006          โรงเรียนบ้ำนไชยสถำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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32627 1055010007          โรงเรียนบ้ำนศรีเกิด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32628 1055010008          โรงเรียนชุมชนบ้ำนดอนมูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32629 1055010009          โรงเรียนบ้ำนดู่ใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32630 1055010010          โรงเรียนบ้ำนธงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32631 1055010011          โรงเรียนบ้ำนถืมตอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32632 1055010012          โรงเรียนบ้ำนฝำยแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32633 1055010013          โรงเรียนบ้ำนซำวหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32634 1055010014          โรงเรียนบ้ำนนวรำษฎร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32635 1055010015          โรงเรียนบ้ำนนำซำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32636 1055010016          โรงเรียนดอนสะไมย์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32637 1055010017          โรงเรียนบ้ำนดอน(ศรีเสริมกสิกร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32638 1055010018          โรงเรียนรำชำนุบำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32639 1055010019          โรงเรียนบ้ำนวังหมอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32640 1055010020          โรงเรียนบ้ำนสะละภูเวียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32641 1055010021          โรงเรียนบ้ำนห้วยย่ืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32642 1055010022          โรงเรียนบ้ำนสันติภำพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32643 1055010023          โรงเรียนบ้ำนทรำยทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32644 1055010024          โรงเรียนบ้ำนน  ำงำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32645 1055010025          โรงเรียนบ้ำนผำขวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32646 1055010026          โรงเรียนบ้ำนผำตูบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32647 1055010027          โรงเรียนบ้ำนผำสิงห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32648 1055010028          โรงเรียนบ้ำนศรีนำป่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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32649 1055010029          โรงเรียนบ้ำนห้วยมอญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32650 1055010030          โรงเรียนบ้ำนเรือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32651 1055010031          โรงเรียนบ้ำนดอนเฟือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32652 1055010032          โรงเรียนบ้ำนม่วงเจริญรำษฎร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32653 1055010033          โรงเรียนบ้ำนบ่อสวก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32654 1055010034          โรงเรียนบ้ำนป่ำคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32655 1055010035          โรงเรียนบ้ำนต้ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32656 1055010036          โรงเรียนบ้ำนเชียงยืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32657 1055010037          โรงเรียนบ้ำนน  ำโค้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32658 1055010038          โรงเรียนบ้ำนห้วยมอญสำขำใหม่ในฝัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32659 1055010039          โรงเรียนบ้ำนสะเนียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32660 1055010040          โรงเรียนบ้ำนสองแคว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32661 1055010041          โรงเรียนบ้ำนปำงเป๋ย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32662 1055010042          โรงเรียนบ้ำนกำใส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32663 1055010043          โรงเรียนบ้ำนวังตำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32664 1055010044          โรงเรียนบ้ำนห้วยปุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32665 1055010045          โรงเรียนบ้ำนห้วยเฮือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32666 1055010046          โรงเรียนบ้ำนห้วยเฮือสำขำห้วยระพี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32667 1055010047          โรงเรียนบ้ำนห้วยละเบ้ำยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32668 1055010048          โรงเรียนบ้ำนน  ำปำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32669 1055010049          โรงเรียนบ้ำนป่ำสัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32670 1055010051          โรงเรียนบ้ำนน  ำปูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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32671 1055010052          โรงเรียนบ้ำนน  ำพำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32672 1055010056          โรงเรียนมิตรมวลชน 3 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32673 1055010057          โรงเรียนบ้ำนร่มเกล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32674 1055010058          โรงเรียนบ้ำนก่ิวน  ำสำขำน  ำตวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32675 1055010059          โรงเรียนบ้ำนตอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32676 1055010060          โรงเรียนบ้ำนก้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32677 1055010061          โรงเรียนบ้ำนแคว้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32678 1055010062          โรงเรียนบ้ำนหนองแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32679 1055010063          โรงเรียนบ้ำนพรหม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32680 1055010064          โรงเรียนชุมชนบ้ำนนำคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32681 1055010065          โรงเรียนบ้ำนก่ิวน  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32682 1055010066          โรงเรียนอนุบำลแม่จริม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32683 1055010067          โรงเรียนบ้ำนบวกแรด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32684 1055010068          โรงเรียนบ้ำนห้วยบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32685 1055010071          โรงเรียนบ้ำนพี ใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32686 1055010072          โรงเรียนบ้ำนพี เหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32687 1055010073          โรงเรียนบ้ำนเป้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32688 1055010074          โรงเรียนบ้ำนนำวี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32689 1055010075          โรงเรียนบ้ำนดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32690 1055010076          โรงเรียนบ้ำนฟ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32691 1055010077          โรงเรียนบ้ำนวังยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32692 1055010078          โรงเรียนรัฐรำษฎร์นุเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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32693 1055010079          โรงเรียนบ้ำนดอนหล่ำยทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32694 1055010080          โรงเรียนชุมชนบ้ำนหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32695 1055010081          โรงเรียนบ้ำนดอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32696 1055010082          โรงเรียนบ้ำนน  ำหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32697 1055010083          โรงเรียนบ้ำนเชียงของ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32698 1055010084          โรงเรียนบ้ำนห้วยเลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32699 1055010085          โรงเรียนบ้ำนนำหล่ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32700 1055010086          โรงเรียนบ้ำนบุ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32701 1055010087          โรงเรียนบ้ำนนำรำบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32702 1055010088          โรงเรียนชุมชนบ้ำนนำหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32703 1055010089          โรงเรียนบ้ำนพืชเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32704 1055010090          โรงเรียนบ้ำนน  ำพุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32705 1055010092          โรงเรียนบ้ำนเปำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32706 1055010093          โรงเรียนชุมชนบ้ำนอ้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32707 1055010094          โรงเรียนบ้ำนนำไค้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32708 1055010095          โรงเรียนบ้ำนทัพม่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32709 1055010096          โรงเรียนบ้ำนใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32710 1055010097          โรงเรียนบ้ำนหัวเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32711 1055010099          โรงเรียนบ้ำนน  ำหก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32712 1055010100          โรงเรียนบ้ำนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32713 1055010101          โรงเรียนบ้ำนหนองห้ำมิตรภำพท่ี 125 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32714 1055010103          โรงเรียนบ้ำนศำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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32715 1055010104          โรงเรียนบ้ำนสถำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32716 1055010105          โรงเรียนบ้ำนนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32717 1055010106          โรงเรียนบ้ำนน  ำลัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32718 1055010107          โรงเรียนบ้ำนไร่น  ำหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32719 1055010108          โรงเรียนบ้ำนสันทะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32720 1055010109          โรงเรียนบ้ำนเชตวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32721 1055010110          โรงเรียนบ้ำนห้วยส้ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32722 1055010111          โรงเรียนบ้ำนห้วยจอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32723 1055010112          โรงเรียนบ้ำนส้ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32724 1055010113          โรงเรียนประกิตเวชศักด์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32725 1055010114          โรงเรียนศรีเวียงสำวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32726 1055010115          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 45 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32727 1055010116          โรงเรียนบ้ำนดอนไชย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32728 1055010117          โรงเรียนบ้ำนไชยสถำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32729 1055010118          โรงเรียนบ้ำนหนองนก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32730 1055010119          โรงเรียนบ้ำนข่ึงงำมมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32731 1055010120          โรงเรียนบ้ำนท่ำล่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32732 1055010121          โรงเรียนบ้ำนหลับมืนพรวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32733 1055010122          โรงเรียนจอมจันทร์วิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32734 1055010123          โรงเรียนบ้ำนปำงสำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32735 1055010124          โรงเรียนบ้ำนนำเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32736 1055010125          โรงเรียนบ้ำนครกค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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32737 1055010126          โรงเรียนบ้ำนนำกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32738 1055010127          โรงเรียนบ้ำนป่ำสัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32739 1055010128          โรงเรียนตำลชุมศึกษำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32740 1055010129          โรงเรียนทุ่งศรีทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32741 1055010130          โรงเรียนศรีนำช่ืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32742 1055010131          โรงเรียนบ้ำนนำเหลืองไชยรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32743 1055010132          โรงเรียนริมฝ่ังน่ำนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32744 1055010133          โรงเรียนบ้ำนนำเหลืองใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32745 1055010134          โรงเรียนชุมชนบ้ำนน  ำป้ัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32746 1055010135          โรงเรียนบ้ำนห้วยแก้วมิตรภำพท่ี 51 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32747 1055010136          โรงเรียนบ้ำนวังม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32748 1055010137          โรงเรียนบ้ำนสำล่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32749 1055010138          โรงเรียนบ้ำนน  ำมวบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32750 1055010140          โรงเรียนบ้ำนแม่ขะนิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32751 1055010141          โรงเรียนภูเค็งพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32752 1055010142          โรงเรียนไตรธำรวิทยำสำขำห้วยไฟ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32753 1055010143          โรงเรียนไตรธำรวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32754 1055010144          โรงเรียนบ้ำนหัวนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32755 1055010145          โรงเรียนบ้ำนเอิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32756 1055010146          โรงเรียนบ้ำนวัวแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32757 1055010147          โรงเรียนบ้ำนสำคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32758 1055010148          โรงเรียนบ้ำนท่ำมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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32759 1055010149          โรงเรียนบ้ำนจะเข้ภูหอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32760 1055010150          โรงเรียนบ้ำนไพรอุดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32761 1055010151          โรงเรียนบ้ำนฮำกฮำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32762 1055010152          โรงเรียนบ้ำนบ่อหอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32763 1055010153          โรงเรียนบ้ำนสะเลียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32764 1055010154          โรงเรียนบ้ำนห้วยหลอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32765 1055010155          โรงเรียนบ้ำนป่ำหุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32766 1055010156          โรงเรียนบ้ำนนำก้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32767 1055010157          โรงเรียนบ้ำนผำเวียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32768 1055010158          โรงเรียนบ้ำนสำลีก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32769 1055010159          โรงเรียนชุมชนบ้ำนใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32770 1055010160          โรงเรียนหำดทรำยทองวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32771 1055010161          โรงเรียนบ้ำนส้ำนนำหนองใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32772 1055010162          โรงเรียนวัดท่ำข้ำม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลำจำร อุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32773 1055010163          โรงเรียนบ้ำนนำสำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32774 1055010164          โรงเรียนบ้ำนไหล่น่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32775 1055010165          โรงเรียนบ้ำนบุญเรือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32776 1055010166          โรงเรียนริมฝ่ังว้ำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32777 1055010167          โรงเรียนบ้ำนชมพู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32778 1055010168          โรงเรียนบ้ำนม่วงเนิ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32779 1055010169          โรงเรียนบ้ำนฝ่ังหม่ิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32780 1055010170          โรงเรียนบ้ำนห้วยน  ำอุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

32781 1055010171          โรงเรียนบ้ำนพะเยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32782 1055010172          โรงเรียนบ้ำนอ่ำยนำผำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32783 1055010173          โรงเรียนบ้ำนนำไลย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32784 1055010174          โรงเรียนบ้ำนปงสนุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32785 1055010175          โรงเรียนชุมชนบ้ำนนำทะนุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32786 1055010176          โรงเรียนบ้ำนค้ำงอ้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32787 1055010177          โรงเรียนบ้ำนน  ำเลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32788 1055010178          โรงเรียนบ้ำนห้วยนำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32789 1055010179          โรงเรียนบ้ำนน  ำเลำสำขำปำกนำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32790 1055010180          โรงเรียนบ้ำนค ำเรือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32791 1055010181          โรงเรียนบ้ำนนำบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32792 1055010182          โรงเรียนชุมชนบ้ำนบ่อแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32793 1055010183          โรงเรียนบ้ำนนำยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32794 1055010184          โรงเรียนบ้ำนปิงใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32795 1055010185          โรงเรียนบ้ำนปิงหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32796 1055010186          โรงเรียนบ้ำนน  ำแพะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32797 1055010187          โรงเรียนบ้ำนน  ำลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32798 1055010188          โรงเรียนบ้ำนน  ำเคิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32799 1055010189          โรงเรียนบ้ำนนำคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32800 1055010190          โรงเรียนบ้ำนป่ำซำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32801 1055010191          โรงเรียนบ้ำนน  ำอูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32802 1055010192          โรงเรียนบ้ำนโป่งค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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32803 1055010194          โรงเรียนบ้ำนดู่พงษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32804 1055010195          โรงเรียนบ้ำนสบยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32805 1055010196          โรงเรียนบ้ำนป่ำอ้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32806 1055010197          โรงเรียนบ้ำนป่ำแลวหลวงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32807 1055010198          โรงเรียนบ้ำนป่ำแดด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32808 1055010199          โรงเรียนบ้ำนศรีบุญเรือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32809 1055010200          โรงเรียนบ้ำนห้วยแฮ้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32810 1055010201          โรงเรียนบ้ำนศรีนำม่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32811 1055010202          โรงเรียนรำษฎร์รัฐพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32812 1055010203          โรงเรียนบ้ำนดอนไพรวัลย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32813 1055010204          โรงเรียนบ้ำนปำงช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32814 1055010206          โรงเรียนบ้ำนหัวนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32815 1055010207          โรงเรียนบ้ำนหนองรังมิตรภำพท่ี 107 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32816 1055010208          โรงเรียนบ้ำนม่วงใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32817 1055010209          โรงเรียนบ้ำนน  ำลัดสบแก่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32818 1055010210          โรงเรียนบ้ำนก้อด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32819 1055010211          โรงเรียนบ้ำนน  ำเก๋ียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32820 1055010212          โรงเรียนบ้ำนนำเหลืองม่วงขวำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32821 1055010213          โรงเรียนบ้ำนน  ำแก่นกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32822 1055010214          โรงเรียนบ้ำนน  ำแก่นเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32823 1055010216          โรงเรียนบ้ำนทุ่งน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32824 1055010217          โรงเรียนบ้ำนฝำยแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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32825 1055010218          โรงเรียนบ้ำนห้วยค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32826 1055010219          โรงเรียนบ้ำนห้วยไฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32827 1055010220          โรงเรียนบ้ำนป่ำสัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32828 1055010221          โรงเรียนบ้ำนท่ำล้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32829 1055010222          โรงเรียนบ้ำนบุปผำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32830 1055010223          โรงเรียนบ้ำนหัวเวียงเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32831 1055010224          โรงเรียนบ้ำนม่วงต๊ึด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32832 1055010225          โรงเรียนวัดพระธำตุแช่แห้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32833 1055010226          โรงเรียนบ้ำนเมืองจัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32834 1055010228          โรงเรียนบ้ำนหำดเค็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32835 1055012001          โรงเรียนศรีสวัสด์ิวิทยำคำรจังหวัดน่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32836 1055012002          โรงเรียนสตรีศรีน่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32837 1055012003          โรงเรียนบ่อสวกวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32838 1055012004          โรงเรียนน่ำนประชำอุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32839 1055012006          โรงเรียนแม่จริม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32840 1055012007          โรงเรียนบ้ำนหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32841 1055012008          โรงเรียนนำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32842 1055012009          โรงเรียนสำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32843 1055012010          โรงเรียนตำลชุมพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32844 1055012011          โรงเรียนสำธุกิจประชำสรรค์ รัชมังคลำภิเษก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32845 1055012012          โรงเรียนยำบหัวนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32846 1055012013          โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 56 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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32847 1055012014          โรงเรียนนำหม่ืนพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32848 1055012015          โรงเรียนเมืองลีประชำสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32849 1055012016          โรงเรียนสันติสุขพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32850 1055012017          โรงเรียนน่ำนนคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32851 1055012018          โรงเรียนศรีนครน่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32852 1055012019          โรงเรียนน่ำนปัญญำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32853 1055020001          โรงเรียนบ้ำนทุ่งกวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32854 1055020002          โรงเรียนบ้ำนพำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32855 1055020003          โรงเรียนบ้ำนดอนมูล (แงง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32856 1055020004          โรงเรียนบ้ำนนำก้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32857 1055020005          โรงเรียนบ้ำนปงสนุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32858 1055020006          โรงเรียนบ้ำนนำวงศ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32859 1055020007          โรงเรียนบ้ำนเสี ยว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32860 1055020008          โรงเรียนบ้ำนแดนพนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32861 1055020009          โรงเรียนบ้ำนหนำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32862 1055020010          โรงเรียนศรีสระวงศ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32863 1055020011          โรงเรียนบ้ำนห้วยท่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32864 1055020012          โรงเรียนบ้ำนป่ำลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32865 1055020013          โรงเรียนบ้ำนปรำงค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32866 1055020014          โรงเรียนบ้ำนร้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32867 1055020015          โรงเรียนบ้ำนขอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32868 1055020016          โรงเรียนบ้ำนป่ำหัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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32869 1055020017          โรงเรียนบ้ำนป่ำกลำง(มิตรภำพท่ี 166) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32870 1055020018          โรงเรียนสหรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32871 1055020019          โรงเรียนบ้ำนปำงยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32872 1055020020          โรงเรียนภูคำประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32873 1055020021          โรงเรียนบ้ำนผำเวียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32874 1055020022          โรงเรียนบ้ำนพนำสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32875 1055020023          โรงเรียนบ้ำนเต๋ย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32876 1055020024          โรงเรียนวรนคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32877 1055020026          โรงเรียนจอมแจ้งวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32878 1055020027          โรงเรียนชุมชนศิลำเพชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32879 1055020028          โรงเรียนบ้ำนดอนมูล (ศิลำเพชร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32880 1055020032          โรงเรียนชุมชนศิลำแลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32881 1055020033          โรงเรียนไตรประชำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32882 1055020035          โรงเรียนบ้ำนสกำดใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32883 1055020036          โรงเรียนสกำดพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32884 1055020037          โรงเรียนบ้ำนนำฝำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32885 1055020038          โรงเรียนบ้ำนส้ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32886 1055020039          โรงเรียนจตุรำษฎร์ศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32887 1055020040          โรงเรียนบ้ำนไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32888 1055020041          โรงเรียนบ้ำนทุ่งเฮ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32889 1055020042          โรงเรียนบ้ำนน  ำยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32890 1055020043          โรงเรียนบ้ำนน  ำยำวสำขำห้วยหลักลำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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32891 1055020044          โรงเรียนบ้ำนยู้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32892 1055020045          โรงเรียนบ้ำนน  ำฮำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32893 1055020046          โรงเรียนบ้ำนนำฝ่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32894 1055020047          โรงเรียนบ้ำนถ่อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32895 1055020048          โรงเรียนบ้ำนสบหนอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32896 1055020049          โรงเรียนบ้ำนสบสำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32897 1055020050          โรงเรียนตำลชุมมิตรภำพท่ี 186 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32898 1055020051          โรงเรียนบ้ำนปง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32899 1055020052          โรงเรียนบ้ำนน  ำป้ำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32900 1055020054          โรงเรียนบ้ำนวังว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32901 1055020055          โรงเรียนรำชปิโยรสำ ยุพรำชำนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32902 1055020056          โรงเรียนบ้ำนท่ำวังผำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32903 1055020057          โรงเรียนชุมชนไตรคำมรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32904 1055020058          โรงเรียนบ้ำนฝำยมูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32905 1055020059          โรงเรียนบ้ำนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32906 1055020060          โรงเรียนบ้ำนสบขุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32907 1055020061          โรงเรียนบ้ำนนำหนุน 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32908 1055020062          โรงเรียนบ้ำนสบเป็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32909 1055020063          โรงเรียนบ้ำนน  ำโมงปำงสำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32910 1055020064          โรงเรียนบ้ำนน  ำพุร้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32911 1055020065          โรงเรียนบ้ำนสันเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32912 1055020066          โรงเรียนบ้ำนน  ำลักใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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32913 1055020067          โรงเรียนบ้ำนแหน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32914 1055020069          โรงเรียนบ้ำนน  ำแป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32915 1055020070          โรงเรียนบ้ำนก๋ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32916 1055020071          โรงเรียนบ้ำนเสี ยว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32917 1055020072          โรงเรียนบ้ำนพร้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32918 1055020073          โรงเรียนไตรรำษฎร์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32919 1055020074          โรงเรียนบ้ำนเชียงแล นำทรำย(คุรุรำษฎร์รังสฤษฎ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32920 1055020076          โรงเรียนบ้ำนท่ำค  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32921 1055020077          โรงเรียนชุมชนบ้ำนดอนตัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32922 1055020078          โรงเรียนบ้ำนม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32923 1055020079          โรงเรียนบ้ำนคัวะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32924 1055020080          โรงเรียนพัฒนำนิคมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32925 1055020082          โรงเรียนบ้ำนดอยติ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32926 1055020083          โรงเรียนบ้ำนนำหนุน 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32927 1055020084          โรงเรียนแสนทองวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32928 1055020086          โรงเรียนเพียงหลวง 7 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ สิริวัฒนำพรรณวดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32929 1055020087          โรงเรียนบ้ำนน  ำลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32930 1055020088          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ98(บ้ำนงอบ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32931 1055020090          โรงเรียนมณีพฤกษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32932 1055020091          โรงเรียนชุมชนบ้ำนทุ่งช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32933 1055020092          โรงเรียนบ้ำนน  ำสอดสำขำน  ำเพำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32934 1055020093          โรงเรียนบ้ำนปำงแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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32935 1055020094          โรงเรียนบ้ำนแพะกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32936 1055020095          โรงเรียนบ้ำนน  ำพิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32937 1055020096          โรงเรียนบ้ำนปอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32938 1055020097          โรงเรียนบ้ำนน  ำเลียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32939 1055020098          โรงเรียนบ้ำนเวียงสอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32940 1055020099          โรงเรียนบ้ำนน  ำสอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32941 1055020100          โรงเรียนชุมชนบ้ำนเฟือยลุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32942 1055020101          โรงเรียนบ้ำนสบกอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32943 1055020102          โรงเรียนชุมชนบ้ำนเจดีย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32944 1055020103          โรงเรียนไตรรำษฎร์สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32945 1055020104          โรงเรียนบ้ำนกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32946 1055020105          โรงเรียนไลออนส์บ้ำนหนองปลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32947 1055020106          โรงเรียนบ้ำนหนอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32948 1055020107          โรงเรียนบ้ำนชี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32949 1055020108          โรงเรียนบ้ำนดอนแท่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32950 1055020109          โรงเรียนบ้ำนใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32951 1055020110          โรงเรียนบ้ำนหนองผุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32952 1055020111          โรงเรียนชุมชนรัชดำภิเษกมิตรภำพท่ี 115 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32953 1055020112          โรงเรียนบ้ำนส้อเด่นพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32954 1055020113          โรงเรียนบ้ำนดอนสบเปือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32955 1055020114          โรงเรียนไตรคำมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32956 1055020115          โรงเรียนบ้ำนน  ำอ้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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32957 1055020116          โรงเรียนบ้ำนเกวต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32958 1055020117          โรงเรียนบ้ำนน  ำคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32959 1055020118          โรงเรียนไตรมิตรวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32960 1055020119          โรงเรียนบ้ำนผำน  ำย้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32961 1055020120          โรงเรียนธำรำบรรพต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32962 1055020121          โรงเรียนบ้ำนดอนแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32963 1055020122          โรงเรียนบ้ำนพร้ำวกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32964 1055020123          โรงเรียนบ้ำนสร้อยพร้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32965 1055020124          โรงเรียนบ้ำนต๊ึด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32966 1055020125          โรงเรียนพระพุทธบำทวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32967 1055020126          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำอ้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32968 1055020127          โรงเรียนบ้ำนสะปัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32969 1055020128          โรงเรียนบ้ำนสว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32970 1055020129          โรงเรียนบ้ำนนำขวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32971 1055020130          โรงเรียนบ้ำนบ่อหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32972 1055020131          โรงเรียนบ้ำนนำคอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32973 1055020132          โรงเรียนบ้ำนผักเฮือก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32974 1055020133          โรงเรียนบ้ำนยอดดอยวัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32975 1055020134          โรงเรียนยอดดอยวัฒนำสำขำน  ำหมำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32976 1055020135          โรงเรียนบ้ำนนำคอกสำขำนำบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32977 1055020136          โรงเรียนบ้ำนบ่อหลวงสำขำห้วยโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32978 1055020137          โรงเรียนบ้ำนบ่อหยวก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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32979 1055020138          โรงเรียนบ้ำนขุนน  ำน่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32980 1055020139          โรงเรียนบ้ำนห่ำงทำงหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32981 1055020140          โรงเรียนบ้ำนสบมำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32982 1055020141          โรงเรียนบ้ำนนำกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32983 1055020142          โรงเรียนบ้ำนปำงกอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32984 1055020143          โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32985 1055020144          โรงเรียนบ้ำนห้วยแกลบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32986 1055020145          โรงเรียนบ้ำนสองแคว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32987 1055020146          โรงเรียนบ้ำนปำงปุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32988 1055020147          โรงเรียนสมำคมพยำบำลไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32989 1055020148          โรงเรียนบ้ำนน  ำโมง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32990 1055020150          โรงเรียนบ้ำนผำสิงห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32991 1055020151          โรงเรียนบ้ำนยอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32992 1055020152          โรงเรียนบ้ำนสะเกิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32993 1055020153          โรงเรียนบ้ำนผำหลัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32994 1055020154          โรงเรียนบ้ำนปำงส้ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32995 1055020160          โรงเรียนบ้ำนเปียงซ้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32996 1055020163          โรงเรียนบ้ำนห้วยฟอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32997 1055020164          โรงเรียนบ้ำนด่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32998 1055020165          โรงเรียนบ้ำนด่ำนสำขำบวกหญ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
32999 1055020166          โรงเรียนบ้ำนก่ิวจันทร์(เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33000 1055020167          โรงเรียนบ้ำนปำงหก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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33001 1055020168          โรงเรียนบ้ำนห้วยโก๋น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33002 1055020169          โรงเรียนบ้ำนน  ำช้ำงพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33003 1055020170          โรงเรียนบ้ำนน  ำรีพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33004 1055020171          โรงเรียนบ้ำนสบปืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33005 1055020173          โรงเรียนบ้ำนห้วยทรำยขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33006 1055020174          โรงเรียนหม่อมเจ้ำเจริญใจจิตรพงศ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33007 1055020175          โรงเรียนบ้ำนกอกจูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33008 1055020176          โรงเรียนบ้ำนน  ำปัวพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33009 1055020177          โรงเรียนท่ำนผู้หญิงสง่ำ อิงคุลำนนท์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33010 1055022001          โรงเรียนปัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33011 1055022002          โรงเรียนศรัทธำศิลำเพชรรังสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33012 1055022003          โรงเรียนเมืองแงง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33013 1055022004          โรงเรียนมัธยมป่ำกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33014 1055022005          โรงเรียนท่ำวังผำพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33015 1055022006          โรงเรียนสำรธรรมวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33016 1055022007          โรงเรียนหนองบัวพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33017 1055022008          โรงเรียนเมืองยมวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33018 1055022009          โรงเรียนทุ่งช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33019 1055022010          โรงเรียนเชียงกลำง(ประชำพัฒนำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33020 1055022011          โรงเรียนพระธำตุพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33021 1055022012          โรงเรียนบ่อเกลือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33022 1055022013          โรงเรียนไตรเขตประชำสำมัคคี รัชมังคลำภิเษก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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33023 1055022014          โรงเรียนมัธยมพระรำชทำนเฉลิมพระเกียรติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33024 1055250088          โรงเรียนบ้ำนท่ำมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33025 1056010001          โรงเรียนบ้ำนจ ำป่ำหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33026 1056010002          โรงเรียนบ้ำนดำวเรือง(ธนำคำรกรุงเทพ17) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33027 1056010003          โรงเรียนบ้ำนต๊ ำพระแล สำขำบ้ำนต๊ ำกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33028 1056010004          โรงเรียนต๊ ำ(อินโต-ประชำนุเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33029 1056010005          โรงเรียนบ้ำนป่ำแดงบุญนำค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33030 1056010006          โรงเรียนบ้ำนเจดีย์งำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33031 1056010007          โรงเรียนบ้ำนดอกบัว (บุญมำนุเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33032 1056010008          โรงเรียนบ้ำนศำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33033 1056010009          โรงเรียนบ้ำนต๋อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33034 1056010010          โรงเรียนบ้ำนร่องไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33035 1056010011          โรงเรียนบ้ำนสันป่ำม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33036 1056010012          โรงเรียนบ้ำนร่องห้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33037 1056010013          โรงเรียนบ้ำนต๊ ำพระแล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33038 1056010014          โรงเรียนบ้ำนต๊ ำใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33039 1056010015          โรงเรียนชุมชนบ้ำนตุ้มท่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33040 1056010016          โรงเรียนบ้ำนต๊ ำเหล่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33041 1056010017          โรงเรียนบ้ำนดอกบัวฯ สำขำบ้ำนห้วยหม้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33042 1056010018          โรงเรียนบ้ำนห้วยลึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33043 1056010019          โรงเรียนบ้ำนดอกบัว(รำษฏร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33044 1056010020          โรงเรียนบ้ำนสันกว๊ำนทุ่งก่ิว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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33045 1056010021          โรงเรียนบ้ำนตุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33046 1056010022          โรงเรียนบ้ำนสันเวียงใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33047 1056010023          โรงเรียนบ้ำนสันบัวบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33048 1056010024          โรงเรียนบ้ำนสำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33049 1056010025          โรงเรียนบ้ำนโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33050 1056010026          โรงเรียนบ้ำนใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33051 1056010027          โรงเรียนบ้ำนบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33052 1056010028          โรงเรียนบ้ำนแม่กำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33053 1056010029          โรงเรียนบ้ำนแม่กำ สำขำบ้ำนแม่ต๋ ำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33054 1056010030          โรงเรียนบ้ำนห้วยเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33055 1056010031          โรงเรียนบ้ำนแม่ต๋ ำบุญโยง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33056 1056010032          โรงเรียนอนุบำลเมืองพะเยำ(บ้ำนโทกหวำก) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33057 1056010033          โรงเรียนบ้ำนโซ้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33058 1056010034          โรงเรียนบ้ำนร่องค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33059 1056010035          โรงเรียนบ้ำนสันป่ำสัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33060 1056010036          โรงเรียนบ้ำนแม่นำเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33061 1056010037          โรงเรียนบ้ำนไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33062 1056010038          โรงเรียนบ้ำนแม่นำเรือใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33063 1056010039          โรงเรียนบ้ำนภูเงิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33064 1056010040          โรงเรียนบ้ำนห้วยบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33065 1056010041          โรงเรียนบ้ำนป่ำคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33066 1056010042          โรงเรียนบ้ำนป่ำคำ สำขำบ้ำนสันต้นหวีด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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33067 1056010043          โรงเรียนบ้ำนแม่ปืม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33068 1056010044          โรงเรียนบ้ำนต๊ ำดอนมูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33069 1056010045          โรงเรียนบ้ำนต๊ ำม่อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33070 1056010047          โรงเรียนบ้ำนร่องไฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33071 1056010048          โรงเรียนชุมชนบ้ำนแม่ใส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33072 1056010049          โรงเรียนบ้ำนบ่อแฮ้วสันช้ำงหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33073 1056010050          โรงเรียนบ้ำนสันป่ำถ่อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33074 1056010051          โรงเรียนอนุบำลพะเยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33075 1056010052          โรงเรียนบ้ำนสันปูเลย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33076 1056010053          โรงเรียนบ้ำนต๋อมดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33077 1056010054          โรงเรียนบ้ำนผำช้ำงมูบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33078 1056010055          โรงเรียนบ้ำนผำช้ำงมูบ สำขำบ้ำนแม่ต๋อมใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33079 1056010056          โรงเรียนบ้ำนหนองหล่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33080 1056010057          โรงเรียนบ้ำนแม่พริก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33081 1056010058          โรงเรียนบ้ำนใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33082 1056010059          โรงเรียนบ้ำนดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33083 1056010060          โรงเรียนบ้ำนห้วยดอกเข็ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33084 1056010061          โรงเรียนบ้ำนสันโค้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33085 1056010062          โรงเรียนบ้ำนจ ำไก่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33086 1056010063          โรงเรียนบ้ำนห้วยทรำยเล่ือน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33087 1056010065          โรงเรียนบ้ำนดอกค ำใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33088 1056010066          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 46(ดอกค ำใต้) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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33089 1056010067          โรงเรียนบ้ำนถ  ำประชำบ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33090 1056010068          โรงเรียนบ้ำนถ  ำประชำนุเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33091 1056010069          โรงเรียนบ้ำนปำงงุ้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33092 1056010070          โรงเรียนบ้ำนปำงงุ้น สำขำบ้ำนร่วมจิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33093 1056010071          โรงเรียนบ้ำนทุ่งหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33094 1056010072          โรงเรียนบ้ำนสันจกปก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33095 1056010073          โรงเรียนบ้ำนค่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33096 1056010074          โรงเรียนบ้ำนค่ำบน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33097 1056010075          โรงเรียนบ้ำนร่องจว้ำ สำขำบ้ำนศรีชุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33098 1056010076          โรงเรียนบ้ำนร่องจว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33099 1056010077          โรงเรียนอนุบำลดอกค ำใต้(ชุมชนสันช้ำงหิน) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33100 1056010078          โรงเรียนบ้ำนสันป่ำหนำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33101 1056010079          โรงเรียนบ้ำนบุญเรือง(อินทะวงศำนุเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33102 1056010080          โรงเรียนบ้ำนปำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33103 1056010081          โรงเรียนบ้ำนทุ่งกำไชย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33104 1056010082          โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33105 1056010083          โรงเรียนบ้ำนปิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33106 1056010084          โรงเรียนบ้ำนปินเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33107 1056010085          โรงเรียนบ้ำนวังขอนแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33108 1056010086          โรงเรียนชุมชนบ้ำนห้วยลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33109 1056010087          โรงเรียนบ้ำนป่ำกล้วยแข้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33110 1056010088          โรงเรียนบ้ำนทุ่งต้นศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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33111 1056010089          โรงเรียนบ้ำนเนินสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33112 1056010090          โรงเรียนเจริญใจ สำขำบ้ำนปำงปูเลำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33113 1056010091          โรงเรียนบ้ำนสันต้นม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33114 1056010092          โรงเรียนบ้ำนสันต้นม่วง สำขำบ้ำนสันสลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33115 1056010093          โรงเรียนบ้ำนป่ำแฝกเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33116 1056010094          โรงเรียนบ้ำนดงอินตำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33117 1056010095          โรงเรียนบ้ำนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33118 1056010096          โรงเรียนบ้ำนดงบุญนำค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33119 1056010097          โรงเรียนบ้ำนดงบุญนำค สำขำบ้ำนสันก ำแพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33120 1056010098          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33121 1056010099          โรงเรียนบ้ำนไร่อ้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33122 1056010100          โรงเรียนบ้ำนป่ำแฝกเหนือ สำขำบ้ำนป่ำเม่ียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33123 1056010101          โรงเรียนบ้ำนห้วยเจริญรำษฏร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33124 1056010102          โรงเรียนชุมชนบ้ำนป่ำแฝกสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33125 1056010103          โรงเรียนบ้ำนหนองสระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33126 1056010104          โรงเรียนบ้ำนหนองสระ สำขำบ้ำนแม่เย็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33127 1056010105          โรงเรียนบ้ำนป่ำตึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33128 1056010106          โรงเรียนบ้ำนแม่ใจ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33129 1056010107          โรงเรียนชุมชนบ้ำนแม่สุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33130 1056010108          โรงเรียนบ้ำนแม่จว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33131 1056010109          โรงเรียนบ้ำนแม่จว้ำใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33132 1056010110          โรงเรียนบ้ำนสันขวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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33133 1056010111          โรงเรียนเจริญใจ สำขำบ้ำนผำแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33134 1056010112          โรงเรียนอนุบำลแม่ใจ(บ้ำนศรีถ้อย) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33135 1056010113          โรงเรียนบ้ำนป่ำสักสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33136 1056010114          โรงเรียนบ้ำนทุ่งป่ำข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33137 1056010115          โรงเรียนเจริญใจ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33138 1056010116          โรงเรียนบ้ำนป่ำแฝกใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33139 1056010117          โรงเรียนบ้ำนเจน(เจนจันทรำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33140 1056010118          โรงเรียนอนุบำลภูกำมยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33141 1056010119          โรงเรียนบ้ำนแม่อิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33142 1056010120          โรงเรียนบ้ำนกว้ำนเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33143 1056010121          โรงเรียนบ้ำนร่องปอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33144 1056010122          โรงเรียนบ้ำนร้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33145 1056010123          โรงเรียนอนุบำลภูกำมยำว สำขำพระธำตุภูปอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33146 1056010124          โรงเรียนบ้ำนสันป่ำงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33147 1056010125          โรงเรียนบ้ำนสันต้นผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33148 1056010126          โรงเรียนบ้ำนอิงโค้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33149 1056010127          โรงเรียนบ้ำนห้วยแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33150 1056010128          โรงเรียนบ้ำนม่วงค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33151 1056010129          โรงเรียนบ้ำนกำดถี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33152 1056010130          โรงเรียนบ้ำนสันต้นแหน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33153 1056010131          โรงเรียนบ้ำนหนองลำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33154 1056010132          โรงเรียนบ้ำนห้วยทรำยขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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33155 1056012001          โรงเรียนพะเยำพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33156 1056012002          โรงเรียนฟำกกว๊ำนวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33157 1056012003          โรงเรียนพะเยำประสำธน์วิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33158 1056012004          โรงเรียนดอกค ำใต้วิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33159 1056012005          โรงเรียนถ  ำปินวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33160 1056012006          โรงเรียนง ำเมืองวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33161 1056012007          โรงเรียนแม่ใจวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33162 1056012008          โรงเรียนดงเจนวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33163 1056012009          โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33164 1056020001          โรงเรียนบ้ำนสร้อยศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33165 1056020002          โรงเรียนบ้ำนดอนมูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33166 1056020003          โรงเรียนบ้ำนจุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33167 1056020004          โรงเรียนบ้ำนห้วยกั ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33168 1056020005          โรงเรียนบ้ำนร่องแมด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33169 1056020006          โรงเรียนบ้ำนสันหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33170 1056020007          โรงเรียนบ้ำนห้วยไคร้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33171 1056020008          โรงเรียนชุมชนบ้ำนห้วยงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33172 1056020009          โรงเรียนบ้ำนแม่ทะลำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33173 1056020010          โรงเรียนบ้ำนธำตุขิงแกง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33174 1056020011          โรงเรียนบ้ำนแม่วังช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33175 1056020012          โรงเรียนบ้ำนร่องย้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33176 1056020013          โรงเรียนบ้ำนเวียงลอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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33177 1056020014          โรงเรียนบ้ำนศรีเมืองชุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33178 1056020015          โรงเรียนบ้ำนน  ำจุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33179 1056020016          โรงเรียนบ้ำนปำงป้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33180 1056020017          โรงเรียนบ้ำนพวงพยอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33181 1056020018          โรงเรียนบ้ำนศรีจอมแจ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33182 1056020019          โรงเรียนบ้ำนสักลอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33183 1056020020          โรงเรียนบ้ำนสักทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33184 1056020021          โรงเรียนอนุบำลจุน(บ้ำนบัวสถำน) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33185 1056020022          โรงเรียนชุมชนบ้ำนทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33186 1056020023          โรงเรียนบ้ำนก่ิวแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33187 1056020024          โรงเรียนบ้ำนปงสนุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33188 1056020025          โรงเรียนบ้ำนยำงขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33189 1056020026          โรงเรียนบ้ำนหัวขัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33190 1056020027          โรงเรียนบ้ำนฝ่ังหม่ิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33191 1056020029          โรงเรียนบ้ำนวังเค็มใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33192 1056020030          โรงเรียนบ้ำนดอนลำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33193 1056020031          โรงเรียนปัวพิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33194 1056020032          โรงเรียนบ้ำนร่องค้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33195 1056020033          โรงเรียนบ้ำนปัวศรีพรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33196 1056020034          โรงเรียนบ้ำนฝำยกวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33197 1056020035          โรงเรียนบ้ำนแม่ต๋ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33198 1056020036          โรงเรียนบ้ำนแวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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33199 1056020037          โรงเรียนบ้ำนสันปูเลย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33200 1056020038          โรงเรียนบ้ำนปำงมดแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33201 1056020039          โรงเรียนชุมชนบ้ำนเชียงบำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33202 1056020040          โรงเรียนบ้ำนทุ่งมอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33203 1056020041          โรงเรียนบ้ำนปำงวัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33204 1056020042          โรงเรียนบ้ำนผำฮำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33205 1056020043          โรงเรียนบ้ำนหัวทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33206 1056020044          โรงเรียนบ้ำนร่องส้ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33207 1056020045          โรงเรียนบ้ำนสบสำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33208 1056020046          โรงเรียนบ้ำนโจ้โก้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33209 1056020047          โรงเรียนบ้ำนโจ้โก้ สำขำบ้ำนห้วยสำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33210 1056020048          โรงเรียนบ้ำนใหม่ร่มเย็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33211 1056020049          โรงเรียนบ้ำนปำงถ  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33212 1056020050          โรงเรียนบ้ำนทุ่งเย็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33213 1056020051          โรงเรียนบ้ำนสบทุศีรีรำษฏร์สงเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33214 1056020052          โรงเรียนบ้ำนถ  ำผำลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33215 1056020053          โรงเรียนบ้ำนต้นผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33216 1056020054          โรงเรียนบ้ำนคะแนง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33217 1056020055          โรงเรียนบ้ำนน  ำมิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33218 1056020056          โรงเรียนบ้ำนแฮะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33219 1056020057          โรงเรียนบ้ำนไชยพรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33220 1056020058          โรงเรียนบ้ำนป้ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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33221 1056020059          โรงเรียนบ้ำนพระน่ังดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33222 1056020060          โรงเรียนบ้ำนหย่วน(เชียงค ำนำคโรวำท) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33223 1056020061          โรงเรียนอนุบำลเชียงค ำ(วัดพระธำตุสบแวน) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33224 1056020062          โรงเรียนอนุบำลเชียงค ำฯ สำขำบ้ำนแดนเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33225 1056020063          โรงเรียนบ้ำนแวนโค้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33226 1056020064          โรงเรียนบ้ำนทุ่งหล่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33227 1056020065          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวเงิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33228 1056020066          โรงเรียนบ้ำนจ ำบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33229 1056020067          โรงเรียนบ้ำนผำลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33230 1056020068          โรงเรียนชัยชุมภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33231 1056020069          โรงเรียนบ้ำนไชยสถำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33232 1056020070          โรงเรียนบ้ำนท่ำม่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33233 1056020071          โรงเรียนชุมชนบ้ำนหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33234 1056020072          โรงเรียนบ้ำนหล่ำยทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33235 1056020073          โรงเรียนบ้ำนปงสนุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33236 1056020074          โรงเรียนบ้ำนป่ำแขม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33237 1056020075          โรงเรียนบ้ำนบ่อเบี ย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33238 1056020076          โรงเรียนอนุบำลเชียงม่วน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33239 1056020077          โรงเรียนบ้ำนสระสำขำห้วยก้ำงปลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33240 1056020078          โรงเรียนบ้ำนท่ำฟ้ำใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33241 1056020079          โรงเรียนบ้ำนนำบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33242 1056020080          โรงเรียนบ้ำนทุ่งมอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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33243 1056020081          โรงเรียนบ้ำนสระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33244 1056020082          โรงเรียนบ้ำนทุ่งหนอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33245 1056020083          โรงเรียนบ้ำนท่ำฟ้ำเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33246 1056020084          โรงเรียนบ้ำนวังบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33247 1056020085          โรงเรียนบ้ำนใหม่น  ำเงิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33248 1056020086          โรงเรียนชุมชนบ้ำนดอนไชย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33249 1056020087          โรงเรียนบ้ำนควร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33250 1056020088          โรงเรียนบ้ำนเลี ยว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33251 1056020089          โรงเรียนบ้ำนแบ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33252 1056020090          โรงเรียนบ้ำนนำอ้อม สำขำบ้ำนน  ำแป้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33253 1056020091          โรงเรียนบ้ำนนำอ้อม สำขำบ้ำนห้วยขุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33254 1056020092          โรงเรียนบ้ำนปัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33255 1056020093          โรงเรียนบ้ำนปำงผักหม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33256 1056020094          โรงเรียนบ้ำนสีพรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33257 1056020095          โรงเรียนบ้ำนป่ำคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33258 1056020096          โรงเรียนบ้ำนใหม่พัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33259 1056020097          โรงเรียนบ้ำนควรดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33260 1056020098          โรงเรียนบ้ำนดอนแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33261 1056020099          โรงเรียนบ้ำนดอนเงิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33262 1056020100          โรงเรียนบ้ำนหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33263 1056020101          โรงเรียนบ้ำนดอนไชยป่ำแขม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33264 1056020102          โรงเรียนบ้ำนหล่ำยฝำยแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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33265 1056020103          โรงเรียนบ้ำนสันกลำงนำดอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33266 1056020104          โรงเรียนบ้ำนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33267 1056020105          โรงเรียนบ้ำนแฮะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33268 1056020106          โรงเรียนบ้ำนทุ่งแต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33269 1056020107          โรงเรียนบ้ำนห้วยแม่แดง สำขำบ้ำนห้วยคอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33270 1056020108          โรงเรียนบ้ำนหนองท่ำควำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33271 1056020109          โรงเรียนอนุบำลปง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33272 1056020110          โรงเรียนบ้ำนบุญยืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33273 1056020111          โรงเรียนบ้ำนห้วยแม่แดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33274 1056020112          โรงเรียนบ้ำนหมุ้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33275 1056020113          โรงเรียนบ้ำนดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33276 1056020114          โรงเรียนชุมชนบ้ำนบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33277 1056020115          โรงเรียนบ้ำนหนุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33278 1056020116          โรงเรียนบ้ำนม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33279 1056020117          โรงเรียนบ้ำนบุญเรือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33280 1056020118          โรงเรียนบ้ำนห้วยสิงห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33281 1056020119          โรงเรียนชุมชนบ้ำนบอน สำขำบ้ำนค่ำไพบูลย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33282 1056020120          โรงเรียนรำชำนุเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33283 1056020121          โรงเรียนบ้ำนใหม่ปำงค่ำ(ภูลังกำอนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33284 1056020122          โรงเรียนบ้ำนแม่ทำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33285 1056020123          โรงเรียนบ้ำนสันกลำงนำดอสำขำบ้ำนตุ่นรำษฎร์อุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33286 1056020125          โรงเรียนบ้ำนใหม่ปำงค่ำสำขำบ้ำนห้วยกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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33287 1056020126          โรงเรียนบ้ำนใหม่ปำงค่ำสำขำบ้ำนห้วยเฟือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33288 1056020127          โรงเรียนรำชำนุเครำะห์ สำขำบ้ำนน  ำต้ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33289 1056020128          โรงเรียนบ้ำนขุนก ำลัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33290 1056020129          โรงเรียนบ้ำนสันติสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33291 1056020130          โรงเรียนอนุบำลปง  สำขำบ้ำนหนองขวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33292 1056020131          โรงเรียนบ้ำนนำอ้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33293 1056020132          โรงเรียนบ้ำนสบขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33294 1056020133          โรงเรียนบ้ำนผำตั ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33295 1056020134          โรงเรียนบ้ำนน  ำปุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33296 1056020135          โรงเรียนบ้ำนดอนมูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33297 1056020136          โรงเรียนบ้ำนสะแล่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33298 1056020137          โรงเรียนบ้ำนร้องเชียงแรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33299 1056020138          โรงเรียนบ้ำนน  ำเป๋ือย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33300 1056020139          โรงเรียนบ้ำนดอนไชย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33301 1056020140          โรงเรียนบ้ำนก๊อน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33302 1056020141          โรงเรียนบ้ำนทุ่งกล้วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33303 1056020142          โรงเรียนบ้ำนก๊อหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33304 1056020143          โรงเรียนบ้ำนแกใหม่นิคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33305 1056020144          โรงเรียนบ้ำนสำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33306 1056020145          โรงเรียนบ้ำนทุ่งติ ว  สำขำบ้ำนนำหนุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33307 1056020146          โรงเรียนบ้ำนป่ำสัก  สำขำบ้ำนม่วงชุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33308 1056020147          โรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองเลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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33309 1056020148          โรงเรียนบ้ำนป่ำสัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33310 1056020149          โรงเรียนบ้ำนสถำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33311 1056020150          โรงเรียนบ้ำนทุ่งติ ว  สำขำบ้ำนผำลำดทุ่งติ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33312 1056020152          โรงเรียนบ้ำนทุ่งติ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33313 1056020153          โรงเรียนบ้ำนแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33314 1056020154          โรงเรียนบ้ำนสบบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33315 1056020155          โรงเรียนบ้ำนปง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33316 1056020156          โรงเรียนบ้ำนฮวก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33317 1056020157          โรงเรียนอนุบำลภูซำง(บ้ำนดอนตัน) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33318 1056020158          โรงเรียนบ้ำนปงใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33319 1056022001          โรงเรียนจุนวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33320 1056022002          โรงเรียนพญำลอวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33321 1056022003          โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 24 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33322 1056022004          โรงเรียนเชียงค ำวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33323 1056022005          โรงเรียนฝำยกวำงวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33324 1056022006          โรงเรียนเชียงม่วนวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33325 1056022007          โรงเรียนปงรัชดำภิเษก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33326 1056022008          โรงเรียนปงพัฒนำวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33327 1056022009          โรงเรียนขุนควรวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33328 1056022010          โรงเรียนภูซำงวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33329 1057010001          โรงเรียนบ้ำนโป่งเกลือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33330 1057010002          โรงเรียนบ้ำนโป่งช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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33331 1057010003          โรงเรียนดอยลำนพิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33332 1057010004          โรงเรียนบ้ำนโล๊ะป่ำตุ้ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33333 1057010005          โรงเรียนบ้ำนทรำยงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33334 1057010006          โรงเรียนบ้ำนจ ำหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33335 1057010007          โรงเรียนบ้ำนจ ำบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33336 1057010008          โรงเรียนบ้ำนผำเสริฐ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33337 1057010009          โรงเรียนบ้ำนโป่งนำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33338 1057010011          โรงเรียนบ้ำนดอยฮำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33339 1057010012          โรงเรียนบ้ำนโป่งน  ำร้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33340 1057010013          โรงเรียนบ้ำนท่ำสำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33341 1057010014          โรงเรียนบ้ำนหัวดอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33342 1057010016          โรงเรียนห้วยพลูพิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33343 1057010017          โรงเรียนบ้ำนแม่ข้ำวต้มท่ำสุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33344 1057010018          โรงเรียนบ้ำนถ  ำผำตอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33345 1057010019          โรงเรียนบ้ำนบ่อทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33346 1057010020          โรงเรียนบ้ำนป่ำรวก(คุรุรำษฎร์สงเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33347 1057010021          โรงเรียนอนุบำลนำงแล(บ้ำนทุ่ง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33348 1057010022          โรงเรียนบ้ำนนำงแลใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33349 1057010023          โรงเรียนบ้ำนนำงแล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33350 1057010024          โรงเรียนบ้ำนสันต้นขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33351 1057010025          โรงเรียนบ้ำนโป่งพระบำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33352 1057010026          โรงเรียนบ้ำนโป่งน  ำตก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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33353 1057010027          โรงเรียนบ้ำนดู่(สหรำษฎร์พัฒนำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33354 1057010028          โรงเรียนบ้ำนขัวแคร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33355 1057010029          โรงเรียนบ้ำนป่ำสักไก่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33356 1057010030          โรงเรียนบ้ำนริมลำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33357 1057010031          โรงเรียนบ้ำนป่ำอ้อดอนชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33358 1057010032          โรงเรียนบ้ำนห้วยทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33359 1057010033          โรงเรียนบ้ำนปุยค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33360 1057010034          โรงเรียนบ้ำนสันกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33361 1057010036          โรงเรียนบ้ำนหนองหม้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33362 1057010037          โรงเรียนบ้ำนแม่กรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33363 1057010038          โรงเรียนบ้ำนปำงริมกรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33364 1057010040          โรงเรียนบ้ำนปำงคึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33365 1057010042          โรงเรียนบ้ำนปำงลำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33366 1057010043          โรงเรียนบ้ำนเวียงกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33367 1057010045          โรงเรียนชุมชนบ้ำนแม่ข้ำวต้มหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33368 1057010046          โรงเรียนห้วยเจริญวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33369 1057010047          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33370 1057010048          โรงเรียนบ้ำนโล๊ะป่ำห้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33371 1057010049          โรงเรียนบ้ำนห้วยทรำยขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33372 1057010050          โรงเรียนบ้ำนรวมมิตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33373 1057010051          โรงเรียนบ้ำนผำขวำงพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33374 1057010053          โรงเรียนแม่ยำววิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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33375 1057010054          โรงเรียนบ้ำนทุ่งหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33376 1057010055          โรงเรียนบ้ำนริมกก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33377 1057010056          โรงเรียนบ้ำนห้วยขม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33378 1057010057          โรงเรียนอนุบำลหัวฝำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33379 1057010058          โรงเรียนอนุบำลฮ่องล่ี(ค่ำยเม็งรำยมหำรำชอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33380 1057010059          โรงเรียนบ้ำนป่ำยำงมน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33381 1057010063          โรงเรียนบ้ำนป่ำยำงหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33382 1057010064          โรงเรียนบ้ำนน  ำลัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33383 1057010065          โรงเรียนบ้ำนใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33384 1057010066          โรงเรียนบ้ำนเวียงกือนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33385 1057010067          โรงเรียนบ้ำนฟำร์มสัมพันธ์กิจ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33386 1057010068          โรงเรียนอนุบำลเชียงรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33387 1057010069          โรงเรียนบ้ำนสันโค้ง(เชียงรำยจรูญรำษฎร์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33388 1057010070          โรงเรียนอนุบำลริมกก(บ้ำนสันต้นเปำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33389 1057010071          โรงเรียนอนุบำลเมืองเชียงรำย(สันทรำยรำษฎร์ดรุณำนุเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33390 1057010074          โรงเรียนบ้ำนห้วยชมภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33391 1057010075          โรงเรียนบ้ำนปำงขอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33392 1057010076          โรงเรียนบ้ำนผำลั ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33393 1057010077          โรงเรียนบ้ำนจะคือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33394 1057010078          โรงเรียนบ้ำนห้วยแม่เล่ียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33395 1057010079          โรงเรียนแม่มอญวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33396 1057010081          โรงเรียนบ้ำนห้วยแม่ซ้ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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33397 1057010082          โรงเรียนบ้ำนป่ำก๊อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33398 1057010083          โรงเรียนบ้ำนหัวดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33399 1057010084          โรงเรียนบ้ำนดงป่ำเหมี ยง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33400 1057010085          โรงเรียนบ้ำนป่ำแหย่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33401 1057010086          โรงเรียนบ้ำนโป่งฮึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33402 1057010087          โรงเรียนบ้ำนร่องปลำขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33403 1057010088          โรงเรียนอนุบำลห้วยสัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33404 1057010089          โรงเรียนบ้ำนร่องเผียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33405 1057010090          โรงเรียนร่องเบ้อวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33406 1057010091          โรงเรียนบ้ำนดอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33407 1057010092          โรงเรียนบ้ำนชัยพฤกษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33408 1057010093          โรงเรียนบ้ำนช่องลม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33409 1057010094          โรงเรียนบ้ำนจอเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33410 1057010096          โรงเรียนบ้ำนดอยงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33411 1057010097          โรงเรียนบ้ำนสมำนมิตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33412 1057010098          โรงเรียนบ้ำนทุ่งยั งหัวฝำยวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33413 1057010099          โรงเรียนบ้ำนร่องห้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33414 1057010100          โรงเรียนบ้ำนดงมะต๋ืนเนินสยำมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33415 1057010101          โรงเรียนบ้ำนป่ำบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33416 1057010102          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวผำบ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33417 1057010105          โรงเรียนบ้ำนดอนมูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33418 1057010106          โรงเรียนบ้ำนเมืองชุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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33419 1057010107          โรงเรียนเวียงแก้ววิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33420 1057010108          โรงเรียนบ้ำนศรีเวียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33421 1057010109          โรงเรียนบ้ำนร่องบัวลอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33422 1057010110          โรงเรียนบ้ำนเวียงชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33423 1057010111          โรงเรียนอนุบำลเวียงชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33424 1057010112          โรงเรียนบ้ำนปง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33425 1057010116          โรงเรียนบ้ำนเวียงเดิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33426 1057010117          โรงเรียนบ้ำนค่ำยเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33427 1057010118          โรงเรียนอนุบำลดงมหำวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33428 1057010119          โรงเรียนบ้ำนปงเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33429 1057010120          โรงเรียนบ้ำนร่องหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33430 1057010122          โรงเรียนบ้ำนโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33431 1057010123          โรงเรียนบ้ำนน  ำตกพัฒนำ(นพค.อุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33432 1057010125          โรงเรียนบ้ำนทุ่งก่อ(ใจประชำนุเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33433 1057010126          โรงเรียนอนุบำลเวียงเชียงรุ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33434 1057010127          โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33435 1057010128          โรงเรียนบ้ำนป่ำซำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33436 1057010129          โรงเรียนบ้ำนห้วยหมำกเอียก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33437 1057010130          โรงเรียนบ้ำนห้วยห้ำงป่ำสำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33438 1057010131          โรงเรียนบ้ำนห้วยขี เหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33439 1057010132          โรงเรียนบ้ำนป่ำซำงเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33440 1057010133          โรงเรียนบ้ำนกกน้อยวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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33441 1057010134          โรงเรียนบ้ำนสันโค้ง(เชียงรำยจรูญรำษฎร์)สำขำบ้ำนสหมิตรพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33442 1057010135          โรงเรียนบ้ำนรวมมิตรสำขำห้องเรียนบ้ำนจะต๋อเบอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33443 1057010136          โรงเรียนบ้ำนผำขวำงพัฒนำสำขำบ้ำนแคววัวด ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33444 1057012001          โรงเรียนสำมัคคีวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33445 1057012002          โรงเรียนด ำรงรำษฎร์สงเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33446 1057012003          โรงเรียนเม็งรำยมหำรำชวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33447 1057012004          โรงเรียนห้วยสักวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33448 1057012005          โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร เชียงรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33449 1057012006          โรงเรียนดอนชัยวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33450 1057012007          โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย เชียงรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33451 1057012008          โรงเรียนสำมัคคีวิทยำคม 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33452 1057012009          โรงเรียนดอนศิลำผำงำมวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33453 1057012010          โรงเรียนเวียงชัยวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33454 1057012011          โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33455 1057013001          โรงเรียนเชียงรำยปัญญำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33456 1057020001          โรงเรียนเจริญเมืองวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33457 1057020002          โรงเรียนบ้ำนเจริญเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33458 1057020003          โรงเรียนบ้ำนป่ำตึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33459 1057020004          โรงเรียนบ้ำนป่ำบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33460 1057020005          โรงเรียนบ้ำนสิบสอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33461 1057020006          โรงเรียนบ้ำนจ ำคำวตอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33462 1057020007          โรงเรียนสันหนองควำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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33463 1057020008          โรงเรียนบ้ำนสันช้ำงตำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33464 1057020009          โรงเรียนบ้ำนท่ำฮ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33465 1057020010          โรงเรียนร่องธำรวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33466 1057020011          โรงเรียนบ้ำนหนองตุ้ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33467 1057020012          โรงเรียนบ้ำนหนองผักจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33468 1057020013          โรงเรียนบ้ำนโป่งแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33469 1057020014          โรงเรียนบ้ำนห้วยทรำยขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33470 1057020015          โรงเรียนบ้ำนสันป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33471 1057020016          โรงเรียนบ้ำนร่องคตสันปูเลย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33472 1057020017          โรงเรียนทำนตะวันวิทยำ(ห้วยบง-ดงเจริญ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33473 1057020018          โรงเรียนบ้ำนดงเวียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33474 1057020019          โรงเรียนบ้ำนดงขนุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33475 1057020020          โรงเรียนบ้ำนสันมะแฟน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33476 1057020021          โรงเรียนธำรทองวิทยำ(ป่ำรวก) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33477 1057020023          โรงเรียนชุมชนบ้ำนทุ่งป่ำแดด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33478 1057020024          โรงเรียนบ้ำนป่ำหัดป่ำแขม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33479 1057020025          โรงเรียนบ้ำนห้วยประสิทธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33480 1057020026          โรงเรียนบ้ำนป่ำหุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33481 1057020027          โรงเรียนบ้ำนศำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33482 1057020028          โรงเรียนบ้ำนปำงเกำะทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33483 1057020029          โรงเรียนริมวัง ๑ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33484 1057020030          โรงเรียนริมวัง ๒ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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33485 1057020032          โรงเรียนบ้ำนสันผักแค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33486 1057020033          โรงเรียนบ้ำนสันมะเหม้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33487 1057020034          โรงเรียนบ้ำนม่วงค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33488 1057020035          โรงเรียนบ้ำนสันต้นผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33489 1057020036          โรงเรียนบ้ำนฝ่ังตื น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33490 1057020038          โรงเรียนบ้ำนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33491 1057020039          โรงเรียนบ้ำนป่ำส้ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33492 1057020040          โรงเรียนบ้ำนดอนตัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33493 1057020041          โรงเรียนบ้ำนเก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33494 1057020042          โรงเรียนอนุบำลพำน(ป่ำกว๋ำวมิตรภำพท่ี ๖๘) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33495 1057020043          โรงเรียนพำนพสกสวัสด์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33496 1057020044          โรงเรียนปูแกง(อินทรำรำษฎร์อุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33497 1057020045          โรงเรียนบ้ำนป่ำสัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33498 1057020046          โรงเรียนบ้ำนแม่เย็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33499 1057020047          โรงเรียนบ้ำนดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33500 1057020048          โรงเรียนบ้ำนสันต้นแหน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33501 1057020049          โรงเรียนบ้ำนจ ำผักกูด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33502 1057020050          โรงเรียนโป่งทะลำยใหม่เจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33503 1057020051          โรงเรียนบ้ำนแม่แก้วเด่นชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33504 1057020052          โรงเรียนบ้ำนแม่แก้วเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33505 1057020053          โรงเรียนบ้ำนแม่แก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33506 1057020054          โรงเรียนบ้ำนแม่แก้วใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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33507 1057020055          โรงเรียนบ้ำนปอเรียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33508 1057020056          โรงเรียนบ้ำนแม่อ้อนอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33509 1057020057          โรงเรียนบ้ำนแม่อ้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33510 1057020058          โรงเรียนเวียงห้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33511 1057020059          โรงเรียนบ้ำนท่ำดอกแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33512 1057020060          โรงเรียนบ้ำนทุ่งสำมเหล่ียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33513 1057020061          โรงเรียนบ้ำนแม่คำวหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33514 1057020062          โรงเรียนสันกลำงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33515 1057020063          โรงเรียนบ้ำนถ  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33516 1057020065          โรงเรียนบ้ำนป่ำต้ำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33517 1057020066          โรงเรียนบ้ำนเหมืองง่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33518 1057020067          โรงเรียนบ้ำนไร่อ้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33519 1057020068          โรงเรียนบ้ำนสันติวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33520 1057020070          โรงเรียนบ้ำนสันกอเหียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33521 1057020071          โรงเรียนบ้ำนใหม่ท่ำต้นเก๋ียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33522 1057020072          โรงเรียนชุมชนสันมะเค็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33523 1057020073          โรงเรียนบ้ำนกว๋ำวโท้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33524 1057020074          โรงเรียนบ้ำนสันต้นดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33525 1057020075          โรงเรียนบ้ำนกล้วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33526 1057020076          โรงเรียนบ้ำนห้วยเครือบ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33527 1057020077          โรงเรียนบ้ำนป่ำแดงงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33528 1057020078          โรงเรียนบ้ำนหนองฮ่ำงสันหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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33529 1057020079          โรงเรียนบ้ำนป่ำคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33530 1057020080          โรงเรียนป่ำแดงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33531 1057020081          โรงเรียนบ้ำนห้วยลึกผำลำดสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33532 1057020082          โรงเรียนบ้ำนป่ำแงะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33533 1057020083          โรงเรียนบ้ำนป่ำเส้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33534 1057020084          โรงเรียนบ้ำนใหม่พัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33535 1057020086          โรงเรียนสำมัคคีรำษฏร์รังสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33536 1057020087          โรงเรียนบ้ำนใหม่ใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33537 1057020088          โรงเรียนอนุบำลป่ำแดด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33538 1057020089          โรงเรียนบ้ำนสักพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33539 1057020090          โรงเรียนบ้ำนแม่พุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33540 1057020091          โรงเรียนโรงช้ำงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33541 1057020092          โรงเรียนบ้ำนโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33542 1057020094          โรงเรียนอนุบำลศรีโพธ์ิเงิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33543 1057020095          โรงเรียนบ้ำนวังผำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33544 1057020096          โรงเรียนชุมชนบ้ำนสันมะค่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33545 1057020097          โรงเรียนบ้ำนป่ำตึงงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33546 1057020098          โรงเรียนบ้ำนร้องบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33547 1057020099          โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33548 1057020100          โรงเรียนบ้ำนห้วยหมอเฒ่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33549 1057020101          โรงเรียนบ้ำนสันก้ำงปลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33550 1057020102          โรงเรียนบ้ำนแม่ตำแมว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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33551 1057020103          โรงเรียนบ้ำนดินด ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33552 1057020104          โรงเรียนบ้ำนแม่ผักแหละ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33553 1057020105          โรงเรียนบ้ำนป่ำถ่อน(วิทยำสมิทธ์ิ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33554 1057020106          โรงเรียนบ้ำนแม่ต๋ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33555 1057020107          โรงเรียนบ้ำนท่ำก๊อพลับพลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33556 1057020108          โรงเรียนบ้ำนปำงหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33557 1057020109          โรงเรียนบ้ำนปำงหก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33558 1057020110          โรงเรียนบ้ำนแม่น  ำขุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33559 1057020112          โรงเรียนบ้ำนห้วยมะแกง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33560 1057020113          โรงเรียนบ้ำนห้วยสะลักวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33561 1057020114          โรงเรียนบ้ำนป่ำแดด(เวทยำสมิทธ์ิ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33562 1057020115          โรงเรียนชุมชนบ้ำนโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33563 1057020116          โรงเรียนบ้ำนดอนสลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33564 1057020117          โรงเรียนบ้ำนหัวฝำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33565 1057020118          โรงเรียนบ้ำนห้วยหญ้ำไซ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33566 1057020119          โรงเรียนบ้ำนแม่ตำช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33567 1057020120          โรงเรียนบ้ำนปำงอ้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33568 1057020121          โรงเรียนบ้ำนป่ำเม่ียงแม่พริก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33569 1057020122          โรงเรียนบ้ำนแม่พริก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33570 1057020123          โรงเรียนชุมชนบ้ำนสันจ ำปำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33571 1057020124          โรงเรียนบ้ำนทุ่งฟ้ำผ่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33572 1057020126          โรงเรียนบ้ำนโป่งปูเฟือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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33573 1057020127          โรงเรียนบ้ำนห้วยส้ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33574 1057020128          โรงเรียนบ้ำนหนองผ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33575 1057020129          โรงเรียนบ้ำนป่ำบงท้ำวแก่นจันทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33576 1057020130          โรงเรียนอนุบำลแม่สรวย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33577 1057020131          โรงเรียนบ้ำนสันกลำง (รำษฎร์พัฒนำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33578 1057020132          โรงเรียนบ้ำนวำวี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33579 1057020133          โรงเรียนบ้ำนมังกำล่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33580 1057020134          โรงเรียนบ้ำนเลำลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33581 1057020135          โรงเรียนบ้ำนปำงก่ิว(ศุภสิทธ์ิมหำคุณ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33582 1057020136          โรงเรียนบ้ำนแม่โมงเย้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33583 1057020138          โรงเรียนดอยเวียงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33584 1057020139          โรงเรียนบ้ำนโป่งกลำงน  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33585 1057020140          โรงเรียนบ้ำนขุนสรวย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33586 1057020141          โรงเรียนบ้ำนห้วยไคร้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33587 1057020142          โรงเรียนบ้ำนห้วยน  ำเย็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33588 1057020143          โรงเรียนบ้ำนห้วยกล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33589 1057020144          โรงเรียนบ้ำนผำแดงหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33590 1057020145          โรงเรียนบ้ำนทุ่งพร้ำว(เพ็กกี ฮิทค็อค) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33591 1057020146          โรงเรียนบ้ำนแสนเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33592 1057020147          โรงเรียนบ้ำนดอยช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33593 1057020148          โรงเรียนบ้ำนห้วยมะซำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33594 1057020149          โรงเรียนบ้ำนห้วยขี เหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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33595 1057020150          โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรรำษฎร์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33596 1057020151          โรงเรียนบ้ำนห้วยเฮี ย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33597 1057020152          โรงเรียนบ้ำนแม่ยำงมิ น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33598 1057020153          โรงเรียนเวียงผำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33599 1057020154          โรงเรียนบ้ำนสัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33600 1057020155          โรงเรียนบ้ำนลังกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33601 1057020156          โรงเรียนบ้ำนโป่งเทวี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33602 1057020157          โรงเรียนบ้ำนป่ำตึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33603 1057020158          โรงเรียนบ้ำนห้วยหินลำดใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33604 1057020159          โรงเรียนบ้ำนทุ่งขจี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33605 1057020160          โรงเรียนบ้ำนป่ำสัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33606 1057020161          โรงเรียนบ้ำนฮ่ำงต่ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33607 1057020164          โรงเรียนป่ำงิ ววิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33608 1057020165          โรงเรียนบ้ำนหม้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33609 1057020166          โรงเรียนบ้ำนสันกู่ทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33610 1057020167          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 32(บ้ำนสำขันหอม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33611 1057020168          โรงเรียนอนุบำลแม่ขะจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33612 1057020169          โรงเรียนบ้ำนป่ำแงะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33613 1057020170          โรงเรียนบ้ำนทุ่งยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33614 1057020171          โรงเรียนบ้ำนปำงมะกำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33615 1057020172          โรงเรียนบ้ำนห้วยโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33616 1057020173          โรงเรียนบ้ำนห้วยม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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33617 1057020174          โรงเรียนบ้ำนปำงอ่ำยห้วยชมภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33618 1057020175          โรงเรียนโป่งน  ำร้อนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33619 1057020176          โรงเรียนบ้ำนเมืองน้อย(นิมมำนเหมินทำนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33620 1057020177          โรงเรียนบ้ำนขุนลำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33621 1057020178          โรงเรียนบ้ำนแม่เจดีย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33622 1057020179          โรงเรียนบ้ำนโฮ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33623 1057020180          โรงเรียนอนุบำลเวียงป่ำเป้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33624 1057020181          โรงเรียนชุมชนบ้ำนกู่(ป่ำเป้ำประชำนุเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33625 1057020182          โรงเรียนบ้ำนหนองยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33626 1057020183          โรงเรียนดอยเวียงผำพิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33627 1057020184          โรงเรียนบ้ำนแม่ปูนหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33628 1057020185          โรงเรียนบ้ำนแม่ปูนหลวงสำขำสำมกุลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33629 1057020186          โรงเรียนเวียงกำหลงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33630 1057020187          โรงเรียนบ้ำนป่ำจ่ัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33631 1057020188          โรงเรียนบ้ำนสันมะเค็ดสันขี เหล็กหัวฝำยพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33632 1057020189          โรงเรียนบ้ำนทุ่งม่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33633 1057020190          โรงเรียนบ้ำนดงป่ำส้ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33634 1057020191          โรงเรียนอนุบำลสันสลี(เด่นศำลำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33635 1057020192          โรงเรียนบ้ำนแม่ตะละ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33636 1057020193          โรงเรียนบ้ำนปำงมะขำมป้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33637 1057020194          โรงเรียนบ้ำนโป่งนก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33638 1057020195          โรงเรียนบ้ำนโป่งเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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33639 1057020196          โรงเรียนบ้ำนทุ่งห้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33640 1057020197          โรงเรียนบ้ำนสันสลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33641 1057020198          โรงเรียนอนุบำลจอมหมอกแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33642 1057020200          โรงเรียนบ้ำนท่ำมะโอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33643 1057020202          โรงเรียนห้วยส้ำนยำววิทยำสำขำใหม่จัดสรร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33644 1057020203          โรงเรียนบ้ำนดงมะดะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33645 1057020204          โรงเรียนอนุบำลแม่ลำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33646 1057020205          โรงเรียนบ้ำนผำบ่อง(คุรุรำษฎร์สำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33647 1057020206          โรงเรียนห้วยส้ำนยำววิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33648 1057020207          โรงเรียนบ้ำนหนองเก้ำห้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33649 1057020209          โรงเรียนบ้ำนต้นง้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33650 1057020210          โรงเรียนอนุบำลบัวสลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33651 1057020211          โรงเรียนบ้ำนต้นยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33652 1057020212          โรงเรียนบ้ำนโป่งมอญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33653 1057020213          โรงเรียนบ้ำนแม่ผง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33654 1057020214          โรงเรียนชุมชนบ้ำนป่ำก่อด ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33655 1057020215          โรงเรียนบ้ำนห้วยส้ำนพลับพลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33656 1057020216          โรงเรียนโป่งแพร่วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33657 1057020218          โรงเรียนบ้ำนห้วยสะลักวิทยำสำขำก่ิวจ ำปี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33658 1057022001          โรงเรียนพำนพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33659 1057022002          โรงเรียนพำนพิเศษพิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33660 1057022003          โรงเรียนนครวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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33661 1057022004          โรงเรียนแม่อ้อวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33662 1057022005          โรงเรียนดอยงำมวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33663 1057022006          โรงเรียนป่ำแดดวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33664 1057022007          โรงเรียนแม่สรวยวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33665 1057022008          โรงเรียนวำวีวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33666 1057022009          โรงเรียนเวียงป่ำเป้ำวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33667 1057022010          โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33668 1057022011          โรงเรียนแม่ลำววิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33669 1057030001          โรงเรียนอนุบำลจอมสวรรค์(บ้ำนบ่อก๊ำง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33670 1057030002          โรงเรียนบ้ำนขี เหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33671 1057030003          โรงเรียนบ้ำนห้วยน  ำรำก(ไตรรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33672 1057030004          โรงเรียนบ้ำนใหม่(ประกอบรำษฎร์วิทยำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33673 1057030006          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 86 (บ้ำนป่ำสักหลวง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33674 1057030007          โรงเรียนบ้ำนหนองครก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33675 1057030008          โรงเรียนบ้ำนแม่ค ำฝ่ังหม่ิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33676 1057030009          โรงเรียนบ้ำนป่ำบง(หล้ำรำษฎร์วิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33677 1057030010          โรงเรียนอนุบำลจันจว้ำใต้(บ้ำนก่ิวพร้ำว) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33678 1057030011          โรงเรียนบ้ำนท่ำข้ำวเปลือก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33679 1057030012          โรงเรียนบ้ำนทับกุมำรทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33680 1057030013          โรงเรียนผ่ำนศึกสงเครำะห์ ๒ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33681 1057030014          โรงเรียนบ้ำนแม่หะป่ำไร่ศรียำงชุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33682 1057030015          โรงเรียนบ้ำนแม่แพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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33683 1057030016          โรงเรียนบ้ำนแม่ลัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33684 1057030017          โรงเรียนบ้ำนแม่ลำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33685 1057030018          โรงเรียนบ้ำนแม่คี-หนองอ้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33686 1057030019          โรงเรียนบ้ำนแม่สลองใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33687 1057030020          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองสงเครำะห์ชำวเขำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33688 1057030021          โรงเรียนบ้ำนใหม่สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33689 1057030022          โรงเรียนอนุบำลป่ำซำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33690 1057030023          โรงเรียนบ้ำนรวมใจ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33691 1057030024          โรงเรียนบ้ำนป่ำบงแม่จัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33692 1057030025          โรงเรียนบ้ำนสันโค้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33693 1057030026          โรงเรียนบ้ำนโป่งน  ำร้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33694 1057030028          โรงเรียนประชำรัฐพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33695 1057030029          โรงเรียนบ้ำนห้วยมะหินฝน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33696 1057030030          โรงเรียนบ้ำนปำงสำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33697 1057030031          โรงเรียนบ้ำนสันติสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33698 1057030032          โรงเรียนบ้ำนป่ำตึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33699 1057030033          โรงเรียนบ้ำนแม่ค ำ(บ้ำนแม่ค ำประชำนุเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33700 1057030034          โรงเรียนบ้ำนหนองแหย่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33701 1057030035          โรงเรียนบ้ำนแม่ค ำสบเปิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33702 1057030036          โรงเรียนบ้ำนสันธำตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33703 1057030037          โรงเรียนบ้ำนร่องก๊อ-ม่วงค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33704 1057030038          โรงเรียนบ้ำนป่ำเปำ-ป่ำซำงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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33705 1057030039          โรงเรียนธรรมจำริกอุปถัมภ์ 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33706 1057030040          โรงเรียนบ้ำนแม่จัน(เชียงแสนประชำนุสำสน์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33707 1057030041          โรงเรียนบ้ำนหนองแว่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33708 1057030042          โรงเรียนบ้ำนสันกอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33709 1057030044          โรงเรียนอนุบำลแม่ไร่(บ้ำนป่ำกว๋ำว) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33710 1057030045          โรงเรียนบ้ำนเวียงสำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33711 1057030046          โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนำยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33712 1057030047          โรงเรียนอนุบำลศรีค  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33713 1057030048          โรงเรียนสันทรำย(พรหมณีวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33714 1057030050          โรงเรียนบ้ำนแหลว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33715 1057030051          โรงเรียนป่ำตึงพิทยำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33716 1057030052          โรงเรียนบ้ำนแซว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33717 1057030053          โรงเรียนบ้ำนสวนดอกท่ำขันทองสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33718 1057030055          โรงเรียนบ้ำนห้วยกว๊ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33719 1057030056          โรงเรียนแม่แอบวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33720 1057030057          โรงเรียนบ้ำนศรีกองงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33721 1057030058          โรงเรียนบ้ำนป่ำไร่หลวงวิทยำ(ตชด.ช่ำงกลปทุมวันอนุสรณ์ 9) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33722 1057030059          โรงเรียนอนุบำลเชียงแสน(ปำงหมอปวงชัยบำนรำษฎร์ศึกษำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33723 1057030061          โรงเรียนชุมชนบ้ำนป่ำสักน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33724 1057030062          โรงเรียนบ้ำนแม่ค ำ(ธรรมำประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33725 1057030063          โรงเรียนบ้ำนสันมะเค็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33726 1057030064          โรงเรียนบ้ำนปงของ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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33727 1057030065          โรงเรียนชุมชนบ้ำนป่ำคำแม่เงิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33728 1057030066          โรงเรียนบ้ำนแม่ค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33729 1057030067          โรงเรียนบ้ำนไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33730 1057030069          โรงเรียนบ้ำนสันต้นเปำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33731 1057030070          โรงเรียนบ้ำนดอยจัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33732 1057030071          โรงเรียนบ้ำนร่องบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33733 1057030072          โรงเรียนบ้ำนทุ่งฟ้ำฮ่ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33734 1057030073          โรงเรียนบ้ำนสันธำตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33735 1057030074          โรงเรียนบ้ำนสบค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33736 1057030075          โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 15(เวียงเก่ำแสนภูวิทยำประสำท) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33737 1057030076          โรงเรียนบ้ำนสบรวก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33738 1057030077          โรงเรียนบ้ำนวังลำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33739 1057030078          โรงเรียนบ้ำนห้วยเก๋ียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33740 1057030079          โรงเรียนบ้ำนแม่มะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33741 1057030080          โรงเรียนบ้ำนเวียงแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33742 1057030081          โรงเรียนบ้ำนสันต้นธง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33743 1057030082          โรงเรียนบ้ำนป่ำก๋อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33744 1057030083          โรงเรียนบ้ำนสันสลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33745 1057030084          โรงเรียนบ้ำนด้ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33746 1057030086          โรงเรียนบ้ำนศรีดอนมูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33747 1057030087          โรงเรียนบ้ำนหนองปลำสะเด็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33748 1057030088          โรงเรียนบ้ำนดอยสะโง๊ะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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33749 1057030090          โรงเรียนบ้ำนป่ำแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33750 1057030091          โรงเรียนศรีป่ำแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33751 1057030092          โรงเรียนบ้ำนม่วงค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33752 1057030093          โรงเรียนบ้ำนปำงห้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33753 1057030094          โรงเรียนบ้ำนสันนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33754 1057030095          โรงเรียนบ้ำนสันบุญเรือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33755 1057030096          โรงเรียนบ้ำนสันหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33756 1057030097          โรงเรียนบ้ำนเหมืองแดงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33757 1057030099          โรงเรียนบ้ำนสันทรำยน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33758 1057030100          โรงเรียนบ้ำนด้ำยเทพกำญจนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33759 1057030101          โรงเรียนบ้ำนถ  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33760 1057030102          โรงเรียนบ้ำนโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33761 1057030103          โรงเรียนบ้ำนถ  ำ ตชด. ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33762 1057030104          โรงเรียนบ้ำนถ  ำปลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33763 1057030105          โรงเรียนบ้ำนผำฮี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33764 1057030106          โรงเรียนบ้ำนน  ำจ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33765 1057030107          โรงเรียนบ้ำนจ้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33766 1057030109          โรงเรียนบ้ำนป่ำแฝ - หนองอ้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33767 1057030110          โรงเรียนบ้ำนสันทรำย(รำษฎร์สำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33768 1057030112          โรงเรียนชุมชนบ้ำนไม้ลุงขน มิตรภำพท่ี 169 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33769 1057030113          โรงเรียนบ้ำนสันทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33770 1057030114          โรงเรียนบ้ำนสันมะนะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

33771 1057030115          โรงเรียนบ้ำนป่ำยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33772 1057030116          โรงเรียนบ้ำนเหมืองแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33773 1057030117          โรงเรียนเจ้ำพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33774 1057030118          โรงเรียนบ้ำนเวียงพำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33775 1057030119          โรงเรียนบ้ำนป่ำเหมือด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33776 1057030120          โรงเรียนอนุบำลแม่สำย(สำยศิลปศำสตร์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33777 1057030121          โรงเรียนบ้ำนสันถนน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33778 1057030122          โรงเรียนบ้ำนสันธำตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33779 1057030123          โรงเรียนบ้ำนทุ่งเกลี ยง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33780 1057030124          โรงเรียนบ้ำนสันโค้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33781 1057030125          โรงเรียนบ้ำนห้วยไคร้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33782 1057030126          โรงเรียนบ้ำนสันยำวสันลิดไม้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33783 1057030127          โรงเรียนบ้ำนฮ่องแฮ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33784 1057030128          โรงเรียนบ้ำนเทอดไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33785 1057030129          โรงเรียนบ้ำนพญำไพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33786 1057030130          โรงเรียนบ้ำนแแม่หม้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33787 1057030131          โรงเรียนพญำไพรไตรมิตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33788 1057030132          โรงเรียนบ้ำนจะตี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33789 1057030133          โรงเรียนรัฐรำษฎร์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33790 1057030134          โรงเรียนสำมัคคีพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33791 1057030135          โรงเรียนบ้ำนปำงมะหัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33792 1057030136          โรงเรียนบ้ำนห้วยอื น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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33793 1057030139          โรงเรียนบ้ำนผำจี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33794 1057030141          โรงเรียนบ้ำนขำแหย่งพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33795 1057030142          โรงเรียนบ้ำนป่ำซำงนำเงิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33796 1057030143          โรงเรียนบ้ำนห้วยไร่สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33797 1057030144          โรงเรียนอนุบำลแม่ฟ้ำหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33798 1057030145          โรงเรียนบ้ำนสันติคีรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33799 1057030146          โรงเรียนบ้ำนใหม่สันติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33800 1057030147          โรงเรียนบ้ำนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33801 1057030148          โรงเรียนบ้ำนพนำสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33802 1057030149          โรงเรียนรำษฎร์พัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33803 1057030150          โรงเรียนบ้ำนแม่เต๋อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33804 1057030151          โรงเรียนบ้ำนมนตรีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33805 1057030152          โรงเรียนชุมชนศึกษำบ้ำนแม่สแลป ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33806 1057030153          โรงเรียนบ้ำนผำเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33807 1057030154          โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33808 1057030155          โรงเรียนบ้ำนห้วยผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33809 1057030156          โรงเรียนอนุบำลโชคชัย(บ้ำนแม่เลียบแม่บง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33810 1057030158          โรงเรียนบ้ำนทุ่งกวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33811 1057030159          โรงเรียนบ้ำนดอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33812 1057030160          โรงเรียนบ้ำนดอนงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33813 1057030161          โรงเรียนบ้ำนขุนแม่บง(ตชด.) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33814 1057030164          โรงเรียนอนุบำลดอยหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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33815 1057030165          โรงเรียนบ้ำนป่ำลัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33816 1057030166          โรงเรียนบ้ำนห้วยไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33817 1057030167          โรงเรียนผ่ำนศึกสงเครำะห์ ๑ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33818 1057030168          โรงเรียนบ้ำนไทรทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33819 1057030170          โรงเรียนบ้ำนหนองป่ำก่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33820 1057030172          โรงเรียนบ้ำนใหม่พัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33821 1057030173          โรงเรียนบ้ำนป่ำซำงงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33822 1057030174          โรงเรียนบ้ำนเทอดไทย สำขำห้วยหก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33823 1057030175          โรงเรียนบ้ำนเทอดไทย สำขำห้วยหยวกป่ำโซ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33824 1057030176          โรงเรียนบ้ำนไร่สำขำธำรทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33825 1057032001          โรงเรียนจันจว้ำวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33826 1057032002          โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์แม่จัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33827 1057032003          โรงเรียนแม่จันวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33828 1057032004          โรงเรียนเชียงแสนวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33829 1057032005          โรงเรียนบ้ำนแซววิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33830 1057032006          โรงเรียนแม่สำยประสิทธ์ิศำสตร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33831 1057032007          โรงเรียนวัดถ  ำปลำวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33832 1057032008          โรงเรียนสันติคีรีวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33833 1057032009          โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลำภิเษก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33834 1057040001          โรงเรียนบ้ำนศรีลำนนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33835 1057040002          โรงเรียนบ้ำนหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33836 1057040003          โรงเรียนบ้ำนคร่ึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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33837 1057040004          โรงเรียนบ้ำนคร่ึงใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33838 1057040005          โรงเรียนบ้ำนส้ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33839 1057040006          โรงเรียนบ้ำนตองม่วงชุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33840 1057040007          โรงเรียนบ้ำนหก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33841 1057040008          โรงเรียนบ้ำนบุญเรือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33842 1057040009          โรงเรียนบ้ำนต้นปล้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33843 1057040010          โรงเรียนบ้ำนเมืองกำญจน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33844 1057040011          โรงเรียนบ้ำนสองพ่ีน้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33845 1057040012          โรงเรียนริมโขงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33846 1057040013          โรงเรียนบ้ำนหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33847 1057040014          โรงเรียนอนุบำลเชียงของ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33848 1057040015          โรงเรียนอนุบำลทุ่งทรำยพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33849 1057040016          โรงเรียนบ้ำนทุ่งนำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33850 1057040017          โรงเรียนบ้ำนดอนมหำวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33851 1057040018          โรงเรียนบ้ำนห้วยเม็ง(ประสำทวิทย์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33852 1057040019          โรงเรียนบ้ำนปำกอิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33853 1057040020          โรงเรียนบ้ำนหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33854 1057040022          โรงเรียนชุมชนบ้ำนศรีดอนชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33855 1057040023          โรงเรียนบ้ำนลุงท่ำเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33856 1057040024          โรงเรียนบ้ำนทุ่งซำงดงหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33857 1057040025          โรงเรียนบ้ำนเขียะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33858 1057040026          โรงเรียนบ้ำนทุ่งงิ ว(ประชำสงเครำะห์2) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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33859 1057040027          โรงเรียนบ้ำนเชียงคำน(รำษฎร์ประสำนมิตร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33860 1057040028          โรงเรียนบ้ำนทุ่งอ่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33861 1057040029          โรงเรียนบ้ำนน  ำม้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33862 1057040030          โรงเรียนชุมชนสถำน (รำษฎร์ดรุณวิทย์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33863 1057040031          โรงเรียนบ้ำนแก่นวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33864 1057040032          โรงเรียนบ้ำนเก๋ียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33865 1057040034          โรงเรียนบ้ำนห้วยซ้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33866 1057040035          โรงเรียนบ้ำนเวียงหมอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33867 1057040036          โรงเรียนบ้ำนโนนสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33868 1057040037          โรงเรียนศรีสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33869 1057040038          โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33870 1057040039          โรงเรียนบ้ำนงิ วใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33871 1057040040          โรงเรียนบ้ำนงิ วป่ำไผ่(รำษฎร์นุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33872 1057040041          โรงเรียนบ้ำนตุ้มเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33873 1057040042          โรงเรียนบ้ำนห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระกำรคุณ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33874 1057040043          โรงเรียนบ้ำนขอนซุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33875 1057040044          โรงเรียนบ้ำนเชียงเค่ียน(คณำรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33876 1057040045          โรงเรียนบ้ำนสันชุม(สหรำษฎร์บ ำรุ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33877 1057040046          โรงเรียนบ้ำนก๊อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33878 1057040047          โรงเรียนบ้ำนสันปูเลย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33879 1057040048          โรงเรียนบ้ำนขุนห้วยไคร้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33880 1057040049          โรงเรียนบ้ำนร่มโพธ์ิไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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33881 1057040050          โรงเรียนบ้ำนร่มโพธ์ิไทยสำขำบ้ำนขุนต้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33882 1057040051          โรงเรียนบ้ำนร่มโพธ์ิไทยสำขำห้องเรียนบ้ำนร่มฟ้ำไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33883 1057040052          โรงเรียนบ้ำนร่มโพธ์ิไทยสำขำห้องเรียนบ้ำนพิทักษ์ไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33884 1057040053          โรงเรียนบ้ำนรักแผ่นดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33885 1057040054          โรงเรียนบ้ำนแผ่นดินทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33886 1057040055          โรงเรียนบ้ำนรำษฏ์ภักดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33887 1057040056          โรงเรียนอนุบำลตับเต่ำ(ไคร้สำมัคคีวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33888 1057040057          โรงเรียนบ้ำนต้นเขือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33889 1057040058          โรงเรียนบ้ำนตีนเป็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33890 1057040059          โรงเรียนบ้ำนปำงค่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33891 1057040060          โรงเรียนบ้ำนรักถ่ินไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33892 1057040061          โรงเรียนบ้ำนดอนดินแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33893 1057040062          โรงเรียนบ้ำนป่ำม่ืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33894 1057040063          โรงเรียนอนุบำลปล้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33895 1057040064          โรงเรียนจ ำไฮบ้ำนเหล่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33896 1057040065          โรงเรียนบ้ำนปล้องใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33897 1057040066          โรงเรียนบ้ำนปล้องส้ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33898 1057040067          โรงเรียนบ้ำนเก๋ียง(คุรุรำษฎร์วิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33899 1057040068          โรงเรียนบ้ำนแม่ลอยไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33900 1057040069          โรงเรียนบ้ำนเก๋ียงใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33901 1057040070          โรงเรียนวัดพระเกิดคงคำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33902 1057040071          โรงเรียนอนุบำลเทิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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33903 1057040072          โรงเรียนบ้ำนใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33904 1057040073          โรงเรียนบ้ำนร่องแช่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33905 1057040074          โรงเรียนบ้ำนทุ่งโห้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33906 1057040075          โรงเรียนบ้ำนห้วยไคร้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33907 1057040076          โรงเรียนบ้ำนป่ำตึงงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33908 1057040077          โรงเรียนบ้ำนป่ำรวก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33909 1057040078          โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33910 1057040079          โรงเรียนบ้ำนสันทรำยมูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33911 1057040080          โรงเรียนสันทรำยงำมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33912 1057040081          โรงเรียนบ้ำนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33913 1057040082          โรงเรียนบ้ำนป๊ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33914 1057040083          โรงเรียนบ้ำนสันป่ำบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33915 1057040084          โรงเรียนบ้ำนเอียน(สหรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33916 1057040085          โรงเรียนบ้ำนบุญนำค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33917 1057040086          โรงเรียนบ้ำนดอนแยง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33918 1057040087          โรงเรียนบ้ำนป่ำจี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33919 1057040088          โรงเรียนบ้ำนท่ำข้ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33920 1057040089          โรงเรียนบ้ำนดอนไชย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33921 1057040090          โรงเรียนบ้ำนดอนไชยสำขำบ้ำนผำลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33922 1057040091          โรงเรียนอนุบำลหนองแรด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33923 1057040092          โรงเรียนบ้ำนม่อนป่ำยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33924 1057040093          โรงเรียนอนุบำลตำดควัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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33925 1057040094          โรงเรียนบ้ำนใหม่สุขสันต์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33926 1057040095          โรงเรียนบ้ำนใหม่สุขสันต์สำขำบ้ำนมูเซอร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33927 1057040096          โรงเรียนบ้ำนใหม่โชคชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33928 1057040097          โรงเรียนบ้ำนศรีสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33929 1057040098          โรงเรียนบ้ำนเวียงหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33930 1057040099          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33931 1057040100          โรงเรียนบ้ำนหนองเสำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33932 1057040101          โรงเรียนบ้ำนสันป่ำสัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33933 1057040102          โรงเรียนสันสะลีกวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33934 1057040103          โรงเรียนบ้ำนป่ำซำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33935 1057040104          โรงเรียนบ้ำนแม่ต๋ ำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33936 1057040105          โรงเรียนบ้ำนป่ำม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33937 1057040106          โรงเรียนบ้ำนแม่ต๋ ำกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33938 1057040107          โรงเรียนบ้ำนบ่อแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33939 1057040108          โรงเรียนบ้ำนทุ่งเจ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33940 1057040109          โรงเรียนบ้ำนแม่เปำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33941 1057040110          โรงเรียนชุมชนบ้ำนสบเปำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33942 1057040111          โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33943 1057040112          โรงเรียนบ้ำนกระแล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33944 1057040113          โรงเรียนบ้ำนสันหลวงสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33945 1057040114          โรงเรียนอนุบำลไม้ยำ (ห้วยก้ำงรำษฎร์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33946 1057040115          โรงเรียนอนุบำลไม้ยำ(ห้วยก้ำงรำษฎร์)สำขำบ้ำนสันสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

33947 1057040116          โรงเรียนบ้ำนไม้ยำมิตรภำพท่ี168 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33948 1057040117          โรงเรียนบ้ำนร่องกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33949 1057040118          โรงเรียนบ้ำนห้วยเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33950 1057040119          โรงเรียนบ้ำนห้วยก้ำงรัฐประชำสงเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33951 1057040120          โรงเรียนขุนขวำกพิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33952 1057040121          โรงเรียนบ้ำนท่ำข้ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33953 1057040122          โรงเรียนปำงหัดสหศำสตร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33954 1057040123          โรงเรียนบ้ำนโล๊ะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33955 1057040124          โรงเรียนบ้ำนผำแล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33956 1057040125          โรงเรียนบ้ำนห้วยหำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33957 1057040127          โรงเรียนบ้ำนห้วยคุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33958 1057040128          โรงเรียนปอวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33959 1057040129          โรงเรียนบ้ำนหนองเตำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33960 1057040132          โรงเรียนไตรมิตรวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33961 1057040133          โรงเรียนบรรพตวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33962 1057040134          โรงเรียนบ้ำนทรำยทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33963 1057040135          โรงเรียนบ้ำนห้วยลึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33964 1057040136          โรงเรียนบ้ำนหลู้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33965 1057040137          โรงเรียนบ้ำนไทยสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33966 1057040138          โรงเรียนบ้ำนม่วงยำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33967 1057040139          โรงเรียนบ้ำนแจมป๋อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33968 1057040140          โรงเรียนอนุบำลเวียงแก่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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33969 1057040141          โรงเรียนบ้ำนทุ่งค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33970 1057040142          โรงเรียนบ้ำนห้วยเอียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33971 1057040143          โรงเรียนบ้ำนห้วยโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33972 1057040144          โรงเรียนอนุบำลบ้ำนพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธ์ิ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33973 1057040145          โรงเรียนบ้ำนห้วยเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33974 1057040146          โรงเรียนชุมชนบ้ำนต้ำตลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33975 1057040147          โรงเรียนบ้ำนต้ำหลวง(ต้ำประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33976 1057040148          โรงเรียนบ้ำนต้ำนำล้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33977 1057040149          โรงเรียนบ้ำนร่องขุ่นป่ำข่ำ(สุทธำนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33978 1057040150          โรงเรียนบ้ำนห้วยห้อม(รำษฎร์สำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33979 1057040151          โรงเรียนอนุบำลขุนตำล(ป่ำตำลเจดีย์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33980 1057040152          โรงเรียนบ้ำนป่ำตำลใต้(ป่ำตำลรำษฎร์นุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33981 1057040153          โรงเรียนบ้ำนห้วยสัก(ประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33982 1057040154          โรงเรียนอนุบำลยำงฮอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33983 1057040155          โรงเรียนบ้ำนพญำพิภัทด์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33984 1057040156          โรงเรียนบ้ำนทุ่งน  ำแพร่ป่ำบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33985 1057040157          โรงเรียนบ้ำนชมภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33986 1057040158          โรงเรียนบ้ำนป่ำแดงห้วยหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33987 1057040159          โรงเรียนบ้ำนร่มโพธ์ิไทยสำขำห้องเรียนบ้ำนร่มโพธ์ิทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33988 1057042001          โรงเรียนเชียงของวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33989 1057042002          โรงเรียนบุญเรืองวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33990 1057042003          โรงเรียนห้วยซ้อวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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33991 1057042004          โรงเรียนเทิงวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33992 1057042005          โรงเรียนปล้องวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33993 1057042006          โรงเรียนพญำเม็งรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33994 1057042007          โรงเรียนแม่ต๋ ำตำดควันวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33995 1057042008          โรงเรียนไม้ยำวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33996 1057042009          โรงเรียนเวียงแก่นวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33997 1057042010          โรงเรียนขุนตำลวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33998 1057042011          โรงเรียนยำงฮอมวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
33999 1057120164          โรงเรียนเทศบำลต ำบลเวียงเทิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34000 1057120356          โรงเรียนบ้ำนขี เหล็กดอยดินแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34001 1057120450          โรงเรียนบ้ำนโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34002 1057120472          โรงเรียนบ้ำนสันสลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34003 1057120612          โรงเรียนบ้ำนสันติศีรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34004 1057120737          โรงเรียนตชด.บ้ำนนำโต่(วปรอ.344 อุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34005 1057120739          โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนศรีสมวงศ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34006 1058010001          โรงเรียนชุมชนบ้ำนปำงหมู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34007 1058010002          โรงเรียนบ้ำนกุงไม้สักมิตรภำพท่ี 98 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34008 1058010003          โรงเรียนบ้ำนทุ่งกองมู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34009 1058010004          โรงเรียนบ้ำนสบสอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34010 1058010005          โรงเรียนบ้ำนในสอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34011 1058010006          โรงเรียนบ้ำนไม้สะเป่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34012 1058010007          โรงเรียนบ้ำนสบป่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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34013 1058010008          โรงเรียนบ้ำนใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34014 1058010009          โรงเรียนบ้ำนท่ำโป่งแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34015 1058010010          โรงเรียนบ้ำนจองค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34016 1058010011          โรงเรียนบ้ำนแม่สะกึด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34017 1058010012          โรงเรียนบ้ำนห้วยเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34018 1058010013          โรงเรียนอนุบำลเมือง (ป่ำปุ๊มิตรภำพท่ี 29) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34019 1058010014          โรงเรียนบ้ำนห้วยโป่งกำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34020 1058010015          โรงเรียนบ้ำนน  ำเพียงดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34021 1058010016          โรงเรียนบ้ำนห้วยเสือเฒ่ำ(เจ้ำกอแก้วอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34022 1058010017          โรงเรียนบ้ำนป่ำปุ๊ ฯ สำขำบ้ำนห้วยแก้วล่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34023 1058010018          โรงเรียนชุมชนบ้ำนผำบ่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34024 1058010019          โรงเรียนอนุบำลแม่ฮ่องสอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34025 1058010020          โรงเรียนบ้ำนน  ำส่อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34026 1058010021          โรงเรียนบ้ำนห้วยช่ำงค ำ ส.บ้ำนห้วยช่ำงเหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34027 1058010023          โรงเรียนร่มเกล้ำปำงตอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34028 1058010024          โรงเรียนบ้ำนห้วยมะเขือส้ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34029 1058010025          โรงเรียนบ้ำนห้วยขำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34030 1058010026          โรงเรียนบ้ำนนำป่ำแปก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34031 1058010027          โรงเรียนบ้ำนรักไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34032 1058010028          โรงเรียนบ้ำนห้วยโป่งอ่อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34033 1058010029          โรงเรียนชุมชนบ้ำนหมอกจ ำแป่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34034 1058010030          โรงเรียนบ้ำนแม่สะงำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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34035 1058010031          โรงเรียนบ้ำนห้วยฮี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34036 1058010033          โรงเรียนบ้ำนหนองขำวกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34037 1058010034          โรงเรียนบ้ำนห้วยปมฝำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34038 1058010035          โรงเรียนบ้ำนห้วยปูลิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34039 1058010037          โรงเรียนบ้ำนห้วยปูเลย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34040 1058010038          โรงเรียนบ้ำนห้วยตอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34041 1058010039          โรงเรียนบ้ำนหัวน  ำแม่ฮ่องสอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34042 1058010040          โรงเรียนบ้ำนห้วยโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34043 1058010041          โรงเรียนบ้ำนยอดดอยวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34044 1058010042          โรงเรียนบ้ำนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34045 1058010043          โรงเรียนบ้ำนแก่นฟ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34046 1058010044          โรงเรียนบ้ำนป่ำลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34047 1058010045          โรงเรียนบ้ำนห้วยช่ำงค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34048 1058010046          โรงเรียนเสรีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34049 1058010047          โรงเรียนบ้ำนไม้ซำงหนำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34050 1058010048          โรงเรียนบ้ำนแม่จ๋ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34051 1058010049          โรงเรียนบ้ำนหนองเขียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34052 1058010050          โรงเรียนบ้ำนห้วยผำและห้องเรียนบ้ำนห้วยสลอบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34053 1058010051          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 99 (บ้ำนแม่สุยะ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34054 1058010052          โรงเรียนบ้ำนนำปลำจำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34055 1058010053          โรงเรียนบ้ำนห้วยผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34056 1058010054          โรงเรียนบ้ำนคำหำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

34057 1058010055          โรงเรียนบ้ำนห้วยส้ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34058 1058010057          โรงเรียนขุนยวม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34059 1058010058          โรงเรียนอนุบำลขุนยวม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34060 1058010059          โรงเรียนบ้ำนแม่สุริน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34061 1058010060          โรงเรียนบ้ำนแม่สะเป่ใต้ ส.บ้ำนแม่สะเป่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34062 1058010061          โรงเรียนบ้ำนแม่สะเป่ใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34063 1058010062          โรงเรียนบ้ำนห้วยฟำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34064 1058010063          โรงเรียนชุมชนบ้ำนเมืองปอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34065 1058010065          โรงเรียนบ้ำนท่ำหินส้ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34066 1058010066          โรงเรียนบ้ำนหนองแห้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34067 1058010067          โรงเรียนบ้ำนแม่ลำก๊ะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34068 1058010068          โรงเรียนบ้ำนแม่โข่จู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34069 1058010069          โรงเรียนบ้ำนมะหินหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34070 1058010070          โรงเรียนบ้ำนแม่ก๊ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34071 1058010071          โรงเรียนบ้ำนห้วยส้ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34072 1058010072          โรงเรียนห้วยต้นนุ่นวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34073 1058010073          โรงเรียนบ้ำนห้วยนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34074 1058010074          โรงเรียนตชด.บ ำรุงท่ี 60 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34075 1058010075          โรงเรียนต.ช.ด.บ ำรุงท่ี 60 ส.บ้ำนนำหัวแหลม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34076 1058010076          โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34077 1058010077          โรงเรียนบ้ำนประตูเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34078 1058010078          โรงเรียนบ้ำนหัวปอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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34079 1058010079          โรงเรียนบ้ำนแม่หำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34080 1058010080          โรงเรียนบ้ำนแม่ออ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34081 1058010081          โรงเรียนบ้ำนหว่ำโน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34082 1058010082          โรงเรียนบ้ำนแม่แจ๊ะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34083 1058010083          โรงเรียนบ้ำนแม่โกป่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34084 1058010084          โรงเรียนบ้ำนปำงตอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34085 1058010085          โรงเรียนบ้ำนแม่อูคอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34086 1058010086          โรงเรียนบ้ำนแม่อูคอหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34087 1058010087          โรงเรียนบ้ำนหัวแม่สุริน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34088 1058010088          โรงเรียนบ้ำนพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34089 1058010089          โรงเรียนบ้ำนนำงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34090 1058010090          โรงเรียนบ้ำนค ำสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34091 1058010091          โรงเรียนบ้ำนทุ่งยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34092 1058010092          โรงเรียนบ้ำนทุ่งโป่งมิตรภำพท่ี 78 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34093 1058010093          โรงเรียนบ้ำนกุงแกงป่ำไม้อุทิศท่ี 12 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34094 1058010094          โรงเรียนบ้ำนแพมบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34095 1058010096          โรงเรียนบ้ำนสบแพม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34096 1058010097          โรงเรียนบ้ำนแม่อีแลบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34097 1058010098          โรงเรียนบ้ำนมะโนรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34098 1058010099          โรงเรียนบ้ำนปำงปึงรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34099 1058010100          โรงเรียนบ้ำนห้วยเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34100 1058010101          โรงเรียนบ้ำนแม่เหมืองหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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34101 1058010102          โรงเรียนบ้ำนโป่งสำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34102 1058010104          โรงเรียนปำงตองประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34103 1058010105          โรงเรียนบ้ำนขุนสำใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34104 1058010106          โรงเรียนบ้ำนแกงหอม สำขำบ้ำนม้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34105 1058010107          โรงเรียนบ้ำนหมำกพริก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34106 1058010108          โรงเรียนบ้ำนเหมืองแร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34107 1058010109          โรงเรียนบ้ำนสบสำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34108 1058010110          โรงเรียนบ้ำนเมืองแปง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34109 1058010111          โรงเรียนบ้ำนผำส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34110 1058010112          โรงเรียนบ้ำนห้วยหมีศรีสวัสด์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34111 1058010113          โรงเรียนบ้ำนแกงหอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34112 1058010114          โรงเรียนบ้ำนแม่นำเติง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34113 1058010116          โรงเรียนบ้ำนนำจลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34114 1058010117          โรงเรียนบ้ำนปำงแปก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34115 1058010118          โรงเรียนบ้ำนไทรงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34116 1058010119          โรงเรียนบ้ำนดอยผีลู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34117 1058010120          โรงเรียนบ้ำนดอยผีลู สำขำบ้ำนในของ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34118 1058010121          โรงเรียนบ้ำนม่วงสร้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34119 1058010122          โรงเรียนบ้ำนหมอแปง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34120 1058010123          โรงเรียนบ้ำนป่ำยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34121 1058010125          โรงเรียนบ้ำนน  ำปลำมุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34122 1058010126          โรงเรียนบ้ำนแม่ปิง สำขำบ้ำนหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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34123 1058010127          โรงเรียนชุมชนบ้ำนแม่ฮี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34124 1058010128          โรงเรียนบ้ำนแม่ปิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34125 1058010129          โรงเรียนอนุบำลปำย (เวียงใต้) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34126 1058010130          โรงเรียนบ้ำนน  ำฮู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34127 1058010131          โรงเรียนบ้ำนใหม่สหสัมพันธ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34128 1058010132          โรงเรียนบ้ำนเวียงเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34129 1058010133          โรงเรียนสังวำลย์วิทย์ 3 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34130 1058010135          โรงเรียนบ้ำนเมืองแพม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34131 1058010136          โรงเรียนบ้ำนถ  ำลอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34132 1058010137          โรงเรียนบ้ำนผำมอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34133 1058010138          โรงเรียนบ้ำนห้วยแห้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34134 1058010139          โรงเรียนบ้ำนวนำหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34135 1058010140          โรงเรียนบ้ำนนำปู่ป้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34136 1058010141          โรงเรียนบ้ำนนำปู่ป้อม สำขำทุ่งสำแล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34137 1058010142          โรงเรียนบ้ำนน  ำฮูผำเส่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34138 1058010143          โรงเรียนบ้ำนส่อแบะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34139 1058010144          โรงเรียนบ้ำนปำงบอนวัฒนำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34140 1058010145          โรงเรียนบ้ำนทุ่งหลวงวัฒนำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34141 1058010146          โรงเรียนบ้ำนแม่ละนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34142 1058010147          โรงเรียนบ้ำนจ่ำโบ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34143 1058010148          โรงเรียนบ้ำนปำงคำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34144 1058010149          โรงเรียนบ้ำนยำป่ำแหน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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34145 1058010150          โรงเรียนบ้ำนผำแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34146 1058010151          โรงเรียนบ้ำนห้วยเฮ๊ียะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34147 1058010152          โรงเรียนอนุบำลปำงมะผ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34148 1058010153          โรงเรียนบ้ำนน  ำริน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34149 1058010154          โรงเรียนศูนย์ปำงมะผ้ำในโครงกำรตำมพระรำชด ำริ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34150 1058010155          โรงเรียนบ้ำนลุกป่ำก๊อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34151 1058010156          โรงเรียนบ้ำนกึ ดสำมสิบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34152 1058010157          โรงเรียนบ้ำนน  ำฮูผำเส่ือสำขำปำงตอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34153 1058012001          โรงเรียนห้องสอนศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34154 1058012002          โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์แม่ฮ่องสอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34155 1058012003          โรงเรียนขุนยวมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34156 1058012004          โรงเรียนปำยวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34157 1058012005          โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 22 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34158 1058012006          โรงเรียนปำงมะผ้ำพิทยำสรรพ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34159 1058012007          โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 34 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34160 1058020001          โรงเรียนดอนชัยวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34161 1058020002          โรงเรียนบ้ำนสบหำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34162 1058020003          โรงเรียนบ้ำนแพะพิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34163 1058020004          โรงเรียนบ้ำนห้วยหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34164 1058020005          โรงเรียนบ้ำนแม่หำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34165 1058020006          โรงเรียนบ้ำนแม่ต้อบใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34166 1058020007          โรงเรียนบ้ำนแม่ต้อบเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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34167 1058020008          โรงเรียนบ้ำนป่ำหมำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34168 1058020009          โรงเรียนบ้ำนแม่เกำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34169 1058020010          โรงเรียนบ้ำนขุนแม่ต้อบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34170 1058020011          โรงเรียนอนุบำลแม่สะเรียง( บ้ำนโป่ง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34171 1058020012          โรงเรียนอนุบำลแม่สะเรียงฯส.บ้ำนท่ำข้ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34172 1058020013          โรงเรียนบ้ำนพะมอลอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34173 1058020014          โรงเรียนรัตนประทีปวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34174 1058020015          โรงเรียนบ้ำนแม่อุมลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34175 1058020016          โรงเรียนบ้ำนแม่อุมป๊อก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34176 1058020017          โรงเรียนบ้ำนแม่อุมลองหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34177 1058020018          โรงเรียนเจ้ำพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34178 1058020019          โรงเรียนบ้ำนห้วยฮำกไม้ใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34179 1058020020          โรงเรียนบ้ำนห้วยฮำกไม้เหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34180 1058020021          โรงเรียนบ้ำนห้วยเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34181 1058020022          โรงเรียนบ้ำนแม่ปุ๋น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34182 1058020023          โรงเรียนบ้ำนห้วยงู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34183 1058020024          โรงเรียนบ้ำนแม่ละ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34184 1058020025          โรงเรียนบ้ำนอมพำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34185 1058020026          โรงเรียนบ้ำนช่ำงหม้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34186 1058020027          โรงเรียนบ้ำนสันติสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34187 1058020028          โรงเรียนบ้ำนแม่สะลำบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34188 1058020029          โรงเรียนบ้ำนจอซิเดอเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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34189 1058020030          โรงเรียนบ้ำนห้วยแห้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34190 1058020031          โรงเรียนบ้ำนห้วยหมูพิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34191 1058020032          โรงเรียนบ้ำนแม่ก๋อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34192 1058020033          โรงเรียนบ้ำนศรีมูลเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34193 1058020034          โรงเรียนบ้ำนห้วยห้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34194 1058020035          โรงเรียนบ้ำนท่ำตำฝ่ัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34195 1058020036          โรงเรียนบ้ำนห้วยโผ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34196 1058020037          โรงเรียนบ้ำนแม่กองคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34197 1058020038          โรงเรียนบ้ำนทุ่งแพม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34198 1058020039          โรงเรียนบ้ำนห้วยทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34199 1058020040          โรงเรียนบ้ำนห้วยสิงห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34200 1058020041          โรงเรียนบ้ำนแม่กองแป ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34201 1058020042          โรงเรียนชุมชนบ้ำนน  ำดิบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34202 1058020043          โรงเรียนบ้ำนคะปวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34203 1058020044          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 33 (บ้ำนทุ่งพร้ำว) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34204 1058020045          โรงเรียนบ้ำนแม่สะเรียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34205 1058020046          โรงเรียนทองสวัสด์ิวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34206 1058020047          โรงเรียนบ้ำนจอมแจ้งมิตรภำพท่ี 193 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34207 1058020048          โรงเรียนบ้ำนไร่วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34208 1058020049          โรงเรียนสังวำลย์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34209 1058020050          โรงเรียนบ้ำนเด่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34210 1058020051          โรงเรียนบ้ำนแม่ลิด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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34211 1058020052          โรงเรียนบ้ำนดอยเล่ียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34212 1058020053          โรงเรียนบ้ำนแม่สวรรค์น้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34213 1058020054          โรงเรียนบ้ำนสุดห้วยนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34214 1058020055          โรงเรียนบ้ำนแม่ลิด สำขำบ้ำนแม่สวรรค์หลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34215 1058020056          โรงเรียนบ้ำนห้วยปำงผำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34216 1058020057          โรงเรียนบ้ำนแม่กะไน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34217 1058020058          โรงเรียนบ้ำนแม่จ๊ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34218 1058020059          โรงเรียนบ้ำนห้วยปลำกั ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34219 1058020060          โรงเรียนบ้ำนขุนวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34220 1058020061          โรงเรียนบ้ำนดงกู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34221 1058020062          โรงเรียนบ้ำนขุนวงเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34222 1058020063          โรงเรียนบ.แม่จ๊ำงส.บ้ำนดงหลวง-ดงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34223 1058020064          โรงเรียนบ้ำนโพซอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34224 1058020065          โรงเรียนบ้ำนเสำหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34225 1058020066          โรงเรียนบ้ำนสล่ำเจียงตอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34226 1058020067          โรงเรียนบ้ำนส้มป่อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34227 1058020068          โรงเรียนบ้ำนแม่อมลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34228 1058020069          โรงเรียนบ้ำนฟักทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34229 1058020070          โรงเรียนบ้ำนป่ำแก่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34230 1058020071          โรงเรียนบ้ำนแม่ลำผำไหว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34231 1058020072          โรงเรียนบ้ำนขุนแม่ลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34232 1058020073          โรงเรียนบ้ำนห้วยผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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34233 1058020074          โรงเรียนบ้ำนแม่กวำงใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34234 1058020075          โรงเรียนบ้ำนท่ำผำปุ้ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34235 1058020076          โรงเรียนบ้ำนแม่เต๋ีย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34236 1058020077          โรงเรียนบ้ำนห้วยหมำกหนุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34237 1058020078          โรงเรียนบ้ำนแม่สะก๊ัวะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34238 1058020079          โรงเรียนบ้ำนห้วยหมำกหนุน สำขำบ้ำนขุนแม่เต๋ีย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34239 1058020080          โรงเรียนบ้ำนแม่กวำงเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34240 1058020081          โรงเรียนบ้ำนแม่สะก๊ึด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34241 1058020082          โรงเรียนบ้ำนแม่ปอถ่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34242 1058020083          โรงเรียนบ้ำนแม่โถ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34243 1058020084          โรงเรียนบ้ำนแม่โถใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34244 1058020085          โรงเรียนบ้ำนห้วยไม้ซำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34245 1058020086          โรงเรียนบ้ำนหัวแม่โถ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34246 1058020087          โรงเรียนบ้ำนแม่อุมพำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34247 1058020088          โรงเรียนบ้ำนแม่จอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34248 1058020089          โรงเรียนบ้ำนห้วยผึ งใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34249 1058020090          โรงเรียนบ้ำนผำแดงหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34250 1058020091          โรงเรียนบ้ำนแม่นำจำงเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34251 1058020092          โรงเรียนบ้ำนแม่ขีด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34252 1058020093          โรงเรียนบ้ำนแม่นำจำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34253 1058020094          โรงเรียนบ้ำนหนองม่วน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34254 1058020095          โรงเรียนบ้ำนแม่สะแมง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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34255 1058020096          โรงเรียนบ้ำนกอกหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34256 1058020097          โรงเรียนบ้ำนแม่ฮุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34257 1058020098          โรงเรียนบ้ำนพระบำทห้วยผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34258 1058020099          โรงเรียนบ้ำนท่ำสองแคว ส.บ้ำนทุ่งรวงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34259 1058020100          โรงเรียนบ้ำนแม่แลบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34260 1058020101          โรงเรียนลุ่มน  ำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34261 1058020103          โรงเรียนบ้ำนป่ำหมำกวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34262 1058020104          โรงเรียนบ้ำนแม่งะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34263 1058020105          โรงเรียนบ้ำนแม่สะป๋ึงใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34264 1058020106          โรงเรียนบ้ำนแม่สะป๋ึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34265 1058020107          โรงเรียนอนุบำลแม่ลำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34266 1058020108          โรงเรียนบ้ำนท่ำสองแคว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34267 1058020109          โรงเรียนบ้ำนห้วยไก่ป่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34268 1058020110          โรงเรียนชุมชนแม่ลำศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34269 1058020111          โรงเรียนบ้ำนแม่สุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34270 1058020112          โรงเรียนบ้ำนห้วยกองเป๊ำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34271 1058020113          โรงเรียนบ้ำนห้วยกู่ป๊ะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34272 1058020114          โรงเรียนบ้ำนหัวลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34273 1058020115          โรงเรียนบ้ำนแม่ปำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34274 1058020116          โรงเรียนบ้ำนห้วยมะกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34275 1058020117          โรงเรียนบ้ำนกะริคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34276 1058020118          โรงเรียนบ้ำนดูลำเปอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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34277 1058020119          โรงเรียนบ้ำนแม่และ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34278 1058020120          โรงเรียนบ้ำนดงใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34279 1058020121          โรงเรียนบ้ำนละอูบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34280 1058020122          โรงเรียนศิษย์เก่ำพยำบำลศิริรำชบ้ำนดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34281 1058020123          โรงเรียนบ้ำนห้วยห้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34282 1058020124          โรงเรียนบ้ำนห้วยห้ำ สำขำบ้ำนห้วยห้ำใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34283 1058020125          โรงเรียนบ้ำนสำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34284 1058020126          โรงเรียนบ้ำนกองก๋อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34285 1058020127          โรงเรียนบ้ำนแม่แพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34286 1058020128          โรงเรียนบ้ำนแม่แพน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34287 1058020129          โรงเรียนบ้ำนผำเยอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34288 1058020130          โรงเรียนบ้ำนทะโลงเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34289 1058020131          โรงเรียนบ้ำนห้วยวอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34290 1058020132          โรงเรียนบ้ำนห้วยไก่ป่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34291 1058020133          โรงเรียนบ้ำนแม่ลำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34292 1058020134          โรงเรียนบ้ำนห้วยกุ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34293 1058020135          โรงเรียนบ้ำนกองแปใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34294 1058020136          โรงเรียนบ้ำนป่ำโปง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34295 1058020137          โรงเรียนบ้ำนป่ำโปง สำขำบ้ำนกองแปเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34296 1058020138          โรงเรียนบ้ำนต้นงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34297 1058020139          โรงเรียนบ้ำนป่ำโปง สำขำบ้ำนห้วยเหี ยะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34298 1058020140          โรงเรียนบ้ำนอุมดำเหนือ สำขำบ้ำนอุมดำใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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34299 1058020141          โรงเรียนบ้ำนแม่ออกเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34300 1058020142          โรงเรียนบ้ำนอุมดำเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34301 1058020143          โรงเรียนชุมชนบ้ำนผำผ่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34302 1058020144          โรงเรียนอนุบำลสบเมย (คอนผึ ง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34303 1058020145          โรงเรียนบ้ำนไหม้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34304 1058020146          โรงเรียนบ้ำนแม่เกำะวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34305 1058020147          โรงเรียนบ้ำนแม่ออก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34306 1058020148          โรงเรียนบ้ำนแม่สวด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34307 1058020149          โรงเรียนบ้ำนห้วยม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34308 1058020151          โรงเรียนบ้ำนแม่หลุย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34309 1058020152          โรงเรียนบ้ำนนำดอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34310 1058020153          โรงเรียนบ้ำนแม่หำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34311 1058020154          โรงเรียนบ้ำนแม่แพหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34312 1058020155          โรงเรียนล่องแพวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34313 1058020156          โรงเรียนบ้ำนห้วยม่วง ส.บ้ำนแม่เลำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34314 1058020157          โรงเรียนบ้ำนอุมโละเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34315 1058020158          โรงเรียนบ้ำนแม่เงำ สำขำบ้ำนกองอูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34316 1058020159          โรงเรียนบ้ำนแม่เงำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34317 1058020160          โรงเรียนบ้ำนแม่สำมแลบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34318 1058020161          โรงเรียนบ้ำนห้วยกองก้ำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34319 1058020162          โรงเรียนบ้ำนซิวำเดอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34320 1058020163          โรงเรียนบ้ำนกอมูเดอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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34321 1058020164          โรงเรียนบ้ำนกลอเซโล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34322 1058020165          โรงเรียนบ้ำนแม่แคะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34323 1058020166          โรงเรียนบ้ำนแม่ตอละ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34324 1058020167          โรงเรียนบ้ำนสบเมย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34325 1058020168          โรงเรียนบ้ำนห้วยกระต่ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34326 1058020169          โรงเรียนบ้ำนบุญเลอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34327 1058020170          โรงเรียนบ้ำนเครอะบอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34328 1058020171          โรงเรียนบ้ำนห้วยน  ำใส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34329 1058020172          โรงเรียนบ้ำนทิยำเพอ สำขำบ้ำนห้วยไชยยงค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34330 1058020173          โรงเรียนบ้ำนทิยำเพอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34331 1058020174          โรงเรียนบ้ำนทีฮือลือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34332 1058020175          โรงเรียนบ้ำนแม่คะตวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34333 1058020176          โรงเรียนบ้ำนห้วยกองมูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34334 1058020177          โรงเรียนบ้ำนห้วยกองมูล สำขำบ้ำนขุนแม่คะตวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34335 1058020178          โรงเรียนบ้ำนห้วยกองมูล สำขำบ้ำนห้วยทิชะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34336 1058020179          โรงเรียนบ้ำนแม่ทะลุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34337 1058020180          โรงเรียนบ้ำนปู่แก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34338 1058020181          โรงเรียนบ้ำนดอยงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34339 1058020182          โรงเรียนบ้ำนเลโคะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34340 1058020183          โรงเรียนบ้ำนแม่ลำมำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34341 1058020184          โรงเรียนบ้ำนเวฬุวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34342 1058020185          โรงเรียนล่องแพวิทยำ สำขำบ้ำนอุมโละ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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34343 1058022001          โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34344 1058022002          โรงเรียนสบเมยวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34345 1058022003          โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34346 1058022004          โรงเรียนแม่ลำน้อยดรุณสิกข์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34347 1058022005          โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 21 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34348 1058420363          โรงเรียนเขตพื นท่ีกำรศึกษำอ ำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34349 1058420364          โรงเรียนเขตพื นท่ีกำรศึกษำอ ำเภอขุนยวม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34350 1058420365          โรงเรียนเขตพื นท่ีกำรศึกษำอ ำเภอปำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34351 1058420366          โรงเรียนเขตพื นท่ีกำรศึกษำอ ำเภอปำงมะผ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34352 1060010001          โรงเรียนวัดกลำงแดด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34353 1060010002          โรงเรียนบ้ำนบ่อดินสอพอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34354 1060010003          โรงเรียนวัดเกรียงไกรเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34355 1060010004          โรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธ์ิประสิทธ์ิ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34356 1060010005          โรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34357 1060010006          โรงเรียนวัดสโมสร(จันทร์ฮกหลีอุทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34358 1060010007          โรงเรียนวัดวังยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34359 1060010008          โรงเรียนชุมชนวัดเกำะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34360 1060010009          โรงเรียนวัดตะเคียนเล่ือน(รังสีวุฒำกำสอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34361 1060010010          โรงเรียนวัดท่ำทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34362 1060010011          โรงเรียนวัดสันคู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34363 1060010012          โรงเรียนอนุบำลนครสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34364 1060010013          โรงเรียนวัดวังไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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34365 1060010015          โรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34366 1060010016          โรงเรียนวัดหัวถนน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34367 1060010017          โรงเรียนวัดท่ำดินแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34368 1060010018          โรงเรียนวัดท่ำล้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34369 1060010019          โรงเรียนวัดนิเวศวุฒำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34370 1060010020          โรงเรียนวัดยำงงำม(ประชำพัฒนำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34371 1060010021          โรงเรียนบ้ำนคุ้งวำรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34372 1060010022          โรงเรียนชุมชนวัดบ้ำนแก่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34373 1060010023          โรงเรียนวัดเกำะแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34374 1060010024          โรงเรียนวัดบ้ำนมะเกลือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34375 1060010025          โรงเรียนบ้ำนสระงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34376 1060010026          โรงเรียนวัดบึงน  ำใส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34377 1060010027          โรงเรียนวัดคลองคำง(แดงประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34378 1060010028          โรงเรียนบ้ำนคลองลำดเค้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34379 1060010029          โรงเรียนศิริรำษฎร์สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34380 1060010030          โรงเรียนอนุบำลเมืองนครสวรรค์(เขำกบวิวรณ์สุขวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34381 1060010032          โรงเรียนวัดพระนอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34382 1060010033          โรงเรียนวัดบ้ำนไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34383 1060010034          โรงเรียนวัดหัวดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34384 1060010035          โรงเรียนวัดรังงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34385 1060010036          โรงเรียนบ้ำนเขำกะลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34386 1060010037          โรงเรียนบ้ำนปำกดง(เทียนศรีประสิทธ์ิ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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34387 1060010038          โรงเรียนวัดบำงม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34388 1060010039          โรงเรียนวัดหำดทรำยงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34389 1060010040          โรงเรียนวัดวังหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34390 1060010041          โรงเรียนวัดสันติธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34391 1060010042          โรงเรียนวัดดอนใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34392 1060010043          โรงเรียนวัดหนองโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34393 1060010044          โรงเรียนวัดหนองเขนง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34394 1060010045          โรงเรียนวัดทัพชุมพล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34395 1060010046          โรงเรียนวัดสวรรค์ประชำกร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34396 1060010047          โรงเรียนบ้ำนสำมัคคีธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34397 1060010048          โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34398 1060010049          โรงเรียนบ้ำนสุวรรณประชำพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34399 1060010051          โรงเรียนวัดศรีประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34400 1060010052          โรงเรียนวัดหนองกระโดน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34401 1060010053          โรงเรียนวัดศรีอัมพวัลย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34402 1060010054          โรงเรียนวัดวังสวัสดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34403 1060010055          โรงเรียนศรีพูลรำษฎร์สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34404 1060010057          โรงเรียนวัดบริรักษ์ประชำสำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34405 1060010058          โรงเรียนวัดสมำนประชำชน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34406 1060010059          โรงเรียนวัดเนินมะขำมงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34407 1060010061          โรงเรียนวัดเขำมโน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34408 1060010062          โรงเรียนบ้ำนพรหมเขต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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34409 1060010063          โรงเรียนวัดหนองปลิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34410 1060010064          โรงเรียนวัดสุบรรณำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34411 1060010065          โรงเรียนบ้ำนช่อกระถินพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34412 1060010067          โรงเรียนอนุบำลโกรกพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34413 1060010069          โรงเรียนวัดนำกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34414 1060010070          โรงเรียนบ้ำนเขำปูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34415 1060010072          โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34416 1060010073          โรงเรียนบ้ำนเนินศำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34417 1060010074          โรงเรียนบ้ำนคลองม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34418 1060010075          โรงเรียนบ้ำนเขำถ  ำพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34419 1060010076          โรงเรียนวัดเนินกะพี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34420 1060010077          โรงเรียนวัดบำงประมุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34421 1060010078          โรงเรียนวัดท่ำซุด(เจริญศิลป์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34422 1060010079          โรงเรียนวัดมโนรำษฎร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34423 1060010080          โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34424 1060010081          โรงเรียนรำษฎร์อุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34425 1060010082          โรงเรียนบ้ำนบำงมะฝ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34426 1060010084          โรงเรียนบ้ำนเนินเวียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34427 1060010085          โรงเรียนวัดบำงมะฝ่อจันทโชตอนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34428 1060010086          โรงเรียนวัดยำงตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34429 1060010087          โรงเรียนสระวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34430 1060010088          โรงเรียนชุมชนวัดบ้ำนหว้ำประชำประสำทวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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34431 1060010089          โรงเรียนภำณุฑัตกรีฑำเวทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34432 1060010090          โรงเรียนวัดศำลำแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34433 1060010091          โรงเรียนบ้ำนกระจังงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34434 1060010092          โรงเรียนบ้ำนหำดสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34435 1060010093          โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34436 1060010094          โรงเรียนวัดท่ำนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34437 1060010095          โรงเรียนบ้ำนต้นโพธ์ิ(ประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34438 1060010097          โรงเรียนบ้ำนเนิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34439 1060010098          โรงเรียนบ้ำนท่ำจันทน์(ศักดี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34440 1060010099          โรงเรียนวัดแหลมยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34441 1060010100          โรงเรียนวัดฆะมัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34442 1060010101          โรงเรียนวัดพิกุล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34443 1060010102          โรงเรียนวัดท้บกฤชเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34444 1060010103          โรงเรียนวัดทับกฤชเหนือสำขำวัดทุ่งแว่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34445 1060010105          โรงเรียนชุมชนวัดคลองปลำกด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34446 1060010106          โรงเรียนอนุบำลชุมแสง(วัดทับกฤชกลำง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34447 1060010107          โรงเรียนวัดดอนสนวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34448 1060010108          โรงเรียนวัดท่ำไม้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34449 1060010110          โรงเรียนบ้ำนวังใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34450 1060010111          โรงเรียนวัดวังใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34451 1060010112          โรงเรียนวัดดงกะพี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34452 1060010113          โรงเรียนบ้ำนท่ำกร่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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34453 1060010114          โรงเรียนวัดหนองขอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34454 1060010115          โรงเรียนบ้ำนท่ำเตียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34455 1060010116          โรงเรียนบ้ำนบึงหมัน(นิรภัยประชำนุเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34456 1060010117          โรงเรียนบ้ำนประชำสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34457 1060010118          โรงเรียนวัดคลองยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34458 1060010119          โรงเรียนวัดเนินสะเดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34459 1060010120          โรงเรียนวัดบ้ำนลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34460 1060010121          โรงเรียนวัดบำงเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34461 1060010122          โรงเรียนวัดไผ่สิงห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34462 1060010124          โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34463 1060010125          โรงเรียนวัดคลองเกษมใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34464 1060010126          โรงเรียนวัดโพธ์ิหนองยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34465 1060010127          โรงเรียนบ้ำนท่ำจันทน์(ส ำลีประชำนุเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34466 1060010128          โรงเรียนวัดแสงรังสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34467 1060010129          โรงเรียนวัดพันลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34468 1060010130          โรงเรียนวัดปำกคลองปลำกด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34469 1060010131          โรงเรียนวัดบำงไซ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34470 1060010132          โรงเรียนวัดหัวกะทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34471 1060010133          โรงเรียนวัดหนองกุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34472 1060010134          โรงเรียนวัดหนองโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34473 1060010135          โรงเรียนบ้ำนหนองโพลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34474 1060010136          โรงเรียนบ้ำนดงขุย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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34475 1060010137          โรงเรียนอนุบำลเก้ำเลี ยว(วัดเก้ำเลี ยว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34476 1060010138          โรงเรียนบ้ำนแหลมยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34477 1060010139          โรงเรียนชุมชนวัดเขำดินเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34478 1060010140          โรงเรียนโอสถสภำอุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34479 1060010141          โรงเรียนวัดมรรครังสฤษด์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34480 1060010142          โรงเรียนวัดดงเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34481 1060010143          โรงเรียนบ้ำนคลองคล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34482 1060010144          โรงเรียนสังข์บุญธรรมรำษฎร์นุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34483 1060010145          โรงเรียนบ้ำนหนองหัวเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34484 1060010146          โรงเรียนวัดมหำโพธิใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34485 1060010147          โรงเรียนชุมชนวัดมหำโพธิเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34486 1060010148          โรงเรียนบ้ำนยำงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34487 1060010149          โรงเรียนบ้ำนห้วยรั ว(เสนำณรงค์อุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34488 1060010150          โรงเรียนวัดหนองเต่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34489 1060010151          โรงเรียนวัดหนองแพงพวย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34490 1060010153          โรงเรียนบ้ำนทุ่งตำท่ัง(ศิริรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34491 1060010154          โรงเรียนศึกษำศำสตร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34492 1060010156          โรงเรียนวัดหำดเสลำ(ไพศำลศิริรำษฎร์อุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34493 1060010157          โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตำนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34494 1060010158          โรงเรียนวัดหัวดงใต้(บำงทองประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34495 1060010159          โรงเรียนบ้ำนเนินพะยอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34496 1060010160          โรงเรียนวัดหนองกลอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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34497 1060010161          โรงเรียนบ้ำนหนองเต่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34498 1060010162          โรงเรียนย่ำนคีรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34499 1060010163          โรงเรียนบ้ำนห้วยบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34500 1060010164          โรงเรียนบ้ำนทรัพย์ไพรวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34501 1060010165          โรงเรียนเขำสำมยอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34502 1060010167          โรงเรียนบ้ำนซับผักกำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34503 1060010169          โรงเรียนเขำทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34504 1060010170          โรงเรียนวัดบ้ำนบน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34505 1060010171          โรงเรียนอนุบำลพยุหะคีรี(วัดพระปรำงค์เหลือง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34506 1060010172          โรงเรียนบ้ำนเขำไม้เดน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34507 1060010174          โรงเรียนบ้ำนสระเศรษฐี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34508 1060010175          โรงเรียนวัดหนองคล่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34509 1060010176          โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34510 1060010177          โรงเรียนวัดคลองบำงเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34511 1060010178          โรงเรียนวัดใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34512 1060010179          โรงเรียนวัดน  ำทรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34513 1060010180          โรงเรียนนิคมเขำบ่อแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34514 1060010181          โรงเรียนบ้ำนสระบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34515 1060010182          โรงเรียนบ้ำนหนองไม้แดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34516 1060010183          โรงเรียนเขำสระนำงสรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34517 1060010184          โรงเรียนวัดโป่งสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34518 1060010185          โรงเรียนวัดหนองหมู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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34519 1060010186          โรงเรียนเนินมะกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34520 1060010187          โรงเรียนบ้ำนประดู่เฒ่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34521 1060010188          โรงเรียนวัดหัวงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34522 1060010189          โรงเรียนพยุหะศึกษำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34523 1060010190          โรงเรียนวัดเขำบ่อพลับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34524 1060010191          โรงเรียนบ้ำนดอนกระชำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34525 1060010192          โรงเรียนวัดยำงขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34526 1060010193          โรงเรียนวัดท่ำโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34527 1060010194          โรงเรียนวัดหำดสะแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34528 1060010195          โรงเรียนบ้ำนย่ำนมัทรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34529 1060010197          โรงเรียนสำมแยกเจ้ำพระยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34530 1060010198          โรงเรียนประชำอุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34531 1060010199          โรงเรียนบ้ำนใหม่ศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34532 1060010201          โรงเรียนบ้ำนธำรหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34533 1060012001          โรงเรียนนครสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34534 1060012002          โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34535 1060012003          โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34536 1060012004          โรงเรียนบ้ำนแก่งชัชวลิตวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34537 1060012005          โรงเรียนพระบำงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34538 1060012006          โรงเรียนนวมินทรำชูทิศ มัชฌิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34539 1060012008          โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34540 1060012009          โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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34541 1060012010          โรงเรียนโกรกพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34542 1060012011          โรงเรียนทับกฤชพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34543 1060012012          โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34544 1060012013          โรงเรียนเก้ำเลี ยววิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34545 1060012014          โรงเรียนหัวดงรำชพรหมำภรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34546 1060012015          โรงเรียนพยุหะพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34547 1060012016          โรงเรียนเขำทองพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34548 1060012017          โรงเรียนเขำกะลำวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34549 1060020001          โรงเรียนวัดเจริญผล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34550 1060020002          โรงเรียนวัดมำบมะขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34551 1060020003          โรงเรียนวัดศรัทธำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34552 1060020004          โรงเรียนวัดด่ำนช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34553 1060020005          โรงเรียนบ้ำนทุ่งท่ำเสำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34554 1060020006          โรงเรียนบ้ำนวงฆ้อง(รำษฎร์สุริยศึกษำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34555 1060020007          โรงเรียนบ้ำนหนองละมำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34556 1060020008          โรงเรียนวัดหนองปลำไหล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34557 1060020009          โรงเรียนบ้ำนหนองคล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34558 1060020010          โรงเรียนบ้ำนงิ วแบ้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34559 1060020011          โรงเรียนบ้ำนดงคู้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34560 1060020012          โรงเรียนบ้ำนหนองเจ็ดหำบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34561 1060020013          โรงเรียนวัดโพธ์ิขวัญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34562 1060020014          โรงเรียนวัดธรรมรักขิตำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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34563 1060020015          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 59 (วัดสังขวิจิตร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34564 1060020016          โรงเรียนวัดสังขสุทธำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34565 1060020017          โรงเรียนวัดบ้ำนวัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34566 1060020018          โรงเรียนวัดบ้ำนไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34567 1060020019          โรงเรียนวัดคลองสองหน่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34568 1060020020          โรงเรียนวัดจันทร์ทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34569 1060020021          โรงเรียนวัดตำสังใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34570 1060020022          โรงเรียนวัดท่ำงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34571 1060020023          โรงเรียนบ้ำนหนองน  ำเขียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34572 1060020024          โรงเรียนอนุบำลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี ยว) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34573 1060020025          โรงเรียนวัดบำงแก้ว(บำงแก้วพิทยำคม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34574 1060020027          โรงเรียนวัดโบสถ์สำมัคคีธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34575 1060020028          โรงเรียนวัดประสำทวิถี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34576 1060020030          โรงเรียนวัดวิวิตตำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34577 1060020031          โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34578 1060020032          โรงเรียนบ้ำนบึงรำษฎร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34579 1060020033          โรงเรียนวัดเทพสถำพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34580 1060020034          โรงเรียนวัดบ้ำนแดน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34581 1060020036          โรงเรียนวัดเขำห้วยลุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34582 1060020037          โรงเรียนรำษฎร์ร่วมสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34583 1060020038          โรงเรียนวัดหนองมะขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34584 1060020040          โรงเรียนบ้ำนใหม่(รำษฎร์บูรณะ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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34585 1060020041          โรงเรียนวัดบ้ำนพลัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34586 1060020042          โรงเรียนวัดหนองกรด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34587 1060020043          โรงเรียนวัดคลองธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34588 1060020044          โรงเรียนวัดธรรมจริยำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34589 1060020045          โรงเรียนชุมชนบ้ำนคลองเคียน(ประชำสำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34590 1060020046          โรงเรียนบ้ำนหนองเสือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34591 1060020047          โรงเรียนวัดหนองตำงู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34592 1060020048          โรงเรียนบ้ำนโคกกว้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34593 1060020049          โรงเรียนวัดจิกลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34594 1060020050          โรงเรียนวัดคลองจินดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34595 1060020051          โรงเรียนวัดหูกวำง(เปร่ืองอุ่นอุทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34596 1060020052          โรงเรียนหัดไทยวิทยำอุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34597 1060020053          โรงเรียนวัดท่ำแรต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34598 1060020054          โรงเรียนวัดวิมลประชำรำษฎร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34599 1060020055          โรงเรียนวัดบ้ำนคลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34600 1060020057          โรงเรียนวัดอ่ำงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34601 1060020058          โรงเรียนบ้ำนดอนจังหัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34602 1060020060          โรงเรียนจันทรำรำษฎร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34603 1060020061          โรงเรียนวัดหนองไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34604 1060020062          โรงเรียนวัดสังฆวิถี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34605 1060020063          โรงเรียนบ้ำนหนองบอนใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34606 1060020064          โรงเรียนบ้ำนทุ่งตัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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34607 1060020065          โรงเรียนบ้ำนบึงหล่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34608 1060020066          โรงเรียนบ้ำนบ่อแรต(สะอำดลออรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34609 1060020067          โรงเรียนบ้ำนบ่อกะปุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34610 1060020068          โรงเรียนวัดบ้ำนไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34611 1060020069          โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34612 1060020070          โรงเรียนวัดสวนหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34613 1060020071          โรงเรียนบ้ำนหนองแฟบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34614 1060020072          โรงเรียนบ้ำนไทรทองสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34615 1060020073          โรงเรียนบ้ำนหนองน  ำแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34616 1060020074          โรงเรียนไตรรำษฎร์อุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34617 1060020075          โรงเรียนเตยสนุ่นสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34618 1060020076          โรงเรียนบ้ำนมำบแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34619 1060020077          โรงเรียนบ้ำนทุ่งแม่น  ำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34620 1060020078          โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34621 1060020079          โรงเรียนวัดแหลมทองธรรมจักร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34622 1060020080          โรงเรียนอนุบำลลำดยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34623 1060020082          โรงเรียนวัดคลองสำลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34624 1060020083          โรงเรียนวัดวังม้ำ(ชลประสิทธ์ิวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34625 1060020084          โรงเรียนไตรประชำสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34626 1060020085          โรงเรียนวัดเกำะเปำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34627 1060020086          โรงเรียนบ้ำนวังส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34628 1060020087          โรงเรียนวัดบ้ำนวังดินดำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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34629 1060020089          โรงเรียนบ้ำนดอนพลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34630 1060020091          โรงเรียนบ้ำนศำลเจ้ำไก่ต่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34631 1060020092          โรงเรียนบ้ำนวังทับเกวียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34632 1060020093          โรงเรียนวัดใหม่สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34633 1060020094          โรงเรียนบ้ำนท่ำตะโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34634 1060020095          โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิศรีสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34635 1060020096          โรงเรียนบ้ำนบุรีรัมย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34636 1060020097          โรงเรียนบ้ำนหนองช ำนำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34637 1060020099          โรงเรียนบ้ำนหนองจิกรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34638 1060020100          โรงเรียนบ้ำนดงสีเสียด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34639 1060020101          โรงเรียนชุมชนบ้ำนดอนโม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34640 1060020102          โรงเรียนวัดสระแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34641 1060020103          โรงเรียนวัดสวนขวัญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34642 1060020106          โรงเรียนบ้ำนดอนกระดูกเนื อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34643 1060020107          โรงเรียนวัดเขำสมุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34644 1060020108          โรงเรียนบ้ำนหนองนมวัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34645 1060020109          โรงเรียนบ้ำนวังยิ มแย้ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34646 1060020110          โรงเรียนวัดศรลัมภ์รำษฎร์สำมัคคีธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34647 1060020111          โรงเรียนบ้ำนนกคลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34648 1060020112          โรงเรียนวัดดงหนองหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34649 1060020113          โรงเรียนวัดหนองยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34650 1060020114          โรงเรียนบ้ำนศรีไกรลำศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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34651 1060020116          โรงเรียนบ้ำนวังหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34652 1060020117          โรงเรียนบ้ำนสะเดำซ้ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34653 1060020118          โรงเรียนบ้ำนศรีทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34654 1060020119          โรงเรียนบ้ำนวังน  ำขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34655 1060020120          โรงเรียนบ้ำนตลุกข่อยน  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34656 1060020121          โรงเรียนบ้ำนวังชุมพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34657 1060020122          โรงเรียนบ้ำนทุ่งรวงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34658 1060020123          โรงเรียนบ้ำนเนินใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34659 1060020124          โรงเรียนบ้ำนคลองไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34660 1060020125          โรงเรียนบ้ำนหินดำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34661 1060020126          โรงเรียนบ้ำนปำงสุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34662 1060020127          โรงเรียนอนุบำลแม่วงก์(บ้ำนมฤคทำยวัน) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34663 1060020128          โรงเรียนบ้ำนใหม่ศรีนคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34664 1060020129          โรงเรียนบ้ำนปำงขนุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34665 1060020130          โรงเรียนสำมัคคีธรรมรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34666 1060020131          โรงเรียนบ้ำนยุบใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34667 1060020132          โรงเรียนบ้ำนยอดห้วยแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34668 1060020133          โรงเรียนบ้ำนหนองไม้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34669 1060020137          โรงเรียนบ้ำนคลองน  ำโจน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34670 1060020138          โรงเรียนบ้ำนเทพมงคลทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34671 1060020139          โรงเรียนบ้ำนไร่ไทรทองพระยำลับแล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34672 1060020140          โรงเรียนบ้ำนลำนตะแบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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34673 1060020141          โรงเรียนบ้ำนเขำแม่กระทู้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34674 1060020142          โรงเรียนบ้ำนคลองน  ำโจนสำขำบ้ำนสระหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34675 1060020143          โรงเรียนบ้ำนเปรำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34676 1060020144          โรงเรียนบ้ำนตะแบกงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34677 1060020145          โรงเรียนบ้ำนตะกรุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34678 1060020146          โรงเรียนบ้ำนตะเคียนงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34679 1060020147          โรงเรียนบ้ำนคลองส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34680 1060020148          โรงเรียนบ้ำนวังซ่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34681 1060020149          โรงเรียนบ้ำนคลองม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34682 1060020150          โรงเรียนวัดศรีกัลยำนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34683 1060020151          โรงเรียนอนุบำลแม่เปิน(บ้ำนตลุกตำสำม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34684 1060020152          โรงเรียนสวนป่ำแม่กะสี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34685 1060020153          โรงเรียนบ้ำนท่ำมะกรูด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34686 1060020154          โรงเรียนบ้ำนคลองสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34687 1060020155          โรงเรียนบ้ำนพนำสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34688 1060020156          โรงเรียนสวนป่ำแม่กะสีสำขำบ้ำนปำงสัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34689 1060020157          โรงเรียนบ้ำนคลองโพธ์ิพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34690 1060020159          โรงเรียนบ้ำนตล่ิงสูงสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34691 1060020160          โรงเรียนบ้ำนชุมม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34692 1060020161          โรงเรียนอนุบำลชุมตำบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34693 1060020162          โรงเรียนบ้ำนเขำจ๊ักจ่ัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34694 1060020163          โรงเรียนบ้ำนหนองจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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34695 1060020164          โรงเรียนบ้ำนปำงงู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34696 1060020165          โรงเรียนบ้ำนปำงสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34697 1060020166          โรงเรียนเขำหินกรำวประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34698 1060020167          โรงเรียนบ้ำนปำงชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34699 1060020168          โรงเรียนบ้ำนคลองไทร สำขำบ้ำนใหม่แม่เรวำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34700 1060020169          โรงเรียนบ้ำนตะแบกงำมสำขำธำรมะยม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34701 1060020170          โรงเรียนบ้ำนยอดห้วยแก้วสำขำบ้ำนปำงข้ำวสำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34702 1060022001          โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34703 1060022002          โรงเรียนหนองกรดพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34704 1060022003          โรงเรียนรัฐรำษฎร์อนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34705 1060022004          โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธ์ิวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34706 1060022005          โรงเรียนเทพศำลำประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34707 1060022006          โรงเรียนลำดยำววิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34708 1060022007          โรงเรียนแม่วงก์พิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34709 1060022008          โรงเรียนห้วยน  ำหอมวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34710 1060030001          โรงเรียนบ้ำนทุ่งทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34711 1060030002          โรงเรียนบ้ำนไทรงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34712 1060030003          โรงเรียนประชำอุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34713 1060030004          โรงเรียนบ้ำนหนองกะเปำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34714 1060030005          โรงเรียนสหชำติเศรษฐกิจวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34715 1060030006          โรงเรียนบ้ำนปำกดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34716 1060030007          โรงเรียนบ้ำนหนองดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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34717 1060030008          โรงเรียนบ้ำนรังงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34718 1060030010          โรงเรียนวัดหนองปลำไหล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34719 1060030011          โรงเรียนธำรทหำร(แสงสว่ำงอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34720 1060030012          โรงเรียนน  ำสำดกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34721 1060030013          โรงเรียนบ้ำนหนองจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34722 1060030014          โรงเรียนวัดป่ำเรไร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34723 1060030015          โรงเรียนน  ำสำดเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34724 1060030016          โรงเรียนห้วยวำรีใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34725 1060030017          โรงเรียนบ้ำนเขำนำงต่วม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34726 1060030018          โรงเรียนอุดมพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34727 1060030019          โรงเรียนบ้ำนโคกสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34728 1060030020          โรงเรียนบ้ำนโคกสะอำดสำขำม่ันวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34729 1060030021          โรงเรียนวัดเวฬุวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34730 1060030022          โรงเรียนบ้ำนวังบ่อ(รำษฎร์เจริญ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34731 1060030023          โรงเรียนบ้ำนวังใหญ่(รำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34732 1060030024          โรงเรียนวัดห้วยธำรทหำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34733 1060030025          โรงเรียนบ้ำนทับลุ่มประชำพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34734 1060030026          โรงเรียนอนุบำลหนองบัว(เทพวิทยำคม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34735 1060030027          โรงเรียนวัดเทพสุทธำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34736 1060030028          โรงเรียนบ้ำนท่ำเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34737 1060030029          โรงเรียนบ้ำนหนองโบสถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34738 1060030030          โรงเรียนบ้ำนวังมะเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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34739 1060030031          โรงเรียนวัดวังแรต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34740 1060030032          โรงเรียนบ้ำนเขำมะเกลือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34741 1060030033          โรงเรียนบ้ำนคลองลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34742 1060030034          โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34743 1060030036          โรงเรียนบ้ำนคลองก ำลัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34744 1060030038          โรงเรียนวันครู(2504) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34745 1060030039          โรงเรียนบ้ำนห้วยถ่ัวใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34746 1060030040          โรงเรียนบ้ำนเทพสถำพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34747 1060030041          โรงเรียนชุมชนบ้ำนกระดำนหน้ำแกล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34748 1060030042          โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34749 1060030044          โรงเรียนบ้ำนจิกใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34750 1060030045          โรงเรียนเกำะแก้วสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34751 1060030047          โรงเรียนสระงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34752 1060030048          โรงเรียนบ้ำนวังโพรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34753 1060030049          โรงเรียนวัดจันเสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34754 1060030050          โรงเรียนบ้ำนดงมัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34755 1060030051          โรงเรียนวัดหนองตะโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34756 1060030052          โรงเรียนบ้ำนหนองกระทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34757 1060030053          โรงเรียนวัดเขำวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34758 1060030054          โรงเรียนวัดเขำฝำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34759 1060030055          โรงเรียนวัดบ่อนิมิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34760 1060030056          โรงเรียนบ้ำนโคกสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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34761 1060030057          โรงเรียนวัดถ  ำผำสุขใจ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34762 1060030058          โรงเรียนบ้ำนโพนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34763 1060030059          โรงเรียนวัดพุทธนิมิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34764 1060030060          โรงเรียนบ้ำนหนองขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34765 1060030061          โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิงำม(สนำนทองค ำประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34766 1060030062          โรงเรียนวัดตำคลี(นิปุณทองค ำประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34767 1060030063          โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชำนุเครำะห ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34768 1060030064          โรงเรียนบ้ำนป่ำคลัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34769 1060030065          โรงเรียนวัดสว่ำงวงษ์(ตำคลีประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34770 1060030066          โรงเรียนบ้ำนดงมะกุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34771 1060030067          โรงเรียนชุมชนบ้ำนเขำใบไม้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34772 1060030068          โรงเรียนบ้ำนชอนเด่ือ(ส ำนักงำนสลำกกิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34773 1060030069          โรงเรียนบ้ำนสระแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34774 1060030070          โรงเรียนบ้ำนโคกกระด่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34775 1060030071          โรงเรียนวัดเขำเจดีย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34776 1060030072          โรงเรียนบ้ำนหัวเขำตำคลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34777 1060030073          โรงเรียนอนุบำลตำคลี(ทหำรอำกำศบ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34778 1060030074          โรงเรียนวัดหนองสีนวล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34779 1060030075          โรงเรียนบ้ำนวังคำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34780 1060030076          โรงเรียนวัดดงพลับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34781 1060030077          โรงเรียนวัดช่องแค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34782 1060030078          โรงเรียนวัดหนองหญ้ำรังกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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34783 1060030079          โรงเรียนคลองแปดประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34784 1060030080          โรงเรียนบ้ำนกกกว้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34785 1060030081          โรงเรียนบ้ำนเขำขวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34786 1060030083          โรงเรียนวัดลำดทิพยรส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34787 1060030084          โรงเรียนวัดหนองคูน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34788 1060030085          โรงเรียนบ้ำนป่ำตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34789 1060030086          โรงเรียนบ้ำนรำษฎร์เจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34790 1060030087          โรงเรียนวัดทุ่งทะเลทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34791 1060030088          โรงเรียนบ้ำนโคกกร่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34792 1060030089          โรงเรียนบ้ำนเขำปูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34793 1060030090          โรงเรียนบ้ำนหนองตำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34794 1060030091          โรงเรียนบ้ำนหนองไม้แดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34795 1060030092          โรงเรียนบ้ำนหนองปืนแตก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34796 1060030093          โรงเรียนประชำสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34797 1060030094          โรงเรียนวัดหนองโพ(นิวำสำนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34798 1060030095          โรงเรียนวัดวำปีรัตนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34799 1060030096          โรงเรียนบ้ำนหนองเต็งรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34800 1060030097          โรงเรียนวัดห้วยดุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34801 1060030098          โรงเรียนวัดหนองหม้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34802 1060030099          โรงเรียนบ้ำนหนองแอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34803 1060030100          โรงเรียนบ้ำนหนองสีซอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34804 1060030101          โรงเรียนบ้ำนห้วยหอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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34805 1060030102          โรงเรียนบ้ำนโคกเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34806 1060030103          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34807 1060030104          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวตำกลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34808 1060030105          โรงเรียนบ้ำนลำดตะกุด(สูงทองกำญจนำประชำนุสร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34809 1060030106          โรงเรียนวัดเขำดุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34810 1060030107          โรงเรียนชุมชนบ้ำนหัวหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34811 1060030108          โรงเรียนบ้ำนหนองลำด(รำษฎร์ประสิทธ์ิฯ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34812 1060030109          โรงเรียนบ้ำนหนองตำพัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34813 1060030110          โรงเรียนบ้ำนสำยน  ำทิพย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34814 1060030112          โรงเรียนรวมมิตรวิทยำ(คังคะเกตุอุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34815 1060030113          โรงเรียนบ้ำนหนองพังพวย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34816 1060030114          โรงเรียนวัดดอนคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34817 1060030115          โรงเรียนบ้ำนเขำล้อ(เขำล้อประชำชนูทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34818 1060030116          โรงเรียนบ้ำนวังแรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34819 1060030117          โรงเรียนบ้ำนตุ๊กแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34820 1060030120          โรงเรียนอนุบำลท่ำตะโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34821 1060030121          โรงเรียนวัดท่ำตะโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34822 1060030123          โรงเรียนบ้ำนเขำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34823 1060030124          โรงเรียนบ้ำนหนองกระโดน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34824 1060030125          โรงเรียนบ้ำนท ำนบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34825 1060030126          โรงเรียนบ้ำนเขำโคกเผ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34826 1060030128          โรงเรียนบ้ำนพนมรอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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34827 1060030130          โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34828 1060030131          โรงเรียนวังวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34829 1060030132          โรงเรียนวัดคร่อเรียงรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34830 1060030133          โรงเรียนบ้ำนคลองบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34831 1060030134          โรงเรียนวัดพนมเศษ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34832 1060030135          โรงเรียนชุมชนบ้ำนหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34833 1060030136          โรงเรียนวัดวังมหำกร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34834 1060030137          โรงเรียนบ้ำนปำกง่ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34835 1060030138          โรงเรียนวัดช่องแกระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34836 1060030140          โรงเรียนวัดท่ำสุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34837 1060030142          โรงเรียนบ้ำนตะเฆ่ค่ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34838 1060030143          โรงเรียนบ้ำนสระละมำน(รัฐประชำสำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34839 1060030144          โรงเรียนบ้ำนดงจันท ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34840 1060030145          โรงเรียนวัดสำยล ำโพงเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34841 1060030146          โรงเรียนวัดสำยล ำโพงกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34842 1060030147          โรงเรียนวัดสำยล ำโพงใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34843 1060030148          โรงเรียนบ้ำนหนองปล้องโพช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34844 1060030150          โรงเรียนวัดหนองเบน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34845 1060030151          โรงเรียนบ้ำนหนองสะเอ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34846 1060030152          โรงเรียนบ้ำนชะลอมแหน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34847 1060030153          โรงเรียนบ้ำนเนินประดู่(คุรุรำษฎร์วิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34848 1060030154          โรงเรียนบ้ำนหนองตะโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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34849 1060030155          โรงเรียนบ้ำนเขำดิน(ประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34850 1060030156          โรงเรียนบ้ำนลำด(รำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34851 1060030157          โรงเรียนบ้ำนหนองสะแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34852 1060030158          โรงเรียนบ้ำนพุขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34853 1060030159          โรงเรียนบ้ำนหนองหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34854 1060030160          โรงเรียนบ้ำนหนองสองห้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34855 1060030161          โรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34856 1060030162          โรงเรียนบ้ำนหัวถนนเหนือ(รัฐประชำชนูทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34857 1060030163          โรงเรียนบ้ำนเขำค้ำงคำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34858 1060030164          โรงเรียนบ้ำนหนองเนิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34859 1060030166          โรงเรียนบ้ำนคลองตักน  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34860 1060030167          โรงเรียนวัดหนองเสือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34861 1060030168          โรงเรียนอนุบำลไพศำลี(โคกเด่ือประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34862 1060030169          โรงเรียนบ้ำนห้วยตะโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34863 1060030170          โรงเรียนบ้ำนตะคร้อ(รัฐประชำชนูทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34864 1060030171          โรงเรียนบ้ำนวังกระโดนน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34865 1060030172          โรงเรียนบ้ำนวังกระโดนใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34866 1060030173          โรงเรียนบ้ำนช่องคีรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34867 1060030174          โรงเรียนบ้ำนนำขอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34868 1060030175          โรงเรียนบ้ำนเนินบ่อทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34869 1060030176          โรงเรียนบ้ำนเขำช้ำงฟุบเสนำขันธ์อนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34870 1060030177          โรงเรียนบ้ำนวังเงิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

34871 1060030178          โรงเรียนบ้ำนเขำใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34872 1060030179          โรงเรียนบ้ำนไร่ประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34873 1060030180          โรงเรียนบ้ำนบ่อไทยสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34874 1060030182          โรงเรียนบ้ำนวังทองประชำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34875 1060030183          โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิประสำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34876 1060030184          โรงเรียนบ้ำนโค้งสวอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34877 1060030185          โรงเรียนบ้ำนตะเคียนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34878 1060030186          โรงเรียนบ้ำนเขำธรรมบท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34879 1060030187          โรงเรียนบ้ำนห้วยน  ำลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34880 1060030188          โรงเรียนบ้ำนใหม่วำรีเย็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34881 1060030189          โรงเรียนบ้ำนโคกสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34882 1060030190          โรงเรียนบ้ำนห้วยน  ำพุประชำพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34883 1060030191          โรงเรียนบ้ำนวังข่อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34884 1060030192          โรงเรียนบ้ำนกระทุ่มทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34885 1060030193          โรงเรียนบ้ำนหนองสะแกยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34886 1060030194          โรงเรียนบ้ำนซับสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34887 1060030195          โรงเรียนวัดโพธ์ิศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34888 1060030196          โรงเรียนบ้ำนเขำดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34889 1060030197          โรงเรียนบ้ำนวังน  ำลัด(สหรำษฎร์รังสฤษฏ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34890 1060030198          โรงเรียนบ้ำนร่องหอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34891 1060030199          โรงเรียนบ้ำนตะกุดภิบำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34892 1060030200          โรงเรียนบ้ำนเขำหินกลิ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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34893 1060030201          โรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศำลี(สวัสด์ิอรุณอุปถัม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34894 1060030202          โรงเรียนบ้ำนพระพุทธบำทประสำธน์วิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34895 1060030203          โรงเรียนวัดบ้ำนใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34896 1060030204          โรงเรียนวัดส ำโรงชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34897 1060030205          โรงเรียนบ้ำนโคกมะขวิด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34898 1060030206          โรงเรียนบ้ำนตะคร้อลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34899 1060030207          โรงเรียนวัดเขำชำยธงวรำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34900 1060030208          โรงเรียนวิฑูรย์ประชำรักษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34901 1060030210          โรงเรียนชุมชนบ้ำนชุมพล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34902 1060030211          โรงเรียนอนุบำลตำกฟ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34903 1060030213          โรงเรียนบ้ำนพุนกยูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34904 1060030214          โรงเรียนบ้ำนไตรคีรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34905 1060030217          โรงเรียนชุมชนบ้ำนน  ำว่ิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34906 1060030218          โรงเรียนบ้ำนล ำพยนต์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34907 1060030220          โรงเรียนวัดประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34908 1060030222          โรงเรียนบ้ำนรำษฎร์อุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34909 1060030224          โรงเรียนบ้ำนหนองพิกุล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34910 1060030225          โรงเรียนบ้ำนใหม่สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34911 1060030226          โรงเรียนบ้ำนเทวฤทธ์ิพันลึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34912 1060030227          โรงเรียนวัดห้วยล ำไย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34913 1060030228          โรงเรียนบ้ำนพลับพลำชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34914 1060030229          โรงเรียนบ้ำนอุดมธัญญำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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34915 1060030230          โรงเรียนบ้ำนด ำรงรักษ์(ประชำอุทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34916 1060030231          โรงเรียนบ้ำนพุมะค่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34917 1060030232          โรงเรียนบ้ำนล  ำเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34918 1060030233          โรงเรียนบ้ำนพุม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34919 1060030234          โรงเรียนบ้ำนหนองสุขสันต์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34920 1060030235          โรงเรียนบ้ำนแคทรำย(ซ่อนกล่ินอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34921 1060030236          โรงเรียนบ้ำนสระเกตุโมรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34922 1060030237          โรงเรียนโค้งบ้ำนใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34923 1060030238          โรงเรียนบ้ำนไร่ศรัทธำรำษฎร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34924 1060030239          โรงเรียนบ้ำนหลักสิบเก้ำสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34925 1060032001          โรงเรียนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34926 1060032002          โรงเรียนวังบ่อวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34927 1060032003          โรงเรียนตำคลีประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34928 1060032004          โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34929 1060032005          โรงเรียนหนองโพพิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34930 1060032006          โรงเรียนทหำรอำกำศอนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34931 1060032007          โรงเรียนลำดทิพรสพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34932 1060032008          โรงเรียนช่องแคพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34933 1060032009          โรงเรียนท่ำตะโกพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34934 1060032010          โรงเรียนพนมรอกวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34935 1060032011          โรงเรียนไพศำลีพิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34936 1060032012          โรงเรียนตะคร้อพิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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34937 1060032013          โรงเรียนวังข่อยพิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34938 1060032014          โรงเรียนตำกฟ้ำวิชำประสิทธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34939 1060032015          โรงเรียนอุดมธัญญำประชำนุเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34940 1061010001          โรงเรียนบ้ำนเกำะเทโพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34941 1061010002          โรงเรียนวัดอัมพวัน (ประชำชนูทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34942 1061010005          โรงเรียนวัดหนองสลิด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34943 1061010006          โรงเรียนวัดหนองตำงู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34944 1061010007          โรงเรียนบ้ำนท่ำซุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34945 1061010008          โรงเรียนบ้ำนดงยำงใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34946 1061010009          โรงเรียนวัดวังปลำกด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34947 1061010010          โรงเรียนบ้ำนภูมิธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34948 1061010011          โรงเรียนชุมชนวัดท่ำซุง (เลิศ_สินอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34949 1061010012          โรงเรียนบ้ำนท่ำทอง (สำมัคคีประชำสฤษฎ์ิ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34950 1061010013          โรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34951 1061010014          โรงเรียนวัดบุญลือ สำขำวัดเขำพะแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34952 1061010015          โรงเรียนวัดบุญลือ (อุเทสประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34953 1061010016          โรงเรียนวัดตำนำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34954 1061010017          โรงเรียนวัดโนนเหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34955 1061010018          โรงเรียนวัดอุโปสถำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34956 1061010019          โรงเรียนวัดจักษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34957 1061010020          โรงเรียนบ้ำนเนินตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34958 1061010021          โรงเรียนวัดหนองแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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34959 1061010022          โรงเรียนบ้ำนหนองน  ำขุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34960 1061010023          โรงเรียนอนุบำลวัดหนองเต่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34961 1061010024          โรงเรียนบ้ำนหนองโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34962 1061010025          โรงเรียนบ้ำนเนินซำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34963 1061010026          โรงเรียนวัดหนองพังค่ำ (ประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34964 1061010027          โรงเรียนวัดเนื อร้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34965 1061010028          โรงเรียนวัดหำดทนง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34966 1061010029          โรงเรียนวัดสะพำนหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34967 1061010030          โรงเรียนอนุบำลเมืองอุทัยธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34968 1061010031          โรงเรียนชุมชนบ้ำนโคกหม้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34969 1061010032          โรงเรียนบ้ำนเขำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34970 1061010033          โรงเรียนบ้ำนถนนใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34971 1061010034          โรงเรียนบ้ำนโป่งเก้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34972 1061010035          โรงเรียนบ้ำนวังเตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34973 1061010036          โรงเรียนบ้ำนวังเตย สำขำบ้ำนสำลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34974 1061010037          โรงเรียนบ้ำนหนองจิกยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34975 1061010038          โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34976 1061010039          โรงเรียนวัดเขำปฐวี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34977 1061010040          โรงเรียนวัดตลุกดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34978 1061010041          โรงเรียนวัดหนองนกยูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34979 1061010042          โรงเรียนบ้ำนสวนขวัญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34980 1061010043          โรงเรียนอนุบำลทัพทัน(อุดมพิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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34981 1061010044          โรงเรียนวัดทุ่งนำไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34982 1061010046          โรงเรียนบ้ำนคอดยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34983 1061010048          โรงเรียนบ้ำนหัวดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34984 1061010049          โรงเรียนบ้ำนหนองขุย (นำคสวัสด์ิประชำนุเครำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34985 1061010050          โรงเรียนบ้ำนหนองแห้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34986 1061010051          โรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำปล้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34987 1061010052          โรงเรียนบ้ำนเนินเคว่ำ (พูลประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34988 1061010053          โรงเรียนวัดวังสำริกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34989 1061010054          โรงเรียนวัดดงพิกุล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34990 1061010055          โรงเรียนวัดตลุกหมู (วรพจน์ชนูปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34991 1061010056          โรงเรียนวัดหนองมะเขือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34992 1061010057          โรงเรียนวัดหนองเรือโกลน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34993 1061010058          โรงเรียนบ้ำนหนองเมน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34994 1061010059          โรงเรียนวัดท่ำมะขำมป้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34995 1061010060          โรงเรียนวัดหนองสระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34996 1061010061          โรงเรียนบ้ำนท่ำดำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34997 1061010063          โรงเรียนวัดดอนหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34998 1061010064          โรงเรียนบ้ำนคลองแบ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
34999 1061010066          โรงเรียนวัดดอนหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35000 1061010067          โรงเรียนบ้ำนหนองสะแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35001 1061010068          โรงเรียนบ้ำนบ่อยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35002 1061010069          โรงเรียนบ้ำนหนองตะเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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35003 1061010070          โรงเรียนบ้ำนหนองรัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35004 1061010071          โรงเรียนบ้ำนวังเกษตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35005 1061010072          โรงเรียนบ้ำนเขำทองหลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35006 1061010073          โรงเรียนบ้ำนทุ่งมน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35007 1061010074          โรงเรียนบ้ำนหนองเข้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35008 1061010076          โรงเรียนวัดวังบุญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35009 1061010078          โรงเรียนชุมชนบ้ำนทุ่งสงบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35010 1061010079          โรงเรียนบ้ำนคลองข่อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35011 1061010080          โรงเรียนบ้ำนบ่อยำง สำขำบ้ำนบ่อชุมแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35012 1061010081          โรงเรียนบ้ำนเขำผำลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35013 1061010083          โรงเรียนบ้ำนหนองก่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35014 1061010084          โรงเรียนบ้ำนหนองแขวนกูบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35015 1061010085          โรงเรียนบ้ำนหนองสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35016 1061010086          โรงเรียนวัดเขำหินเทิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35017 1061010087          โรงเรียนบ้ำนหนองชุมเห็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35018 1061010088          โรงเรียนอนุบำลสว่ำงอำรมณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35019 1061010089          โรงเรียนบ้ำนเนินก้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35020 1061010090          โรงเรียนบ้ำนหนองยำยดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35021 1061010091          โรงเรียนวัดดงแขวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35022 1061010092          โรงเรียนบ้ำนหนองตะคลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35023 1061010093          โรงเรียนบ้ำนหนองแว่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35024 1061010094          โรงเรียนวัดเขำดำวเรือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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35025 1061010095          โรงเรียนวัดหนองหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35026 1061010096          โรงเรียนบ้ำนสระนำรำยณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35027 1061010097          โรงเรียนบ้ำนท่ำชะอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35028 1061010098          โรงเรียนบ้ำนทุ่งสบำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35029 1061010099          โรงเรียนบ้ำนเขำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35030 1061010100          โรงเรียนบ้ำนหนองกระทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35031 1061010101          โรงเรียนบ้ำนดงประดำพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35032 1061010102          โรงเรียนบ้ำนประดำหัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35033 1061010103          โรงเรียนบ้ำนเขำกวำงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35034 1061010104          โรงเรียนชุมชนบ้ำนทุ่งนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35035 1061010105          โรงเรียนบ้ำนป่ำเลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35036 1061010106          โรงเรียนบ้ำนวังผำลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35037 1061010107          โรงเรียนวัดเทพนิมิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35038 1061010108          โรงเรียนวัดทุ่งหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35039 1061010109          โรงเรียนบ้ำนเนินพยอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35040 1061010111          โรงเรียนบ้ำนน  ำพุพรหมำนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35041 1061010112          โรงเรียนวัดมะพร้ำวสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35042 1061010113          โรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองงำแซง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35043 1061010114          โรงเรียนวัดทุ่งโพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35044 1061010115          โรงเรียนวัดป่ำช้ำ (สิริรำษฎร์วิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35045 1061010116          โรงเรียนบ้ำนเนินสำธำรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35046 1061010117          โรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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35047 1061010118          โรงเรียนวัดหนองมะกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35048 1061010120          โรงเรียนบ้ำนห้วยไผ่ขุย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35049 1061010122          โรงเรียนวัดปทุมทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35050 1061010123          โรงเรียนบ้ำนงิ วงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35051 1061010124          โรงเรียนวัดหนองยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35052 1061010125          โรงเรียนวัดหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35053 1061010126          โรงเรียนบ้ำนล่อมเสือโฮก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35054 1061010127          โรงเรียนวัดห้วยขำนำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35055 1061010128          โรงเรียนบ้ำนทุ่งใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35056 1061010129          โรงเรียนอนุบำลวัดหนองขุนชำติ (อุทิศพิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35057 1061010131          โรงเรียนบ้ำนบ่อทับใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35058 1061010132          โรงเรียนวัดหัวเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35059 1061010133          โรงเรียนบ้ำนหนองจิกยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35060 1061010134          โรงเรียนวัดหนองเต่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35061 1061010135          โรงเรียนวัดทุ่งปำจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35062 1061010136          โรงเรียนชุมชนวัดดงขวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35063 1061010137          โรงเรียนวัดดอนกลอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35064 1061010139          โรงเรียนวัดท่ำโพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35065 1061010140          โรงเรียนวัดพันสี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35066 1061010141          โรงเรียนวัดทุ่งพ่ึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35067 1061010142          โรงเรียนวัดหนองเข่ือน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35068 1061010143          โรงเรียนอนุบำลหนองขำหย่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

35069 1061010144          โรงเรียนวัดหนองแฟบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35070 1061010145          โรงเรียนวัดหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35071 1061010146          โรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35072 1061010148          โรงเรียนวัดหมกแถว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35073 1061010150          โรงเรียนบ้ำนหลุมเข้ำ มิตรภำพท่ี 117 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35074 1061010151          โรงเรียนบ้ำนปำกดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35075 1061010152          โรงเรียนบ้ำนหนองกำหลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35076 1061010153          โรงเรียนวัดห้วยรอบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35077 1061010154          โรงเรียนบ้ำนใหม่คลองอังวะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35078 1061010155          โรงเรียนบ้ำนอีมำดอีทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35079 1061010156          โรงเรียนบ้ำนคลองหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35080 1061010157          โรงเรียนบ้ำนดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35081 1061010158          โรงเรียนวัดทองหลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35082 1061010159          โรงเรียนบ้ำนน  ำพุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35083 1061010160          โรงเรียนบ้ำนทุ่งน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35084 1061010161          โรงเรียนบ้ำนบุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35085 1061010162          โรงเรียนวัดพุ่มบ ำเพ็ญธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35086 1061010163          โรงเรียนบ้ำนใหม่ร่มเย็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35087 1061010164          โรงเรียนบ้ำนเจ้ำวัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35088 1061010165          โรงเรียนวัดทัพคล้ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35089 1061010166          โรงเรียนวัดทัพหมัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35090 1061010167          โรงเรียนวัดทัพหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

35091 1061010168          โรงเรียนบ้ำนป่ำอูสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35092 1061010169          โรงเรียนบ้ำนพุต่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35093 1061010170          โรงเรียนบ้ำนใหม่หนองแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35094 1061010171          โรงเรียนบ้ำนห้วยบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35095 1061010172          โรงเรียนบ้ำนหน้ำฝำยบึงตำโพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35096 1061010173          โรงเรียนบ้ำนวังตอสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35097 1061010174          โรงเรียนบ้ำนพุบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35098 1061010175          โรงเรียนอนุบำลบ้ำนไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35099 1061010176          โรงเรียนบ้ำนศำลำคลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35100 1061010177          โรงเรียนบ้ำนห้วยป่ำปก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35101 1061010178          โรงเรียนวัดสะน ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35102 1061010179          โรงเรียนบ้ำนหินตุ้ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35103 1061010180          โรงเรียนสง่ำรวมรำษฎร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35104 1061010181          โรงเรียนบ้ำนใหม่คลองเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35105 1061010182          โรงเรียนบ้ำนเขำลูกโล่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35106 1061010183          โรงเรียนบ้ำนหนองอำสำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35107 1061010184          โรงเรียนบ้ำนคลองโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35108 1061010185          โรงเรียนชุมชนบ้ำนเมืองกำรุ้ง มิตรภำพท่ี 52 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35109 1061010186          โรงเรียนบ้ำนตะกรุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35110 1061010187          โรงเรียนบ้ำนหนองแกเชียงรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35111 1061010189          โรงเรียนบ้ำนคลองตะขำบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35112 1061010190          โรงเรียนบ้ำนทุ่งหมัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

35113 1061010191          โรงเรียนบ้ำนวังพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35114 1061010192          โรงเรียนบ้ำนวังหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35115 1061010193          โรงเรียนบ้ำนจัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35116 1061010195          โรงเรียนบ้ำนหนองจอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35117 1061010196          โรงเรียนบ้ำนหนองไม้แก่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35118 1061010197          โรงเรียนบ้ำนหนองบ่มกล้วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35119 1061010198          โรงเรียนบ้ำนหินงำมสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35120 1061010199          โรงเรียนบ้ำนลำนคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35121 1061010200          โรงเรียนบ้ำนทุ่งนำสวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35122 1061010201          โรงเรียนบ้ำนห้วยพลู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35123 1061010202          โรงเรียนบ้ำนนำทุ่งเชือก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35124 1061010203          โรงเรียนวัดผำท่ัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35125 1061010204          โรงเรียนวัดห้วยแห้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35126 1061010205          โรงเรียนบ้ำนร่องมะดูก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35127 1061010206          โรงเรียนบ้ำนหนองฝำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35128 1061010207          โรงเรียนบ้ำนหูช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35129 1061010208          โรงเรียนบ้ำนซับสุรำษฎร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35130 1061010209          โรงเรียนบ้ำนบุ่งฝำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35131 1061010210          โรงเรียนบ้ำนน  ำว่ิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35132 1061010211          โรงเรียนบ้ำนเขำน  ำโจน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35133 1061010212          โรงเรียนบ้ำนห้วยโศก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35134 1061010213          โรงเรียนชุมชนบ้ำนทุ่งนำงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

35135 1061010214          โรงเรียนบ้ำนน  ำรอบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35136 1061010215          โรงเรียนบ้ำนโกรกลึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35137 1061010216          โรงเรียนบ้ำนบุ่งกะเซอร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35138 1061010217          โรงเรียนวัดเขำผำแรต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35139 1061010218          โรงเรียนบ้ำนเนินมะค่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35140 1061010219          โรงเรียนบ้ำนหนองเจ๊กกวย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35141 1061010220          โรงเรียนบ้ำนห้วยทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35142 1061010221          โรงเรียนบ้ำนหนองม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35143 1061010222          โรงเรียนชุมชนบ้ำนประดู่ยืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35144 1061010223          โรงเรียนบ้ำนทุ่งสำมแท่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35145 1061010224          โรงเรียนบ้ำนหนองผักกำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35146 1061010225          โรงเรียนบ้ำนทัพยำยปอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35147 1061010226          โรงเรียนบ้ำนป่ำอ้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35148 1061010227          โรงเรียนวัดเขำฆ้องชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35149 1061010228          โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35150 1061010229          โรงเรียนบ้ำนคลองชะนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35151 1061010230          โรงเรียนบ้ำนเขำวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35152 1061010231          โรงเรียนบ้ำนบุ่งอ้ำยเจี ยม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35153 1061010232          โรงเรียนห้วยขำแข้งวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35154 1061010233          โรงเรียนบ้ำนท่ำมะนำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35155 1061010234          โรงเรียนบ้ำนโป่งสำมสิบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35156 1061010235          โรงเรียนบ้ำนห้วยเปล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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35157 1061010236          โรงเรียนบ้ำนปำงไม้ไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35158 1061010237          โรงเรียนบ้ำนนำไร่เดียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35159 1061010238          โรงเรียนวัดเขำพระยำสังฆำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35160 1061010239          โรงเรียนบ้ำนร่องตำที ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35161 1061010240          โรงเรียนบ้ำนเพชรน  ำผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35162 1061010241          โรงเรียนอนุบำลลำนสัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35163 1061010242          โรงเรียนบ้ำนโป่งข่อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35164 1061010243          โรงเรียนบ้ำนสมอทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35165 1061010244          โรงเรียนบ้ำนคลองแห้งวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35166 1061010245          โรงเรียนบ้ำนตล่ิงสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35167 1061010246          โรงเรียนบ้ำนหนองผักแพว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35168 1061010248          โรงเรียนบ้ำนหนองลันรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35169 1061010249          โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณบรรพต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35170 1061010250          โรงเรียนบ้ำนหนองมะสัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35171 1061010251          โรงเรียนบ้ำนหนองส่ีเหล่ียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35172 1061010252          โรงเรียนอนุบำลห้วยคต (บ้ำนชุมทหำรวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35173 1061010253          โรงเรียนอนุบำลห้วยคต สำขำบ้ำนหนองจอกพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35174 1061010254          โรงเรียนบ้ำนหินโหง่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35175 1061010255          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 58 (ห้วยคตสำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35176 1061010256          โรงเรียนบ้ำนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35177 1061012001          โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35178 1061012002          โรงเรียนสว่ำงอำรมณ์วิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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35179 1061012003          โรงเรียนหนองฉำงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35180 1061012004          โรงเรียนอุทัยวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35181 1061012005          โรงเรียนหนองเต่ำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35182 1061012006          โรงเรียนตลุกดู่วิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35183 1061012007          โรงเรียนบ่อยำงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35184 1061012008          โรงเรียนบ้ำนทุ่งนำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35185 1061012009          โรงเรียนพุทธมงคลวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35186 1061012010          โรงเรียนทุ่งโพวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35187 1061012011          โรงเรียนหนองขำหย่ำงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35188 1061012012          โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย อุทัยธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35189 1061012013          โรงเรียนบ้ำนไร่วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35190 1061012014          โรงเรียนกำรุ้งวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35191 1061012015          โรงเรียนทองหลำงวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35192 1061012016          โรงเรียนหนองจอกประชำนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35193 1061012017          โรงเรียนวังหินวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35194 1061012018          โรงเรียนลำนสักวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35195 1061012019          โรงเรียนร่องตำทีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35196 1061012020          โรงเรียนห้วยคตพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35197 1061012021          โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35198 1062010001          โรงเรียนบ้ำนเทพนคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35199 1062010002          โรงเรียนบ้ำนไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35200 1062010003          โรงเรียนบ้ำนท่ำตะคร้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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35201 1062010004          โรงเรียนปรำสำทอนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35202 1062010005          โรงเรียนบ้ำนท่ำเสล่ียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35203 1062010006          โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35204 1062010007          โรงเรียนบ้ำนใหม่สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35205 1062010008          โรงเรียนบ้ำนหงษ์ทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35206 1062010009          โรงเรียนบ้ำนเทียมเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35207 1062010010          โรงเรียนยำงเลียงรำษฎร์พัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35208 1062010011          โรงเรียนบ้ำนเขำน  ำเพชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35209 1062010012          โรงเรียนบ้ำนปำงเรือ(จุฬำสงเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35210 1062010013          โรงเรียนอ่ำงทองพัฒนำ(สนง.สลำกกินแบ่งสงเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35211 1062010015          โรงเรียนประชำรัฐพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35212 1062010016          โรงเรียนบ้ำนไตรตรึงษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35213 1062010017          โรงเรียนบ้ำนวังประดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35214 1062010018          โรงเรียนบ้ำนดงตำจันทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35215 1062010019          โรงเรียนบ้ำนโนนโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35216 1062010020          โรงเรียนบ้ำนวังน  ำขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35217 1062010021          โรงเรียนสหวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35218 1062010022          โรงเรียนบ้ำนทรงธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35219 1062010023          โรงเรียนวัดรำษฎร์เจริญพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35220 1062010024          โรงเรียนบ้ำนไทรย้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35221 1062010025          โรงเรียนบ้ำนสุวรรณภูมิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35222 1062010026          โรงเรียนหนองบัวรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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35223 1062010027          โรงเรียนวัดอุทุมพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35224 1062010028          โรงเรียนบ้ำนน  ำโท้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35225 1062010029          โรงเรียนบ้ำนโนนสมอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35226 1062010030          โรงเรียนบ้ำนบ่อตำโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35227 1062010031          โรงเรียนบ้ำนตลุกงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35228 1062010032          โรงเรียนบ้ำนคลองเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35229 1062010033          โรงเรียนบ้ำนโขมงหัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35230 1062010034          โรงเรียนบ้ำนวังโบสถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35231 1062010035          โรงเรียนบ้ำนสระสิงห์โต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35232 1062010036          โรงเรียนชุมชนบ้ำนคณฑี(ประสิทธ์ิอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35233 1062010037          โรงเรียนบ้ำนหนองเต่ำสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35234 1062010038          โรงเรียนบ้ำนคลองสีนวล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35235 1062010039          โรงเรียนบ้ำนธ ำมรงค์(รองประชำสงเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35236 1062010042          โรงเรียนอนุบำลเมืองก ำแพงเพชร(บ้ำนนครชุม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35237 1062010043          โรงเรียนวัดพระบรมธำตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35238 1062010044          โรงเรียนสำธิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35239 1062010045          โรงเรียนบ้ำนทุ่งเศรษฐี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35240 1062010046          โรงเรียนบ้ำนโนนม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35241 1062010047          โรงเรียนบ้ำนทุ่งสวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35242 1062010048          โรงเรียนบ้ำนศรีไกรลำศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35243 1062010049          โรงเรียนบ้ำนปำงขนุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35244 1062010050          โรงเรียนบ้ำนนำบ่อค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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35245 1062010051          โรงเรียนนำรีรำษฎร์สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35246 1062010052          โรงเรียนบ้ำนชัยภูมิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35247 1062010053          โรงเรียนแนะน ำรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35248 1062010054          โรงเรียนผินสหรำษฎร์พัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35249 1062010055          โรงเรียนบ้ำนเขำวังเย่ียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35250 1062010056          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเอง 1 (ทุ่งโพธ์ิทะเล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35251 1062010057          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเอง 2 (บ่อทอง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35252 1062010058          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเอง 3 (แปดอ้อม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35253 1062010059          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเอง 4 (บ้ำนใหม่ศรีอุบล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35254 1062010060          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเอง 5 (สระเตย) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35255 1062010061          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเอง 6 (หนองปล้อง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35256 1062010062          โรงเรียนวัดคูยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35257 1062010063          โรงเรียนวัดอรัญญิกำวำสน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35258 1062010064          โรงเรียนบ้ำนเกำะน  ำโจน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35259 1062010065          โรงเรียนบ้ำนลำนหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35260 1062010066          โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35261 1062010067          โรงเรียนคลองใหญ่วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35262 1062010068          โรงเรียนบ้ำนหนองรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35263 1062010069          โรงเรียนนิยมรำษฎร์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35264 1062010070          โรงเรียนจ ำรูญชัยพฤกษ์รำษฎร์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35265 1062010071          โรงเรียนบ้ำนมอสมบัติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35266 1062010072          โรงเรียนบ้ำนวังทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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35267 1062010073          โรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำมุ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35268 1062010074          โรงเรียนบ้ำนคลองใหญ่ใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35269 1062010075          โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิสวัสด์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35270 1062010076          โรงเรียนอนุบำลก ำแพงเพชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35271 1062010077          โรงเรียนบ้ำนหนองกรด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35272 1062010078          โรงเรียนบ้ำนล ำมะโกรก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35273 1062010079          โรงเรียนบ้ำนหนองสะแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35274 1062010080          โรงเรียนประชำสันติภำพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35275 1062010081          โรงเรียนบ้ำนบ่อสำมแสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35276 1062010082          โรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองปลิง(นำคอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35277 1062010083          โรงเรียนบ้ำนน  ำดิบ(ศรีก ำแพงอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35278 1062010084          โรงเรียนบ้ำนคลองห้วยทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35279 1062010085          โรงเรียนบ้ำนเกำะสะบ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35280 1062010086          โรงเรียนบ้ำนท่ำเสำกระโดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35281 1062010087          โรงเรียนบ้ำนทุ่งตำพุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35282 1062010089          โรงเรียนบ้ำนดำดทองเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35283 1062010090          โรงเรียนบ้ำนหนองใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35284 1062010091          โรงเรียนบ้ำนวังตะเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35285 1062010092          โรงเรียนบ้ำนหนองขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35286 1062010093          โรงเรียนอนุบำลไทรงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35287 1062010094          โรงเรียนบ้ำนเนินส ำรำญรำษฎร์พัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35288 1062010095          โรงเรียนอนุบำลไทรงำม สำขำบ้ำนหนองไม้แดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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35289 1062010096          โรงเรียนบ้ำนหนองหัวควำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35290 1062010097          โรงเรียนบ้ำนพำนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35291 1062010098          โรงเรียนบ้ำนโนนจ่ัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35292 1062010099          โรงเรียนบ้ำนบ่อแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35293 1062010100          โรงเรียนห้วยใหญ่ยำงงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35294 1062010101          โรงเรียนบ้ำนทุ่งมหำศำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35295 1062010102          โรงเรียนบ้ำนแก้วสุวรรณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35296 1062010103          โรงเรียนบ้ำนทุ่งมหำชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35297 1062010104          โรงเรียนบ้ำนป่ำถ่ัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35298 1062010105          โรงเรียนบ้ำนแม่บัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35299 1062010106          โรงเรียนบ้ำนหัวยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35300 1062010107          โรงเรียนบ้ำนหนองคล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35301 1062010108          โรงเรียนบ้ำนวังโขน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35302 1062010109          โรงเรียนบ้ำนจิกคันช้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35303 1062010110          โรงเรียนบ้ำนโนนใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35304 1062010111          โรงเรียนบ้ำนเนินกรอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35305 1062010112          โรงเรียนบ้ำนหนองทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35306 1062010113          โรงเรียนบ้ำนใหม่สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35307 1062010114          โรงเรียนบ้ำนหนองไม้กอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35308 1062010115          โรงเรียนอ่อนวิมลรำษฎร์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35309 1062010116          โรงเรียนย่ังยืนรำษฎร์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35310 1062010117          โรงเรียนบ้ำนจิกลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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35311 1062010118          โรงเรียนบ้ำนหนองแม่แตง (ธรรมศำสตร์อำสำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35312 1062010119          โรงเรียนบ้ำนตอรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35313 1062010120          โรงเรียนบ้ำนไผ่ตำสุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35314 1062010121          โรงเรียนหนองลวกรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35315 1062010122          โรงเรียนสิริแก้วเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35316 1062010123          โรงเรียนบ้ำนคุยป่ำยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35317 1062010124          โรงเรียนบ้ำนเขำคีริส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35318 1062010125          โรงเรียนบ้ำนหนองโสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35319 1062010126          โรงเรียนบ้ำนเมืองพำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35320 1062010127          โรงเรียนบ้ำนทุ่งรวงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35321 1062010128          โรงเรียนบ้ำนบึงลูกนก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35322 1062010129          โรงเรียนบ้ำนบึงพิไกร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35323 1062010131          โรงเรียนบ้ำนวังเฉลียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35324 1062010132          โรงเรียนบ้ำนไร่ดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35325 1062010133          โรงเรียนบ้ำนคุยบ้ำนโอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35326 1062010134          โรงเรียนบ้ำนนำป่ำแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35327 1062010135          โรงเรียนบ้ำนคุยแขวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35328 1062010136          โรงเรียนวัดโพธำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35329 1062010137          โรงเรียนบ้ำนหนองตำกล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35330 1062010138          โรงเรียนบ้ำนท่ำไม้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35331 1062010139          โรงเรียนบ้ำนวังชะโอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35332 1062010140          โรงเรียนบ้ำนเก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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35333 1062010141          โรงเรียนบ้ำนวังไม้แดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35334 1062010142          โรงเรียนบ้ำนสมอโคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35335 1062010143          โรงเรียนบ้ำนน  ำดิบมะพร้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35336 1062010144          โรงเรียนบ้ำนเขำสว่ำงอำรมณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35337 1062010145          โรงเรียนชุมชนบ้ำนเขำแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35338 1062010146          โรงเรียนบ้ำนใหม่เขำนิยม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35339 1062010147          โรงเรียนอนุบำลพรำนกระต่ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35340 1062010148          โรงเรียนบ้ำนพรำนกระต่ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35341 1062010149          โรงเรียนบ้ำนลำนสะเดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35342 1062010150          โรงเรียนบ้ำนนำนอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35343 1062010151          โรงเรียนบ้ำนลำนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35344 1062010152          โรงเรียนบ้ำนลำนกระทิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35345 1062010153          โรงเรียนบ้ำนคุยป่ำรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35346 1062010154          โรงเรียนบ้ำนหนองทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35347 1062010155          โรงเรียนบ้ำนวังมะค่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35348 1062010156          โรงเรียนบ้ำนวังตะแบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35349 1062010157          โรงเรียนบ้ำนคุยประดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35350 1062010158          โรงเรียนหนองแขมประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35351 1062010159          โรงเรียนบ้ำนห้วยน  ำใส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35352 1062010160          โรงเรียนบ้ำนหนองหัววัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35353 1062010162          โรงเรียนบ้ำนทุ่งน  ำตก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35354 1062010163          โรงเรียนบ้ำนบำงลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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35355 1062010164          โรงเรียนบ้ำนลำนไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35356 1062010165          โรงเรียนบ้ำนคลองห้วยยั ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35357 1062010167          โรงเรียนบ้ำนลำนช้ำงท่ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35358 1062010168          โรงเรียนบ้ำนสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35359 1062010169          โรงเรียนบ้ำนแคทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35360 1062010170          โรงเรียนบ้ำนหนองจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35361 1062010171          โรงเรียนบ้ำนจันทิมำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35362 1062010172          โรงเรียนบ้ำนช่องลม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35363 1062010173          โรงเรียนบ้ำนเกศกำสร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35364 1062010174          โรงเรียนบ้ำนปรือพันไถ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35365 1062010175          โรงเรียนบ้ำนบึงกระดำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35366 1062010176          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 16 (บ้ำนโนนพลวง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35367 1062010177          โรงเรียนบ้ำนอินทรำนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35368 1062010178          โรงเรียนบ้ำนคุยมะม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35369 1062010179          โรงเรียนบ้ำนเด่นพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35370 1062010180          โรงเรียนบ้ำนบึงทับแรต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35371 1062010181          โรงเรียนบ้ำนหนองละม่ังทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35372 1062010182          โรงเรียนบ้ำนลำนตำบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35373 1062010183          โรงเรียนบ้ำนประชำสุขสันต์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35374 1062010184          โรงเรียนบ้ำนหร่ำยกำร้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35375 1062010185          โรงเรียนวัฒนรำษฎร์ศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35376 1062010186          โรงเรียนบ้ำนอำชำนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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35377 1062010187          โรงเรียนอนุบำลลำนกระบือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35378 1062010188          โรงเรียนบ้ำนปลักไม้ด ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35379 1062010189          โรงเรียนบ้ำนหนองแขม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35380 1062010190          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองบำงระก ำ 5 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35381 1062010191          โรงเรียนบ้ำนหนองปำกดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35382 1062010192          โรงเรียนบ้ำนประดำเจ็ดรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35383 1062010193          โรงเรียนบ้ำนใหม่สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35384 1062010194          โรงเรียนบ้ำนหนองหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35385 1062010195          โรงเรียนบ้ำนทรำยทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35386 1062010196          โรงเรียนบ้ำนหนองมะเกำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35387 1062010197          โรงเรียนบ้ำนบึงมำลย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35388 1062010198          โรงเรียนบ้ำนสุรเดชสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35389 1062010199          โรงเรียนบ้ำนโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35390 1062010200          โรงเรียนบ้ำนมะเด่ือชุมพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35391 1062010201          โรงเรียนอนุบำลโกสัมพีนคร(บ้ำนท่ำคูณ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35392 1062010202          โรงเรียนบ้ำนไร่ล ำปำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35393 1062010203          โรงเรียนบ้ำนไทยทวี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35394 1062010204          โรงเรียนบ้ำนดงซ่อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35395 1062010205          โรงเรียนบ้ำนคลองเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35396 1062010206          โรงเรียนบ้ำนหนองวัวด ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35397 1062010207          โรงเรียนบ้ำนโนนสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35398 1062010208          โรงเรียนบ้ำนหนองแดน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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35399 1062010209          โรงเรียนบ้ำนหนองแดน สำขำบ้ำนโละโคะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35400 1062010210          โรงเรียนบ้ำนเกำะรำกเสียด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35401 1062010211          โรงเรียนบ้ำนวังชมภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35402 1062010212          โรงเรียนบ้ำนท่ำนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35403 1062010213          โรงเรียนบ้ำนใหม่พัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35404 1062010214          โรงเรียนยอดประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35405 1062010215          โรงเรียนบ้ำนลำนดอกไม้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35406 1062010216          โรงเรียนบ้ำนเกำะพิมูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35407 1062012001          โรงเรียนก ำแพงเพชรพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35408 1062012002          โรงเรียนวชิรปรำกำรวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35409 1062012003          โรงเรียนทุ่งโพธ์ิทะเลพิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35410 1062012004          โรงเรียนวัชรวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35411 1062012005          โรงเรียนคณฑีพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35412 1062012006          โรงเรียนนำบ่อค ำวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35413 1062012007          โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35414 1062012008          โรงเรียนวังตะเคียนประชำนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35415 1062012009          โรงเรียนหนองกองพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35416 1062012010          โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก ำแพงเพชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35417 1062012011          โรงเรียนไทรงำมพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35418 1062012012          โรงเรียนบ่อแก้ววิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35419 1062012013          โรงเรียนพรำนกระต่ำยพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35420 1062012014          โรงเรียนพิไกรวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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35421 1062012015          โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35422 1062012016          โรงเรียนลำนกระบือวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35423 1062012017          โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยำภำ 2 ก ำแพงเพชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35424 1062012018          โรงเรียนรำษฎร์ปรีชำวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35425 1062012019          โรงเรียนโกสัมพีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35426 1062020001          โรงเรียนบ้ำนคลองใหญ่ใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35427 1062020002          โรงเรียนรอดนิลวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35428 1062020003          โรงเรียนบ้ำนใหม่เจริญสุข สำขำบ้ำนคลองป่ินโตประชำสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35429 1062020004          โรงเรียนบ้ำนสุขส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35430 1062020005          โรงเรียนบ้ำนคลองพลูประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35431 1062020006          โรงเรียนอนุบำลคลองลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35432 1062020007          โรงเรียนบ้ำนบึงหล่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35433 1062020008          โรงเรียนบ้ำนมอแดง(สิงห์ทองประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35434 1062020009          โรงเรียนบ้ำนท่ำช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35435 1062020010          โรงเรียนบ้ำนใหม่เจริญสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35436 1062020011          โรงเรียนบ้ำนพรหมมำสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35437 1062020012          โรงเรียนบ้ำนคลองน  ำไหลใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35438 1062020013          โรงเรียนบ้ำนโชคชัยพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35439 1062020014          โรงเรียนบ้ำนทะเลพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35440 1062020015          โรงเรียนบ้ำนท่ำข้ำมสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35441 1062020016          โรงเรียนชุมชนบ้ำนคลองลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35442 1062020017          โรงเรียนบ้ำนปำกคลองลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

35443 1062020018          โรงเรียนบ้ำนใหม่ธงชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35444 1062020019          โรงเรียนบ้ำนแปลงส่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35445 1062020020          โรงเรียนบ้ำนคลองเตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35446 1062020021          โรงเรียนบ้ำนโป่งน  ำร้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35447 1062020022          โรงเรียนบ้ำนคลองไพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35448 1062020023          โรงเรียนบ้ำนคลองสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35449 1062020024          โรงเรียนบ้ำนคลองสมบูรณ์ สำขำบ้ำนคลองสมุย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35450 1062020025          โรงเรียนบ้ำนคลองมดแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35451 1062020026          โรงเรียนบ้ำนคลองมดแดง สำขำบ้ำนใหม่ชุมนุมไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35452 1062020027          โรงเรียนบ้ำนคลองมดแดง สำขำป่ำคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35453 1062020028          โรงเรียนบ้ำนท่ำมะเขือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35454 1062020029          โรงเรียนบ้ำนเพชรนิยม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35455 1062020030          โรงเรียนบ้ำนมอสมบูรณ์มิตรภำพท่ี 189 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35456 1062020031          โรงเรียนบ้ำนหนองปรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35457 1062020032          โรงเรียนบ้ำนคลองแขยงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35458 1062020033          โรงเรียนสักงำมประชำสรรค์(เกษตรศำสตร์อนุสรณ์37) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35459 1062020034          โรงเรียนบ้ำนปำงลับแล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35460 1062020035          โรงเรียนบ้ำนดอนขวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35461 1062020036          โรงเรียนบ้ำนโนนตำรอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35462 1062020037          โรงเรียนบ้ำนเกำะตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35463 1062020038          โรงเรียนชุมชนบ้ำนโค้งไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35464 1062020039          โรงเรียนบ้ำนหัวรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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35465 1062020040          โรงเรียนบ้ำนวังโป่งพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35466 1062020042          โรงเรียนบ้ำนสระตำพรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35467 1062020043          โรงเรียนบ้ำนดงด ำมิตรภำพท่ี 88 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35468 1062020044          โรงเรียนบ้ำนโคกเลำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35469 1062020045          โรงเรียนบ้ำนดอนโค้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35470 1062020046          โรงเรียนวัดคูหำสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35471 1062020047          โรงเรียนวัดคูหำสวรรค์ สำขำบ้ำนโอ่งทำนรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35472 1062020048          โรงเรียนประชำรำษฎร์สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35473 1062020049          โรงเรียนบ้ำนเปำะสวอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35474 1062020050          โรงเรียนบ้ำนใหม่หนองยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35475 1062020051          โรงเรียนบ้ำนบ่อกระบำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35476 1062020052          โรงเรียนบ้ำนหนองบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35477 1062020053          โรงเรียนบ้ำนศรีเกษตรพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35478 1062020054          โรงเรียนบ้ำนศรีสมบูรณ์พัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35479 1062020055          โรงเรียนคีรีวงศ์วัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35480 1062020056          โรงเรียนบ้ำนปำงมะนำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35481 1062020057          โรงเรียนอนุบำลปำงมะค่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35482 1062020058          โรงเรียนบ้ำนพัดโบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35483 1062020059          โรงเรียนบ้ำนหนองน  ำแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35484 1062020060          โรงเรียนบ้ำนเขำพริกไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35485 1062020061          โรงเรียนบ้ำนศรีไพศำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35486 1062020062          โรงเรียนบ้ำนคลองสะพำนช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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35487 1062020063          โรงเรียนบ้ำนส่องตำแล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35488 1062020064          โรงเรียนบ้ำนโป่งแต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35489 1062020065          โรงเรียนบ้ำนวังน  ำพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35490 1062020066          โรงเรียนบ้ำนวังน  ำพัฒนำ สำขำบ้ำนบ่อหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35491 1062020067          โรงเรียนบ้ำนเกำะแก้วอนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35492 1062020068          โรงเรียนอนุบำลขำณุวรลักษบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35493 1062020069          โรงเรียนบ้ำนหนองกระทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35494 1062020071          โรงเรียนบ้ำนอุดมสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35495 1062020072          โรงเรียนบ้ำนวังพลับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35496 1062020073          โรงเรียนบ้ำนหนองตะเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35497 1062020074          โรงเรียนวัดพัฒนรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35498 1062020075          โรงเรียนบ้ำนเกำะฝ้ำย (รำษฎร์อุทิศวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35499 1062020076          โรงเรียนบ้ำนบึงเสือเต้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35500 1062020077          โรงเรียนวัดปรีชำรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35501 1062020078          โรงเรียนบ้ำนบึงหล่มสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35502 1062020079          โรงเรียนบ้ำนหัวเสลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35503 1062020080          โรงเรียนบ้ำนโป่งดู่ประชำอุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35504 1062020082          โรงเรียนบ้ำนวังน  ำซึม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35505 1062020083          โรงเรียนบ้ำนวังตำช่วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35506 1062020085          โรงเรียนบ้ำนหนองชุมแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35507 1062020086          โรงเรียนบ้ำนช่องลม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35508 1062020087          โรงเรียนบ้ำนนำเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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35509 1062020088          โรงเรียนบ้ำนห้วยแก้วสำมัคคีธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35510 1062020089          โรงเรียนบ้ำนไร่ดอนแตง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35511 1062020090          โรงเรียนบ้ำนเขำพริกอนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35512 1062020091          โรงเรียนบ้ำนหนองช้ำงงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35513 1062020092          โรงเรียนบ้ำนหนองปล้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35514 1062020093          โรงเรียนบ้ำนวังล้อมร ำลึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35515 1062020094          โรงเรียนบ้ำนวังหำมแห ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35516 1062020095          โรงเรียนบ้ำนจิตตมำสพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35517 1062020096          โรงเรียนบ้ำนวังหัวแหวนพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35518 1062020097          โรงเรียนบ้ำนหนองชะแอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35519 1062020098          โรงเรียนชุมชนบ้ำนสลกบำตร(วันครู 2504) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35520 1062020099          โรงเรียนบ้ำนโนนปอแดง(รัฐพินิจประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35521 1062020100          โรงเรียนบ้ำนรังแถว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35522 1062020101          โรงเรียนวชิรสำรศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35523 1062020102          โรงเรียนวัดสว่ำงอำรมณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35524 1062020103          โรงเรียนบ้ำนหำดชะอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35525 1062020104          โรงเรียนวัดน้อยวรลักษณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35526 1062020105          โรงเรียนวัดหนองเหมือด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35527 1062020106          โรงเรียนชุมชนประชำสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35528 1062020107          โรงเรียนพิบูลวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35529 1062020108          โรงเรียนบ้ำนถนนงำม (มิตรภำพท่ี 27) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35530 1062020110          โรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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35531 1062020111          โรงเรียนหนองปรือประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35532 1062020112          โรงเรียนประชำรักษ์ศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35533 1062020113          โรงเรียนบ้ำนหนองผักหนำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35534 1062020114          โรงเรียนบ้ำนท่ำพุทรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35535 1062020115          โรงเรียนวัดคลองเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35536 1062020116          โรงเรียนบ้ำนคลองแขยง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35537 1062020117          โรงเรียนบ้ำนป่ำเหียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35538 1062020118          โรงเรียนบ้ำนวังบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35539 1062020119          โรงเรียนวัดแสงอุทัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35540 1062020120          โรงเรียนบ้ำนสำมแยก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35541 1062020121          โรงเรียนอนุบำลคลองขลุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35542 1062020122          โรงเรียนบ้ำนหนองจอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35543 1062020123          โรงเรียนบ้ำนโนนมะกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35544 1062020124          โรงเรียนบ้ำนแม่ลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35545 1062020125          โรงเรียนวัดคงคำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35546 1062020126          โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35547 1062020127          โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ สำขำบ้ำนท่ำมะขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35548 1062020128          โรงเรียนบ้ำนห้วยน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35549 1062020129          โรงเรียนบ้ำนร้อยไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35550 1062020130          โรงเรียนบ้ำนมำบคล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35551 1062020131          โรงเรียนบ้ำนวังหันน  ำดึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35552 1062020132          โรงเรียนบ้ำนทุ่งหันตรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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35553 1062020133          โรงเรียนบ้ำนวังแขม (สว่ำงชัยวงษ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35554 1062020134          โรงเรียนบ้ำนไร่ใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35555 1062020136          โรงเรียนบ้ำนบ่อทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35556 1062020137          โรงเรียนบ้ำนบึงลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35557 1062020138          โรงเรียนอนุบำลวังไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35558 1062020139          โรงเรียนบ้ำนสำมเรือน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35559 1062020140          โรงเรียนอ่ำงทองรำษฎร์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35560 1062020141          โรงเรียนบ้ำนกระโดนเตี ย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35561 1062020142          โรงเรียนบ้ำนหนองเม่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35562 1062020143          โรงเรียนบ้ำนหนองทองหล่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35563 1062020144          โรงเรียนบ้ำนช้ำงคับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35564 1062020145          โรงเรียนบ้ำนทรัพย์มะนำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35565 1062020147          โรงเรียนบ้ำนนิคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35566 1062020148          โรงเรียนบ้ำนวังตะล่อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35567 1062020150          โรงเรียนบ้ำนวังน  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35568 1062020151          โรงเรียนบ้ำนคลองยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35569 1062020152          โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ำยสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35570 1062020153          โรงเรียนวัดพิกุลทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35571 1062020154          โรงเรียนวัดอุเบกขำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35572 1062020156          โรงเรียนบ้ำนหนองโมก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35573 1062020157          โรงเรียนบ้ำนถำวรวัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35574 1062020158          โรงเรียนบ้ำนบึงส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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35575 1062020159          โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35576 1062020160          โรงเรียนบ้ำนศรีอุดมธัญญะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35577 1062020161          โรงเรียนอนุบำลทรำยทองวัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35578 1062020162          โรงเรียนบ้ำนวังน  ำแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35579 1062020163          โรงเรียนบ้ำนหนองนกชุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35580 1062020164          โรงเรียนบ้ำนถนนน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35581 1062020165          โรงเรียนบ้ำนชุมนำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35582 1062020166          โรงเรียนบ้ำนคลองสุขใจ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35583 1062020167          โรงเรียนบ้ำนทุ่งทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35584 1062020168          โรงเรียนบ้ำนดงเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35585 1062020169          โรงเรียนบ้ำนเพชรมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35586 1062020170          โรงเรียนบ้ำนไพรสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35587 1062020171          โรงเรียนบ้ำนคลองปลำสร้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35588 1062020172          โรงเรียนบ้ำนปำงตำไว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35589 1062020173          โรงเรียนบ้ำนตำกฟ้ำพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35590 1062020174          โรงเรียนบ้ำนคลองลึกพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35591 1062020175          โรงเรียนบ้ำนไผ่ยำวสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35592 1062020176          โรงเรียนบ้ำนท่ำขึ น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35593 1062020177          โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35594 1062020178          โรงเรียนบ้ำนหนองหล่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35595 1062020179          โรงเรียนบ้ำนคลองขุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35596 1062020180          โรงเรียนบ้ำนท่ำขึ น สำขำบ้ำนคลองพร้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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35597 1062020181          โรงเรียนอนุบำลปำงศิลำทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35598 1062020182          โรงเรียนบ้ำนหินดำตรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35599 1062020183          โรงเรียนบ้ำนหนองหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35600 1062020184          โรงเรียนบ้ำนเขำน  ำอุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35601 1062020185          โรงเรียนบ้ำนมอเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35602 1062020186          โรงเรียนบ้ำนมอเจริญ สำขำบ้ำนใหม่เชียงรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35603 1062020187          โรงเรียนบ้ำนจอมทองพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35604 1062020188          โรงเรียนบ้ำนอุดมทรัพย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35605 1062020189          โรงเรียนบ้ำนซับใหญ่ศึกษำนำรีอนุสรณ์ 5 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35606 1062020190          โรงเรียนบ้ำนกระบวยทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35607 1062020191          โรงเรียนบ้ำนโนนพลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35608 1062020192          โรงเรียนบ้ำนสำมขำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35609 1062020193          โรงเรียนบ้ำนวังเจ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35610 1062020194          โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิเอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35611 1062020195          โรงเรียนบ้ำนทุ่งซ่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35612 1062020196          โรงเรียนบ้ำนหนองคล้ำพงษ์ทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35613 1062020197          โรงเรียนอนุบำลบึงสำมัคคี(บ้ำนทุ่งสนุ่น) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35614 1062020198          โรงเรียนบ้ำนดงเย็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35615 1062020199          โรงเรียนบ้ำนศรีทองสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35616 1062020200          โรงเรียนบ้ำนชำยเคือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35617 1062020201          โรงเรียนบ้ำนวังชะโอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35618 1062020202          โรงเรียนบ้ำนคอปล้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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35619 1062020203          โรงเรียนบ้ำนไผ่งำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35620 1062020204          โรงเรียนบ้ำนระหำนประชำศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35621 1062020205          โรงเรียนบ้ำนบึงสำมัคคีก ำแพงเขต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35622 1062022001          โรงเรียนคลองลำนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35623 1062022002          โรงเรียนสักงำมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35624 1062022003          โรงเรียนคลองลำนพัฒนำจินดำศักด์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35625 1062022004          โรงเรียนขำณุวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35626 1062022005          โรงเรียนโค้งไผ่วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35627 1062022006          โรงเรียนปำงมะค่ำวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35628 1062022007          โรงเรียนสลกบำตรวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35629 1062022008          โรงเรียนคลองขลุงรำษฎร์รังสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35630 1062022009          โรงเรียนวังแขมวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35631 1062022010          โรงเรียนวังไทรวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35632 1062022011          โรงเรียนทุ่งทรำยวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35633 1062022012          โรงเรียนปำงศิลำทองศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35634 1062022013          โรงเรียนระหำนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35635 1062100490          โรงเรียนทุ่งทรำยวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35636 1063010001          โรงเรียนบ้ำนตลุกกลำงทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35637 1063010002          โรงเรียนบ้ำนเนินมะล่ืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35638 1063010003          โรงเรียนบ้ำนลำนมะคร้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35639 1063010004          โรงเรียนบ้ำนคลองสัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35640 1063010005          โรงเรียนอนุบำลบ้ำนบ่อไม้หว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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35641 1063010006          โรงเรียนชุมชนบ้ำนป่ำมะม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35642 1063010007          โรงเรียนบ้ำนชะลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35643 1063010008          โรงเรียนบ้ำนลำนห้วยเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35644 1063010009          โรงเรียนบ้ำนตลุกป่ำตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35645 1063010010          โรงเรียนบ้ำนโป่งแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35646 1063010011          โรงเรียนบ้ำนหนองนกปีกกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35647 1063010012          โรงเรียนบ้ำนหนองกระทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35648 1063010013          โรงเรียนบ้ำนโพรงตะเข้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35649 1063010014          โรงเรียนบ้ำนชะลำดระฆัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35650 1063010015          โรงเรียนบ้ำนมูเซอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35651 1063010016          โรงเรียนบ้ำนลำนสำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35652 1063010017          โรงเรียนบ้ำนห้วยเหลือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35653 1063010018          โรงเรียนบ้ำนหนองแขม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35654 1063010019          โรงเรียนบ้ำนห้วยน่ึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35655 1063010020          โรงเรียนบ้ำนวังม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35656 1063010021          โรงเรียนบ้ำนหนองกระโห้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35657 1063010022          โรงเรียนชุมชนบ้ำนไม้งำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35658 1063010023          โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35659 1063010024          โรงเรียนบ้ำนลำนเต็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35660 1063010025          โรงเรียนบ้ำนหนองร่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35661 1063010026          โรงเรียนบ้ำนวังประจบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35662 1063010027          โรงเรียนน  ำดิบพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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35663 1063010028          โรงเรียนหนองเสือพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35664 1063010029          โรงเรียนบ้ำนสะแกเครือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35665 1063010030          โรงเรียนบ้ำนเกำะอ้ำยด้วน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35666 1063010031          โรงเรียนบ้ำนน  ำด้วน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35667 1063010033          โรงเรียนชุมชนบ้ำนวังหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35668 1063010034          โรงเรียนบ้ำนท่ำไม้แดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35669 1063010035          โรงเรียนบ้ำนไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35670 1063010036          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35671 1063010037          โรงเรียนบ้ำนคลองห้วยทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35672 1063010038          โรงเรียนบ้ำนท่ำเล่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35673 1063010039          โรงเรียนเด่นวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35674 1063010040          โรงเรียนวัดปำกห้วยไม้งำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35675 1063010041          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35676 1063010042          โรงเรียนตำกสินรำชำนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35677 1063010043          โรงเรียนอนุบำลตำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35678 1063010044          โรงเรียนศรีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35679 1063010045          โรงเรียนชูวิชำรำษฎร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35680 1063010046          โรงเรียนชุมชนบ้ำนแม่ยะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35681 1063010047          โรงเรียนบ้ำนแม่พะยวบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35682 1063010048          โรงเรียนสว่ำงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35683 1063010049          โรงเรียนบ้ำนตำกประถมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35684 1063010050          โรงเรียนบ้ำนหนองชะลำบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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35685 1063010051          โรงเรียนวัดพระธำตุน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35686 1063010052          โรงเรียนชุมชนวัดสันป่ำลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35687 1063010053          โรงเรียนอนุบำลรอดบ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35688 1063010054          โรงเรียนประชำพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35689 1063010055          โรงเรียนบ้ำนวังไม้ส้ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35690 1063010056          โรงเรียนบ้ำนปำกวัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35691 1063010057          โรงเรียนบ้ำนฉลอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35692 1063010058          โรงเรียนบ้ำนห้วยพลู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35693 1063010059          โรงเรียนบ้ำนท้องฟ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35694 1063010060          โรงเรียนขุนห้วยตำกพัฒนำศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35695 1063010061          โรงเรียนบ้ำนใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35696 1063010062          โรงเรียนบ้ำนดงยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35697 1063010063          โรงเรียนบ้ำนทุ่งกระเชำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35698 1063010064          โรงเรียนยำงโองน  ำวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35699 1063010065          โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35700 1063010066          โรงเรียนบ้ำนห้วยแม่บอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35701 1063010067          โรงเรียนบ้ำนแม่สลิด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35702 1063010068          โรงเรียนบ้ำนสันกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35703 1063010069          โรงเรียนบ้ำนยำงโองนอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35704 1063010070          โรงเรียนเสริมปัญญำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35705 1063010071          โรงเรียนบ้ำนเกำะลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35706 1063010072          โรงเรียนบ้ำนน  ำดิบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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35707 1063010073          โรงเรียนบ้ำนสันป่ำป๋วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35708 1063010074          โรงเรียนบ้ำนโสมง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35709 1063010075          โรงเรียนบ้ำนอูมวำบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35710 1063010076          โรงเรียนบ้ำนหินลำดนำไฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35711 1063010077          โรงเรียนบ้ำนหนองเชียงคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35712 1063010078          โรงเรียนชุมชนบ้ำนแม่ระวำนสองแคว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35713 1063010080          โรงเรียนบ้ำนท่ำไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35714 1063010081          โรงเรียนบ้ำนคลองไม้แดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35715 1063010082          โรงเรียนบ้ำนใหม่สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35716 1063010083          โรงเรียนบ้ำนวังโพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35717 1063010084          โรงเรียนบ้ำนดงลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35718 1063010085          โรงเรียนหมู่บ้ำนตัวอย่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35719 1063010086          โรงเรียนบ้ำนนำตำโพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35720 1063010087          โรงเรียนวังหวำยวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35721 1063010088          โรงเรียนบ้ำนปำกทำงเข่ือนภูมิพล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35722 1063010089          โรงเรียนบ้ำนวังไคร้มิตรภำพท่ี 102 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35723 1063010090          โรงเรียนอนุบำลบ้ำนท่ำปุย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35724 1063010091          โรงเรียนเข่ือนภูมิพล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35725 1063010092          โรงเรียนชุมชนชลประทำนรังสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35726 1063010093          โรงเรียนบ้ำนสำมเงำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35727 1063010094          โรงเรียนบ้ำนป่ำยำงใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35728 1063010095          โรงเรียนบ้ำนป่ำยำงตะวันตก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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35729 1063010096          โรงเรียนวัดสำมเงำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35730 1063010097          โรงเรียนบ้ำนท่ำปุยตก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35731 1063010098          โรงเรียนบ้ำนสบยม(น้อมมิตรอนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35732 1063010099          โรงเรียนอนุบำลวังเจ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35733 1063010100          โรงเรียนเด่นวัวรำษฎร์รังสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35734 1063010101          โรงเรียนดงซ่อมพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35735 1063010102          โรงเรียนบ้ำนใหม่เสรีธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35736 1063010103          โรงเรียนบ้ำนหนองปลำไหล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35737 1063010104          โรงเรียนบ้ำนผำผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35738 1063010105          โรงเรียนบ้ำนตะเคียนด้วน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35739 1063010106          โรงเรียนบ้ำนวังต ำลึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35740 1063010107          โรงเรียนบ้ำนนำโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35741 1063010108          โรงเรียนตชด.ค่ำยพระเจ้ำตำกสงเครำะห์ 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35742 1063010109          โรงเรียนบ้ำนประดำง(บุญธรรมจ ำปำอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35743 1063010110          โรงเรียนบ้ำนทุ่งกง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35744 1063010111          โรงเรียนบ้ำนท่ำตะคร้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35745 1063010112          โรงเรียนบ้ำนวังน  ำเย็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35746 1063010113          โรงเรียนบ้ำนหนองปลำไหล สำขำบ้ำนศรีคีรีรักษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35747 1063012001          โรงเรียนตำกพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35748 1063012002          โรงเรียนผดุงปัญญำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35749 1063012003          โรงเรียนวังหินกิตติวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35750 1063012004          โรงเรียนถนอมรำษฏร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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35751 1063012005          โรงเรียนวังประจบวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35752 1063012006          โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดตำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35753 1063012007          โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์ตำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35754 1063012008          โรงเรียนบ้ำนตำก(ประชำวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35755 1063012009          โรงเรียนทุ่งฟ้ำวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35756 1063012010          โรงเรียนสำมเงำวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35757 1063012011          โรงเรียนยกกระบัตรวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35758 1063012012          โรงเรียนนำโบสถ์พิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35759 1063012013          โรงเรียนวังเจ้ำวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35760 1063020001          โรงเรียนบ้ำนป่ำไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35761 1063020002          โรงเรียนบ้ำนแม่ระมำดน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35762 1063020003          โรงเรียนบ้ำนจกปก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35763 1063020004          โรงเรียนบ้ำนแม่ระมำดน้อยสำขำบ้ำนห้วยปูลิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35764 1063020005          โรงเรียนบ้ำนพะละ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35765 1063020006          โรงเรียนบ้ำนแม่ระมำดน้อยสำขำบ้ำนแพะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35766 1063020007          โรงเรียนบ้ำนขะเนจื อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35767 1063020008          โรงเรียนกลำโหมรำชเสนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35768 1063020009          โรงเรียนบ้ำนป่ำไร่เหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35769 1063020010          โรงเรียนบ้ำนขุนห้วยนกแล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35770 1063020011          โรงเรียนบ้ำนทุ่งมะขำมป้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35771 1063020012          โรงเรียนบ้ำนสันป่ำไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35772 1063020013          โรงเรียนท่ำนผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดำ สำขำบ้ำนห้วยกระทิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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35773 1063020014          โรงเรียนบ้ำนวังผำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35774 1063020016          โรงเรียนชุมชนบ้ำนแม่จะเรำบ้ำนทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35775 1063020017          โรงเรียนบ้ำนแม่จะเรำสองแคว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35776 1063020018          โรงเรียนบ้ำนห้วยบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35777 1063020019          โรงเรียนบ้ำนห้วยโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35778 1063020020          โรงเรียนบ้ำนน  ำหอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35779 1063020021          โรงเรียนบ้ำนต้นผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35780 1063020022          โรงเรียนบ้ำนแม่ระมำดรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35781 1063020023          โรงเรียนบ้ำนห้วยนกแล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35782 1063020024          โรงเรียนบ้ำนขุนห้วยแม่ท้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35783 1063020025          โรงเรียนบ้ำนสำมหม่ืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35784 1063020026          โรงเรียนท่ำนผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35785 1063020027          โรงเรียนชุมชนบ้ำนท่ำสองยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35786 1063020028          โรงเรียนบ้ำนแม่ต่ืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35787 1063020029          โรงเรียนบ้ำนทุ่งถ  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35788 1063020030          โรงเรียนบ้ำนแม่โพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35789 1063020031          โรงเรียนบ้ำนอู่หู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35790 1063020032          โรงเรียนชุมชนบ้ำนแม่ต้ำนรำษฎรบ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35791 1063020033          โรงเรียนบ้ำนขุนห้วยแม่ต้ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35792 1063020034          โรงเรียนบ้ำนแม่วะหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35793 1063020035          โรงเรียนบ้ำนแม่อมกิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35794 1063020036          โรงเรียนบ้ำนแม่สลิดหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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35795 1063020037          โรงเรียนบ้ำนแม่ระเมิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35796 1063020038          โรงเรียนบ้ำนแม่ระเมิงสำขำตะพิเดอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35797 1063020039          โรงเรียนบ้ำนแม่สละเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35798 1063020040          โรงเรียนบ้ำนแม่ออกผำรู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35799 1063020041          โรงเรียนบ้ำนแม่สละ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35800 1063020042          โรงเรียนบ้ำนห้วยนกกกสำขำบ้ำนจ่อคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35801 1063020043          โรงเรียนบ้ำนห้วยนกกก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35802 1063020044          โรงเรียนบ้ำนแม่อุสุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35803 1063020045          โรงเรียนบ้ำนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35804 1063020046          โรงเรียนบ้ำนแม่พลู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35805 1063020047          โรงเรียนบ้ำนปำงส้ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35806 1063020048          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 61 (บ้ำนห้วยยะอุ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35807 1063020049          โรงเรียนบ้ำนห้วยปลำหลด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35808 1063020050          โรงเรียนบ้ำนธงชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35809 1063020051          โรงเรียนบ้ำนห้วยม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35810 1063020052          โรงเรียนบ้ำนท่ำอำจ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35811 1063020053          โรงเรียนบ้ำนวังตะเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35812 1063020054          โรงเรียนบ้ำนแม่ตำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35813 1063020055          โรงเรียนบ้ำนหัวฝำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35814 1063020056          โรงเรียนบ้ำนค้ำงภิบำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35815 1063020057          โรงเรียนบ้ำนแม่ตำวใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35816 1063020058          โรงเรียนบ้ำนพะเด๊ะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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35817 1063020059          โรงเรียนบ้ำนปูแป้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35818 1063020060          โรงเรียนญำณวิศิษฎ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35819 1063020061          โรงเรียนวัดสว่ำงอำรมณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35820 1063020062          โรงเรียนบ้ำนแม่ละเมำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35821 1063020063          โรงเรียนบ้ำนม่อนหินเหล็กไฟ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35822 1063020064          โรงเรียนบ้ำนเจดีย์โคะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35823 1063020065          โรงเรียนบ้ำนห้วยไม้แป้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35824 1063020066          โรงเรียนบ้ำนแม่โกนเกน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35825 1063020067          โรงเรียนบ้ำนแม่กื ดหลวงกัญไชยมิตรภำพท่ี 182 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35826 1063020068          โรงเรียนบ้ำนแม่กื ดสำมท่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35827 1063020069          โรงเรียนบ้ำนแม่กำษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35828 1063020070          โรงเรียนบ้ำนน  ำดิบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35829 1063020071          โรงเรียนชุมชนบ้ำนแม่กุน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35830 1063020072          โรงเรียนบ้ำนแม่กุเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35831 1063020073          โรงเรียนบ้ำนแม่กุหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35832 1063020074          โรงเรียนบ้ำนห้วยผำลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35833 1063020075          โรงเรียนบ้ำนปูเต้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35834 1063020076          โรงเรียนบ้ำนแม่ตำวแพะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35835 1063020077          โรงเรียนบ้ำนแม่ตำวใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35836 1063020078          โรงเรียนชุมชนบ้ำนแม่ตำวกลำงมิตรภำพท่ี 26 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35837 1063020079          โรงเรียนบ้ำนแม่ปะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35838 1063020080          โรงเรียนบ้ำนแม่ปะเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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35839 1063020081          โรงเรียนบ้ำนแม่ปะใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35840 1063020082          โรงเรียนบ้ำนห้วยกะโหลก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35841 1063020083          โรงเรียนบ้ำนห้วยหินฝน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35842 1063020084          โรงเรียนแม่สอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35843 1063020085          โรงเรียนป่ำไม้อุทิศ 4 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35844 1063020086          โรงเรียนบ้ำนร่มเกล้ำ 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35845 1063020087          โรงเรียนบ้ำนร่มเกล้ำ 3 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35846 1063020088          โรงเรียนบ้ำนร่มเกล้ำ 4 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35847 1063020089          โรงเรียนบ้ำนป่ำคำใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35848 1063020090          โรงเรียนรวมไทยพัฒนำ 3 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35849 1063020091          โรงเรียนไทยรำษฎร์คีรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35850 1063020092          โรงเรียนรวมไทยพัฒนำ 6 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35851 1063020093          โรงเรียนอรุณเมธำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35852 1063020094          โรงเรียนบ้ำนช่องแคบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35853 1063020095          โรงเรียนบ้ำนขุนห้วยช่องแคบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35854 1063020096          โรงเรียนบ้ำนทีกะเป่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35855 1063020097          โรงเรียนชุมชนบ้ำนพบพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35856 1063020098          โรงเรียนบ้ำนหม่ืนฤำชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35857 1063020099          โรงเรียนบ้ำนห้วยน  ำนัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35858 1063020100          โรงเรียนรวมไทยพัฒนำ 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35859 1063020101          โรงเรียนรวมไทยพัฒนำ 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35860 1063020102          โรงเรียนรวมไทยพัฒนำ 4 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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35861 1063020103          โรงเรียนรวมไทยพัฒนำ 5 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35862 1063020104          โรงเรียนบ้ำนวำเล่ย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35863 1063020105          โรงเรียนบ้ำนมอเกอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35864 1063020106          โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนแม่ออกฮู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35865 1063020107          โรงเรียนบ้ำนยะพอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35866 1063020108          โรงเรียนบ้ำนแม่กลองใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35867 1063020109          โรงเรียนบ้ำนแม่กลองเก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35868 1063020110          โรงเรียนบ้ำนกล้อทอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35869 1063020111          โรงเรียนบ้ำนนุเซะโปล้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35870 1063020112          โรงเรียนท่ำนผู้หญิงวิไล อมำตยกุล (บ้ำนเปิงเคล่ิง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35871 1063020113          โรงเรียนบ้ำนแม่ละมุ้งวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35872 1063020114          โรงเรียนบ้ำนปรอผำโด้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35873 1063020115          โรงเรียนบ้ำนไม้กะพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35874 1063020116          โรงเรียนบ้ำนแม่กลองน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35875 1063020117          โรงเรียนขุนห้วยบ้ำนรุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35876 1063020118          โรงเรียนบ้ำนหนองหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35877 1063020119          โรงเรียนบ้ำนเซอทะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35878 1063020120          โรงเรียนสำมัคคีวิทยำสำขำบ้ำนอุ้มผำงคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35879 1063020121          โรงเรียนชุมชนบ้ำนอุ้มผำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35880 1063020122          โรงเรียนสำมัคคีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35881 1063020123          โรงเรียนบ้ำนปูเต้อ สำขำบ้ำนหนองน  ำเขียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35882 1063020124          โรงเรียนรวมไทยพัฒนำ 4 สำขำบ้ำนพะดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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35883 1063020125          โรงเรียนบ้ำนปำงส้ำน สำขำบ้ำนห้วยพลู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35884 1063020126          โรงเรียนไทยรำษฎร์คีรี สำขำบ้ำนสำมยอดดอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35885 1063020127          โรงเรียนบ้ำนห้วยปลำหลด(สำขำบ้ำนห้วยจะกือ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35886 1063020128          โรงเรียนบ้ำนถ  ำผำโด้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35887 1063022001          โรงเรียนแม่ระมำดวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35888 1063022002          โรงเรียนแม่จะเรำวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35889 1063022003          โรงเรียนท่ำสองยำงวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35890 1063022004          โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35891 1063022005          โรงเรียนแม่ปะวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35892 1063022006          โรงเรียนด่ำนแม่ละเมำวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35893 1063022007          โรงเรียนแม่กุวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35894 1063022008          โรงเรียนพบพระวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35895 1063022009          โรงเรียนอุ้มผำงวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35896 1063160268          โรงเรียนบ้ำนแม่จวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35897 1064010001          โรงเรียนวัดยำงเอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35898 1064010002          โรงเรียนวัดตำลเตี ย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35899 1064010003          โรงเรียนวัดคูหำสุวรรณ วันครู2504 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35900 1064010004          โรงเรียนบ้ำนสนำมบิน(ประชำศึกษำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35901 1064010005          โรงเรียนบ้ำนกล้วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35902 1064010006          โรงเรียนบ้ำนขวำง(น้อมประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35903 1064010007          โรงเรียนบ้ำนเพชรไฝ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35904 1064010008          โรงเรียนบ้ำนคลองด่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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35905 1064010009          โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35906 1064010010          โรงเรียนบ้ำนคลองปลำยนำ(สำขำบ้ำนไผ่ขวำง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35907 1064010011          โรงเรียนบ้ำนเหมืองตำมุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35908 1064010012          โรงเรียนวัดฤทธ์ิ(ค ำหม่ืนปทุมำนุสสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35909 1064010013          โรงเรียนบ้ำนสวนเหนือ(ประชำบ ำรุง 303) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35910 1064010014          โรงเรียนวัดคุ้งยำงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35911 1064010015          โรงเรียนบ้ำนสวนใต้(ครองประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35912 1064010016          โรงเรียนบ้ำนคลองปลำยนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35913 1064010017          โรงเรียนวัดวังแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35914 1064010018          โรงเรียนบ้ำนกระชงค์(ประชำอุทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35915 1064010019          โรงเรียนศรีมหำโพธ์ิ(ประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35916 1064010020          โรงเรียนบ้ำนบำงคลอง(รำษฎร์อุทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35917 1064010021          โรงเรียนอนุบำลสุโขทัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35918 1064010022          โรงเรียนบ้ำนปำกแคว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35919 1064010023          โรงเรียนบ้ำนบำงคลอง(สำมัคคีประชำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35920 1064010024          โรงเรียนวัดปำกพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35921 1064010025          โรงเรียนวัดลัดทรำยมูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35922 1064010026          โรงเรียนบ้ำนวังขวำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35923 1064010027          โรงเรียนบ้ำนหนองพยอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35924 1064010028          โรงเรียนบ้ำนจอมสังข์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35925 1064010029          โรงเรียนบ้ำนเมืองเก่ำ(ศรีอินทรำทิตย์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35926 1064010030          โรงเรียนวัดเชตุพน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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35927 1064010031          โรงเรียนบ้ำนมนต์คีรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35928 1064010032          โรงเรียนบ้ำนปำกคลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35929 1064010033          โรงเรียนบ้ำนวังตะคร้อ(ธนำคำรกรุงเทพฯ 5) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35930 1064010034          โรงเรียนบ้ำนวังวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35931 1064010035          โรงเรียนอนุบำลเมืองสุโขทัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35932 1064010036          โรงเรียนบ้ำนยำงซ้ำย(พรหมมำประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35933 1064010037          โรงเรียนบ้ำนหรรษำ(เจริญประชำนุเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35934 1064010038          โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชำบ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35935 1064010039          โรงเรียนบ้ำนวังทองแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35936 1064010040          โรงเรียนบ้ำนส ำนัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35937 1064010041          โรงเรียนบ้ำนไสยำศน์(รำษฎร์บูรณะ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35938 1064010042          โรงเรียนวัดหนองตำโชติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35939 1064010043          โรงเรียนบ้ำนรำวรังงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35940 1064010045          โรงเรียนบ้ำนตล่ิงชัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35941 1064010046          โรงเรียนบ้ำนวังหำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35942 1064010047          โรงเรียนบ้ำนคลองไผ่งำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35943 1064010048          โรงเรียนบ้ำนวังหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35944 1064010049          โรงเรียนบ้ำนลำนกระบือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35945 1064010050          โรงเรียนบ้ำนด่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35946 1064010051          โรงเรียนบ้ำนวังแดด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35947 1064010052          โรงเรียนบ้ำนวังโคนไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35948 1064010053          โรงเรียนบ้ำนหนองจัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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35949 1064010054          โรงเรียนอนุบำลบ้ำนด่ำนลำนหอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35950 1064010055          โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชำนวรวุฒิ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35951 1064010056          โรงเรียนบ้ำนหนองเฒ่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35952 1064010057          โรงเรียนบ้ำนวังโคนเปือย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35953 1064010058          โรงเรียนบ้ำนวังไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35954 1064010059          โรงเรียนบ้ำนปำกคลองร่วม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35955 1064010060          โรงเรียนบ้ำนวังน  ำขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35956 1064010061          โรงเรียนบ้ำนห้วยไคร้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35957 1064010062          โรงเรียนบ้ำนลำนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35958 1064010063          โรงเรียนบ้ำนวังลึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35959 1064010064          โรงเรียนบ้ำนหนองสองตอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35960 1064010065          โรงเรียนบ้ำนหนองตม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35961 1064010066          โรงเรียนหนองหญ้ำปล้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35962 1064010067          โรงเรียนบ้ำนหนองจิกตีนเนิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35963 1064010068          โรงเรียนบ้ำนหนองไม้กอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35964 1064010069          โรงเรียนบ้ำนวังตะคร้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35965 1064010070          โรงเรียนบ้ำนโตนด(คีรีมำศวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35966 1064010071          โรงเรียนบ้ำนปำกคลองเรือ(โพธ์ิโตนด) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35967 1064010072          โรงเรียนบ้ำนยำงแหลม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35968 1064010073          โรงเรียนบ้ำนเนินประดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35969 1064010074          โรงเรียนวัดหนองกก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35970 1064010075          โรงเรียนบ้ำนวังกร่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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35971 1064010076          โรงเรียนบ้ำนยำงเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35972 1064010077          โรงเรียนบ้ำนคลองน  ำเย็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35973 1064010078          โรงเรียนวัดดุสิดำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35974 1064010079          โรงเรียนอนุบำลคีรีมำศ(วัดบึง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35975 1064010080          โรงเรียนวัดลำยมิตรภำพท่ี 80 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35976 1064010082          โรงเรียนบ้ำนนำเชิงคีรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35977 1064010083          โรงเรียนบ้ำนขุนนำวัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35978 1064010084          โรงเรียนบ้ำนโว้งบ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35979 1064010085          โรงเรียนบ้ำนนำโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35980 1064010086          โรงเรียนบ้ำนน  ำลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35981 1064010087          โรงเรียนบ้ำนเขำทองผำงับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35982 1064010088          โรงเรียนบ้ำนน  ำพุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35983 1064010089          โรงเรียนบ้ำนลำนเอื อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35984 1064010090          โรงเรียนมหำตมำคำนธีนุสรณ์(น  ำตกสำยรุ้ง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35985 1064010091          โรงเรียนบ้ำนเนินยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35986 1064010092          โรงเรียนบ้ำนนำกำหลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35987 1064010093          โรงเรียนบ้ำนป้อมประชำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35988 1064010094          โรงเรียนบ้ำนนำไผ่ล้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35989 1064010095          โรงเรียนบ้ำนนำสระลอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35990 1064010096          โรงเรียนบ้ำนหนองตลับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35991 1064010097          โรงเรียนศรีคีรีมำศวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35992 1064010099          โรงเรียนบ้ำนสำมพวง(สำมัคคีพิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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35993 1064010100          โรงเรียนบ้ำนตะเข้ขำนสำมัคคีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35994 1064010101          โรงเรียนบ้ำนสำมพวง(สำขำบ้ำนหนองสีดำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35995 1064010102          โรงเรียนบ้ำนหนองกระด่ิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35996 1064010103          โรงเรียนบ้ำนล ำคลองยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35997 1064010104          โรงเรียนบ้ำนเนินพยอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35998 1064010105          โรงเรียนบ้ำนใหม่เจริญผล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
35999 1064010106          โรงเรียนบ้ำนหนองยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36000 1064010107          โรงเรียนหนองบัวเขำดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36001 1064010108          โรงเรียนวัดมุจลินทำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36002 1064010109          โรงเรียนสำมัคคีวิทยำ(สหกรณ์อุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36003 1064010110          โรงเรียนบ้ำนบึงหญ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36004 1064010111          โรงเรียนวัดปรักรัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36005 1064010112          โรงเรียนวัดกกแรต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36006 1064010113          โรงเรียนบ้ำนคลองตะเข้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36007 1064010114          โรงเรียนบ้ำนประดู่เฒ่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36008 1064010115          โรงเรียนบ้ำนกง(รำษฎร์อุทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36009 1064010116          โรงเรียนวัดสงฆำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36010 1064010118          โรงเรียนบ้ำนบำงสนิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36011 1064010119          โรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำปล้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36012 1064010120          โรงเรียนบ้ำนหนองสำมพญำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36013 1064010121          โรงเรียนวัดศรีเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36014 1064010122          โรงเรียนบ้ำนป่ำสัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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36015 1064010123          โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภำพท่ี 231 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36016 1064010124          โรงเรียนวัดคุ้งยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36017 1064010125          โรงเรียนบ้ำนโป่งแค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36018 1064010126          โรงเรียนวัดโบสถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36019 1064010127          โรงเรียนบ้ำนหนองกระทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36020 1064010128          โรงเรียนบ้ำนหนองมะเกลือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36021 1064010129          โรงเรียนวัดเสำหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36022 1064010130          โรงเรียนบ้ำนวังขวัญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36023 1064010131          โรงเรียนบ้ำนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36024 1064010132          โรงเรียนบ้ำนหนองเสำเถียร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36025 1064010133          โรงเรียนบ้ำนป่ำมะม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36026 1064010134          โรงเรียนบ้ำนดงเดือย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36027 1064010135          โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิหอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36028 1064010136          โรงเรียนวัดดงยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36029 1064010137          โรงเรียนบ้ำนยำงแดน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36030 1064010138          โรงเรียนบ้ำนดอนส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36031 1064010139          โรงเรียนบ้ำนหนองบัว(จิตพินิจประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36032 1064010140          โรงเรียนวัดท่ำฉนวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36033 1064010141          โรงเรียนวัดหำงตลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36034 1064010143          โรงเรียนบ้ำนน  ำเร่ือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36035 1064010144          โรงเรียนอนุบำลกงไกรลำศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36036 1064010145          โรงเรียนบ้ำนใหม่สุขเกษม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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36037 1064010146          โรงเรียนบ้ำนใหม่โพธ์ิทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36038 1064010147          โรงเรียนบ้ำนข่อยสองนำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36039 1064010148          โรงเรียนวัดทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36040 1064010149          โรงเรียนวัดเต่ำทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36041 1064010150          โรงเรียนวัดใหม่ไทยบ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36042 1064010151          โรงเรียนบ้ำนหนองตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36043 1064010152          โรงเรียนบ้ำนเกำะนอก(ประชำนุเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36044 1064012001          โรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36045 1064012002          โรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36046 1064012003          โรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36047 1064012004          โรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36048 1064012005          โรงเรียนตล่ิงชันวิทยำนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36049 1064012006          โรงเรียนหนองตูมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36050 1064012007          โรงเรียนบ้ำนสวนวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36051 1064012008          โรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36052 1064012009          โรงเรียนยำงซ้ำยพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36053 1064012010          โรงเรียนลิไทพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36054 1064012011          โรงเรียนอุดมดรุณี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36055 1064012012          โรงเรียนบ้ำนใหม่เจริญผลพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36056 1064020001          โรงเรียนบ้ำนดงคู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36057 1064020002          โรงเรียนบ้ำนห้วยไคร้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36058 1064020003          โรงเรียนบ้ำนห้วยต่ิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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36059 1064020004          โรงเรียนบ้ำนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36060 1064020005          โรงเรียนบ้ำนศำลำไก่ฟุบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36061 1064020006          โรงเรียนบ้ำนล ำโชค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36062 1064020007          โรงเรียนบ้ำนป่ำคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36063 1064020008          โรงเรียนบ้ำนแม่ท่ำแพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36064 1064020009          โรงเรียนบ้ำนห้วยหยวก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36065 1064020010          โรงเรียนบ้ำนแก่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36066 1064020011          โรงเรียนบ้ำนศรีสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36067 1064020012          โรงเรียนบ้ำนปำกคะยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36068 1064020013          โรงเรียนบ้ำนตึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36069 1064020014          โรงเรียนวัดภูนก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36070 1064020015          โรงเรียนบ้ำนนำต้นจ่ัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36071 1064020016          โรงเรียนบ้ำนหมอนสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36072 1064020017          โรงเรียนม่อนจ ำศีล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36073 1064020018          โรงเรียนบ้ำนดงย่ำปำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36074 1064020019          โรงเรียนบ้ำนแม่คุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36075 1064020020          โรงเรียนบ้ำนห้วยตม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36076 1064020021          โรงเรียนบ้ำนป่ำงิ ว(รำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36077 1064020022          โรงเรียนบ้ำนแม่รำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36078 1064020023          โรงเรียนบ้ำนทุ่งพล้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36079 1064020024          โรงเรียนบ้ำนดอยไก่เข่ีย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36080 1064020025          โรงเรียนวัดวังค่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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36081 1064020026          โรงเรียนบ้ำนห้วยสักตะเพียนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36082 1064020027          โรงเรียนบ้ำนแม่ส ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36083 1064020028          โรงเรียนบ้ำนแม่ส ำ(สำขำบ้ำนไร่ใน) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36084 1064020029          โรงเรียนบ้ำนท่ำโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36085 1064020030          โรงเรียนบ้ำนดอนระเบียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36086 1064020032          โรงเรียนแม่สำนสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36087 1064020033          โรงเรียนบ้ำนปำกสำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36088 1064020034          โรงเรียนบ้ำนสันหีบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36089 1064020036          โรงเรียนบ้ำนแม่สำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36090 1064020037          โรงเรียนบ้ำนแม่ฮู้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36091 1064020038          โรงเรียนบ้ำนปำงสำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36092 1064020039          โรงเรียนบ้ำนโป่งตีนต่ัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36093 1064020040          โรงเรียนบ้ำนสุเม่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36094 1064020041          โรงเรียนบ้ำนปำกสิน(ต้นประชำนุเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36095 1064020042          โรงเรียนบ้ำนแม่เทิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36096 1064020043          โรงเรียนบ้ำนร้องตลำด(ประชำนุเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36097 1064020044          โรงเรียนบ้ำนห้วยโป้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36098 1064020045          โรงเรียนบ้ำนสะท้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36099 1064020046          โรงเรียนบ้ำนผำเวียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36100 1064020047          โรงเรียนไชยะวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36101 1064020048          โรงเรียนบ้ำนป่ำกล้วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36102 1064020049          โรงเรียนหมอนสูงประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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36103 1064020050          โรงเรียนบ้ำนวังยำยมำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36104 1064020051          โรงเรียนบ้ำนท่ำชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36105 1064020052          โรงเรียนบ้ำนเมืองเก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36106 1064020053          โรงเรียนวัดตล่ิงชัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36107 1064020054          โรงเรียนหนองช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36108 1064020055          โรงเรียนบ้ำนพระปรำงค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36109 1064020057          โรงเรียนวัดโบรำณหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36110 1064020058          โรงเรียนวัดแสนตอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36111 1064020059          โรงเรียนบ้ำนสำรจิตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36112 1064020060          โรงเรียนบ้ำนดงยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36113 1064020061          โรงเรียนบ้ำนเกำะน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36114 1064020062          โรงเรียนบ้ำนป่ำยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36115 1064020063          โรงเรียนหนองอ้อบ ำเพ็ญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36116 1064020064          โรงเรียนบ้ำนหนองอ้อ(รำษฏร์สำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36117 1064020065          โรงเรียนวัดเกำะน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36118 1064020066          โรงเรียนบ้ำนใหม่(รำษฎร์สำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36119 1064020067          โรงเรียนหำดเสี ยววิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36120 1064020068          โรงเรียนอนุบำลศรีสัชนำลัย(บ้ำนหำดสูง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36121 1064020069          โรงเรียนบ้ำนหนองกระด่ี(บำงประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36122 1064020070          โรงเรียนบ้ำนวงฆ้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36123 1064020071          โรงเรียนบ้ำนหนองยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36124 1064020072          โรงเรียนบ้ำนเกำะตำเลี ยง(ทองดีประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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36125 1064020073          โรงเรียนวัดโพธำรำม(บุญมำกพิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36126 1064020074          โรงเรียนบ้ำนคลองตำล(กระจ่ำงจินดำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36127 1064020076          โรงเรียนบ้ำนเตว็ดนอก(สร้อยสนประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36128 1064020077          โรงเรียนบ้ำนเตว็ดกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36129 1064020078          โรงเรียนวัดศรีสังวร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36130 1064020079          โรงเรียนบ้ำนเกำะวงษ์เกียรต์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36131 1064020080          โรงเรียนบ้ำนทับผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36132 1064020081          โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36133 1064020082          โรงเรียนบ้ำนสันติสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36134 1064020083          โรงเรียนบ้ำนเขำดินไพรวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36135 1064020084          โรงเรียนบัำนเขำดินไพรวัน(สำขำโซกเปือย) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36136 1064020085          โรงเรียนบ้ำนวังตำมน(น้อยประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36137 1064020086          โรงเรียนบ้ำนนำขุนไกร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36138 1064020087          โรงเรียนบ้ำนวังพิกุล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36139 1064020088          โรงเรียนบ้ำนวังสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36140 1064020089          โรงเรียนบ้ำนซ่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36141 1064020090          โรงเรียนบ้ำนปำกคลองแดน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36142 1064020091          โรงเรียนบ้ำนนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36143 1064020093          โรงเรียนบ้ำนไร่(ส ำนักงำนสลำกกินแบ่งสงเครำะห์155) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36144 1064020094          โรงเรียนบ้ำนดอนจันทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36145 1064020095          โรงเรียนบ้ำนบุ่งสัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36146 1064020097          โรงเรียนบ้ำนรำวต้นจันทน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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36147 1064020098          โรงเรียนบ้ำนวังไฟไหม้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36148 1064020099          โรงเรียนบ้ำนท่ำมักกะสัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36149 1064020100          โรงเรียนบ้ำนวังทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36150 1064020101          โรงเรียนวัดวังทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36151 1064020103          โรงเรียนบ้ำนวังลึก(ยุวนำฎชนูทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36152 1064020104          โรงเรียนบ้ำนโคกกะทือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36153 1064020105          โรงเรียนวัดวังใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36154 1064020106          โรงเรียนวัดเตว็ดใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36155 1064020107          โรงเรียนประชำอุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36156 1064020108          โรงเรียนบ้ำนสันติพิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36157 1064020109          โรงเรียนบ้ำนหนองแหน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36158 1064020110          โรงเรียนวัดเกำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36159 1064020111          โรงเรียนเทวัญอ ำนวยวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36160 1064020112          โรงเรียนอนุบำลศรีส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36161 1064020113          โรงเรียนวัดบ้ำนกรุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36162 1064020114          โรงเรียนวัดคลองโป่ง(ธรรมภำณบ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36163 1064020115          โรงเรียนวัดคลองกระจง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36164 1064020116          โรงเรียนวัดกรงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36165 1064020117          โรงเรียนบ้ำนโป่งมะขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36166 1064020118          โรงเรียนบ้ำนไผ่ตะล่อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36167 1064020119          โรงเรียนชุมชนบ้ำนคลองยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36168 1064020120          โรงเรียนบ้ำนวังแร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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36169 1064020121          โรงเรียนบ้ำนคลองวังทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36170 1064020122          โรงเรียนบ้ำนท่ำทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36171 1064020123          โรงเรียนวัดหนองชุมแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36172 1064020124          โรงเรียนบ้ำนหนองป่ำตอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36173 1064020125          โรงเรียนบ้ำนถนนพระร่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36174 1064020126          โรงเรียนบ้ำนดงไทยวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36175 1064020127          โรงเรียนบ้ำนโบสถ์โพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36176 1064020128          โรงเรียนบ้ำนเขำทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36177 1064020130          โรงเรียนมิตรภำพท่ี 38(บ้ำนหนองเรียง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36178 1064020131          โรงเรียนบ้ำนบ่อแปดร้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36179 1064020132          โรงเรียนบ้ำนป่ำมะม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36180 1064020133          โรงเรียนบ้ำนป่ำเลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36181 1064020134          โรงเรียนวัดปำกน  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36182 1064020135          โรงเรียนบ้ำนไม้งำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36183 1064020136          โรงเรียนสำมัคคีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36184 1064020137          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 30 (ศรีสังวร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36185 1064020138          โรงเรียนบ้ำนป่ำกุมเกำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36186 1064020139          โรงเรียนวัดคุ้งยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36187 1064020140          โรงเรียนบ้ำนใหม่โพธ์ิงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36188 1064020141          โรงเรียนบ้ำนนำพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36189 1064020142          โรงเรียนบ้ำนขอนซุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36190 1064020143          โรงเรียนบ้ำนคลองแห้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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36191 1064020144          โรงเรียนวัดปำกคลองช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36192 1064020145          โรงเรียนบ้ำนขอนซุง สำขำบ้ำนวงพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36193 1064020146          โรงเรียนบ้ำนวัดโบสถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36194 1064020147          โรงเรียนวัดท่ำเกษม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36195 1064020148          โรงเรียนวัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36196 1064020149          โรงเรียนวัดท่ำทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36197 1064020150          โรงเรียนวัดท่ำช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36198 1064020151          โรงเรียนวัดไทรย้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36199 1064020152          โรงเรียนบ้ำนบึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36200 1064020153          โรงเรียนอนุบำลสวรรคโลก(คุ้งวำรีวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36201 1064020154          โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36202 1064020155          โรงเรียนวัดอัมพวนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36203 1064020156          โรงเรียนบ้ำนจันทโรภำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36204 1064020157          โรงเรียนบ้ำนหนองกลับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36205 1064020158          โรงเรียนวัดป่ำถ่อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36206 1064020159          โรงเรียนโรตำร่ีสวรรคโลก 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36207 1064020160          โรงเรียนศีกษำเกษตรศิลป์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36208 1064020161          โรงเรียนวัดศิริบูรณำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36209 1064020162          โรงเรียนบ้ำนทุ่งมหำชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36210 1064020163          โรงเรียนบ้ำนหนองแหน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36211 1064020164          โรงเรียนบ้ำนดงจันทน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36212 1064020165          โรงเรียนบ้ำนบึงงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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36213 1064020166          โรงเรียนบ้ำนบึงสวย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36214 1064020167          โรงเรียนบ้ำนน  ำขุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36215 1064020168          โรงเรียนวัดบ้ำนคลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36216 1064020169          โรงเรียนอนุบำลศรีนคร(ไทยธัญญำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36217 1064020170          โรงเรียนวัดบ้ำนเหมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36218 1064020171          โรงเรียนบ้ำนตำลพร้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36219 1064020172          โรงเรียนบ้ำนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36220 1064020173          โรงเรียนบ้ำนกลำงดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36221 1064020174          โรงเรียนบ้ำนหัวฝำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36222 1064020175          โรงเรียนบ้ำนโป่งฝำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36223 1064020176          โรงเรียนเชิงผำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36224 1064020177          โรงเรียนบ้ำนแม่บ่อทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36225 1064020178          โรงเรียนบ้ำนแม่ทุเลำใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36226 1064020179          โรงเรียนบ้ำนหนองผักบุ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36227 1064020180          โรงเรียนบ้ำนบึงบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36228 1064020181          โรงเรียนบ้ำนห้วยเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36229 1064020182          โรงเรียนบ้ำนไทยชนะศึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36230 1064020183          โรงเรียนบ้ำนสำมหลัง(ประชำรังสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36231 1064020184          โรงเรียนศรีเสล่ียมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36232 1064020185          โรงเรียนบ้ำนธำรน  ำทิพย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36233 1064020186          โรงเรียนบ้ำนวังธำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36234 1064020187          โรงเรียนบ้ำนโซกม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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36235 1064020188          โรงเรียนอนุบำลทุ่งเสล่ียม(บ้ำนเหมืองนำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36236 1064020189          โรงเรียนบ้ำนท่ำชุม(ประชำอุทิศวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36237 1064020190          โรงเรียนบ้ำนท่ำเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36238 1064020191          โรงเรียนบ้ำนแม่ทุเลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36239 1064020192          โรงเรียนบ้ำนคลองส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36240 1064020193          โรงเรียนบ้ำนฝ่ังหม่ิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36241 1064020194          โรงเรียนบ้ำนธำรชะอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36242 1064020195          โรงเรียนบ้ำนหนองหม่ืนชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36243 1064020196          โรงเรียนบ้ำนกมลรำษฎร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36244 1064020198          โรงเรียนบ้ำนหนองรังสิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36245 1064020199          โรงเรียนบ้ำนแสงสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36246 1064020200          โรงเรียนบ้ำนท่ำวิเศษ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36247 1064020201          โรงเรียนบ้ำนลำนตำเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36248 1064022001          โรงเรียนเมืองเชลียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36249 1064022002          โรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36250 1064022003          โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36251 1064022004          โรงเรียนหนองปลำหมอวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36252 1064022005          โรงเรียนบ้ำนไร่พิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36253 1064022006          โรงเรียนวังทองวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36254 1064022007          โรงเรียนหนองกลับวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36255 1064022008          โรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36256 1064022009          โรงเรียนเมืองด้งวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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36257 1064022010          โรงเรียนขุนไกรพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36258 1064022011          โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36259 1064022012          โรงเรียนท่ำชัยวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36260 1064022013          โรงเรียนศรีนคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36261 1064022014          โรงเรียนทุ่งเสล่ียมชนูปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36262 1064022015          โรงเรียนชัยมงคลพิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36263 1065010001          โรงเรียนวัดงิ วงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36264 1065010002          โรงเรียนวัดจอมทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36265 1065010003          โรงเรียนวัดท่ำตะเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36266 1065010004          โรงเรียนบ้ำนเต็งส ำนัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36267 1065010005          โรงเรียนบ้ำนเขำฟ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36268 1065010006          โรงเรียนบ้ำนสะอัก(ประชำอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36269 1065010007          โรงเรียนวัดปำกห้วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36270 1065010008          โรงเรียนชุมชนท่ี 14 วัดดอนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36271 1065010009          โรงเรียนบ้ำนหนองกวำงลี (ประสิทธ์ิ-ประช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36272 1065010010          โรงเรียนบ้ำนร้องยุ้งข้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36273 1065010011          โรงเรียนบ้ำนน  ำด ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36274 1065010012          โรงเรียนบ้ำนหินลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36275 1065010014          โรงเรียนวัดบ้ำนไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36276 1065010015          โรงเรียนวัดจุฬำมณี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36277 1065010016          โรงเรียนวัดสว่ำงอำรมณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36278 1065010017          โรงเรียนบ้ำนหนองหัวยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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36279 1065010018          โรงเรียนวัดศรีรัตนำรำม(รัตนรำษฎร์สงเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36280 1065010019          โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน  ำมัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36281 1065010020          โรงเรียนวัดคุ้งวำรี(อ ำพันอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36282 1065010021          โรงเรียนวัดยำงเอน(ประชำนุเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36283 1065010022          โรงเรียนจ่ำกำรบุญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36284 1065010023          โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตก มิตรภำพท่ี 73 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36285 1065010024          โรงเรียนวัดอรัญญิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36286 1065010025          โรงเรียนวัดศรีวิสุทธำรำม(วิไลรำษฎร์อุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36287 1065010026          โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36288 1065010027          โรงเรียนนิคมบ้ำนกร่ำง(สำมัคคีสงเครำะห) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36289 1065010028          โรงเรียนบ้ำนแม่ระหัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36290 1065010029          โรงเรียนบ้ำนกร่ำง(พระขำวชัยสิทธ์ิ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36291 1065010030          โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรำนุเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36292 1065010031          โรงเรียนวัดแหลมโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36293 1065010032          โรงเรียนวัดยำง(มีมำนะวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36294 1065010033          โรงเรียนบ้ำนป่ำ(บิลอำสำประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36295 1065010034          โรงเรียนบ้ำนดงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36296 1065010035          โรงเรียนบ้ำนบึงกระดำน(เมธำประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36297 1065010036          โรงเรียนวัดบึงพระ(เหรียญ จ่ัน อนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36298 1065010037          โรงเรียนวัดพิกุลทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36299 1065010038          โรงเรียนวัดใหม่รำษฎร์ศรัทธำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36300 1065010039          โรงเรียนวัดไผ่ค่อม(แพรประชำอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

36301 1065010040          โรงเรียนบ้ำนตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36302 1065010041          โรงเรียนวัดแสงดำว(เทพประชำนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36303 1065010042          โรงเรียนชุมชนท่ี 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36304 1065010043          โรงเรียนบ้ำนพลำยชุมพล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36305 1065010044          โรงเรียนบ้ำนแหลมซ่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36306 1065010045          โรงเรียนบ้ำนหัววังกร่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36307 1065010046          โรงเรียนบ้ำนทองหลำง(พุ่มประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36308 1065010047          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 8(บ้ำนมะขำมสูง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36309 1065010048          โรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36310 1065010049          โรงเรียนวัดปำกพิงตะวันออก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36311 1065010050          โรงเรียนวัดปำกพิงตะวันตก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36312 1065010051          โรงเรียนบ้ำนวังยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36313 1065010052          โรงเรียนวัดบำงทรำย(หลวงพิณพลรำษฎร์ จู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36314 1065010053          โรงเรียนวัดไผ่หลงรำษฎร์เจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36315 1065010054          โรงเรียนวัดเสำหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36316 1065010055          โรงเรียนวัดบ้ำนใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36317 1065010056          โรงเรียนวัดท่ำโรงตะวันออก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36318 1065010057          โรงเรียนวัดท่ำโรงตะวันตก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36319 1065010058          โรงเรียนวัดอินทรีย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36320 1065010059          โรงเรียนวัดเนินมะคึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36321 1065010060          โรงเรียนวัดกรมธรรม์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36322 1065010061          โรงเรียนวัดศรีวนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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36323 1065010062          โรงเรียนวัดสมอแข(พิณพลรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36324 1065010063          โรงเรียนอนุบำลพิษณุโลก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36325 1065010064          โรงเรียนวัดโพธิญำณ(อ.ท.ผ.อุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36326 1065010065          โรงเรียนวัดมหำวนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36327 1065010066          โรงเรียนวัดตำปะขำวหำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36328 1065010068          โรงเรียนวัดสระโคล่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36329 1065010069          โรงเรียนสะพำนท่ี 3 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36330 1065010070          โรงเรียนวัดคุยม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36331 1065010071          โรงเรียนวัดหนองขำนำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36332 1065010072          โรงเรียนวัดคุยขวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36333 1065010073          โรงเรียนวัดบ้ำนดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36334 1065010074          โรงเรียนบ้ำนเรียงกระดก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36335 1065010075          โรงเรียนนิคมบำงระก ำ 1(รุ้งวิไล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36336 1065010076          โรงเรียนบ้ำนหนองแพงพวย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36337 1065010077          โรงเรียนวัดพรหมเกษร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36338 1065010078          โรงเรียนบ้ำนตะแบกงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36339 1065010079          โรงเรียนวัดวังแร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36340 1065010080          โรงเรียนวัดห้วงกระได ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36341 1065010081          โรงเรียนวัดหนองอ้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36342 1065010082          โรงเรียนวัดแตน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36343 1065010083          โรงเรียนวัดหนองพะยอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36344 1065010084          โรงเรียนบ้ำนห้วยชัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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36345 1065010085          โรงเรียนบ้ำนบำงแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36346 1065010086          โรงเรียนบ้ำนย่ำนใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36347 1065010087          โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36348 1065010088          โรงเรียนบ้ำนนำชักหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36349 1065010089          โรงเรียนบ้ำนท่ำนำงงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36350 1065010090          โรงเรียนบ้ำนกรุงกรัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36351 1065010091          โรงเรียนนิคมบำงระก ำ 6(ท่ำมะเกลือ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36352 1065010092          โรงเรียนบ้ำนคลองน  ำเย็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36353 1065010093          โรงเรียนรัฐรำษฎร์สงเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36354 1065010094          โรงเรียนนิคมบำงระก ำ 4(บำงระก ำชนูปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36355 1065010096          โรงเรียนบ้ำนใหม่เจริญธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36356 1065010097          โรงเรียนนิคมบำงระก ำ 2(รำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36357 1065010098          โรงเรียนบ้ำนหนองนำกวำงอั น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36358 1065010099          โรงเรียนวัดดอนอภัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36359 1065010100          โรงเรียนบ้ำนดงยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36360 1065010101          โรงเรียนวัดท่ำโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36361 1065010102          โรงเรียนวัดวังเป็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36362 1065010103          โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36363 1065010104          โรงเรียนบ้ำนคุยยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36364 1065010105          โรงเรียนวัดยำงแขวนอู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36365 1065010106          โรงเรียนบ่อวิทยบำงระก ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36366 1065010107          โรงเรียนคลองวัดไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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36367 1065010108          โรงเรียนบำงระก ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36368 1065010109          โรงเรียนบ้ำนตะโม่ประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36369 1065010110          โรงเรียนวัดโพธ์ิทองเจริญผล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36370 1065010111          โรงเรียนบ้ำนวังดำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36371 1065010112          โรงเรียนบ้ำนคุยมะตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36372 1065010113          โรงเรียนบ้ำนบัวจันทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36373 1065010114          โรงเรียนบ้ำนประดำประชำรำษฎร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36374 1065010115          โรงเรียนบ้ำนคลองเตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36375 1065010116          โรงเรียนวัดบึงกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36376 1065010117          โรงเรียนวัดปรือกระเทียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36377 1065010118          โรงเรียนบ้ำนเสวยซุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36378 1065010119          โรงเรียนบ้ำนปลักแรด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36379 1065010120          โรงเรียนวัดหล่ำยโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36380 1065010121          โรงเรียนบ้ำนหนองแขม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36381 1065010122          โรงเรียนวัดทุ่งชำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36382 1065010123          โรงเรียนวัดดงโคกขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36383 1065010124          โรงเรียนบ้ำนพันเสำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36384 1065010125          โรงเรียนประดู่มะค่ำประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36385 1065010126          โรงเรียนบ้ำนหล่ำยขำนำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36386 1065010127          โรงเรียนวัดโพธ์ิงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36387 1065010128          โรงเรียนวัดกรับพวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36388 1065010129          โรงเรียนวัดกระทุ่มยอดน  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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36389 1065010130          โรงเรียนวัดวังอิทก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36390 1065010131          โรงเรียนวัดกลำงสุริยวงศ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36391 1065010132          โรงเรียนนิคมบำงระก ำ 8(หนองปลวก) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36392 1065010133          โรงเรียนวัดหนองนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36393 1065010134          โรงเรียนบ้ำนหนองกรับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36394 1065010135          โรงเรียนบ้ำนหนองตะเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36395 1065010136          โรงเรียนบ้ำนหนองกุลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36396 1065010137          โรงเรียนวัดบึงบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36397 1065010138          โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36398 1065010139          โรงเรียนบ้ำนท่ำไม้งำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36399 1065010140          โรงเรียนบ้ำนใหม่คลองเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36400 1065010141          โรงเรียนบ้ำนคลองหนองเหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36401 1065012001          โรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36402 1065012002          โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36403 1065012003          โรงเรียนจ่ำนกร้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36404 1065012004          โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำภำคเหนือ พิษณุโลก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36405 1065012005          โรงเรียนวังน  ำคู้ศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36406 1065012006          โรงเรียนท่ำทองพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36407 1065012007          โรงเรียนดอนทองวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36408 1065012008          โรงเรียนบ้ำนกร่ำงวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36409 1065012009          โรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36410 1065012010          โรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย พิษณุโลก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

36411 1065012011          โรงเรียนบำงระก ำวิทยศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36412 1065012012          โรงเรียนชุมแสงสงครำม(อุดรคณำรักษ์อุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36413 1065012013          โรงเรียนประชำสงเครำะห์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36414 1065013001          โรงเรียนพิษณุโลกปัญญำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36415 1065020001          โรงเรียนวัดย่ำนยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36416 1065020002          โรงเรียนรำษฎร์เจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36417 1065020003          โรงเรียนรำษฎร์ด ำริ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36418 1065020005          โรงเรียนชุมชน 12 ท่ำตำลประชำสฤษฏ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36419 1065020006          โรงเรียนบ้ำนวังสำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36420 1065020007          โรงเรียนบ้ำนทุ่งน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36421 1065020008          โรงเรียนบ้ำนบุใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36422 1065020009          โรงเรียนประชำสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36423 1065020010          โรงเรียนวัดรำษฎร์สโมสร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36424 1065020011          โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36425 1065020012          โรงเรียนวัดบึงล ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36426 1065020013          โรงเรียนวัดแหลมพระธำตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36427 1065020014          โรงเรียนชุมชน 3บ้ำนเนินกุ่ม(ประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36428 1065020015          โรงเรียนบ้ำนท่ำยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36429 1065020016          โรงเรียนบ้ำนสระเศรษฐี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36430 1065020017          โรงเรียนบ้ำนใหม่ไพรมณี มิตรภำพ 118 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36431 1065020018          โรงเรียนบ้ำนหนองกลด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36432 1065020019          โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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36433 1065020020          โรงเรียนวัดบำงกระทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36434 1065020021          โรงเรียนศึกษำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36435 1065020022          โรงเรียนบ้ำนแม่เทียบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36436 1065020023          โรงเรียนวัดไพรสุวรรณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36437 1065020024          โรงเรียนวัดสิริสุทธำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36438 1065020025          โรงเรียนวัดใหม่รำษฎร์ทรงธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36439 1065020026          โรงเรียนวัดโคกสลุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36440 1065020027          โรงเรียนประชำสรรค์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36441 1065020028          โรงเรียนอภัยสุพรรณภูมิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36442 1065020029          โรงเรียนบ้ำนยำงโทน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36443 1065020030          โรงเรียนวัดท่ำนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36444 1065020031          โรงเรียนวัดท่ำมะขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36445 1065020033          โรงเรียนบ้ำนหนองสระพัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36446 1065020034          โรงเรียนวัดตำยม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36447 1065020035          โรงเรียนรัฐรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36448 1065020036          โรงเรียนวัดสนำมคลีตะวันตก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36449 1065020037          โรงเรียนวัดสนำมคลีตะวันออก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36450 1065020038          โรงเรียนองค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36451 1065020039          โรงเรียนบ้ำนโป่งปะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36452 1065020040          โรงเรียนบ้ำนเขำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36453 1065020041          โรงเรียนบ้ำนปำกยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36454 1065020042          โรงเรียนบ้ำนม่วงหอม(สนง.สลำกกินแบ่งสงเครำะห์43) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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36455 1065020043          โรงเรียนบ้ำนทุ่งเอี ยงสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36456 1065020044          โรงเรียนห้วยพลู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36457 1065020045          โรงเรียนบ้ำนแก่งกุลำสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36458 1065020046          โรงเรียนรำษฎร์อุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36459 1065020047          โรงเรียนวัดไชยนำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36460 1065020048          โรงเรียนบ้ำนบึงพร้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36461 1065020049          โรงเรียนบ้ำนดินทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36462 1065020050          โรงเรียนบ้ำนซ ำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36463 1065020051          โรงเรียนชุมชน 2 บ้ำนกกไม้แดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36464 1065020052          โรงเรียนบ้ำนเนินสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36465 1065020053          โรงเรียนวัดท่ำหม่ืนรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36466 1065020054          โรงเรียนสำมัคคีประชำรำษฎร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36467 1065020055          โรงเรียนบ้ำนแสงสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36468 1065020056          โรงเรียนบ้ำนดงน้อยปล่ังทองค ำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36469 1065020057          โรงเรียนบ้ำนหินประกำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36470 1065020058          โรงเรียนบ้ำนใหม่ชัยเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36471 1065020059          โรงเรียนบ้ำนซ ำหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36472 1065020060          โรงเรียนบ้ำนนำพรำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36473 1065020061          โรงเรียนบ้ำนใหม่พนมทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36474 1065020062          โรงเรียนบ้ำนป่ำขนุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36475 1065020063          โรงเรียนบ้ำนน  ำริน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36476 1065020064          โรงเรียนบ้ำนหนองปรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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36477 1065020065          โรงเรียนบ้ำนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36478 1065020066          โรงเรียนบ้ำนน  ำยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36479 1065020067          โรงเรียนชุมชน 15 บ้ำนเนินสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36480 1065020068          โรงเรียนบ้ำนคลองดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36481 1065020069          โรงเรียนบ้ำนหนองงำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36482 1065020070          โรงเรียนสำมัคคีธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36483 1065020071          โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36484 1065020072          โรงเรียนวัดพันชำลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36485 1065020073          โรงเรียนบ้ำนเนินไม้แดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36486 1065020074          โรงเรียนบ้ำนเนินทองรำษฎร์พัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36487 1065020075          โรงเรียนบ้ำนวังไม้ตอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36488 1065020076          โรงเรียนวัดหนองตำเรือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36489 1065020077          โรงเรียนบ้ำนแถววังน  ำใสสำมัคคี (คุรุรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36490 1065020078          โรงเรียนบ้ำนถ  ำเต่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36491 1065020079          โรงเรียนบ้ำนแม่ระกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36492 1065020080          โรงเรียนบ้ำนเข็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36493 1065020081          โรงเรียนบ้ำนดงพลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36494 1065020082          โรงเรียนวัดดงข่อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36495 1065020083          โรงเรียนบึงรำชนก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36496 1065020084          โรงเรียนคุรุประชำชนูทิศ(วันครู 2504) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36497 1065020085          โรงเรียนบ้ำนเขำสมอแคลง(ริ วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36498 1065020086          โรงเรียนวัดบำงสะพำนประพันธ์ชนำนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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36499 1065020087          โรงเรียนบ้ำนวังพรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36500 1065020088          โรงเรียนพิณพลรำษฎร์ ตั งตรงจิตร 12 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36501 1065020089          โรงเรียนบ้ำนวังตำดรำษฎร์อุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36502 1065020090          โรงเรียนบ้ำนแก่งจูงนำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36503 1065020091          โรงเรียนป่ำไม้อุทิศ 6(ค่ำยลูกเสือแก่งซอง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36504 1065020092          โรงเรียนบ้ำนวังนกแอ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36505 1065020093          โรงเรียนบ้ำนวังดินสอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36506 1065020094          โรงเรียนบ้ำนป่ำมะกรูด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36507 1065020095          โรงเรียนบ้ำนน  ำพรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36508 1065020096          โรงเรียนบ้ำนท่ำข้ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36509 1065020097          โรงเรียนบ้ำนแก่งสฤษด์ิเสนำอุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36510 1065020098          โรงเรียนบ้ำนซ ำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปรำกำรอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36511 1065020099          โรงเรียนบ้ำนตอเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36512 1065020100          โรงเรียนบ้ำนไผ่ใหญ่(ด ำรงค์อุทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36513 1065020101          โรงเรียนวัดทำงลัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36514 1065020102          โรงเรียนวัดวังพิกุล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36515 1065020103          โรงเรียนบ้ำนคลองเป็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36516 1065020104          โรงเรียนบ้ำนคลองเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36517 1065020105          โรงเรียนบ้ำนวังประดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36518 1065020106          โรงเรียนบ้ำนสะเดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36519 1065020107          โรงเรียนบ้ำนหนองพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36520 1065020108          โรงเรียนบ้ำนเจริญผล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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36521 1065020109          โรงเรียนบ้ำนคลองแร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36522 1065020110          โรงเรียนบ้ำนซ ำรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36523 1065020111          โรงเรียนบ้ำนชมภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36524 1065020112          โรงเรียนบ้ำนน  ำปำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36525 1065020113          โรงเรียนวัดปลวกง่ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36526 1065020114          โรงเรียนรักไทยร่มเกล้ำอุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36527 1065020115          โรงเรียนชุมชนบ้ำนไทรย้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36528 1065020116          โรงเรียนบ้ำนหนองขมิ น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36529 1065020117          โรงเรียนบ้ำนเขำดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36530 1065020118          โรงเรียนบ้ำนพุกระโดน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36531 1065020119          โรงเรียนบ้ำนโคกวังสำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36532 1065020120          โรงเรียนบ้ำนผำรังหมี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36533 1065020121          โรงเรียนบ้ำนเนินมะปรำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36534 1065020122          โรงเรียนเนินดินรำษฎร์อุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36535 1065020123          โรงเรียนบ้ำนใหม่ทองประเสริฐ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36536 1065020124          โรงเรียนบ้ำนหนองขอนประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36537 1065020125          โรงเรียนบ้ำนหนองไม้ยำงด ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36538 1065020126          โรงเรียนบ้ำนพัฒนำดงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36539 1065020127          โรงเรียนบ้ำนผำท่ำพล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36540 1065020128          โรงเรียนบ้ำนน้อยซุ้มขี เหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36541 1065020129          โรงเรียนบ้ำนล ำภำศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36542 1065020130          โรงเรียนหัวเขำรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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36543 1065020131          โรงเรียนบ้ำนใหม่สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36544 1065020132          โรงเรียนบ้ำนห้วยบ่อทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36545 1065020133          โรงเรียนวัดบ้ำนมุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36546 1065020134          โรงเรียนบ้ำนวังโพรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36547 1065020135          โรงเรียนบ้ำนวังขวัญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36548 1065020136          โรงเรียนบ้ำนเขำเขียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36549 1065020137          โรงเรียนบ้ำนทุ่งยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36550 1065020138          โรงเรียนบ้ำนหนองดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36551 1065020139          โรงเรียนบ้ำนวังดินเหนียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36552 1065020140          โรงเรียนบ้ำนวังยำง (รำษฎร์สำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36553 1065020141          โรงเรียนบ้ำนไทรดงยั ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36554 1065022001          โรงเรียนเนินกุ่มวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36555 1065022002          โรงเรียนบำงกระทุ่มพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36556 1065022003          โรงเรียนวังทองพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36557 1065022004          โรงเรียนสฤษด์ิเสนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36558 1065022005          โรงเรียนหนองพระพิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36559 1065022006          โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36560 1065022007          โรงเรียนบ้ำนกลำงพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36561 1065022008          โรงเรียนเนินสะอำดวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36562 1065022009          โรงเรียนน  ำรินพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36563 1065022010          โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36564 1065022011          โรงเรียนเนินมะปรำงศึกษำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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36565 1065022012          โรงเรียนวังโพรงพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36566 1065022013          โรงเรียนไทรย้อยพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36567 1065030001          โรงเรียนบ้ำนนำเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36568 1065030002          โรงเรียนบ้ำนนำฟองแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36569 1065030003          โรงเรียนบ้ำนนำขุมคัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36570 1065030004          โรงเรียนบ้ำนนำทุ่งใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36571 1065030005          โรงเรียนนครไทยวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36572 1065030006          โรงเรียนบ้ำนหนองน  ำสร้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36573 1065030007          โรงเรียนบ้ำนหนองลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36574 1065030008          โรงเรียนประชำสงเครำะห์พิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36575 1065030009          โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36576 1065030010          โรงเรียนกัลยำณิวัฒนำ 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36577 1065030011          โรงเรียนบ้ำนนำไก่เข่ีย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36578 1065030012          โรงเรียนบ้ำนน  ำลอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36579 1065030013          โรงเรียนบ้ำนนำคล้ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36580 1065030014          โรงเรียนบ้ำนบุ่งผล ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36581 1065030015          โรงเรียนบ้ำนน  ำกุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36582 1065030016          โรงเรียนบ้ำนนำแฝก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36583 1065030017          โรงเรียนบ้ำนท่ำหินลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36584 1065030018          โรงเรียนชุมชน 8 รำษฎร์อุทิศพิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36585 1065030019          โรงเรียนบ้ำนหนองแห้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36586 1065030020          โรงเรียนบ้ำนโป่งกะเฌอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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36587 1065030021          โรงเรียนบ้ำนห้วยตีนต่ัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36588 1065030022          โรงเรียนบ้ำนห้วยน  ำไซ (สำขำร่องกล้ำวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36589 1065030023          โรงเรียนบ้ำนห้วยน  ำไซ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36590 1065030024          โรงเรียนชุมชน 17 บ้ำนนำตำดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36591 1065030025          โรงเรียนสหภำพแรงงำนกำรไฟฟ้ำนครหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36592 1065030026          โรงเรียนบ้ำนป่ำรวก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36593 1065030027          โรงเรียนบ้ำนน  ำเลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36594 1065030028          โรงเรียนบ้ำนบ่อโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36595 1065030029          โรงเรียนบ้ำนน  ำคลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36596 1065030030          โรงเรียนบ้ำนหนองกระดำษ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36597 1065030031          โรงเรียนบ้ำนป่ำซ่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36598 1065030032          โรงเรียนบ้ำนพร้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36599 1065030033          โรงเรียนบ้ำนห้วยทรำยทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36600 1065030034          โรงเรียนบ้ำนแยง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36601 1065030035          โรงเรียนบ้ำนเข็กใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36602 1065030036          โรงเรียนเกษตรสุขรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36603 1065030037          โรงเรียนบ้ำนถ  ำพริก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36604 1065030038          โรงเรียนบ้ำนหนองหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36605 1065030039          โรงเรียนบ้ำนแก่งทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36606 1065030040          โรงเรียนบ้ำนยำงโกลน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36607 1065030041          โรงเรียนบ้ำนบุ่งตำรอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36608 1065030042          โรงเรียนบ้ำนบุ่งปลำฝำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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36609 1065030043          โรงเรียนบ้ำนกกม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36610 1065030044          โรงเรียนบ้ำนน  ำพริก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36611 1065030045          โรงเรียนบำงยำงพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36612 1065030046          โรงเรียนบ้ำนน  ำตำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36613 1065030047          โรงเรียนบ้ำนหลังเขำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36614 1065030048          โรงเรียนบ้ำนหนองกะท้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36615 1065030049          โรงเรียนบ้ำนนำโพธ์ินำจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36616 1065030050          โรงเรียนบ้ำนแก่งหว้ำแก่งไฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36617 1065030051          โรงเรียนบ้ำนนำหนอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36618 1065030052          โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36619 1065030053          โรงเรียนบ้ำนป่ำคำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36620 1065030054          โรงเรียนบ้ำนห้วยเฮี ย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36621 1065030055          โรงเรียนบ้ำนห้วยกอกพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36622 1065030056          โรงเรียนศิริรำษฎร์พัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36623 1065030058          โรงเรียนบ้ำนลำดคื อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36624 1065030059          โรงเรียนบ้ำนห้วยทรำยเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36625 1065030060          โรงเรียนบ้ำนชำติตระกำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36626 1065030061          โรงเรียนบ้ำนนำเปอะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36627 1065030062          โรงเรียนบ้ำนปำกรอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36628 1065030063          โรงเรียนบ้ำนนำจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36629 1065030064          โรงเรียนบ้ำนท่ำสะแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36630 1065030065          โรงเรียนบ้ำนห้วยท้องฟำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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36631 1065030066          โรงเรียนบ้ำนขอนสองสลึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36632 1065030067          โรงเรียนบ้ำนนำม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36633 1065030068          โรงเรียนบ้ำนน  ำจวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36634 1065030069          โรงเรียนบ้ำนร่มเกล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36635 1065030070          โรงเรียนบ้ำนนำตอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36636 1065030071          โรงเรียนบ้ำนขุนน  ำคับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36637 1065030072          โรงเรียนบ้ำนขวดน  ำมัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36638 1065030073          โรงเรียนวัดบ่อภำค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36639 1065030075          โรงเรียนชุมชนวัดบ้ำนดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36640 1065030076          โรงเรียนบ้ำนน  ำทองน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36641 1065030077          โรงเรียนบ้ำนห้วยน  ำปลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36642 1065030078          โรงเรียนบ้ำนนำหล่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36643 1065030079          โรงเรียนบ้ำนเนินทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36644 1065030080          โรงเรียนบ้ำนเนินสุวรรณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36645 1065030081          โรงเรียนบ้ำนห้วยเหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36646 1065030082          โรงเรียนบ้ำนนำล้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36647 1065030083          โรงเรียนบ้ำนน  ำภำคน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36648 1065030084          โรงเรียนบ้ำนป่ำแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36649 1065030085          โรงเรียนบ้ำนสวนเม่ียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36650 1065030086          โรงเรียนบ้ำนห้วยช้ำงแทง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36651 1065030087          โรงเรียนบ้ำนหนองขำหย่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36652 1065030088          โรงเรียนบ้ำนห้วยหมำกหล่ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

36653 1065030089          โรงเรียนบ้ำนโคกใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36654 1065030090          โรงเรียนบ้ำนแก่งบัวค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36655 1065030091          โรงเรียนวัดท้องโพลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36656 1065030092          โรงเรียนวัดทุ่งตำเปรี ยว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36657 1065030093          โรงเรียนวัดสมอสุวรรณำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36658 1065030094          โรงเรียนวัดวังงิ วงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36659 1065030095          โรงเรียนบ้ำนคลองตกวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36660 1065030096          โรงเรียนวัดเขำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36661 1065030097          โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36662 1065030098          โรงเรียนผดุงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36663 1065030099          โรงเรียนหนองสะแกประชำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36664 1065030100          โรงเรียนวัดเซิงหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36665 1065030101          โรงเรียนวัดหนองมะคัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36666 1065030102          โรงเรียนวัดทับยำยเชียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36667 1065030103          โรงเรียนทับยำยเชียงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36668 1065030104          โรงเรียนวัดนำขุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36669 1065030105          โรงเรียนวัดเมมสุวรรณำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36670 1065030106          โรงเรียนวัดท่ำช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36671 1065030107          โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36672 1065030108          โรงเรียนรำษฎร์สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36673 1065030109          โรงเรียนประชำสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36674 1065030110          โรงเรียนรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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36675 1065030111          โรงเรียนพิรำมอุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36676 1065030112          โรงเรียนวัดห้วยดั ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36677 1065030113          โรงเรียนวัดสะพำนหิน(วงศ์วำนประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36678 1065030114          โรงเรียนศึกษำกุลบุตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36679 1065030115          โรงเรียนวัดหำงไหล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36680 1065030116          โรงเรียนวัดสนำมไชย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36681 1065030117          โรงเรียนมะต้องประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36682 1065030118          โรงเรียนบ้ำนป่ำสัก (ทศพลอนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36683 1065030119          โรงเรียนบ้ำนมะต้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36684 1065030120          โรงเรียนวัดมะตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36685 1065030121          โรงเรียนชุมชนดิฎฐอ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36686 1065030122          โรงเรียนวัดวังมะด่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36687 1065030123          โรงเรียนวัดธรรมำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36688 1065030124          โรงเรียนรำษฎร์ศรัทธำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36689 1065030125          โรงเรียนวัดย่ำนยำวประชำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36690 1065030126          โรงเรียนวัดท่ำส่ีร้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36691 1065030127          โรงเรียนวัดวงฆ้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36692 1065030128          โรงเรียนวัดหัวเขำสมอคร้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36693 1065030129          โรงเรียนวัดวังไม้แก่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36694 1065030130          โรงเรียนวัดวังวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36695 1065030131          โรงเรียนบ้ำนคลองท ำเนียบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36696 1065030132          โรงเรียนบ้ำนหนองห้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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36697 1065030133          โรงเรียนบ้ำนบึงธรรมโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36698 1065030134          โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36699 1065030135          โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36700 1065030136          โรงเรียนบ้ำนบุ่งวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36701 1065030138          โรงเรียนบ้ำนบึงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36702 1065030139          โรงเรียนวัดหำดใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36703 1065030140          โรงเรียนวัดคลองตำล(ศรีรัตนประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36704 1065030141          โรงเรียนชุมชนวัดย่ำนขำด(ประชำสงเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36705 1065030142          โรงเรียนบ้ำนหำดใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36706 1065030144          โรงเรียนประชำอุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36707 1065030145          โรงเรียนวัดหอกลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36708 1065030146          โรงเรียนวัดกระบังมังคลำรำม (พิศำลประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36709 1065030147          โรงเรียนห้วยปลำไหล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36710 1065030148          โรงเรียนวัดคันโช้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36711 1065030149          โรงเรียนบ้ำนน  ำโจน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36712 1065030150          โรงเรียนบ้ำนแก่งคันนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36713 1065030151          โรงเรียนบ้ำนห้วยเจียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36714 1065030152          โรงเรียนบ้ำนหนองกระบำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36715 1065030153          โรงเรียนวัดทองแท้(จ่ำงอนุกูลพิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36716 1065030154          โรงเรียนวัดเหล่ำขวัญ(จ่ำงอนุเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36717 1065030155          โรงเรียนบ้ำนท่ำกระดุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36718 1065030156          โรงเรียนบ้ำนหนองมะคัง(จ่ำงอนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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36719 1065030157          โรงเรียนวัดเสนำสน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36720 1065030158          โรงเรียนบ้ำนหนองปลิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36721 1065030159          โรงเรียนเขำไร่ศรีรำชำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36722 1065030160          โรงเรียนชุมชนบ้ำนท่ำงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36723 1065030161          โรงเรียนวัดนำขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36724 1065030162          โรงเรียนบ้ำนแก่งเจ็ดแคว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36725 1065030163          โรงเรียนวัดน  ำคบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36726 1065030164          โรงเรียนแก่งบ้ำนยำงป่ำคำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36727 1065030165          โรงเรียนบ้ำนน  ำหัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36728 1065030166          โรงเรียนบ้ำนคลองช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36729 1065030167          โรงเรียนบ้ำนเนินมะคึด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36730 1065030168          โรงเรียนบ้ำนวัดโบสถ์(บ ำรุงวุฒิวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36731 1065030169          โรงเรียนวัดโบสถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36732 1065030170          โรงเรียนบ้ำนชำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36733 1065030171          โรงเรียนวัดบ้ำนน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36734 1065030172          โรงเรียนวัดหินลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36735 1065030173          โรงเรียนบ้ำนท่ำหนองปำกพำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36736 1065032001          โรงเรียนนครไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36737 1065032002          โรงเรียนนำบัววิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36738 1065032003          โรงเรียนนครชุมพิทยำ รัชมังคลำภิเษก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36739 1065032004          โรงเรียนนครบำงยำงพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36740 1065032005          โรงเรียนบ่อโพธ์ิวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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36741 1065032006          โรงเรียนยำงโกลนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36742 1065032007          โรงเรียนศรีอินทรำทิตย์พิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36743 1065032008          โรงเรียนบำงกลำงท่ำวพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36744 1065032009          โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 23 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36745 1065032010          โรงเรียนชำติตระกำรวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36746 1065032011          โรงเรียนสวนเม่ียงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36747 1065032012          โรงเรียนพรหมพิรำมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36748 1065032013          โรงเรียนวังมะด่ำนพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36749 1065032014          โรงเรียนดงประค ำพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36750 1065032015          โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36751 1065032016          โรงเรียนคันโช้งพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36752 1066010001          โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36753 1066010002          โรงเรียนวัดดงชะพลู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36754 1066010003          โรงเรียนวัดมูลเหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36755 1066010004          โรงเรียนวัดคลองโนน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36756 1066010005          โรงเรียนบ้ำนสวนแตง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36757 1066010006          โรงเรียนวัดฆะมัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36758 1066010007          โรงเรียนวัดดงป่ำค ำ สำขำบ้ำนเนินถ่อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36759 1066010008          โรงเรียนวัดสำมขำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36760 1066010009          โรงเรียนวัดดงป่ำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36761 1066010010          โรงเรียนวัดดงกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36762 1066010012          โรงเรียนวัดบ้ำนวังไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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36763 1066010013          โรงเรียนวัดวังหูทิพย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36764 1066010015          โรงเรียนวัดเขำรูปช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36765 1066010016          โรงเรียนบ้ำนบึงตะโกน (ธนำคำรกรุงเทพ 1) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36766 1066010017          โรงเรียนบึงสีไฟ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36767 1066010018          โรงเรียนวัดวังมะเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36768 1066010019          โรงเรียนบ้ำนท่ำฬ่อ(ครุฑวิทยำกรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36769 1066010020          โรงเรียนอนุบำลพิจิตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36770 1066010021          โรงเรียนอนุบำลเมือง(ท่ำหลวงสงเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36771 1066010022          โรงเรียนชุมชนบ้ำนวังกลม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36772 1066010023          โรงเรียนวัดบ้ำนบุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36773 1066010024          โรงเรียนบ้ำนไดชุมแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36774 1066010025          โรงเรียนวัดหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36775 1066010026          โรงเรียนวัดรำชช้ำงขวัญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36776 1066010027          โรงเรียนวัดยำงคอยเกลือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36777 1066010028          โรงเรียนบ้ำนคลองอุดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36778 1066010029          โรงเรียนบ้ำนหนองถ  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36779 1066010030          โรงเรียนวัดเนินสมอ(พินิจวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36780 1066010031          โรงเรียนบ้ำนท่ำมะไฟ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36781 1066010032          โรงเรียนวัดป่ำมะคำบ(สำมัคคีพิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36782 1066010033          โรงเรียนบ้ำนสระสำลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36783 1066010034          โรงเรียนวัดดำนคุรุรำษฎร์อุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36784 1066010035          โรงเรียนบ้ำนเมืองเก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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36785 1066010036          โรงเรียนวัดเข่ือนพิจิตรอนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36786 1066010037          โรงเรียนวัดเข่ือน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36787 1066010038          โรงเรียนวัดขนุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36788 1066010039          โรงเรียนวัดท่ำข่อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36789 1066010040          โรงเรียนบ้ำนสนำมคลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36790 1066010041          โรงเรียนวัดหำดมูลกระบือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36791 1066010042          โรงเรียนบ้ำนวังกระด่ีทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36792 1066010043          โรงเรียนวัดหงษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36793 1066010044          โรงเรียนวัดโรงช้ำง(ธรรมกิตต์วิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36794 1066010046          โรงเรียนบ้ำนวังทับยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36795 1066010047          โรงเรียนบ้ำนสำยค ำโห้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36796 1066010048          โรงเรียนบ้ำนน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36797 1066010049          โรงเรียนบ้ำนดงหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36798 1066010050          โรงเรียนบ้ำนดงสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36799 1066010051          โรงเรียนบ้ำนเนินยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36800 1066010052          โรงเรียนวัดน  ำโจนเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36801 1066010053          โรงเรียนบ้ำนหัวดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36802 1066010054          โรงเรียนวัดเขำพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36803 1066010055          โรงเรียนวัดล ำชะล่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36804 1066010056          โรงเรียนวัดหนองนำด ำพิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36805 1066010057          โรงเรียนอนุบำลวังทรำยพูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36806 1066010058          โรงเรียนบ้ำนวังแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

36807 1066010059          โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยำงพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36808 1066010060          โรงเรียนบ้ำนทุ่งโม่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36809 1066010061          โรงเรียนวัดตำกแดด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36810 1066010062          โรงเรียนบ้ำนบุ่งมะกรูด-วังพลับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36811 1066010063          โรงเรียนวัดหนองจิกเภำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36812 1066010064          โรงเรียนวัดหนองปลำหมอ(มิตรภำพ 215) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36813 1066010065          โรงเรียนวัดหนองปล้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36814 1066010066          โรงเรียนวัดใหม่สำมัคคีธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36815 1066010067          โรงเรียนบ้ำนพนมกำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36816 1066010068          โรงเรียนบ้ำนใหม่เนินสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36817 1066010069          โรงเรียนบ้ำนหนองปลำไหล สำขำบ้ำนวังคล้ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36818 1066010070          โรงเรียนบ้ำนท่ำกระดำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36819 1066010071          โรงเรียนบ้ำนหนองปลำไหล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36820 1066010072          โรงเรียนบ้ำนคลองสะแกป่ำหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36821 1066010073          โรงเรียนบ้ำนหนองปลำไหล สำขำบ้ำนห้วยตัดไม้วังเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36822 1066010075          โรงเรียนบ้ำนยำงสำมต้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36823 1066010076          โรงเรียนบ้ำนหนองพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36824 1066010077          โรงเรียนบ้ำนยำงสำมต้น สำขำบ้ำนดงคันแทว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36825 1066010078          โรงเรียนวัดเขำพนมพำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36826 1066010079          โรงเรียนชุมชนวัดหนองลำกฆ้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36827 1066010080          โรงเรียนบ้ำนดงพลับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36828 1066010081          โรงเรียนบ้ำนดงเสือเหลือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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36829 1066010082          โรงเรียนบ้ำนหนองขำนำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36830 1066010083          โรงเรียนบ้ำนนำพิบูลพิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36831 1066010084          โรงเรียนวัดเนินพยอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36832 1066010085          โรงเรียนบ้ำนบ่อบิ งเกลือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36833 1066010086          โรงเรียนบ้ำนหนองพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36834 1066010087          โรงเรียนบ้ำนห้วยค ำตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36835 1066010088          โรงเรียนอนุบำลโพธ์ิประทับช้ำง(ทุ่งใหญ่) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36836 1066010089          โรงเรียนบ้ำนทุ่งประพำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36837 1066010090          โรงเรียนบ้ำนห้วยน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36838 1066010091          โรงเรียนบ้ำนเนินขวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36839 1066010092          โรงเรียนบ้ำนเนินพลวงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36840 1066010093          โรงเรียนบ้ำนหนองสะแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36841 1066010094          โรงเรียนบ้ำนหนองข ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36842 1066010095          โรงเรียนบ้ำนมำบมะไฟ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36843 1066010096          โรงเรียนบ้ำนหนองคล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36844 1066010097          โรงเรียนวัดใหม่แสงมรกต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36845 1066010098          โรงเรียนวัดบ้ำนไผ่ท่ำโพใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36846 1066010099          โรงเรียนวัดบ้ำนล ำนัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36847 1066010100          โรงเรียนวัดบ้ำนประดำทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36848 1066010101          โรงเรียนวัดบ้ำนไผ่ท่ำโพเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36849 1066010102          โรงเรียนวัดไผ่รอบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36850 1066010103          โรงเรียนวัดหนองหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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36851 1066010104          โรงเรียนวัดเกำะแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36852 1066010105          โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภำพท่ี 54) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36853 1066010106          โรงเรียนบ้ำนหนองหัวปลวก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36854 1066010107          โรงเรียนบ้ำนหนองไม้แดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36855 1066010108          โรงเรียนบ้ำนใดโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36856 1066010109          โรงเรียนวัดท่ำบัวทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36857 1066010110          โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิประทับช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36858 1066010111          โรงเรียนบ้ำนบึงโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36859 1066010112          โรงเรียนวัดท่ำพุดซำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36860 1066010113          โรงเรียนบ้ำนวังกระโดน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36861 1066010114          โรงเรียนชุมชนวัดวังจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36862 1066010115          โรงเรียนวัดรำษฎร์บูรณะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36863 1066010116          โรงเรียนบ้ำนวังเทโพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36864 1066010117          โรงเรียนบ้ำนวังโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36865 1066010118          โรงเรียนชุมชนบ้ำนก ำแพงดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36866 1066010119          โรงเรียนบ้ำนท่ำแห ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36867 1066010120          โรงเรียนวัดวังปลำทู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36868 1066010121          โรงเรียนวัดศรีศรัทธำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36869 1066010122          โรงเรียนวัดศรีศรัทธำรำม สำขำบ้ำนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36870 1066010123          โรงเรียนวัดเนินปอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36871 1066010124          โรงเรียนบ้ำนมำบแฟบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36872 1066010125          โรงเรียนบ้ำนยำงห้ำหลุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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36873 1066010126          โรงเรียนสระยำยชีมิตรภำพท่ี 79 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36874 1066010127          โรงเรียนบ้ำนเนินพยอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36875 1066010128          โรงเรียนบ้ำนเนินพลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36876 1066010129          โรงเรียนบ้ำนปลำยห้วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36877 1066010130          โรงเรียนบ้ำนเนินยุ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36878 1066010131          โรงเรียนวัดบ้ำนใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36879 1066010132          โรงเรียนบ้ำนรังนก(ประชำพิทักษ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36880 1066010133          โรงเรียนวัดจระเข้ผอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36881 1066010134          โรงเรียนบ้ำนหนองน  ำเขียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36882 1066010135          โรงเรียนบ้ำนโนนไผ่ขุย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36883 1066010136          โรงเรียนวัดบ้ำนใหม่ สำขำบ้ำนกระทุ่มน  ำเดือด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36884 1066010137          โรงเรียนบ้ำนวังลูกช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36885 1066010138          โรงเรียนวัดวังแดง สำขำบ้ำนสำมง่ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36886 1066010139          โรงเรียนวัดบ้ำนไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36887 1066010140          โรงเรียนวัดวังแดง สำขำวัดสำมง่ำม(วันครู2501) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36888 1066010141          โรงเรียนวัดวังแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36889 1066010142          โรงเรียนอนุบำลสำมง่ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36890 1066010143          โรงเรียนวัดรำยชะโด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36891 1066010144          โรงเรียนวัดใหม่รำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36892 1066010145          โรงเรียนบ้ำนหนองโสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36893 1066010146          โรงเรียนบ้ำนป่ำแซง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36894 1066010147          โรงเรียนบ้ำนมำบกระเปำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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36895 1066010148          โรงเรียนบ้ำนสุขส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36896 1066010149          โรงเรียนบ้ำนไผ่ใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36897 1066010150          โรงเรียนบ้ำนบึงเฒ่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36898 1066010151          โรงเรียนบ้ำนหนองจ่ัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36899 1066010152          โรงเรียนบ้ำนหนองตะเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36900 1066010153          โรงเรียนบ้ำนหนองสำหร่ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36901 1066010154          โรงเรียนบ้ำนท่ำเย่ียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36902 1066010155          โรงเรียนบ้ำนวังอ้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36903 1066010156          โรงเรียนบ้ำนวังทับไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36904 1066010157          โรงเรียนบ้ำนตลุกหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36905 1066010158          โรงเรียนบ้ำนหนองสองห้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36906 1066010159          โรงเรียนบ้ำนสำยดินแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36907 1066010160          โรงเรียนบ้ำนท่ำพิกุล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36908 1066010161          โรงเรียนบ้ำนทุ่งส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36909 1066010162          โรงเรียนอนุบำลสำกเหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36910 1066010163          โรงเรียนบ้ำนถ  ำคะนอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36911 1066010164          โรงเรียนบ้ำนปำกดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36912 1066010165          โรงเรียนบ้ำนหนองต้นพลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36913 1066010166          โรงเรียนบ้ำนคลองทรำยรำษฎร์อุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36914 1066010167          โรงเรียนบ้ำนคลองทรำยใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36915 1066010168          โรงเรียนวัดบ้ำนนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36916 1066010169          โรงเรียนบ้ำนปลวกสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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36917 1066010170          โรงเรียนวัดโนนสะเดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36918 1066010172          โรงเรียนวัดกรดงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36919 1066010173          โรงเรียนบ้ำนหนองหูช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36920 1066010174          โรงเรียนบ้ำนนิคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36921 1066010175          โรงเรียนบ้ำนหนองขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36922 1066010176          โรงเรียนบ้ำนยำงตะพำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36923 1066010177          โรงเรียนบ้ำนมำบฝำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36924 1066010178          โรงเรียนบ้ำนบึงบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36925 1066010179          โรงเรียนบ้ำนยำงสุขวัฒน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36926 1066010180          โรงเรียนบ้ำนโนนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36927 1066010181          โรงเรียนบ้ำนหนองริ น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36928 1066010182          โรงเรียนวัดวังตะขบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36929 1066010183          โรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองหญ้ำปล้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36930 1066010184          โรงเรียนบ้ำนสระบรเพ็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36931 1066010185          โรงเรียนบ้ำนบัวยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36932 1066010186          โรงเรียนวัดหนองหลุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36933 1066010187          โรงเรียนวัดกลำงวงศ์มณี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36934 1066010188          โรงเรียนอนุบำลวชิรบำรมี (ต้นประดู่) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36935 1066010189          โรงเรียนวัดโนนป่ำแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36936 1066010190          โรงเรียนบ้ำนยำงนกกระทุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36937 1066012001          โรงเรียนพิจิตรพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36938 1066012002          โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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36939 1066012003          โรงเรียนวังกรดพิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36940 1066012004          โรงเรียนเมธีพิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36941 1066012005          โรงเรียนสระหลวงพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36942 1066012006          โรงเรียนพิจิตรปัญญำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36943 1066012007          โรงเรียนวังทรำยพูนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36944 1066012008          โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมำพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36945 1066012009          โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36946 1066012010          โรงเรียนสำมง่ำมชนูปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36947 1066012011          โรงเรียนก ำแพงดินพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36948 1066012012          โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36949 1066012013          โรงเรียนหนองโสนพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36950 1066012014          โรงเรียนสำกเหล็กวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36951 1066012015          โรงเรียนวชิรบำรมีพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36952 1066012016          โรงเรียนวังโมกข์พิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36953 1066020001          โรงเรียนวัดวังไคร้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36954 1066020002          โรงเรียนวัดคลองแขก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36955 1066020003          โรงเรียนวัดคลองคูณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36956 1066020004          โรงเรียนวัดต้นชุมแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36957 1066020006          โรงเรียนวัดหำดแตงโมจันทรประเสริฐ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36958 1066020007          โรงเรียนวัดหนองคล่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36959 1066020008          โรงเรียนวัดใหม่ส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36960 1066020009          โรงเรียนดงตะขบรำษฎร์สงเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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36961 1066020010          โรงเรียนวัดพฤกษะวันโชติกำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36962 1066020011          โรงเรียนวัดทับปรู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36963 1066020012          โรงเรียนบ้ำนบึงประดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36964 1066020013          โรงเรียนวัดทับหมัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36965 1066020014          โรงเรียนวัดไทรโรงโขน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36966 1066020015          โรงเรียนวัดคลองข่อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36967 1066020017          โรงเรียนบ้ำนไดกระพังปลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36968 1066020018          โรงเรียนบ้ำนสำมบึงบำตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36969 1066020019          โรงเรียนบ้ำนหนองหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36970 1066020020          โรงเรียนวัดวังส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36971 1066020021          โรงเรียนวัดบึงน  ำกลัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36972 1066020022          โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36973 1066020023          โรงเรียนวัดสัตตวนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36974 1066020025          โรงเรียนวัดเขำรวก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36975 1066020026          โรงเรียนบ้ำนเนินทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36976 1066020027          โรงเรียนวัดวังหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36977 1066020028          โรงเรียนวัดท่ำปอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36978 1066020029          โรงเรียนวัดยำงคลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36979 1066020030          โรงเรียนเขำพนมกำวหนองนกยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36980 1066020031          โรงเรียนวัดหนองแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36981 1066020032          โรงเรียนอนุบำลตะพำนหิน(หนองพยอม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36982 1066020033          โรงเรียนวัดป่ำแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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36983 1066020034          โรงเรียนวัดพรหมประสิทธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36984 1066020035          โรงเรียนวัดโพธ์ิลอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36985 1066020036          โรงเรียนวัดคลองทองหลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36986 1066020037          โรงเรียนบ้ำนห้วงสลิด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36987 1066020038          โรงเรียนวัดเทวประสำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36988 1066020039          โรงเรียนวัดธงไทยยำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36989 1066020040          โรงเรียนบ้ำนวังกร่ำงรำชำนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36990 1066020041          โรงเรียนบ ำรุงรำษฎร์วิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36991 1066020043          โรงเรียนบ้ำนวังทองรำษฎร์สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36992 1066020044          โรงเรียนชุมชนวัดโพธ์ิทองปกำสิตวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36993 1066020045          โรงเรียนวัดวังน  ำเต้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36994 1066020046          โรงเรียนบำงไผ่รำษฎร์สงเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36995 1066020047          โรงเรียนวัดท่ำหอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36996 1066020048          โรงเรียนพฤกษวนำรำมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36997 1066020049          โรงเรียนวัดโพธ์ิแดน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36998 1066020050          โรงเรียนศรีประสิทธ์ิวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
36999 1066020051          โรงเรียนอนุบำลบำงมูลนำกรำษฎร์อุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37000 1066020052          โรงเรียนบำงมูลนำก(รำษฎร์อุทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37001 1066020053          โรงเรียนชุมชนภูมิวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37002 1066020054          โรงเรียนวัดล ำประดำใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37003 1066020055          โรงเรียนวัดไดโสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37004 1066020057          โรงเรียนวัดล ำประดำกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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37005 1066020059          โรงเรียนวัดห้วยเรียงใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37006 1066020060          โรงเรียนวังกรดนุกูลศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37007 1066020061          โรงเรียนวัดห้วยเรียงกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37008 1066020062          โรงเรียนวัดวังตะกู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37009 1066020063          โรงเรียนวัดมะกอกงอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37010 1066020064          โรงเรียนวัดล ำประดำเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37011 1066020066          โรงเรียนวัดเขำโค้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37012 1066020067          โรงเรียนวังส ำโรงรำษฎร์บ ำรุงวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37013 1066020068          โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37014 1066020069          โรงเรียนบ้ำนไดปลำดุกรำษฎร์ศรัทธำทรงธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37015 1066020070          โรงเรียนอนุบำลอ ำเภอบำงมูลนำก(วัดห้วยเขน) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37016 1066020071          โรงเรียนวัดหอไกร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37017 1066020072          โรงเรียนบ ำรุงรำษฎร์วิทยำคม สำขำบ้ำนคลองแค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37018 1066020073          โรงเรียนบ้ำนน  ำผึ งวิจิตรวุฒิกรอุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37019 1066020074          โรงเรียนชุมชนทะนงบ้ำนไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37020 1066020075          โรงเรียนบ้ำนหนองตะแบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37021 1066020076          โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ำยำงพะเนียด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37022 1066020077          โรงเรียนวัดบ้ำนท่ำขมิ น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37023 1066020078          โรงเรียนบ้ำนทุ่งใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37024 1066020080          โรงเรียนวัดบ้ำนห้วยยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37025 1066020081          โรงเรียนบ้ำนวังแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37026 1066020082          โรงเรียนบ้ำนเนินแค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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37027 1066020083          โรงเรียนวัดบ้ำนท่ำน่ัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37028 1066020084          โรงเรียนบ้ำนท่ำบัวรัฐประชำนุเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37029 1066020085          โรงเรียนวัดหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37030 1066020086          โรงเรียนวัดทับทิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37031 1066020087          โรงเรียนบ้ำนปำกน  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37032 1066020088          โรงเรียนบ้ำนเนินโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37033 1066020089          โรงเรียนวัดบ้ำนท้ำยน  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37034 1066020090          โรงเรียนบ้ำนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37035 1066020091          โรงเรียนวัดบ้ำนท่ำมะไฟ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37036 1066020092          โรงเรียนวัดบ้ำนหนองดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37037 1066020093          โรงเรียนวัดบ้ำนพังน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37038 1066020094          โรงเรียนบ้ำนบำงพล้อ-ยำงหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37039 1066020095          โรงเรียนบ้ำนย่ีมุ่ย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37040 1066020096          โรงเรียนชุมชนบ้ำนทุ่งน้อยพิพัฒน์โสภณวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37041 1066020097          โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่-มำบชุมแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37042 1066020098          โรงเรียนชุมชนบ้ำนบำงคลำน(เงินอนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37043 1066020099          โรงเรียนวัดคงคำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37044 1066020100          โรงเรียนบ้ำนน้อยปรึกอุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37045 1066020101          โรงเรียนบ้ำนวังตำยศรำษฎร์สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37046 1066020102          โรงเรียนอนุบำลโพทะเลรัฐบ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37047 1066020103          โรงเรียนวัดโพทะเล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37048 1066020104          โรงเรียนวัดบ้ำนตำลศิริรัฐรำษฎร์วิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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37049 1066020105          โรงเรียนบ้ำนคลองตำงำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37050 1066020106          โรงเรียนวัดขวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37051 1066020107          โรงเรียนวัดพร้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37052 1066020110          โรงเรียนวัดใดวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37053 1066020111          โรงเรียนบ้ำนใหม่รำษฎร์ด ำรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37054 1066020112          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 60(บ้ำนเขำตะพำนนำก) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37055 1066020113          โรงเรียนวัดสัตตศิลำอำสน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37056 1066020114          โรงเรียนบ้ำนเขำโล้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37057 1066020115          โรงเรียนบ้ำนคีรีเทพนิมิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37058 1066020117          โรงเรียนวัดล ำประดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37059 1066020118          โรงเรียนวัดเขำทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37060 1066020119          โรงเรียนวัดวังหินเพลิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37061 1066020120          โรงเรียนวัดวังแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37062 1066020121          โรงเรียนบ้ำนหนองจะปรำบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37063 1066020122          โรงเรียนบ้ำนเขำนกยูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37064 1066020123          โรงเรียนบ้ำนเขำพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37065 1066020124          โรงเรียนวัดหนองน  ำเต้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37066 1066020125          โรงเรียนวัดชัยศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37067 1066020126          โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37068 1066020127          โรงเรียนชุมชนวัดสำยดงยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37069 1066020128          โรงเรียนอนุบำลทับคล้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37070 1066020129          โรงเรียนวัดป่ำเรไร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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37071 1066020130          โรงเรียนวัดศรีรัตนวรำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37072 1066020132          โรงเรียนวัดไดอีเผือก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37073 1066020133          โรงเรียนบ้ำนคลองห้วยหลัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37074 1066020134          โรงเรียนวัดน  ำเคือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37075 1066020135          โรงเรียนท้ำยทุ่งรำษฎร์วิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37076 1066020136          โรงเรียนวัดบำงเบน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37077 1066020137          โรงเรียนวัดวังกระชัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37078 1066020138          โรงเรียนส่ีแยกเขำดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37079 1066020139          โรงเรียนวัดเขำส้ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37080 1066020140          โรงเรียนบ้ำนเนินม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37081 1066020141          โรงเรียนบ้ำนหนองจอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37082 1066020143          โรงเรียนวัดบ้ำนบำงลำยเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37083 1066020144          โรงเรียนบ้ำนทุ่งพรหมทองรำษฎร์สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37084 1066020146          โรงเรียนวัดบ้ำนบำงลำยใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37085 1066020147          โรงเรียนวัดบ้ำนคลองข่อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37086 1066020148          โรงเรียนบ้ำนหนองแขม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37087 1066020149          โรงเรียนวัดบ้ำนบึงนำรำงแก้ววิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37088 1066020150          โรงเรียนบ้ำนห้วงปลำไหลสิงหะวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37089 1066020151          โรงเรียนบ้ำนศรีศรัทธำมิตรภำพท่ี 176 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37090 1066020152          โรงเรียนบ้ำนทุ่งทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37091 1066020153          โรงเรียนวัดบ้ำนบึงลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37092 1066020154          โรงเรียนอนุบำลบึงนำรำง (ห้วยแก้ว) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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37093 1066020155          โรงเรียนบ้ำนวังพร้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37094 1066020156          โรงเรียนบ้ำนแหลมรังรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37095 1066020157          โรงเรียนบ้ำนบึงทับจ่ันทศอุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37096 1066020158          โรงเรียนบ้ำนโป่งวัวแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37097 1066020159          โรงเรียนวังก้ำนเหลือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37098 1066020161          โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37099 1066020162          โรงเรียนบ้ำนวังกะทะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37100 1066020163          โรงเรียนอนุบำลดงเจริญ (วังงิ ว) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37101 1066020164          โรงเรียนวัดวังเรือน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37102 1066020165          โรงเรียนวัดวังหินแรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37103 1066020166          โรงเรียนวัดหนองง้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37104 1066020167          โรงเรียนส ำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37105 1066020168          โรงเรียนบ้ำนวังบงค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37106 1066020169          โรงเรียนบ้ำนไดลึกประชำนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37107 1066020170          โรงเรียนวัดใหม่วังหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37108 1066020171          โรงเรียนบ้ำนห้วยตำด ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37109 1066020172          โรงเรียนห้วยพุกวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37110 1066020173          โรงเรียนวัดหนองสนวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37111 1066020174          โรงเรียนบ้ำนไดรัง(รำษฎร์อุทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37112 1066020175          โรงเรียนวัดหนองสองห้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37113 1066020176          โรงเรียนบ้ำนไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37114 1066022001          โรงเรียนตะพำนหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

37115 1066022002          โรงเรียนวังส ำโรงวังหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37116 1066022003          โรงเรียนทุ่งโพธ์ิพิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37117 1066022004          โรงเรียนบำงมูลนำกภูมิวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37118 1066022005          โรงเรียนวังตะกูรำษฎร์อุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37119 1066022006          โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37120 1066022007          โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37121 1066022008          โรงเรียนท่ำเสำพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37122 1066022009          โรงเรียนห้วยยำวพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37123 1066022010          โรงเรียนเขำทรำยทับคล้อพิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37124 1066022011          โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37125 1066022012          โรงเรียนบำงลำยพิทยำจิตตภำวันอุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37126 1066022013          โรงเรียนแหลมรังวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37127 1066022014          โรงเรียนโพธ์ิไทรงำมวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37128 1066022015          โรงเรียนดงเจริญพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37129 1066022016          โรงเรียนวังงิ ววิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37130 1066350300          โรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลสำกเหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37131 1067010001          โรงเรียนบ้ำนชอนไพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37132 1067010002          โรงเรียนบ้ำนคลองส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37133 1067010003          โรงเรียนบ้ำนคลองขุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37134 1067010004          โรงเรียนบ้ำนสักแห้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37135 1067010005          โรงเรียนบ้ำนดงมูลเหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37136 1067010006          โรงเรียนบ้ำนโนนสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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37137 1067010007          โรงเรียนบ้ำนล ำป่ำสักมูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37138 1067010008          โรงเรียนบ้ำนคลองบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37139 1067010009          โรงเรียนบ้ำนโนนตะแบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37140 1067010010          โรงเรียนบ้ำนท่ำกกตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37141 1067010011          โรงเรียนบ้ำนวังโค้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37142 1067010012          โรงเรียนบ้ำนป่ำบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37143 1067010013          โรงเรียนบ้ำนตะเบำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37144 1067010014          โรงเรียนบ้ำนห้วยไคร้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37145 1067010015          โรงเรียนบ้ำนเขำขำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37146 1067010016          โรงเรียนบ้ำนอมกง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37147 1067010017          โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37148 1067010018          โรงเรียนบ้ำนป่ำม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37149 1067010019          โรงเรียนบ้ำนคลองมะนำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37150 1067010020          โรงเรียนบ้ำนท่ำพล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37151 1067010021          โรงเรียนบ้ำนวังซอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37152 1067010022          โรงเรียนบ้ำนดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37153 1067010023          โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37154 1067010024          โรงเรียนบ้ำนอมชี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37155 1067010025          โรงเรียนบ้ำนนำง่ัวเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37156 1067010026          โรงเรียนบ้ำนคลองสำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37157 1067010027          โรงเรียนบ้ำนส ำนักหมัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37158 1067010028          โรงเรียนบ้ำนนำง่ัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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37159 1067010029          โรงเรียนบ้ำนนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37160 1067010030          โรงเรียนบ้ำนเฉลียงลับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37161 1067010031          โรงเรียนบ้ำนปำกน  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37162 1067010032          โรงเรียนบ้ำนบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37163 1067010033          โรงเรียนบ้ำนชอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37164 1067010034          โรงเรียนบ้ำนกกไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37165 1067010035          โรงเรียนบ้ำนนำป่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37166 1067010036          โรงเรียนตำดหมอกวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37167 1067010037          โรงเรียนบ้ำนนำยม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37168 1067010038          โรงเรียนบ้ำนขมวด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37169 1067010039          โรงเรียนบ้ำนหัวนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37170 1067010040          โรงเรียนบ้ำนถ  ำน  ำบัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37171 1067010041          โรงเรียนบ้ำนบุฉนวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37172 1067010042          โรงเรียนชุมชนบ้ำนน  ำร้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37173 1067010043          โรงเรียนบ้ำนทุ่งหินปูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37174 1067010044          โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37175 1067010045          โรงเรียนบ้ำนสะเดียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37176 1067010046          โรงเรียนบ้ำนไทรงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37177 1067010047          โรงเรียนบ้ำนหนองนำรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37178 1067010048          โรงเรียนอนุบำลเพชรบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37179 1067010049          โรงเรียนบ้ำนน  ำเลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37180 1067010050          โรงเรียนบ้ำนห้วยผักไล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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37181 1067010051          โรงเรียนบ้ำนโคก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37182 1067010052          โรงเรียนบ้ำนน  ำอ้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37183 1067010053          โรงเรียนบ้ำนกงกะยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37184 1067010054          โรงเรียนบ้ำนทุ่งแค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37185 1067010055          โรงเรียนบ้ำนวังจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37186 1067010056          โรงเรียนบ้ำนโตก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37187 1067010057          โรงเรียนบ้ำนโตกใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37188 1067010058          โรงเรียนบ้ำนพี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37189 1067010059          โรงเรียนบ้ำนพนำนิคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37190 1067010060          โรงเรียนบ้ำนป่ำแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37191 1067010061          โรงเรียนบ้ำนพล ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37192 1067010062          โรงเรียนบ้ำนป่ำเลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37193 1067010063          โรงเรียนบ้ำนยำงลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37194 1067010064          โรงเรียนบ้ำนวังขอนมิตรภำพท่ี 137 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37195 1067010065          โรงเรียนบ้ำนยำงกุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37196 1067010066          โรงเรียนบ้ำนห้วยไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37197 1067010067          โรงเรียนบ้ำนระวิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37198 1067010068          โรงเรียนบ้ำนยำงหัวลม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37199 1067010069          โรงเรียนบ้ำน กม.2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37200 1067010070          โรงเรียนบ้ำนยำวี-ห้วยโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37201 1067010071          โรงเรียนบ้ำนสำมแยกวังชมภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37202 1067010072          โรงเรียนบ้ำนคลองห้วยนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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37203 1067010073          โรงเรียนบ้ำนวังทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37204 1067010074          โรงเรียนบ้ำนซับข่อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37205 1067010075          โรงเรียนบ้ำนหลุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37206 1067010076          โรงเรียนบ้ำนไร่เหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37207 1067010077          โรงเรียนบ้ำนไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37208 1067010078          โรงเรียนบ้ำนหนองแหวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37209 1067010079          โรงเรียนบ้ำนชัยมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37210 1067010080          โรงเรียนบ้ำนห้วยสะแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37211 1067010081          โรงเรียนบ้ำนห้วยนำค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37212 1067010083          โรงเรียนบ้ำนเนินสง่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37213 1067010084          โรงเรียนบ้ำนบุ่งกกเรียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37214 1067010085          โรงเรียนบ้ำนห้วยใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37215 1067010086          โรงเรียนบ้ำนสะแกงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37216 1067010087          โรงเรียนบ้ำนน  ำเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37217 1067010088          โรงเรียนบ้ำนโป่งหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37218 1067010089          โรงเรียนบ้ำนห้วยแหน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37219 1067010090          โรงเรียนบ้ำนน  ำเด่ือใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37220 1067010091          โรงเรียนบ้ำนศำลำลำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37221 1067010092          โรงเรียนบ้ำนหนองแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37222 1067010093          โรงเรียนบ้ำนโป่งตำเบ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37223 1067010094          โรงเรียนอนุบำลชนแดน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37224 1067010095          โรงเรียนบ้ำนคลองห้วยนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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37225 1067010096          โรงเรียนบ้ำนโคกเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37226 1067010097          โรงเรียนบ้ำนโคกยำวสำขำบ้ำนโคกสำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37227 1067010098          โรงเรียนบ้ำนซับเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37228 1067010099          โรงเรียนบ้ำนทรัพย์พุทรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37229 1067010100          โรงเรียนบ้ำนสำมแยกป่ำมะม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37230 1067010101          โรงเรียนบ้ำนทรัพย์พุทรำสำขำบ้ำนคลองกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37231 1067010102          โรงเรียนบ้ำนดงขุย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37232 1067010103          โรงเรียนบ้ำนหนองระมำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37233 1067010104          โรงเรียนบ้ำนบุ่งคล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37234 1067010105          โรงเรียนบ้ำนดงขุยใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37235 1067010106          โรงเรียนบ้ำนดงขุยใต้สำขำบ้ำนทุ่งโตนด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37236 1067010107          โรงเรียนบ้ำน กม.28 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37237 1067010108          โรงเรียนบ้ำน กม.28สำขำบ้ำนดงเสือเหลือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37238 1067010111          โรงเรียนบ้ำนเขำสัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37239 1067010112          โรงเรียนบ้ำนเนินสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37240 1067010113          โรงเรียนบ้ำนเขำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37241 1067010114          โรงเรียนบ้ำนโป่งนกแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37242 1067010115          โรงเรียนบ้ำนหนองกลอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37243 1067010116          โรงเรียนบ้ำนท่ำข้ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37244 1067010117          โรงเรียนบ้ำนกุฏิพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37245 1067010118          โรงเรียนบ้ำนดงแขวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37246 1067010119          โรงเรียนบ้ำนโคกสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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37247 1067010120          โรงเรียนบ้ำนเขำบ่อทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37248 1067010121          โรงเรียนบ้ำนตะกุดจ่ัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37249 1067010122          โรงเรียนบ้ำนตะกุดเป้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37250 1067010123          โรงเรียนบ้ำนวังปลำช่อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37251 1067010124          โรงเรียนบ้ำนกล้วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37252 1067010125          โรงเรียนบ้ำนเขำชะโงก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37253 1067010126          โรงเรียนบ้ำนโคกส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37254 1067010127          โรงเรียนบ้ำนวังรวก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37255 1067010128          โรงเรียนบ้ำนเขำคณฑำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37256 1067010129          โรงเรียนอนุบำลชนแดนสำขำบ้ำนหนองเล้ำไก่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37257 1067010130          โรงเรียนบ้ำนห้วยงำช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37258 1067010131          โรงเรียนบ้ำนห้วยตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37259 1067010132          โรงเรียนบ้ำนน  ำพุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37260 1067010133          โรงเรียนบ้ำนลำดน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37261 1067010134          โรงเรียนบ้ำนหนองตำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37262 1067010135          โรงเรียนบ้ำนน  ำลัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37263 1067010136          โรงเรียนบ้ำนกกจ่ัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37264 1067010137          โรงเรียนบ้ำนโป่งเจ็ดหัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37265 1067010138          โรงเรียนบ้ำนผำทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37266 1067010139          โรงเรียนบ้ำนซับสีทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37267 1067010140          โรงเรียนบ้ำนลำดแค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37268 1067010141          โรงเรียนบ้ำนโคกยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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37269 1067010142          โรงเรียนบ้ำนซับม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37270 1067010143          โรงเรียนธำรำคีรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37271 1067010144          โรงเรียนบ้ำนโคกหนองจอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37272 1067010145          โรงเรียนลูกจันทน์ปิยะอุย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37273 1067010146          โรงเรียนบ้ำนหนองใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37274 1067010147          โรงเรียนบ้ำนถ  ำแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37275 1067010148          โรงเรียนบ้ำนดงลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37276 1067010149          โรงเรียนสำยสมร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37277 1067010150          โรงเรียนบ้ำนคลองปลำหมอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37278 1067010151          โรงเรียนบ้ำนซับขลุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37279 1067010152          โรงเรียนบ้ำนวังไทรทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37280 1067010153          โรงเรียนบ้ำนคลองน  ำคัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37281 1067010154          โรงเรียนบ้ำนซับเปิบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37282 1067010155          โรงเรียนบ้ำนเชิงชำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37283 1067010156          โรงเรียนชุมชนบ้ำนวังกระดำษเงิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37284 1067010157          โรงเรียนบ้ำนวังขอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37285 1067010158          โรงเรียนบ้ำนวังชะนำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37286 1067010159          โรงเรียนบ้ำนดงหลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37287 1067010160          โรงเรียนบ้ำนด่ำนช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37288 1067010161          โรงเรียนอนุบำลวังโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37289 1067010162          โรงเรียนบ้ำนไร่ฝำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37290 1067010163          โรงเรียนบ้ำนโนนตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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37291 1067010164          โรงเรียนบ้ำนทำงข้ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37292 1067010165          โรงเรียนบ้ำนวังแช่กลอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37293 1067010166          โรงเรียนบ้ำนวังศำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37294 1067010167          โรงเรียนบ้ำนดงลึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37295 1067010168          โรงเรียนบ้ำนวังหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37296 1067010169          โรงเรียนบ้ำนใหม่วังตะเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37297 1067010170          โรงเรียนบ้ำนวังใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37298 1067010171          โรงเรียนบ้ำนวังพลับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37299 1067010172          โรงเรียนบ้ำนน  ำอ้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37300 1067010173          โรงเรียนบ้ำนวังหินซอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37301 1067012001          โรงเรียนเพชรพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37302 1067012002          โรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37303 1067012003          โรงเรียนวังชมภูวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37304 1067012004          โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย เพชรบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37305 1067012005          โรงเรียนเนินพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37306 1067012006          โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37307 1067012007          โรงเรียนพัชรพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37308 1067012008          โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์เพชรบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37309 1067012009          โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37310 1067012010          โรงเรียนชนแดนวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37311 1067012011          โรงเรียนดงขุยวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37312 1067012012          โรงเรียนวังโป่งพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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37313 1067012013          โรงเรียนวังโป่งศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37314 1067020001          โรงเรียนบ้ำนห้วยสวิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37315 1067020002          โรงเรียนบ้ำนห้วยสวิงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37316 1067020003          โรงเรียนบ้ำนดงน  ำเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37317 1067020004          โรงเรียนบ้ำนช้ำงตะลูด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37318 1067020005          โรงเรียนบ้ำนซ ำภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37319 1067020006          โรงเรียนอนุบำลหล่มสัก(ชุมชนบ้ำนศรีสะอำด) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37320 1067020007          โรงเรียนบ้ำนท่ำกกแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37321 1067020008          โรงเรียนบ้ำนท่ำโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37322 1067020009          โรงเรียนบ้ำนใหม่วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37323 1067020010          โรงเรียนบ้ำนปำกห้วยขอนแก่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37324 1067020011          โรงเรียนบ้ำนวังมล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37325 1067020012          โรงเรียนบ้ำนท่ำอิบุญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37326 1067020013          โรงเรียนบ้ำนดงทิพย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37327 1067020014          โรงเรียนบ้ำนบุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37328 1067020015          โรงเรียนบ้ำนท่ำดินแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37329 1067020016          โรงเรียนบ้ำนน  ำก้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37330 1067020017          โรงเรียนบ้ำนฝำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37331 1067020019          โรงเรียนบ้ำนดงขวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37332 1067020020          โรงเรียนบ้ำนห้วยลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37333 1067020021          โรงเรียนบ้ำนน  ำชุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37334 1067020022          โรงเรียนบ้ำนโสกเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

37335 1067020023          โรงเรียนพ่อขุนผำเมืองร ำลึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37336 1067020024          โรงเรียนบ้ำนน  ำอ้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37337 1067020025          โรงเรียนบ้ำนกกโอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37338 1067020026          โรงเรียนบ้ำนฝำยวังบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37339 1067020027          โรงเรียนบ้ำนหนองปลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37340 1067020028          โรงเรียนบ้ำนน  ำเฮี ย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37341 1067020029          โรงเรียนบ้ำนน  ำเฮี ยสำขำบ้ำนกุดโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37342 1067020030          โรงเรียนบ้ำนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37343 1067020031          โรงเรียนบ้ำนน  ำพุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37344 1067020032          โรงเรียนบ้ำนร่องกะถิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37345 1067020033          โรงเรียนบ้ำนป่ำบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37346 1067020034          โรงเรียนชุมชนบ้ำนติ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37347 1067020035          โรงเรียนบ้ำนหัวนำเลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37348 1067020036          โรงเรียนบ้ำนป่ำแกเครือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37349 1067020037          โรงเรียนบ้ำนหนองขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37350 1067020038          โรงเรียนบ้ำนหัวนำเลำสำขำบ้ำนไร่นำเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37351 1067020039          โรงเรียนบ้ำนไร่นำงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37352 1067020041          โรงเรียนบ้ำนโสก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37353 1067020042          โรงเรียนบ้ำนส้มเลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37354 1067020043          โรงเรียนพ่อขุนผำเมืองอุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37355 1067020044          โรงเรียนบ้ำนหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37356 1067020045          โรงเรียนบ้ำนร่องบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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37357 1067020046          โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37358 1067020047          โรงเรียนบ้ำนบุ่งคล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37359 1067020048          โรงเรียนบ้ำนหัวนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37360 1067020049          โรงเรียนบ้ำนปำกห้วยด่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37361 1067020050          โรงเรียนบ้ำนหนองคัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37362 1067020051          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 25 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37363 1067020052          โรงเรียนบ้ำนห้วยคนทำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37364 1067020053          โรงเรียนบ้ำนธำรทิพย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37365 1067020055          โรงเรียนบ้ำนห้วยระหงส์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37366 1067020056          โรงเรียนบ้ำนวังยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37367 1067020058          โรงเรียนบ้ำนน  ำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37368 1067020059          โรงเรียนบ้ำนหนองอ้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37369 1067020060          โรงเรียนวัดศรีทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37370 1067020061          โรงเรียนหน้ำศูนย์เคร่ืองมือกล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37371 1067020062          โรงเรียนบ้ำนน  ำดุกเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37372 1067020063          โรงเรียนวัดศรีจันดำธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37373 1067020064          โรงเรียนบ้ำนปำกออก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37374 1067020065          โรงเรียนบ้ำนปำกดุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37375 1067020066          โรงเรียนบ้ำนฝำยนำแซง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37376 1067020067          โรงเรียนบ้ำนบึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37377 1067020068          โรงเรียนบ้ำนห้วยกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37378 1067020069          โรงเรียนบ้ำนท่ำขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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37379 1067020070          โรงเรียนบ้ำนลำนบ่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37380 1067020071          โรงเรียนบ้ำนจำงวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37381 1067020072          โรงเรียนบ้ำนคลองสีฟัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37382 1067020073          โรงเรียนบ้ำนวังโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37383 1067020074          โรงเรียนบ้ำนนครเดิด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37384 1067020075          โรงเรียนบ้ำนร่องดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37385 1067020076          โรงเรียนบ้ำนบุ่งยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37386 1067020077          โรงเรียนบ้ำนวังรู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37387 1067020078          โรงเรียนบ้ำนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37388 1067020079          โรงเรียนบ้ำนสักหลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37389 1067020080          โรงเรียนบ้ำนดอนสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37390 1067020081          โรงเรียนวัดหนองปลำซิว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37391 1067020082          โรงเรียนบ้ำนน  ำก้อแกเครือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37392 1067020084          โรงเรียนบ้ำนหนองไขว่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37393 1067020085          โรงเรียนบ้ำนโนนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37394 1067020086          โรงเรียนบ้ำนหนองสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37395 1067020087          โรงเรียนบ้ำนโป่งช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37396 1067020088          โรงเรียนบ้ำนแก่งยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37397 1067020089          โรงเรียนบ้ำนวังขอนดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37398 1067020090          โรงเรียนบ้ำนห้วยไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37399 1067020091          โรงเรียนบ้ำนท่ำช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37400 1067020092          โรงเรียนบ้ำนวังร่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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37401 1067020093          โรงเรียนบ้ำนวังเวินพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37402 1067020094          โรงเรียนบ้ำนห้วยอีจีน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37403 1067020095          โรงเรียนบ้ำนวังขอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37404 1067020096          โรงเรียนบ้ำนห้วยอีจีนสำขำบ้ำนห้วยโป่งน  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37405 1067020097          โรงเรียนบ้ำนตำดกลอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37406 1067020098          โรงเรียนบ้ำนตำดข่ำพัฒนำสำขำบ้ำนกกกล้วยนวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37407 1067020099          โรงเรียนบ้ำนตำดข่ำพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37408 1067020100          โรงเรียนบ้ำนน  ำอ้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37409 1067020101          โรงเรียนบ้ำนนำเกำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37410 1067020102          โรงเรียนบ้ำนนำซ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37411 1067020103          โรงเรียนบ้ำนอีเลิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37412 1067020104          โรงเรียนบ้ำนแก่งโตน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37413 1067020105          โรงเรียนบ้ำนหนองใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37414 1067020106          โรงเรียนบ้ำนน  ำสร้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37415 1067020108          โรงเรียนชุมชนบ้ำนห้วยมะเขือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37416 1067020109          โรงเรียนบ้ำนนำแซง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37417 1067020110          โรงเรียนบ้ำนเนินมิตรภำพท่ี 47 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37418 1067020111          โรงเรียนบ้ำนพร้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37419 1067020112          โรงเรียนบ้ำนโจะโหวะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37420 1067020113          โรงเรียนบ้ำนภูปูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37421 1067020114          โรงเรียนบ้ำนดอยน  ำเพียงดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37422 1067020115          โรงเรียนบ้ำนทับเบิกร่วมใจสำขำบ้ำนนำสะอุ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

37423 1067020116          โรงเรียนบ้ำนวังบำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37424 1067020117          โรงเรียนบ้ำนขี นำค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37425 1067020118          โรงเรียนบ้ำนนำทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37426 1067020119          โรงเรียนบ้ำนน  ำคร่ัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37427 1067020120          โรงเรียนบ้ำนเหมืองแบ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37428 1067020121          โรงเรียนบ้ำนท่ำข้ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37429 1067020122          โรงเรียนบ้ำนทับเบิกร่วมใจ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37430 1067020123          โรงเรียนบ้ำนศิลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37431 1067020124          โรงเรียนบ้ำนสงเปลือย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37432 1067020125          โรงเรียนบ้ำนห้วยข่อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37433 1067020126          โรงเรียนบ้ำนโป่งสำมขำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37434 1067020127          โรงเรียนบ้ำนหนองเขียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37435 1067020128          โรงเรียนบ้ำนห้วยข่อยสำขำบ้ำนซ ำบุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37436 1067020129          โรงเรียนบ้ำนหินโง่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37437 1067020130          โรงเรียนบ้ำนหินโง่นสำขำบ้ำนสักง่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37438 1067020131          โรงเรียนบ้ำนโป่งสำมขำสำขำบ้ำนโคกใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37439 1067020132          โรงเรียนบ้ำนอุ่มกะทำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37440 1067020133          โรงเรียนบ้ำนห้วยผักกูด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37441 1067020134          โรงเรียนบ้ำนวังก้นหวด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37442 1067020135          โรงเรียนอนุบำลหล่มเก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37443 1067020136          โรงเรียนบ้ำนวังเวิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37444 1067020137          โรงเรียนบ้ำนพรวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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37445 1067020138          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37446 1067020139          โรงเรียนบ้ำนหินกลิ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37447 1067020140          โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37448 1067020141          โรงเรียนบ้ำนหินฮำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37449 1067020142          โรงเรียนบ้ำนหนองยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37450 1067020143          โรงเรียนบ้ำนท่ำผู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37451 1067020144          โรงเรียนบ้ำนภูผักไซ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37452 1067020145          โรงเรียนบ้ำนหนองเล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37453 1067020146          โรงเรียนบ้ำนน  ำขอบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37454 1067020147          โรงเรียนบ้ำนห้วยสนำมทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37455 1067020148          โรงเรียนบ้ำนโคกมน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37456 1067020149          โรงเรียนบ้ำนกกกะบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37457 1067020150          โรงเรียนบ้ำนทรัพย์สว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37458 1067020151          โรงเรียนบ้ำนห้วยหญ้ำเครือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37459 1067020153          โรงเรียนอนุบำลน  ำหนำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37460 1067020154          โรงเรียนบ้ำนซ ำม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37461 1067020155          โรงเรียนบ้ำนดงคล้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37462 1067020156          โรงเรียนบ้ำนวังกวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37463 1067020157          โรงเรียนบ้ำนฟองใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37464 1067020160          โรงเรียนบ้ำนห้วยหินลับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37465 1067020161          โรงเรียนบ้ำนหลักด่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37466 1067020162          โรงเรียนบ้ำนห้วยลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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37467 1067020163          โรงเรียนบ้ำนห้วยกะโปะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37468 1067020164          โรงเรียนบ้ำนเข็กน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37469 1067020165          โรงเรียนบ้ำนห้วยน  ำขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37470 1067020166          โรงเรียนอนุบำลเขำค้อ(เจริญทองน่ิมวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37471 1067020167          โรงเรียนบ้ำนป่ำแดง(เขำค้อ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37472 1067020169          โรงเรียนบ้ำนเหล่ำหญ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37473 1067020170          โรงเรียนบ้ำนห้วยขอนหำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37474 1067020171          โรงเรียนบ้ำนนำยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37475 1067020172          โรงเรียนบ้ำนทุ่งสมอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37476 1067020173          โรงเรียนธรรมนูญกองช่ำงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37477 1067020174          โรงเรียนบ้ำนสะเดำะพงมิตรภำพท่ี 229 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37478 1067020175          โรงเรียนบ้ำนหนองแม่นำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37479 1067022001          โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37480 1067022002          โรงเรียนติ ววิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37481 1067022003          โรงเรียนผำเมืองวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37482 1067022004          โรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37483 1067022005          โรงเรียนศรีจันทร์วิทยำคม รัชมังคลำภิเษก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37484 1067022006          โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย  เพชรบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37485 1067022007          โรงเรียนผำแดงวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37486 1067022008          โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37487 1067022009          โรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37488 1067022010          โรงเรียนน  ำหนำววิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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37489 1067022011          โรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37490 1067022012          โรงเรียนร่มเกล้ำเขำค้อเพชรบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37491 1067030001          โรงเรียนชุมชนบ้ำนโคกปรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37492 1067030002          โรงเรียนบ้ำนเขำยำงโปร่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37493 1067030003          โรงเรียนบ้ำนซับอีลุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37494 1067030004          โรงเรียนบ้ำนซับสวัสด์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37495 1067030005          โรงเรียนบ้ำนน  ำเดือด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37496 1067030006          โรงเรียนบ้ำนน  ำเดือดสำขำบ้ำนดอยสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37497 1067030007          โรงเรียนบ้ำนเขำสูงรำษฏร์สำขำบ้ำนวังเตียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37498 1067030008          โรงเรียนบ้ำนซับน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37499 1067030013          โรงเรียนรัฐประชำนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37500 1067030014          โรงเรียนบ้ำนคลองทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37501 1067030015          โรงเรียนบ้ำนฟุบสะแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37502 1067030016          โรงเรียนบ้ำนซับสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37503 1067030017          โรงเรียนบ้ำนโพทะเลประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37504 1067030018          โรงเรียนบ้ำนโพทะเลประชำสรรค์สำขำบ้ำนไร่อุดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37505 1067030019          โรงเรียนบ้ำนกระทุ่มทองประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37506 1067030020          โรงเรียนบ้ำนแสงมณีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37507 1067030021          โรงเรียนบ้ำนท่ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37508 1067030022          โรงเรียนบ้ำนนำไร่เดียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37509 1067030023          โรงเรียนอนุบำลวิเชียรบุรี(วัดในเรืองศรี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37510 1067030024          โรงเรียนบ้ำนทุ่งใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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37511 1067030025          โรงเรียนบ้ำนบุมะกรูด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37512 1067030026          โรงเรียนบ้ำนมำบสมอสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37513 1067030027          โรงเรียนบ้ำนโคกส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37514 1067030028          โรงเรียนบ้ำนไทรงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37515 1067030029          โรงเรียนบ้ำนคลองบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37516 1067030030          โรงเรียนบ้ำนถ  ำมงคลชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37517 1067030031          โรงเรียนบ้ำนน  ำร้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37518 1067030032          โรงเรียนบ้ำนวังไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37519 1067030033          โรงเรียนบ้ำนหนองสะแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37520 1067030034          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวทองสำขำบ้ำนดงตะเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37521 1067030035          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37522 1067030036          โรงเรียนบ้ำนใหม่วิไลวัลย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37523 1067030037          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37524 1067030038          โรงเรียนบ้ำนหนองไม้สอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37525 1067030039          โรงเรียนบ้ำนบ่อรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37526 1067030040          โรงเรียนบ้ำนหนองโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37527 1067030041          โรงเรียนบ้ำนบึงกระจับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37528 1067030042          โรงเรียนบ้ำนโคกปรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37529 1067030043          โรงเรียนบ้ำนพุขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37530 1067030044          โรงเรียนบ้ำนโคกสง่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37531 1067030045          โรงเรียนบ้ำนหนองกระทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37532 1067030046          โรงเรียนบ้ำนหนองคล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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37533 1067030047          โรงเรียนชุมชนบ้ำนพุเตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37534 1067030048          โรงเรียนบ้ำนตะกุดไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37535 1067030049          โรงเรียนบ้ำนสำมัคคีพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37536 1067030050          โรงเรียนบ้ำนภูน  ำหยด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37537 1067030053          โรงเรียนบ้ำนรวมทรัพย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37538 1067030054          โรงเรียนบ้ำนพรหมประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37539 1067030055          โรงเรียนบ้ำนพระท่ีน่ัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37540 1067030056          โรงเรียนบ้ำนวังลึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37541 1067030057          โรงเรียนบ้ำนเขำสูงรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37542 1067030058          โรงเรียนบ้ำนซับตะแบกสำขำบ้ำนวังวัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37543 1067030059          โรงเรียนบ้ำนเนินสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37544 1067030060          โรงเรียนบ้ำนโคกกรวด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37545 1067030061          โรงเรียนบ้ำนซับตะแบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37546 1067030062          โรงเรียนบ้ำนซับกระโซ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37547 1067030063          โรงเรียนบ้ำนน  ำอ้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37548 1067030064          โรงเรียนบ้ำนวังน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37549 1067030065          โรงเรียนบ้ำนวังใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37550 1067030066          โรงเรียนบ้ำนดำดอุดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37551 1067030067          โรงเรียนวัลลภำนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37552 1067030068          โรงเรียนบ้ำนไทรทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37553 1067030069          โรงเรียนบ้ำนสระประดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37554 1067030070          โรงเรียนค่ำยลูกเสือวิเชียรบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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37555 1067030071          โรงเรียนบ้ำนล ำนำรวย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37556 1067030073          โรงเรียนบ้ำนพรหมยำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37557 1067030074          โรงเรียนบ้ำนแก่งหินปูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37558 1067030075          โรงเรียนบ้ำนเข็มทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37559 1067030076          โรงเรียนบ้ำนไร่ตำพุฒ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37560 1067030077          โรงเรียนบ้ำนม่วงชุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37561 1067030078          โรงเรียนบ้ำนคลองกระจัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37562 1067030079          โรงเรียนบ้ำนเขำคลัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37563 1067030080          โรงเรียนบ้ำนคลองดู่สำขำบ้ำนหนองสะแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37564 1067030081          โรงเรียนบ้ำนหนองสรวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37565 1067030082          โรงเรียนบ้ำนเกำะแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37566 1067030083          โรงเรียนบ้ำนคลองดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37567 1067030084          โรงเรียนบ้ำนวังขอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37568 1067030085          โรงเรียนบ้ำนนำสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37569 1067030086          โรงเรียนชุมชนบ้ำนโคกสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37570 1067030087          โรงเรียนบ้ำนซับหินเพลิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37571 1067030088          โรงเรียนบ้ำนหนองสะแกส่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37572 1067030089          โรงเรียนบ้ำนนำสนุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37573 1067030090          โรงเรียนบ้ำนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37574 1067030091          โรงเรียนบ้ำนโคกตะขบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37575 1067030092          โรงเรียนบ้ำนเนินถำวร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37576 1067030093          โรงเรียนบ้ำนนำน  ำโครม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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37577 1067030094          โรงเรียนบ้ำนจัดสรร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37578 1067030095          โรงเรียนบ้ำนเขำหินปูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37579 1067030096          โรงเรียนบ้ำนแควป่ำสัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37580 1067030097          โรงเรียนบ้ำนสันติธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37581 1067030098          โรงเรียนบ้ำนด่ำนไทรสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37582 1067030099          โรงเรียนบ้ำนหนองหมู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37583 1067030100          โรงเรียนบ้ำนท่ำไม้ทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37584 1067030101          โรงเรียนบ้ำนนำตะกุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37585 1067030102          โรงเรียนบ้ำนศรีเทพน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37586 1067030103          โรงเรียนบ้ำนโคกสะแกลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37587 1067030104          โรงเรียนบ้ำนบึงนำจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37588 1067030105          โรงเรียนบ้ำนหนองจอกวังก ำแพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37589 1067030106          โรงเรียนบ้ำนร่องหอยพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37590 1067030107          โรงเรียนบ้ำนทุ่งเศรษฐี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37591 1067030108          โรงเรียนบ้ำนวังขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37592 1067030109          โรงเรียนอนุบำลศรีเทพ(สว่ำงวัฒนำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37593 1067030110          โรงเรียนบ้ำนสระกรวด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37594 1067030111          โรงเรียนบ้ำนโคกหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37595 1067030112          โรงเรียนบ้ำนใหม่สำริกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37596 1067030113          โรงเรียนบ้ำนซับน้อยพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37597 1067030114          โรงเรียนบ้ำนหนองย่ำงทอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37598 1067030115          โรงเรียนบ้ำนโคกรังน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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37599 1067030116          โรงเรียนบ้ำนรังย้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37600 1067030117          โรงเรียนบ้ำนด่ำนเจริญชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37601 1067030118          โรงเรียนบ้ำนน  ำเขียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37602 1067030119          โรงเรียนบ้ำนกองทูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37603 1067030120          โรงเรียนบ้ำนกองทูลสำขำบ้ำนวังชงโค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37604 1067030121          โรงเรียนบ้ำนเนินพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37605 1067030122          โรงเรียนบ้ำนกองทูลสำขำบ้ำนหนองบัวทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37606 1067030123          โรงเรียนบ้ำนท่ำด้วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37607 1067030124          โรงเรียนบ้ำนห้วยตลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37608 1067030125          โรงเรียนบ้ำนปำงยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37609 1067030126          โรงเรียนบ้ำนสันเจริญโป่งสะทอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37610 1067030127          โรงเรียนบ้ำนเฉลียงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37611 1067030128          โรงเรียนบ้ำนสันเจริญสำขำบ้ำนโป่งสะทอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37612 1067030129          โรงเรียนบ้ำนเนินคนธำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37613 1067030130          โรงเรียนบ้ำนท่ำสวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37614 1067030131          โรงเรียนบ้ำนไร่ขอนยำงขวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37615 1067030132          โรงเรียนบ้ำนท่ำแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37616 1067030133          โรงเรียนบ้ำนนำทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37617 1067030134          โรงเรียนบ้ำนท่ำเย่ียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37618 1067030135          โรงเรียนบ้ำนหัวโตก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37619 1067030136          โรงเรียนบ้ำนนำเฉลียงใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37620 1067030137          โรงเรียนบ้ำนคลองกรวด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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37621 1067030138          โรงเรียนบ้ำนนำเฉลียงใต้สำขำบ้ำนเนินสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37622 1067030139          โรงเรียนบ้ำนบ่อไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37623 1067030140          โรงเรียนบ้ำนตีบใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37624 1067030141          โรงเรียนบ้ำนนำวังแหน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37625 1067030142          โรงเรียนบ้ำนโคกเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37626 1067030143          โรงเรียนบ้ำนซับกระถินทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37627 1067030144          โรงเรียนบ้ำนป่ำคำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37628 1067030145          โรงเรียนบ้ำนบัววัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37629 1067030146          โรงเรียนบ้ำนไร่เหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37630 1067030147          โรงเรียนบ้ำนเนินมะค่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37631 1067030148          โรงเรียนบ้ำนวังอ่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37632 1067030149          โรงเรียนบ้ำนซับวำรินทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37633 1067030150          โรงเรียนบ้ำนล ำตำเณร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37634 1067030151          โรงเรียนชุมชนบ้ำนโภชน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37635 1067030152          โรงเรียนบ้ำนโคกคงสมโภชน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37636 1067030153          โรงเรียนบ้ำนซับชมภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37637 1067030154          โรงเรียนบ้ำนคลองกะโบน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37638 1067030155          โรงเรียนบ้ำนเนินสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37639 1067030156          โรงเรียนบ้ำนซับเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37640 1067030157          โรงเรียนบ้ำนเพชรละคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37641 1067030158          โรงเรียนชุมชนบ้ำนท่ำเสำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37642 1067030159          โรงเรียนบ้ำนสระเกษ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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37643 1067030160          โรงเรียนบ้ำนสระเกษสำขำบ้ำนสระแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37644 1067030161          โรงเรียนบ้ำนซับตะเคียนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37645 1067030162          โรงเรียนบ้ำน กม.30 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37646 1067030165          โรงเรียนบ้ำนปำกตก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37647 1067030166          โรงเรียนบ้ำนวังเหว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37648 1067030167          โรงเรียนบ้ำนนำเฉลียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37649 1067030168          โรงเรียนบ้ำนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37650 1067030169          โรงเรียนบ้ำนวังท่ำดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37651 1067030170          โรงเรียนบ้ำนวังโบสถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37652 1067030171          โรงเรียนบ้ำนตะกุดงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37653 1067030172          โรงเรียนบ้ำนสระหม่ืนเชียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37654 1067030173          โรงเรียนบ้ำนโคกสง่ำนำข้ำวดอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37655 1067030174          โรงเรียนบ้ำนไทรทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37656 1067030175          โรงเรียนบ้ำนคลองตะพำนหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37657 1067030176          โรงเรียนบ้ำนพงษ์เพชรอนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37658 1067030177          โรงเรียนอนุบำลหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37659 1067030178          โรงเรียนบ้ำน กม.35 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37660 1067030179          โรงเรียนบ้ำนคลองยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37661 1067030180          โรงเรียนบ้ำนล ำพำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37662 1067030181          โรงเรียนบ้ำนห้วยโป่ง-ไผ่ขวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37663 1067030182          โรงเรียนบ้ำนปู่จ้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37664 1067030183          โรงเรียนบ้ำนเขำถ  ำพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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37665 1067030184          โรงเรียนบ้ำนกันจุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37666 1067030185          โรงเรียนบ้ำนล ำตะคร้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37667 1067030186          โรงเรียนบ้ำนโคกกรวด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37668 1067030187          โรงเรียนบ้ำนซับบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37669 1067030188          โรงเรียนบ้ำนหนองพลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37670 1067030189          โรงเรียนบ้ำนโคกสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37671 1067030190          โรงเรียนบ้ำนรำษฎร์เจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37672 1067030191          โรงเรียนบ้ำนซับไม้แดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37673 1067030193          โรงเรียนบ้ำนร้อยไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37674 1067030194          โรงเรียนบ้ำนซับสมพงษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37675 1067030195          โรงเรียนบ้ำนหินดำดใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37676 1067030196          โรงเรียนอนุบำลบึงสำมพัน(ซับสมอทอด) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37677 1067030197          โรงเรียนบ้ำนตะกรุดหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37678 1067030198          โรงเรียนบ้ำนหินดำดน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37679 1067030200          โรงเรียนบ้ำนบึงสำมพัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37680 1067030201          โรงเรียนบ้ำนทรัพย์เกษตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37681 1067030202          โรงเรียนบ้ำนรำหุล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37682 1067030203          โรงเรียนบ้ำนวังปลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37683 1067030204          โรงเรียนบ้ำนซับส ำรำญเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37684 1067030205          โรงเรียนบ้ำนพญำวัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37685 1067030206          โรงเรียนบ้ำนซับสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37686 1067030207          โรงเรียนบ้ำนซับส ำรำญใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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37687 1067030208          โรงเรียนบ้ำนเนินสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37688 1067030209          โรงเรียนบ้ำนหนองไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37689 1067030210          โรงเรียนชุมชนบ้ำนวังพิกุล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37690 1067030211          โรงเรียนบ้ำนโป่งบุญเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37691 1067030212          โรงเรียนบ้ำนห้วยทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37692 1067030214          โรงเรียนบ้ำนศรีมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37693 1067030215          โรงเรียนบ้ำนพนมเพชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37694 1067030216          โรงเรียนบ้ำนหนองก ำไร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37695 1067030217          โรงเรียนบ้ำนซับเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37696 1067030218          โรงเรียนบ้ำนยำงสำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37697 1067030219          โรงเรียนบ้ำนเขำพลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37698 1067030220          โรงเรียนบ้ำนสระแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37699 1067030221          โรงเรียนบ้ำนวังไลย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37700 1067030222          โรงเรียนบ้ำนคลองตะคร้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37701 1067030223          โรงเรียนวัดเขำเจริญธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37702 1067030224          โรงเรียนบ้ำนคลองตะคร้อสำขำบ้ำนวังหูดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37703 1067030225          โรงเรียนบ้ำนหนองแจง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37704 1067030226          โรงเรียนบ้ำนหนองชุมแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37705 1067030227          โรงเรียนบ้ำนบึงตะแบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37706 1067032001          โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37707 1067032002          โรงเรียนพุขำมครุฑมณีอุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37708 1067032003          โรงเรียนน  ำร้อนวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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37709 1067032004          โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37710 1067032005          โรงเรียนโคกปรงวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37711 1067032006          โรงเรียนวังใหญ่วิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37712 1067032007          โรงเรียนศรีเทพประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37713 1067032008          โรงเรียนเมืองศรีเทพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37714 1067032009          โรงเรียนนำสนุ่นวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37715 1067032010          โรงเรียนหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37716 1067032011          โรงเรียนเพชรละครวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37717 1067032012          โรงเรียนนำเฉลียงพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37718 1067032013          โรงเรียนท่ำด้วงพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37719 1067032014          โรงเรียนบึงสำมพันวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37720 1067032015          โรงเรียนวังพิกุลพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37721 1067032016          โรงเรียนซับบอนวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37722 1067032017          โรงเรียนศรีมงคลวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37723 1070010001          โรงเรียนวัดดอนตลุง(รำษฎร์ศรัทธำทำน) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37724 1070010002          โรงเรียนวัดเกำะลอย(ชุณหะวัต ฯ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37725 1070010003          โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37726 1070010004          โรงเรียนบ้ำนเขำสวนหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37727 1070010005          โรงเรียนวัดโสดำประดิษฐำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37728 1070010007          โรงเรียนวัดศำลเจ้ำ(เรือง เล็บครุฑ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37729 1070010009          โรงเรียนวัดเกตุน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37730 1070010010          โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน(รำษฎร์สำมัคคึอุทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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37731 1070010011          โรงเรียนวัดเหนือวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37732 1070010013          โรงเรียนจันทคำมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37733 1070010014          โรงเรียนวัดแคทรำย(บุญประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37734 1070010015          โรงเรียนชุมชนวัดคูบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37735 1070010016          โรงเรียนวัดบ้ำนโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37736 1070010017          โรงเรียนวัดหนำมพุงดอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37737 1070010018          โรงเรียนวัดบำล่ี (วุฒิพันธ์ุวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37738 1070010019          โรงเรียนวัดเจติยำรำม(บัณฑิตประชำพำนิช) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37739 1070010020          โรงเรียนวัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37740 1070010021          โรงเรียนวัดเขำงูสันติธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37741 1070010022          โรงเรียนวัดอรัญญิกำวำส(เจริญธรรมวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37742 1070010023          โรงเรียนวัดดอนแจง(ไสวรำษฎร์วิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37743 1070010024          โรงเรียนวัดใหม่นครบำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37744 1070010025          โรงเรียนวัดดอนตะโก(วังประชำรัฐอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37745 1070010026          โรงเรียนวัดทุ่งหญ้ำคมบำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37746 1070010027          โรงเรียนวัดนำหนอง(วิธำนรำษฎร์อนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37747 1070010029          โรงเรียนวัดบ้ำนกล้วย(เฟ้ือรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37748 1070010030          โรงเรียนบ้ำนหนองนำงแพรว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37749 1070010031          โรงเรียนบ้ำนชัฎเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37750 1070010032          โรงเรียนวัดน  ำพุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37751 1070010033          โรงเรียนวัดอัมพวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37752 1070010034          โรงเรียนวัดพเนินพลู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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37753 1070010035          โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(เจริญรำษฎร์วิทยำคม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37754 1070010036          โรงเรียนวัดใหม่รำษฎร์บ ำรุงเจริญธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37755 1070010038          โรงเรียนวัดท้ำยเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37756 1070010039          โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37757 1070010040          โรงเรียนวัดโพธ์ิรำษฏร์ศรัทธำธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37758 1070010041          โรงเรียนวัดบำงกระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37759 1070010042          โรงเรียนวัดประเสริฐรำษฎร์รังสรรค์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37760 1070010043          โรงเรียนบ้ำนเขำกรวด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37761 1070010044          โรงเรียนอนุบำลรำชบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37762 1070010045          โรงเรียนวัดเขำวัง(แสง ช่วงสุวนิช) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37763 1070010046          โรงเรียนวัดท่ำโขลง(พยุงประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37764 1070010047          โรงเรียนวัดเขำถ  ำกุญชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37765 1070010048          โรงเรียนวัดห้วยไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37766 1070010049          โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37767 1070010051          โรงเรียนบ้ำนทุ่งน้อย(มิตรภำพท่ี 12) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37768 1070010052          โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์รำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37769 1070010053          โรงเรียนวัดหนองตำหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37770 1070010054          โรงเรียนวัดโพธ์ิดก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37771 1070010055          โรงเรียนวัดใหญ่อ่ำงทอง(เทียนประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37772 1070010056          โรงเรียนอนุบำลเมืองรำชบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37773 1070010057          โรงเรียนบ้ำนหนองกระทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37774 1070010058          โรงเรียนมหำรำช 7 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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37775 1070010059          โรงเรียนบ้ำนพุม่วงรำษฎรบ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37776 1070010060          โรงเรียนบ้ำนหนองปำกชัฎ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37777 1070010061          โรงเรียนบ้ำนรำงเฆ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37778 1070010062          โรงเรียนบ้ำนพุตะเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37779 1070010063          โรงเรียนบ้ำนทุ่งแฝก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37780 1070010064          โรงเรียนบ้ำนสันดอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37781 1070010065          โรงเรียนบ้ำนทุ่งแจง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37782 1070010066          โรงเรียนบ้ำนวังปลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37783 1070010067          โรงเรียนบ้ำนจอมบึง(วำปีพร้อมประชำศึกษำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37784 1070010068          โรงเรียนวันครู 2503 (บ้ำนหนองบัว) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37785 1070010069          โรงเรียนอนุบำลจอมบึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37786 1070010070          โรงเรียนบ้ำนรำงม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37787 1070010071          โรงเรียนบ้ำนตลำดควำย(ประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37788 1070010072          โรงเรียนบ้ำนหนองขนำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37789 1070010073          โรงเรียนวัดด่ำนทับตะโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37790 1070010074          โรงเรียนบ้ำนห้วยท่ำช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37791 1070010075          โรงเรียนบ้ำนทุ่งกระถิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37792 1070010076          โรงเรียนบ้ำนหนองสีนวล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37793 1070010077          โรงเรียนบ้ำนหุบพริก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37794 1070010078          โรงเรียนบ้ำนโกรกสิงขร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37795 1070010079          โรงเรียนบ้ำนหนองไก่เถ่ือน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37796 1070010080          โรงเรียนบ้ำนหนองศำลเจ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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37797 1070010081          โรงเรียนวัดป่ำเขำสัมมะงำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37798 1070010082          โรงเรียนบ้ำนหนองปรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37799 1070010083          โรงเรียนบ้ำนเบิกไพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37800 1070010084          โรงเรียนวัดสูงเนินรำษฎรบ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37801 1070010085          โรงเรียนบ้ำนหนองตำเนิด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37802 1070010086          โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37803 1070010087          โรงเรียนบ้ำนพุแค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37804 1070010088          โรงเรียนวัดเขำป่ินทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37805 1070010089          โรงเรียนวัดปำกช่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37806 1070010090          โรงเรียนวัดนำสมอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37807 1070010091          โรงเรียนบ้ำนห้วยยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37808 1070010092          โรงเรียนวัดชัฎใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37809 1070010093          โรงเรียนชุมชนวัดรำงบัว(แหลมรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37810 1070010094          โรงเรียนบ้ำนหนองแร้ง(แหลมสุขประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37811 1070010095          โรงเรียนวัดหนองบัวค่ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37812 1070010096          โรงเรียนบ้ำนหนองนกกะเรียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37813 1070010097          โรงเรียนรุจิรพัฒน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37814 1070010098          โรงเรียนบ้ำนท่ำมะขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37815 1070010099          โรงเรียนบ้ำนสวนผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37816 1070010100          โรงเรียนบ้ำนบ่อหวี (กลุ่มนักข่ำวหญิงสอง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37817 1070010101          โรงเรียนบ้ำนมะขำมเอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37818 1070010102          โรงเรียนวัดรำงเสน่ห์นครจันทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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37819 1070010103          โรงเรียนวัดเขำไก่แจ้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37820 1070010104          โรงเรียนสมนึกวิทิศวรกำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37821 1070010105          โรงเรียนวัดเขำกลิ ง(รุ่งเจริญธรรม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37822 1070010106          โรงเรียนบ้ำนชัฎหนองหมี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37823 1070010107          โรงเรียนบ้ำนหนองขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37824 1070010108          โรงเรียนบ้ำนหนองหม้อข้ำว(ศิริทวีอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37825 1070010109          โรงเรียนบ้ำนกล้วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37826 1070010110          โรงเรียนบ้ำนทุ่งศำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37827 1070010111          โรงเรียนอนุบำลสวนผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37828 1070010112          โรงเรียนธรรมศำสตร์ - จุฬำ 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37829 1070010113          โรงเรียนบ้ำนห้วยผำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37830 1070010114          โรงเรียนสินแร่สยำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37831 1070010115          โรงเรียนบ้ำนตะโกล่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37832 1070010116          โรงเรียนชุมชนบ้ำนบ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37833 1070010117          โรงเรียนวัดนำขุนแสน(แกละประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37834 1070010118          โรงเรียนชุมชนบ้ำนบ่อ (สำขำวังส้มป่อย) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37835 1070010119          โรงเรียนวัดดอนทรำย(ไชยประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37836 1070010120          โรงเรียนบ้ำนเขำถ  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37837 1070010121          โรงเรียนบ้ำนเขำอีส้ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37838 1070010122          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวห่ิง(สนิทรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37839 1070010123          โรงเรียนบ้ำนไพรสะเดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37840 1070010124          โรงเรียนบ้ำนเขำถ่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

37841 1070010125          โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37842 1070010126          โรงเรียนบ้ำนพุคำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37843 1070010127          โรงเรียนบ้ำนหนองน  ำใส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37844 1070010128          โรงเรียนวัดสันติกำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37845 1070010129          โรงเรียนบ้ำนเขำพระเอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37846 1070010130          โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37847 1070010131          โรงเรียนวัดสนำมสุทธำวำส(พรหมประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37848 1070010132          โรงเรียนบ้ำนหนองวัวด ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37849 1070010134          โรงเรียนวัดวิมลมรรคำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37850 1070010135          โรงเรียนวัดหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37851 1070010136          โรงเรียนบ้ำนบ่อตะคร้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37852 1070010137          โรงเรียนอนุบำลปำกท่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37853 1070010138          โรงเรียนวัดปำกท่อ(ปำกท่อวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37854 1070010139          โรงเรียนวัดโคกพระเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37855 1070010140          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 64(บ้ำนหนองเกตุ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37856 1070010141          โรงเรียนวัดป่ำไก่(ส่วนประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37857 1070010142          โรงเรียนบ้ำนหินสี สำขำบ้ำนลำนคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37858 1070010143          โรงเรียนบ้ำนห้วยศำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37859 1070010144          โรงเรียนบ้ำนแม่ประจัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37860 1070010145          โรงเรียนบ้ำนท่ำยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37861 1070010146          โรงเรียนบ้ำนหินสี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37862 1070010147          โรงเรียนบ้ำนยำงคู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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37863 1070010148          โรงเรียนสีวะรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37864 1070010149          โรงเรียนบ้ำนไทรงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37865 1070010150          โรงเรียนวัดสว่ำงอำรมณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37866 1070010151          โรงเรียนบ้ำนมณีลอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37867 1070010152          โรงเรียนวัดวังมะนำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37868 1070010153          โรงเรียนวัดยำงงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37869 1070010154          โรงเรียนวัดหัวป่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37870 1070010155          โรงเรียนวัดวันดำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37871 1070010156          โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37872 1070010157          โรงเรียนบ้ำนเขำช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37873 1070010158          โรงเรียนวัดรำษฎร์สมำนฉันท์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37874 1070010159          โรงเรียนวัดโพธิศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37875 1070010160          โรงเรียนวัดพิบูลวนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37876 1070010161          โรงเรียนบ้ำนหนองลังกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37877 1070010162          โรงเรียนบ้ำนหัวเขำจีน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37878 1070010163          โรงเรียนบ้ำนพุเกตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37879 1070010164          โรงเรียนบ้ำนห้วยยำงโทน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37880 1070010165          โรงเรียนบ้ำนโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37881 1070010166          โรงเรียนบ้ำนอ่ำงหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37882 1070010170          โรงเรียนบ้ำนนำคอก มิตรภำพท่ี 104 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37883 1070010171          โรงเรียนวัดเวียงทุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37884 1070010172          โรงเรียนวัดเกำะศำลพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

37885 1070010173          โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37886 1070010174          โรงเรียนบ้ำนปำกสระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37887 1070010175          โรงเรียนจรูญศรีวิทยำประชำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37888 1070010176          โรงเรียนอนุบำลวัดเพลง(หรีดศรัทธำฯ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37889 1070010177          โรงเรียนวัดศรัทธำรำษฎร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37890 1070010178          โรงเรียนบ้ำนล ำพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37891 1070010179          โรงเรียนอนุบำลบ้ำนคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37892 1070010180          โรงเรียนบ้ำนบึง(สันติมโนประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37893 1070010181          โรงเรียนบ้ำนโป่งเจ็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37894 1070010182          โรงเรียนประชำพัฒนำวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37895 1070010183          โรงเรียนบ้ำนเก่ำต้นมะค่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37896 1070010184          โรงเรียนบ้ำนโป่งกระทิงบน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37897 1070010185          โรงเรียนบ้ำนโป่งกระทิงล่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37898 1070010186          โรงเรียนโรตำร่ี 1 บ้ำนพุน  ำร้อน (สำขำบ้ำนพุหิน) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37899 1070010187          โรงเรียนบ้ำนพุบอนบน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37900 1070010188          โรงเรียนบ้ำนร่องเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37901 1070010189          โรงเรียนน  ำตกห้วยสวนพลู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37902 1070010190          โรงเรียนโรตำร่ี 1 บ้ำนพุน  ำร้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37903 1070010191          โรงเรียนบ้ำนหนองโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37904 1070010192          โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37905 1070010193          โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37906 1070010194          โรงเรียนบ้ำนหนองจอก(จิตติ-บุญศรี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

37907 1070010195          โรงเรียนวัดช่องลำภ(โชคลำภประชำพัฒนำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37908 1070012001          โรงเรียนสวนผึ งวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37909 1070012002          โรงเรียนปำกท่อพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37910 1070012003          โรงเรียนเบญจมรำชูทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37911 1070012004          โรงเรียนคุรุรำษฎร์รังสฤษฏ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37912 1070012005          โรงเรียนด่ำนทับตะโกรำษฎร์อุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37913 1070012006          โรงเรียนวัดสันติกำรำมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37914 1070012007          โรงเรียนรำชโบริกำนุเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37915 1070012008          โรงเรียนแคทรำยวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37916 1070012009          โรงเรียนบรมรำชินีนำถรำชวิทยำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37917 1070012010          โรงเรียนรัฐรำษฎร์อุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37918 1070012011          โรงเรียนโสภณศิริรำษฎร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37919 1070012012          โรงเรียนบ้ำนคำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37920 1070020001          โรงเรียนบ้ำนดอนฟักทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37921 1070020002          โรงเรียนวัดสอนประดิษฐ์วรำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37922 1070020003          โรงเรียนวัดพิทักษ์เทพำวำส(พิทักษ์รัฐประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37923 1070020004          โรงเรียนอนุบำลด ำเนินสะดวก(วัดโคกบ ำรุงฯ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37924 1070020005          โรงเรียนวัดสนำมไชย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37925 1070020006          โรงเรียนบ้ำนหนองสลิด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37926 1070020007          โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภำพท่ี 178 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37927 1070020008          โรงเรียนบ้ำนดอนไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37928 1070020009          โรงเรียนวัดเวฬุวนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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37929 1070020010          โรงเรียนชุมชนวัดรำษฎร์เจริญธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37930 1070020011          โรงเรียนวัดโชติทำยกำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37931 1070020012          โรงเรียนวัดปรกเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37932 1070020013          โรงเรียนบ้ำนรำงสีหมอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37933 1070020014          โรงเรียนวัดอมรญำติสมำคม(อมรวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37934 1070020015          โรงเรียนวัดบัวงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37935 1070020016          โรงเรียนวัดตำลเรียง(เชยประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37936 1070020017          โรงเรียนวัดบ้ำนไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37937 1070020018          โรงเรียนวัดชำวเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37938 1070020019          โรงเรียนชุมชนวัดประสำทสิทธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37939 1070020020          โรงเรียนวัดท่ำเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37940 1070020021          โรงเรียนบ้ำนหนองไก่แก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37941 1070020022          โรงเรียนวัดสิดำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37942 1070020023          โรงเรียนวัดเนกขัมมำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37943 1070020024          โรงเรียนวัดอุบลวรรณำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37944 1070020025          โรงเรียนวัดหลักหกรัตนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37945 1070020026          โรงเรียนวัดใหม่ส่ีหม่ืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37946 1070020027          โรงเรียนวัดคูหำสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37947 1070020028          โรงเรียนวันมหำรำช(ผำณิตพิเชฐวงศ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37948 1070020029          โรงเรียนวัดหนองประทุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37949 1070020030          โรงเรียนชุมชนบ้ำนห้วยกระบอก(สำมัคคีวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37950 1070020031          โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชำอุทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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37951 1070020032          โรงเรียนวัดอ้ออีเขียว(รัฐรำษฎร์มิตรผลอนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37952 1070020033          โรงเรียนวัดหนองกลำงด่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37953 1070020034          โรงเรียนวัดไผ่สำมเกำะ(ปัญญำประชำสำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37954 1070020035          โรงเรียนวัดสัมมำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37955 1070020036          โรงเรียนวัดเขำขลุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37956 1070020037          โรงเรียนบ้ำนดอนไม้ลำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37957 1070020038          โรงเรียนบ้ำนหนองไก่ขัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37958 1070020039          โรงเรียนวัดสระส่ีมุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37959 1070020040          โรงเรียนวัดเขำแจง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37960 1070020041          โรงเรียนบ้ำนโป่งยอ(จ ำเริญ โฆสิตกุล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37961 1070020042          โรงเรียนวัดเจริญธรรม(รัฐประชำนุเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37962 1070020043          โรงเรียนบ้ำนห้วยยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37963 1070020044          โรงเรียนวัดตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37964 1070020046          โรงเรียนวัดโพธ์ิบัลลังก์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37965 1070020047          โรงเรียนวัดล ำพยอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37966 1070020048          โรงเรียนวัดอริยวงศำรำม(หนองน  ำขำว) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37967 1070020049          โรงเรียนชุมชนวัดท่ำผำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37968 1070020050          โรงเรียนวัดโกสินำรำยน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37969 1070020051          โรงเรียนวัดดอนเสลำ (ปำน พูน รัฐ รำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37970 1070020052          โรงเรียนวัดยำงหัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37971 1070020053          โรงเรียนวัดบ้ำนฆ้องน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37972 1070020054          โรงเรียนวัดหัวหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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37973 1070020055          โรงเรียนวัดใหญ่(บุญเอ่ียมอนุเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37974 1070020056          โรงเรียนวัดตำผำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37975 1070020057          โรงเรียนวัดอัมพวนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37976 1070020058          โรงเรียนบ้ำนหนองคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37977 1070020059          โรงเรียนวัดม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37978 1070020060          โรงเรียนวัดบัวงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37979 1070020061          โรงเรียนอนุบำลบ้ำนโป่ง(วัดปลักแรด) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37980 1070020062          โรงเรียนวัดหุบกระทิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37981 1070020063          โรงเรียนวัดบำงพัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37982 1070020064          โรงเรียนวัดโคกหม้อ(ประชำสำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37983 1070020065          โรงเรียนวัดโพธ์ิรัตนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37984 1070020066          โรงเรียนวัดรำงวำลย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37985 1070020067          โรงเรียนวัดลำดบัวขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37986 1070020068          โรงเรียนวัดหนองหญ้ำปล้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37987 1070020069          โรงเรียนค่ำยลูกเสือบ้ำนโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37988 1070020070          โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชำนุเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37989 1070020071          โรงเรียนวัดหนองปลำดุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37990 1070020072          โรงเรียนวัดบึงกระจับ(รัฐประชำตันติธนำนนท์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37991 1070020073          โรงเรียนวัดหนองหิน(วิเชียรประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37992 1070020074          โรงเรียนวัดสระตะโก(หันประชำสำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37993 1070020075          โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลำหมอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37994 1070020076          โรงเรียนวัดมำบแค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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37995 1070020077          โรงเรียนวัดจันทำรำม(ตั งตรงจิตร 5) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37996 1070020078          โรงเรียนวัดหนองอ้อ(ธรรมธรใยประชำสำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37997 1070020079          โรงเรียนวัดหัวโป่ง มิตรภำพท่ี 224 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37998 1070020080          โรงเรียนบ้ำนลำดใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
37999 1070020081          โรงเรียนวัดตำกแดด(รอดประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38000 1070020082          โรงเรียนวัดดอนคำ(ชอบธรรมประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38001 1070020083          โรงเรียนวัดดอนพรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38002 1070020084          โรงเรียนวัดล ำน  ำ(กัลยำณรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38003 1070020085          โรงเรียนวัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38004 1070020086          โรงเรียนวัดตำลเตี ย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38005 1070020087          โรงเรียนวัดดอนสำลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38006 1070020088          โรงเรียนอนุบำลบำงแพ(ชุมชนวัดบำงแพใต้ฯ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38007 1070020089          โรงเรียนวัดท่ำรำบ(วันชัยประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38008 1070020090          โรงเรียนวัดเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38009 1070020091          โรงเรียนวัดดอนเซ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38010 1070020092          โรงเรียนบ้ำนกุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38011 1070020093          โรงเรียนวัดสำมัคคีธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38012 1070020094          โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38013 1070020095          โรงเรียนชุมชนวัดกลำงวังเย็น(เร่ิมประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38014 1070020096          โรงเรียนวัดหนองม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38015 1070020097          โรงเรียนวัดหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38016 1070020098          โรงเรียนวัดหนองเอ่ียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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38017 1070020099          โรงเรียนวัดท ำนบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38018 1070020100          โรงเรียนวัดบ้ำนใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38019 1070020101          โรงเรียนวัดแก้ว(รัตนบินวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38020 1070020102          โรงเรียนวัดแหลมทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38021 1070020103          โรงเรียนวัดหัวโพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38022 1070020104          โรงเรียนวัดดอนมะขำมเทศ(กิติยำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38023 1070020105          โรงเรียนวัดเขำชะงุ้ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38024 1070020106          โรงเรียนวัดเขำส้ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38025 1070020107          โรงเรียนวัดหนองมะค่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38026 1070020108          โรงเรียนบ้ำนพุลุ้ง(กรป.กลำงอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38027 1070020109          โรงเรียนวัดระฆังทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38028 1070020110          โรงเรียนบ้ำนเขำแหลม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38029 1070020111          โรงเรียนวัดจอมปรำสำท(อุดมวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38030 1070020112          โรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชำนุเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38031 1070020113          โรงเรียนวัดคงคำรำม(อินทรำชผดุงศิลป) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38032 1070020114          โรงเรียนธรรมำธิปไตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38033 1070020115          โรงเรียนวัดบ้ำนหม้อ(ประชำรังษี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38034 1070020116          โรงเรียนบ้ำนเกำะโพธ์ิงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38035 1070020117          โรงเรียนบ้ำนหำดส ำรำญ มิตรภำพท่ี207 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38036 1070020118          โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38037 1070020119          โรงเรียนวัดสนำมชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38038 1070020120          โรงเรียนวัดตึกหิรัญรำษฎร์(มหำธีรรำชอนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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38039 1070020121          โรงเรียนบ้ำนหนองสองห้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38040 1070020122          โรงเรียนวัดหนองกลำงดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38041 1070020123          โรงเรียนวัดดอนกระเบื อง(ดอนกระเบื องรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38042 1070020124          โรงเรียนวัดดอนทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38043 1070020125          โรงเรียนวัดท่ำมะขำม(ท่ำมะขำมประชำอุทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38044 1070020126          โรงเรียนวัดบำงลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38045 1070020127          โรงเรียนวัดช่องพรำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38046 1070020128          โรงเรียนวัดโคกทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38047 1070020130          โรงเรียนวัดเขำพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38048 1070020131          โรงเรียนวัดท่ำหลวงพล(ถำวรวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38049 1070020132          โรงเรียนวัดชัยรัตน์(ปัญญำประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38050 1070020133          โรงเรียนชุมชนวัดเฉลิมอำสน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38051 1070020134          โรงเรียนบ้ำนเนินม่วง(ประชำบ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38052 1070020135          โรงเรียนบ้ำนหนองตำพุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38053 1070020136          โรงเรียนวัดแก้วฟ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38054 1070020138          โรงเรียนวัดนำงแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38055 1070020139          โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38056 1070020140          โรงเรียนวัดศรีประชุมชน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38057 1070020141          โรงเรียนวัดบำงโตนด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38058 1070020142          โรงเรียนวัดบ่อมะกรูด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38059 1070020143          โรงเรียนวัดบ้ำนฆ้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38060 1070020144          โรงเรียนวัดดีบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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38061 1070020145          โรงเรียนวัดพระศรีอำรย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38062 1070020146          โรงเรียนวัดหุบมะกล่ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38063 1070020147          โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38064 1070020148          โรงเรียนชุมชนวัดบ้ำนเลือก(โพธำภิรมย์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38065 1070020149          โรงเรียนชุมชนวัดก ำแพงใต้(ก ำแพงสังฆรักษ์วิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38066 1070020150          โรงเรียนวัดหนองอ้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38067 1070020151          โรงเรียนอนุบำลโพธำรำม ฯ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38068 1070020152          โรงเรียนวัดบำงกะโด(สำมัคคีวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38069 1070020153          โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38070 1070020155          โรงเรียนวัดขนอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38071 1070020156          โรงเรียนวัดสร้อยฟ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38072 1070020157          โรงเรียนบ้ำนหนองกวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38073 1070020158          โรงเรียนบ้ำนหนองใยบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38074 1070020159          โรงเรียนบ้ำนหนองครึม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38075 1070020160          โรงเรียนบ้ำนหนองกระทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38076 1070022001          โรงเรียนสำยธรรมจันทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38077 1070022002          โรงเรียนโพธำวัฒนำเสนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38078 1070022003          โรงเรียนประสำทรัฐประชำกิจ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38079 1070022004          โรงเรียนหนองปลำหมอพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38080 1070022005          โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์รำษฎร์อุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38081 1070022006          โรงเรียนหนองโพวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38082 1070022007          โรงเรียนดอนคลังวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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38083 1070022008          โรงเรียนช่องพรำนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38084 1070022009          โรงเรียนเนกขัมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38085 1070022010          โรงเรียนวัดดอนตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38086 1070022011          โรงเรียนท่ำมะขำมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38087 1070022012          โรงเรียนบำงแพปฐมพิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38088 1070022013          โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38089 1070022014          โรงเรียนรัตนรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38090 1070100045          โรงเรียนธรรมจำรินีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38091 1070204003          โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรดอนคลัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38092 1071010001          โรงเรียนบ้ำนเขำตกไตรเดชวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38093 1071010002          โรงเรียนบ้ำนแก่งหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38094 1071010003          โรงเรียนวัดถ  ำมังกรทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38095 1071010004          โรงเรียนบ้ำนท่ำอ้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38096 1071010005          โรงเรียนวัดท่ำน  ำตื น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38097 1071010006          โรงเรียนท่ำพะเนียดกุญชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38098 1071010007          โรงเรียนบ้ำนหนองสองตอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38099 1071010009          โรงเรียนบ้ำนหนองปลวก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38100 1071010010          โรงเรียนบ้ำนเกำะแก้ว(กำรไฟฟ้ำอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38101 1071010011          โรงเรียนบ้ำนทับศิลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38102 1071010012          โรงเรียนบ้ำนช่องสะเดำ(กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38103 1071010013          โรงเรียนบ้ำนช่องกระทิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38104 1071010014          โรงเรียนบ้ำนหัวหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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38105 1071010015          โรงเรียนวัดบ้ำนยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38106 1071010016          โรงเรียนวัดท่ำมะขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38107 1071010017          โรงเรียนพัฒน์พงศ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38108 1071010018          โรงเรียนบ้ำนห้วยน  ำขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38109 1071010019          โรงเรียนหนองบ้ำนเก่ำสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38110 1071010020          โรงเรียนบ้ำนตะเคียนงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38111 1071010022          โรงเรียนบ้ำนทุ่งศำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38112 1071010023          โรงเรียนวัดท่ำโป๊ะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38113 1071010024          โรงเรียนบ้ำนห้วยน  ำขำว สำขำพุน  ำร้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38114 1071010025          โรงเรียนวัดบ้ำนเก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38115 1071010026          โรงเรียนวัดพุน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38116 1071010027          โรงเรียนตชด.บ้ำนประตูด่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38117 1071010028          โรงเรียนอนุบำลวัดไชยชุมพลชนะสงครำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38118 1071010029          โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38119 1071010030          โรงเรียนบ้ำนหัวนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38120 1071010031          โรงเรียนบ้ำนวังสำรภี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38121 1071010032          โรงเรียนวัดลำดหญ้ำลำดหญ้ำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38122 1071010033          โรงเรียนวัดกำญจนบุรีเก่ำอุดมรำษฎร์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38123 1071010034          โรงเรียนบ้ำนท่ำหวี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38124 1071010035          โรงเรียนบ้ำนจันอุย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38125 1071010036          โรงเรียนอำทรสังขะวัฒนะ 3 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38126 1071010037          โรงเรียนบ้ำนหนองแก(สำมัคคีวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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38127 1071010038          โรงเรียนบ้ำนทุ่งนำนำงหรอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38128 1071010039          โรงเรียนบ้ำนหนองสำมพรำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38129 1071010040          โรงเรียนบ้ำนท่ำมะนำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38130 1071010041          โรงเรียนบ้ำนวังด้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38131 1071010042          โรงเรียนบ้ำนท่ำทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38132 1071010043          โรงเรียนบ้ำนท่ำโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38133 1071010044          โรงเรียนบ้ำนหนองหอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38134 1071010045          โรงเรียนวัดเขำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38135 1071010046          โรงเรียนบ้ำนนำกำญจน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38136 1071010047          โรงเรียนบ้ำนดงยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38137 1071010048          โรงเรียนบ้ำนวังตะเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38138 1071010049          โรงเรียนบ้ำนหนองกลำงพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38139 1071010050          โรงเรียนลุ่มโป่งเสี ยว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38140 1071010051          โรงเรียนบ้ำนวังเย็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38141 1071010052          โรงเรียนวัดศรีอุปลำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38142 1071010053          โรงเรียนบ้ำนหัวเขำพุประดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38143 1071010054          โรงเรียนสมำคมนักเรียนเก่ำรำชินี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38144 1071010055          โรงเรียนบ้ำนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38145 1071010056          โรงเรียนบ้ำนพุเลียบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38146 1071010058          โรงเรียนบ้ำนทุ่งนำครำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38147 1071010059          โรงเรียนบ้ำนเขำปูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38148 1071010060          โรงเรียนบ้ำนวังปลำหมู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

38149 1071010061          โรงเรียนบ้ำนวังลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38150 1071010062          โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38151 1071010063          โรงเรียนบ้ำนถ  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38152 1071010064          โรงเรียนบ้ำนดอนครำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38153 1071010065          โรงเรียนวัดหนองตะโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38154 1071010066          โรงเรียนบ้ำนห้วยน  ำโจน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38155 1071010067          โรงเรียนวัดท่ำตะคร้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38156 1071010068          โรงเรียนวัดศรีโลหะรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38157 1071010069          โรงเรียนอนุบำลท่ำม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38158 1071010070          โรงเรียนวัดท่ำล้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38159 1071010071          โรงเรียนเขำดินวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38160 1071010072          โรงเรียนบ้ำนห้วยนำครำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38161 1071010073          โรงเรียนวัดศรีสุวรรณำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38162 1071010074          โรงเรียนวัดกร่ำงทองรำษฎร์บูรณะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38163 1071010075          โรงเรียนบ้ำนหนองมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38164 1071010076          โรงเรียนบ้ำนหนองน  ำขุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38165 1071010077          โรงเรียนบ้ำนใหม่(จีนำภักด์ิวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38166 1071010078          โรงเรียนบ้ำนสระเศรษฐี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38167 1071010079          โรงเรียนวัดล ำส ำรอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38168 1071010080          โรงเรียนบ้ำนรำงสะเดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38169 1071010081          โรงเรียนตลำดส ำรอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38170 1071010082          โรงเรียนวัดหนองพังตรุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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38171 1071010083          โรงเรียนบ้ำนห้วยไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38172 1071010084          โรงเรียนบ้ำนหนองเป็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38173 1071010085          โรงเรียนวัดม่วงชุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38174 1071010086          โรงเรียนวัดชุกพี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38175 1071010087          โรงเรียนวัดขุนไทยธำรำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38176 1071010088          โรงเรียนบ้ำนรำงสำล่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38177 1071010089          โรงเรียนวัดสระกลอยสำมัคคีธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38178 1071010090          โรงเรียนบ้ำนมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38179 1071010091          โรงเรียนวัดวังขนำยทำยิกำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38180 1071010093          โรงเรียนบ้ำนหนองตำบ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38181 1071010094          โรงเรียนวัดวังศำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38182 1071010095          โรงเรียนวัดหนองเสือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38183 1071010096          โรงเรียนบ้ำนหนองสะแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38184 1071010097          โรงเรียนวัดโพธ์ิศรีสุขำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38185 1071010098          โรงเรียนบ้ำนรำงจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38186 1071010099          โรงเรียนวัดอินทำรำมโกวิทอินทรำทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38187 1071010100          โรงเรียนบ้ำนห้วยตลุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38188 1071010101          โรงเรียนวัดหนองตะครอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38189 1071010102          โรงเรียนบ้ำนโกรกตำรอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38190 1071010103          โรงเรียนดิศกุล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38191 1071010104          โรงเรียนบ้ำนหนองอีเห็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38192 1071010105          โรงเรียนบ้ำนหนองสองห้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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38193 1071010107          โรงเรียนวัดยำงเกำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38194 1071010108          โรงเรียนบ้ำนกลอนโด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38195 1071010109          โรงเรียนบ้ำนดอนสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38196 1071010110          โรงเรียนวัดหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38197 1071010111          โรงเรียนบ้ำนแหลมทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38198 1071010112          โรงเรียนบ้ำนทุ่งมะขำมเฒ่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38199 1071010113          โรงเรียนวัดจรเข้เผือก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38200 1071010114          โรงเรียนบ้ำนท่ำมะเฟือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38201 1071010115          โรงเรียนบ้ำนท่ำเสด็จ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38202 1071010116          โรงเรียนวัดถ  ำอ่ำงหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38203 1071010117          โรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำปล้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38204 1071010118          โรงเรียนบ้ำนหนองกวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38205 1071010119          โรงเรียนบ้ำนทุ่งยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38206 1071010120          โรงเรียนบ้ำนหนองโสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38207 1071010121          โรงเรียนบ้ำนไทรทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38208 1071010122          โรงเรียนบ้ำนโป่งโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38209 1071010123          โรงเรียนบ้ำนท่ำมะไฟ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38210 1071010124          โรงเรียนบ้ำนเนินไพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38211 1071010125          โรงเรียนบ้ำนหนองหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38212 1071010126          โรงเรียนบ้ำนหนองปล้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38213 1071010127          โรงเรียนบ้ำนท่ำแย้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38214 1071010128          โรงเรียนช่ำงกลอนุสรณ์ 3 (บ้ำนหนองหวำย) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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38215 1071010129          โรงเรียนบ้ำนท่ำพุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38216 1071010131          โรงเรียนอนุบำลด่ำนมะขำมเตี ย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38217 1071010132          โรงเรียนบ้ำนหนองผู้เฒ่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38218 1071010133          โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38219 1071010134          โรงเรียนบ้ำนหนองปำกดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38220 1071010135          โรงเรียนบ้ำนหินแด้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38221 1071010136          โรงเรียนจ ำรูญเนติศำสตร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38222 1071012001          โรงเรียนเทพศิรินทร์ลำดหญ้ำกำญจนบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38223 1071012002          โรงเรียนท่ำม่วงรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38224 1071012003          โรงเรียนหนองขำวโกวิทพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38225 1071012004          โรงเรียนพังตรุรำษฎร์รังสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38226 1071012005          โรงเรียนด่ำนมะขำมเตี ยวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38227 1071012006          โรงเรียนวิสุทธรังษี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38228 1071012007          โรงเรียนกำญจนำนุเครำะห์ จังหวัดกำญจนบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38229 1071012008          โรงเรียนเทพมงคลรังษี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38230 1071012009          โรงเรียนหนองตำกยำตั งวิริยะรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38231 1071012010          โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำญจนบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38232 1071012011          โรงเรียนบ้ำนเก่ำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38233 1071012012          โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38234 1071020001          โรงเรียนบ้ำนหนองหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38235 1071020002          โรงเรียนบ้ำนช่องด่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38236 1071020003          โรงเรียนบ้ำนวังใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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38237 1071020004          โรงเรียนบ้ำนหนองเข้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38238 1071020005          โรงเรียนบ้ำนเขำแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38239 1071020006          โรงเรียนบ้ำนสำมยอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38240 1071020007          โรงเรียนบ้ำนหนองเตียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38241 1071020008          โรงเรียนบ้ำนหนองโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38242 1071020009          โรงเรียนบ้ำนบึงหัวแหวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38243 1071020010          โรงเรียนอนุบำลบ่อพลอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38244 1071020011          โรงเรียนบ้ำนหนองย่ำงช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38245 1071020012          โรงเรียนบ้ำนท่ำว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38246 1071020013          โรงเรียนบ้ำนหนองกร่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38247 1071020014          โรงเรียนบ้ำนหลังเขำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38248 1071020015          โรงเรียนบ้ำนพุรวก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38249 1071020016          โรงเรียนบ้ำนหนองหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38250 1071020017          โรงเรียนบ้ำนเสำหงส์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38251 1071020019          โรงเรียนบ้ำนวังด้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38252 1071020020          โรงเรียนบ้ำนพุพรหม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38253 1071020021          โรงเรียนวังเขำแก้ว(หง ำอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38254 1071020022          โรงเรียนบ้ำนหนองกระทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38255 1071020023          โรงเรียนบ้ำนหนองกุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38256 1071020024          โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภำพท่ี 9) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38257 1071020025          โรงเรียนบ้ำนรำงขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38258 1071020026          โรงเรียนบ้ำนหนองรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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38259 1071020027          โรงเรียนบ้ำนหนองแกใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38260 1071020028          โรงเรียนบ้ำนล ำอีซู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38261 1071020029          โรงเรียนบ้ำนหนองส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38262 1071020030          โรงเรียนชุมชนบ้ำนหลุมรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38263 1071020031          โรงเรียนบ้ำนหนองหมู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38264 1071020032          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 21 (บ้ำนล ำเหย) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38265 1071020033          โรงเรียนบ้ำนยำงสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38266 1071020034          โรงเรียนบ้ำนไร่เจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38267 1071020035          โรงเรียนวัดเขำสำมสิบหำบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38268 1071020036          โรงเรียนบ้ำนหนองหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38269 1071020037          โรงเรียนบ้ำนเขำช่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38270 1071020038          โรงเรียนวัดเขำใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38271 1071020039          โรงเรียนบ้ำนชำยธูป ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38272 1071020040          โรงเรียนวัดเขำตะพั น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38273 1071020041          โรงเรียนอนุบำลท่ำมะกำ(วัดลูกแกประชำชนูทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38274 1071020042          โรงเรียนวัดดอนขมิ น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38275 1071020043          โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38276 1071020044          โรงเรียนบ้ำนทุ่งประทุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38277 1071020045          โรงเรียนวัดดอนชะเอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38278 1071020046          โรงเรียนบ้ำนบึงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38279 1071020047          โรงเรียนบ้ำนหนองตำแพ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38280 1071020048          โรงเรียนบ้ำนรำงกระต่ำยพิริยะประชำวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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38281 1071020049          โรงเรียนบ้ำนหนองตำคง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38282 1071020050          โรงเรียนวัดตะคร  ำเอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38283 1071020051          โรงเรียนวัดส ำนักคร้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38284 1071020052          โรงเรียนบ้ำนหนองลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38285 1071020054          โรงเรียนบ้ำนท่ำมะกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38286 1071020055          โรงเรียนวัดคร้อพนัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38287 1071020056          โรงเรียนวัดกระต่ำยเต้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38288 1071020057          โรงเรียนวัดท่ำเรืออุตสำหะวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38289 1071020058          โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38290 1071020059          โรงเรียนบ้ำนท่ำพะเนียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38291 1071020060          โรงเรียนดอนสำมง่ำมผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38292 1071020061          โรงเรียนวัดหนองพันท้ำว(พรประชำวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38293 1071020062          โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปำกบำง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38294 1071020063          โรงเรียนวัดดงสักหม่ันวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38295 1071020064          โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38296 1071020065          โรงเรียนบ้ำนไร่ร่วมวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38297 1071020066          โรงเรียนบ้ำนดอนรัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38298 1071020067          โรงเรียนบ้ำนหนองกรด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38299 1071020068          โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38300 1071020069          โรงเรียนวัดหนองโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38301 1071020070          โรงเรียนวัดเขำสะพำยแร้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38302 1071020071          โรงเรียนวัดสนำมแย้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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38303 1071020072          โรงเรียนบ้ำนดอนเขว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38304 1071020073          โรงเรียนวัดหนองพลับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38305 1071020074          โรงเรียนวัดท่ำกระทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38306 1071020075          โรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38307 1071020076          โรงเรียนวัดหนองลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38308 1071020077          โรงเรียนบ้ำนจันทร์ลำดวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38309 1071020078          โรงเรียนวัดดำปำนนิมิต มิตรภำพท่ี 142 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38310 1071020079          โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38311 1071020080          โรงเรียนวัดหวำยเหนียวปุญสิริวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38312 1071020081          โรงเรียนบ้ำนหนองซ่อนผึ งผดุงวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38313 1071020082          โรงเรียนประชำวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38314 1071020083          โรงเรียนบ้ำนแจงงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38315 1071020084          โรงเรียนบ้ำนดอนตำลเสี ยน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38316 1071020085          โรงเรียนบ้ำนอุโลกส่ีหม่ืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38317 1071020086          โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38318 1071020087          โรงเรียนวัดบ้ำนน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38319 1071020090          โรงเรียนวัดสำลวนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38320 1071020091          โรงเรียนบ้ำนบ่อหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38321 1071020092          โรงเรียนบ้ำนหนองโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38322 1071020093          โรงเรียนบ้ำนดอนมะขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38323 1071020094          โรงเรียนวัดทุ่งสมอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38324 1071020095          โรงเรียนบ้ำนดอนสระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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38325 1071020097          โรงเรียนวัดบ้ำนทวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38326 1071020098          โรงเรียนวัดพังตรุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38327 1071020099          โรงเรียนบ้ำนบ่อระแหง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38328 1071020100          โรงเรียนบ้ำนโป่งกูป ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38329 1071020101          โรงเรียนบ้ำนรำงสมอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38330 1071020102          โรงเรียนบ้ำนกระเจำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38331 1071020103          โรงเรียนวัดเบญพำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38332 1071020104          โรงเรียนอนุบำลพนมทวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38333 1071020105          โรงเรียนบ้ำนโครำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38334 1071020106          โรงเรียนบ้ำนดอนเตำอิฐ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38335 1071020107          โรงเรียนบ้ำนหนองจอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38336 1071020108          โรงเรียนบ้ำนตลำดเขต มิตรภำพท่ี 105 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38337 1071020109          โรงเรียนวัดห้วยสะพำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38338 1071020110          โรงเรียนวัดนำพระยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38339 1071020111          โรงเรียนบ้ำนรำงยอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38340 1071020113          โรงเรียนบ้ำนห้วยด้วน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38341 1071020114          โรงเรียนบ้ำนวังรัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38342 1071020115          โรงเรียนบ้ำนหลุมหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38343 1071020116          โรงเรียนบ้ำนหนองขุย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38344 1071020117          โรงเรียนบ้ำนสระลุมพุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38345 1071020118          โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้ำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38346 1071020119          โรงเรียนบ้ำนน  ำลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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38347 1071020120          โรงเรียนบ้ำนทุ่งกระบ่ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38348 1071020121          โรงเรียนหมู่บ้ำนป่ำไม้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38349 1071020122          โรงเรียนรำษฎร์บ ำรุงธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38350 1071020123          โรงเรียนบ้ำนหนองหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38351 1071020124          โรงเรียนบ้ำนหนองอ ำเภอจีน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38352 1071020125          โรงเรียนอนุบำลเลำขวัญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38353 1071020126          โรงเรียนบ้ำนหนองแสลบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38354 1071020127          โรงเรียนบ้ำนพุบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38355 1071020128          โรงเรียนบ้ำนเขำนำงสำงหัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38356 1071020129          โรงเรียนบ้ำนหนองผือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38357 1071020130          โรงเรียนบ้ำนรำงพยอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38358 1071020132          โรงเรียนบ้ำนหนองนกแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38359 1071020133          โรงเรียนบ้ำนช่องกลิ งช่องกรด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38360 1071020134          โรงเรียนบ้ำนหนองเค็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38361 1071020136          โรงเรียนบ้ำนหนองจ่ัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38362 1071020137          โรงเรียนบ้ำนหนองไก่เหลือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38363 1071020138          โรงเรียนบ้ำนหนองประดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38364 1071020139          โรงเรียนบ้ำนน  ำโจน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38365 1071020140          โรงเรียนบ้ำนตลุงเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38366 1071020141          โรงเรียนบ้ำนโป่งไหม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38367 1071020142          โรงเรียนบ้ำนหนองปรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38368 1071020143          โรงเรียนบ้ำนหนองตำก้ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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38369 1071020144          โรงเรียนบ้ำนหนองปลิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38370 1071020145          โรงเรียนบ้ำนพรหมณี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38371 1071020146          โรงเรียนประชำพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38372 1071020147          โรงเรียนบ้ำนหนองใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38373 1071020148          โรงเรียนบ้ำนบะลังกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38374 1071020149          โรงเรียนบ้ำนหนองกะหนำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38375 1071020150          โรงเรียนบ้ำนตรอกสะเดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38376 1071020151          โรงเรียนบ้ำนหนองมะสัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38377 1071020153          โรงเรียนบ้ำนกรับใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38378 1071020154          โรงเรียนบ้ำนชุมนุมพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38379 1071020155          โรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองฝ้ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38380 1071020156          โรงเรียนเขำวงพระจันทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38381 1071020157          โรงเรียนบ้ำนหนองงูเห่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38382 1071020158          โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ล้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38383 1071020159          โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38384 1071020160          โรงเรียนบ้ำนสระเตยพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38385 1071020161          โรงเรียนบ้ำนหนองไก่ต่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38386 1071020162          โรงเรียนบ้ำนหนองม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38387 1071020163          โรงเรียนบ้ำนหนองโสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38388 1071020164          โรงเรียนบ้ำนน  ำคลุ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38389 1071020165          โรงเรียนบ้ำนหนองผักแว่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38390 1071020166          โรงเรียนบ้ำนเขำหินตั ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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38391 1071020167          โรงเรียนป่ำไม้อุทิศ 15(บ้ำนม่วงเฒ่ำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38392 1071020168          โรงเรียนบ้ำนเขำแหลม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38393 1071020169          โรงเรียนอนุบำลหนองปรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38394 1071020170          โรงเรียนบ้ำนหนองขอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38395 1071020171          โรงเรียนบ้ำนทุ่งโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38396 1071020172          โรงเรียนเสรี-สมใจ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38397 1071020173          โรงเรียนบ้ำนหนองใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38398 1071020174          โรงเรียนวัดหนองไม้เอื อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38399 1071020175          โรงเรียนบ้ำนเขำมุสิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38400 1071020176          โรงเรียนบ้ำนหนองสำหร่ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38401 1071020177          โรงเรียนบ้ำนหนองตำเดช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38402 1071020178          โรงเรียนบ้ำนพยอมงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38403 1071020179          โรงเรียนบ้ำนหนองขอนเทพพนม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38404 1071020180          โรงเรียนบ้ำนห้วยหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38405 1071020181          โรงเรียนบ้ำนหนองปลำไหล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38406 1071020182          โรงเรียนบ้ำนหนองแกประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38407 1071020183          โรงเรียนวัดดอนแสลบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38408 1071020185          โรงเรียนวัดหนองปลิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38409 1071020186          โรงเรียนวัดเขำรักษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38410 1071020187          โรงเรียนบ้ำนตลุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38411 1071020188          โรงเรียนบ้ำนพนมนำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38412 1071020189          โรงเรียนบ้ำนหนองนำงเลิ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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38413 1071020190          โรงเรียนบ้ำนวังไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38414 1071020191          โรงเรียนบ้ำนหนองตำยอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38415 1071020192          โรงเรียนบ้ำนอ่ำงหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38416 1071020193          โรงเรียนบ้ำนนำใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38417 1071020194          โรงเรียนบ้ำนไผ่สี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38418 1071020195          โรงเรียนบ้ำนห้วยยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38419 1071020196          โรงเรียนบ้ำนสระจันทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38420 1071020197          โรงเรียนบ้ำนสระลงเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38421 1071020198          โรงเรียนบ้ำนหนองเจริญสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38422 1071020199          โรงเรียนเมตตำจิตต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38423 1071020200          โรงเรียนบ้ำนห้วยลึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38424 1071020201          โรงเรียนบ้ำนเขำศำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38425 1071020202          โรงเรียนบ้ำนทุ่งมังกะหร่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38426 1071020203          โรงเรียนบ้ำนทัพพระยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38427 1071020204          โรงเรียนบ้ำนเขำกรวด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38428 1071020205          โรงเรียนอนุบำลห้วยกระเจำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38429 1071020206          โรงเรียนบ้ำนซ่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38430 1071020207          โรงเรียนบ้ำนไพรงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38431 1071022001          โรงเรียนบ่อพลอยรัชดำภิเษก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38432 1071022002          โรงเรียนท่ำมะกำวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38433 1071022003          โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38434 1071022004          โรงเรียนหนองรีประชำนิมิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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38435 1071022005          โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38436 1071022006          โรงเรียนพนมทวนพิทยำคม(สว่ำงเคลิ มสุคนธ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38437 1071022007          โรงเรียนนิวิฐรำษฎร์อุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38438 1071022008          โรงเรียนท่ำมะกำปุญสิริวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38439 1071022009          โรงเรียนท่ำเรือพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38440 1071022010          โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 45 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38441 1071022011          โรงเรียนเลำขวัญรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38442 1071022012          โรงเรียนหนองปรือพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38443 1071022013          โรงเรียนประชำมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38444 1071022014          โรงเรียนห้วยกระเจำพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38445 1071030001          โรงเรียนบ้ำนวังใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38446 1071030002          โรงเรียนบ้ำนพุม่วง-พุพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38447 1071030003          โรงเรียนบ้ำนหำดงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38448 1071030004          โรงเรียนบ้ำนพุเตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38449 1071030005          โรงเรียนอนุบำลไทรโยค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38450 1071030006          โรงเรียนบ้ำนพุองกะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38451 1071030007          โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38452 1071030008          โรงเรียนบ้ำนช่องแคบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38453 1071030009          โรงเรียนบ้ำนทุ่งก้ำงย่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38454 1071030010          โรงเรียนบ้ำนแก่งประลอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38455 1071030011          โรงเรียนไทรโยคใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38456 1071030012          โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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38457 1071030013          โรงเรียนบ้ำนท่ำทุ่งนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38458 1071030014          โรงเรียนบ้ำนแก่งจอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38459 1071030015          โรงเรียนบ้ำนถ  ำดำวดึงส์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38460 1071030016          โรงเรียนบ้ำนบ้องตี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38461 1071030017          โรงเรียนตชด.บ้ำนบ้องตี ล่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38462 1071030018          โรงเรียนบ้ำนเขำสำมชั น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38463 1071030019          โรงเรียนหลุงกัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38464 1071030020          โรงเรียนสำมัคคีธรรมำนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38465 1071030021          โรงเรียนบ้ำนหนองขอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38466 1071030022          โรงเรียนบ้ำนวังโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38467 1071030023          โรงเรียนบ้ำนลุ่มผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38468 1071030024          โรงเรียนบ้ำนแก่งระเบิด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38469 1071030025          โรงเรียนบ้ำนเขำช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38470 1071030026          โรงเรียนบ้ำนเขำพัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38471 1071030027          โรงเรียนบ้ำนสำรวัตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38472 1071030028          โรงเรียนบ้ำนวังกระแจะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38473 1071030029          โรงเรียนสมำคมไทย-ออสเตรเลียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38474 1071030030          โรงเรียนบ้ำนท่ำมะเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38475 1071030031          โรงเรียนบ้ำนหินดำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38476 1071030032          โรงเรียนบ้ำนยำงโทน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38477 1071030033          โรงเรียนบ้ำนทุ่งเรือโกลน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38478 1071030034          โรงเรียนบ้ำนหนองปลำซิว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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38479 1071030035          โรงเรียนบ้ำนห้วยกะทะทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38480 1071030036          โรงเรียนบ้ำนพุปลู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38481 1071030037          โรงเรียนบ้ำนท่ำตำเสือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38482 1071030038          โรงเรียนบ้ำนวังสิงห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38483 1071030039          โรงเรียนบ้ำนหนองปรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38484 1071030040          โรงเรียนวัดปำกกิเลน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38485 1071030041          โรงเรียนบ้ำนน  ำพุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38486 1071030042          โรงเรียนบ้ำนสำมหลัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38487 1071030043          โรงเรียนบ้ำนด่ำนแม่แฉลบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38488 1071030044          โรงเรียนบ้ำนดงเสลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38489 1071030045          โรงเรียนบ้ำนโป่งหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38490 1071030046          โรงเรียนบ้ำนพุน  ำเปรี ยว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38491 1071030047          โรงเรียนบ้ำนท่ำสนุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38492 1071030048          โรงเรียนบ้ำนบนเขำแก่งเรียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38493 1071030049          โรงเรียนชุมชนบ้ำนท่ำกระดำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38494 1071030050          โรงเรียนบ้ำนหม่องกระแทะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38495 1071030051          โรงเรียนบ้ำนเจ้ำเณร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38496 1071030052          โรงเรียนบ้ำนแก่งแคบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38497 1071030054          โรงเรียนวัดถ  ำองจุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38498 1071030055          โรงเรียนบ้ำนองหลุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38499 1071030056          โรงเรียนบ้ำนปำกนำสวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38500 1071030057          โรงเรียนบ้ำนองสิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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38501 1071030058          โรงเรียนบ้ำนนำสวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38502 1071030059          โรงเรียนบ้ำนน  ำมุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38503 1071030060          โรงเรียนบ้ำนต้นมะพร้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38504 1071030061          โรงเรียนอนุบำลศรีสวัสด์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38505 1071030062          โรงเรียนบ้ำนทุ่งนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38506 1071030063          โรงเรียนบ้ำนห้วยเสือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38507 1071030064          โรงเรียนวัดป่ำถ  ำภูเตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38508 1071030065          โรงเรียนบ้ำนเกริงกระเวีย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38509 1071030066          โรงเรียนบ้ำนทุ่งเสือโทน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38510 1071030067          โรงเรียนบ้ำนเหมืองสองท่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38511 1071030068          โรงเรียนอนุบำลทองผำภูมิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38512 1071030069          โรงเรียนวัดปรังกำสี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38513 1071030070          โรงเรียนบ้ำนจันเดย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38514 1071030071          โรงเรียนบ้ำนเสำหงษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38515 1071030072          โรงเรียนบ้ำนอูล่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38516 1071030073          โรงเรียนบ้ำนหินแหลม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38517 1071030075          โรงเรียนบ้ำนเหมืองแร่อีต่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38518 1071030076          โรงเรียนบ้ำนกุยแหย่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38519 1071030077          โรงเรียนบ้ำนล่ินถ่ิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38520 1071030078          โรงเรียนบ้ำนนำมกุย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38521 1071030079          โรงเรียนบ้ำนหนองเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38522 1071030080          โรงเรียนบ้ำนดินโส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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38523 1071030081          โรงเรียนบ้ำนป่ำไม้สะพำนลำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38524 1071030082          โรงเรียนบ้ำนท่ำมะเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38525 1071030083          โรงเรียนสมำคมป่ำไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38526 1071030084          โรงเรียนบ้ำนไร่ป้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38527 1071030085          โรงเรียนบ้ำนไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38528 1071030086          โรงเรียนบ้ำนประจ ำไม้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38529 1071030087          โรงเรียนบ้ำนห้วยเขย่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38530 1071030088          โรงเรียนบ้ำนปำกล ำปิล็อก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38531 1071030089          โรงเรียนคุรุสภำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38532 1071030090          โรงเรียนบ้ำนวังผำตำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38533 1071030091          โรงเรียนบ้ำนดงโคร่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38534 1071030092          โรงเรียนวัดหินดำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38535 1071030093          โรงเรียนบ้ำนหินดำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38536 1071030094          โรงเรียนบ้ำนท่ำดินแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38537 1071030095          โรงเรียนบ้ำนยำงขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38538 1071030096          โรงเรียนบ้ำนหินตั ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38539 1071030097          โรงเรียนบ้ำนกองม่องทะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38540 1071030098          โรงเรียนบ้ำนซองกำเรีย สำขำพระเจดีย์สำมองค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38541 1071030099          โรงเรียนบ้ำนซองกำเรีย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38542 1071030100          โรงเรียนอนุบำลสังขละบุรี (บ้ำนวังกะ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38543 1071030101          โรงเรียนวัดวังก์วิเวกำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38544 1071030102          โรงเรียนบ้ำนห้วยมำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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38545 1071030103          โรงเรียนบ้ำนใหม่พัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38546 1071030104          โรงเรียนบ้ำนห้วยกบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38547 1071032001          โรงเรียนไทรโยคมณีกำญจน์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38548 1071032002          โรงเรียนศรีสวัสด์ิพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38549 1071032003          โรงเรียนทองผำภูมิวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38550 1071032004          โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38551 1071032005          โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38552 1071032006          โรงเรียนร่มเกล้ำ กำญจนบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38553 1071032007          โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหำรำชรมณียเขต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38554 1072010001          โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38555 1072010002          โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38556 1072010003          โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38557 1072010004          โรงเรียนวัดวังพระนอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38558 1072010005          โรงเรียนวัดพันต ำลึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38559 1072010006          โรงเรียนวัดอู่ยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38560 1072010007          โรงเรียนวัดดอนตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38561 1072010008          โรงเรียนวัดไผ่เกำะโพธ์ิงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38562 1072010009          โรงเรียนวัดดอนโพธ์ิทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38563 1072010010          โรงเรียนวัดไตรรัตนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38564 1072010011          โรงเรียนวัดอุทุมพรำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38565 1072010012          โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38566 1072010013          โรงเรียนวัดลำดตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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38567 1072010014          โรงเรียนวัดดอนเจดีย์รำษฎร์บูรณะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38568 1072010015          โรงเรียนวัดสกุณปักษี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38569 1072010016          โรงเรียนวัดสำมทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38570 1072010017          โรงเรียนวัดสุวรรณำคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38571 1072010018          โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38572 1072010019          โรงเรียนวัดอินทร์ศรัทธำรำษฎร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38573 1072010020          โรงเรียนวัดสระประทุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38574 1072010021          โรงเรียนวัดแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38575 1072010022          โรงเรียนวัดหัวไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38576 1072010023          โรงเรียนสุพรรณภูมิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38577 1072010024          โรงเรียนอนุบำลสุพรรณบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38578 1072010025          โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38579 1072010026          โรงเรียนวัดโพคอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38580 1072010027          โรงเรียนวัดคันทด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38581 1072010028          โรงเรียนบ้ำนบำงกุ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38582 1072010029          โรงเรียนวัดบ้ำนโพธ์ิตะวันตก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38583 1072010030          โรงเรียนวัดศีรษะเกษ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38584 1072010031          โรงเรียนวัดประชุมชน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38585 1072010032          โรงเรียนวัดโพธ์ิท่ำทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38586 1072010033          โรงเรียนวัดบ้ำนโพธ์ิตะวันออก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38587 1072010034          โรงเรียนวัดไผ่ขวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38588 1072010035          โรงเรียนวัดดอนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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38589 1072010036          โรงเรียนบ้ำนรำงกะทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38590 1072010037          โรงเรียนวัดสว่ำงอำรมณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38591 1072010038          โรงเรียนวัดพิหำรแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38592 1072010039          โรงเรียนวัดวรจันทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38593 1072010040          โรงเรียนวัดวังกุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38594 1072010041          โรงเรียนวัดพร้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38595 1072010042          โรงเรียนอนุบำลวัดป่ำเลไลยก์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38596 1072010044          โรงเรียนวัดกุฎีทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38597 1072010045          โรงเรียนวัดรำษฎร์ศรัทธำธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38598 1072010046          โรงเรียนวัดพระธำตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38599 1072010047          โรงเรียนวัดลำดกระจับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38600 1072010048          โรงเรียนวัดจ ำปี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38601 1072010049          โรงเรียนวัดหนองโสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38602 1072010050          โรงเรียนบ้ำนหนองขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38603 1072010051          โรงเรียนวัดส ำนักตะฆ่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38604 1072010052          โรงเรียนบ้ำนดอนโพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38605 1072010053          โรงเรียนบ้ำนกิโลแปด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38606 1072010054          โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ 4 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38607 1072010055          โรงเรียนบ้ำนท่ำเสด็จ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38608 1072010056          โรงเรียนวัดเขำดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38609 1072010057          โรงเรียนบ้ำนหลักเมตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38610 1072010058          โรงเรียนบ้ำนหนองปรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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38611 1072010059          โรงเรียนวัดสำมัคคีธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38612 1072010060          โรงเรียนบ้ำนหนองบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38613 1072010061          โรงเรียนวัดไผ่ลูกนก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38614 1072010062          โรงเรียนบ้ำนไผ่แปลกแม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38615 1072010063          โรงเรียนวัดสวนแตง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38616 1072010064          โรงเรียนวัดสังฆจำยเถร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38617 1072010065          โรงเรียนกฤษณำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38618 1072010066          โรงเรียนวัดรำษฎร์บูรณะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38619 1072010067          โรงเรียนวัดโคกโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38620 1072010068          โรงเรียนวัดบำงเลน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38621 1072010069          โรงเรียนวัดกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38622 1072010070          โรงเรียนวัดปำกคลองกุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38623 1072010071          โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38624 1072010072          โรงเรียนวัดขวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38625 1072010073          โรงเรียนวัดลำนคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38626 1072010074          โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38627 1072010075          โรงเรียนวัดดำรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38628 1072010076          โรงเรียนวัดชีปะขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38629 1072010077          โรงเรียนบำงปลำม้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38630 1072010078          โรงเรียนวัดศำลำท่ำทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38631 1072010079          โรงเรียนวัดล ำบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38632 1072010080          โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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38633 1072010081          โรงเรียนอนุบำลวัดสวนหงส์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38634 1072010082          โรงเรียนวัดบ้ำนหม่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38635 1072010083          โรงเรียนวัดบ้ำนด่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38636 1072010084          โรงเรียนวัดเสำธง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38637 1072010085          โรงเรียนวัดโพธ์ิศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38638 1072010087          โรงเรียนบำงแม่หม้ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38639 1072010088          โรงเรียนวัดบำงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38640 1072010089          โรงเรียนบ้ำนรำงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38641 1072010090          โรงเรียนวัดดอนกระเบื อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38642 1072010091          โรงเรียนวัดศุขเกษม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38643 1072010093          โรงเรียนวัดป่ำพฤกษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38644 1072010094          โรงเรียนวัดช่องลม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38645 1072010095          โรงเรียนวัดรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38646 1072010096          โรงเรียนวัดโบสถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38647 1072010097          โรงเรียนวัดสุขเกษม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38648 1072010098          โรงเรียนวัดตปะโยคำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38649 1072010099          โรงเรียนวัดตะลุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38650 1072010101          โรงเรียนวัดไผ่มุ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38651 1072010102          โรงเรียนวัดวังน  ำเย็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38652 1072010104          โรงเรียนวัดโพธ์ิตะควน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38653 1072010105          โรงเรียนวัดสังโฆสิตำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38654 1072010106          โรงเรียนวัดดำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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38655 1072010107          โรงเรียนวัดดอนตำจีน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38656 1072010108          โรงเรียนวัดคูบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38657 1072010109          โรงเรียนวัดดอนขำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38658 1072010110          โรงเรียนวัดดอนไข่เต่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38659 1072010111          โรงเรียนวัดไผ่เด่ียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38660 1072010113          โรงเรียนวัดบำงจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38661 1072010116          โรงเรียนวัดสำลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38662 1072010117          โรงเรียนวัดลำดน  ำขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38663 1072010118          โรงเรียนวัดบึงคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38664 1072010119          โรงเรียนวัดเสำธงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38665 1072010120          โรงเรียนวัดทรงกระเทียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38666 1072010121          โรงเรียนวัดองครักษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38667 1072010122          โรงเรียนวัดคลองโมง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38668 1072010123          โรงเรียนวัดกระทุ่มทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38669 1072010124          โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38670 1072010125          โรงเรียนวัดดอนสุทธำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38671 1072010126          โรงเรียนวัดโพธ์ินฤมิตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38672 1072010127          โรงเรียนวัดสำมจุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38673 1072010128          โรงเรียนวัดหนองเพียร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38674 1072010129          โรงเรียนวัดบ้ำนกล้วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38675 1072010130          โรงเรียนวัดปู่เจ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38676 1072010131          โรงเรียนวัดดอนบุบผำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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38677 1072010132          โรงเรียนวัดบ้ำนกร่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38678 1072010134          โรงเรียนบ้ำนคลองชะอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38679 1072010135          โรงเรียนบ้ำนหนองสรวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38680 1072010136          โรงเรียนวัดป่ำพระเจ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38681 1072010137          โรงเรียนบ้ำนรำงหำงม้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38682 1072010138          โรงเรียนวัดเทพสุธำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38683 1072010139          โรงเรียนวัดเสำธงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38684 1072010140          โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38685 1072010141          โรงเรียนวัดวังพลับใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38686 1072010142          โรงเรียนวัดเถรพลำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38687 1072010143          โรงเรียนวัดปลำยนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38688 1072010144          โรงเรียนบ้ำนห้วยเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38689 1072010145          โรงเรียนวัดพังม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38690 1072010146          โรงเรียนวัดบรรไดทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38691 1072010147          โรงเรียนวัดไก่เตี ย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38692 1072010148          โรงเรียนบ้ำนหนองจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38693 1072010149          โรงเรียนวัดสัปรสเทศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38694 1072010150          โรงเรียนวัดเกำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38695 1072010151          โรงเรียนบ้ำนตลำดวังหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38696 1072010152          โรงเรียนบ้ำนคลองชะโด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38697 1072010153          โรงเรียนวัดดงขี เหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38698 1072010154          โรงเรียนวัดลำดปลำเค้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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38699 1072010155          โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38700 1072010157          โรงเรียนอนุบำลศรีประจันต์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38701 1072010158          โรงเรียนวัดยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38702 1072012001          โรงเรียนตล่ิงชันวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38703 1072012002          โรงเรียนกรรณสูตศึกษำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38704 1072012003          โรงเรียนสงวนหญิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38705 1072012004          โรงเรียนหรรษำสุจิตต์วิทยำ 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38706 1072012005          โรงเรียนสรวงสุทธำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38707 1072012006          โรงเรียนวังหว้ำรำษฏร์สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38708 1072012007          โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38709 1072012008          โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38710 1072012009          โรงเรียนบำงปลำม้ำ(สูงสุมำรผดุงวิทย์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38711 1072012010          โรงเรียนสวนแตงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38712 1072012011          โรงเรียนบำงแม่หม้ำยรัฐรำษฎร์รังสฤษด์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38713 1072013001          โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38714 1072020001          โรงเรียนอนุบำลพระบรมรำชำนุสรณ์ดอนเจดีย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38715 1072020002          โรงเรียนบ้ำนนเรศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38716 1072020003          โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38717 1072020004          โรงเรียนวัดรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38718 1072020005          โรงเรียนวัดหนองหลอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38719 1072020006          โรงเรียนบ้ำนทะเลบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38720 1072020007          โรงเรียนบ้ำนสระหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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38721 1072020008          โรงเรียนบ้ำนบ่อส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38722 1072020009          โรงเรียนบ้ำนหนองแขม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38723 1072020010          โรงเรียนบ้ำนหนองสำนแตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38724 1072020011          โรงเรียนวัดธัญญวำรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38725 1072020012          โรงเรียนวัดชีธำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38726 1072020013          โรงเรียนบ้ำนหนองจิกรำกข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38727 1072020014          โรงเรียนบ้ำนดงกะเชำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38728 1072020015          โรงเรียนวัดหนองแจง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38729 1072020016          โรงเรียนบ้ำนหนองฝ้ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38730 1072020017          โรงเรียนบ้ำนสระกระโจม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38731 1072020018          โรงเรียนบ้ำนยมเบือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38732 1072020019          โรงเรียนบ้ำนหนองสลัดได ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38733 1072020020          โรงเรียนบุญศรีสุวรรณรำษฎร์สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38734 1072020021          โรงเรียนบ้ำนหัวเขำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38735 1072020022          โรงเรียนบ้ำนดอนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38736 1072020023          โรงเรียนบ้ำนห้วยม้ำลอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38737 1072020024          โรงเรียนบ้ำนหนองขุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38738 1072020025          โรงเรียนบ้ำนโคกหม้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38739 1072020026          โรงเรียนวัดสระด่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38740 1072020028          โรงเรียนวัดบ้ำนกรวด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38741 1072020029          โรงเรียนวัดท่ำกุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38742 1072020030          โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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38743 1072020031          โรงเรียนวัดดอนมะนำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38744 1072020032          โรงเรียนวัดสองพ่ีน้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38745 1072020033          โรงเรียนบ้ำนโคกงูเห่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38746 1072020034          โรงเรียนบ้ำนบัวขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38747 1072020035          โรงเรียนบ้ำนหนองวัลย์เปรียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38748 1072020036          โรงเรียนวัดทุ่งคอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38749 1072020037          โรงเรียนวัดทุ่งเข็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38750 1072020038          โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38751 1072020039          โรงเรียนบ้ำนโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38752 1072020040          โรงเรียนวัดเนินพระปรำงค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38753 1072020041          โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38754 1072020042          โรงเรียนบ้ำนหัววัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38755 1072020043          โรงเรียนบ้ำนหนองเฝ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38756 1072020044          โรงเรียนบ้ำนหนองกระด่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38757 1072020045          โรงเรียนบ้ำนดอนต ำลึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38758 1072020046          โรงเรียนวัดหัวกลับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38759 1072020047          โรงเรียนวัดทับกระดำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38760 1072020048          โรงเรียนวัดเวฬุวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38761 1072020049          โรงเรียนวัดหนองพันเทำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38762 1072020050          โรงเรียนวัดบำงสำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38763 1072020051          โรงเรียนวัดส ำเภำทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38764 1072020052          โรงเรียนบ้ำนโคก 7 ลูก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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38765 1072020053          โรงเรียนวัดใหม่บ ำรุงธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38766 1072020054          โรงเรียนตลำดขุนขยัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38767 1072020055          โรงเรียนวัดโบสถ์ดอนล ำแพน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38768 1072020056          โรงเรียนสองพ่ีน้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38769 1072020057          โรงเรียนวัดไชนำรำษฎร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38770 1072020058          โรงเรียนวัดท่ำข้ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38771 1072020059          โรงเรียนบ้ำนไผ่ตำโม้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38772 1072020060          โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38773 1072020061          โรงเรียนอนุบำลวัดดงตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38774 1072020062          โรงเรียนวัดท่ำจัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38775 1072020063          โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38776 1072020064          โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38777 1072020065          โรงเรียนวัดรำงบัวทอง (สุวรรณวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38778 1072020066          โรงเรียนวัดบำงสะแก (วิทยำรังสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38779 1072020067          โรงเรียนวัดสว่ำงอำรมณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38780 1072020069          โรงเรียนวัดลำดประทุมทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38781 1072020070          โรงเรียนอำทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลำดบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38782 1072020071          โรงเรียนวัดย่ำนซ่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38783 1072020072          โรงเรียนวัดไผ่ขำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38784 1072020073          โรงเรียนวัดรำงกร่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38785 1072020074          โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38786 1072020075          โรงเรียนบ้ำนหนองโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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38787 1072020076          โรงเรียนบ้ำนสะพังกร่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38788 1072020077          โรงเรียนอำทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38789 1072020078          โรงเรียนบ้ำนหนองกระทู้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38790 1072020079          โรงเรียนบ้ำนหนองจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38791 1072020081          โรงเรียนวัดพรสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38792 1072020082          โรงเรียนวัดเขำพนมนำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38793 1072020083          โรงเรียนวัดดอนสงวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38794 1072020084          โรงเรียนวัดหัวโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38795 1072020085          โรงเรียนบ้ำนประทุนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38796 1072020086          โรงเรียนวัดท่ำไชย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38797 1072020087          โรงเรียนวัดบำงบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38798 1072020088          โรงเรียนวัดยำงย่ีแส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38799 1072020089          โรงเรียนวัดสำมัคคีธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38800 1072020090          โรงเรียนวัดจันทรำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38801 1072020091          โรงเรียนบ้ำนจรเข้สำมพัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38802 1072020092          โรงเรียนบ้ำนเขำชำนหมำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38803 1072020093          โรงเรียนวัดปทุมวนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38804 1072020094          โรงเรียนบ้ำนรำงโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38805 1072020095          โรงเรียนวัดโคกยำยเกตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38806 1072020096          โรงเรียนพำนิชชีวอุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38807 1072020097          โรงเรียนวัดโภคำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38808 1072020098          โรงเรียนวัดคีรีรัตนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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38809 1072020099          โรงเรียนวัดสระกร่ำงเจริญธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38810 1072020100          โรงเรียนบ้ำนเขำก ำแพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38811 1072020101          โรงเรียนวัดห้วยคู้สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38812 1072020102          โรงเรียนบ้ำนโป่งพรำนอินทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38813 1072020103          โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทรำษฎร์รังสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38814 1072020105          โรงเรียนวัดจ ำปำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38815 1072020106          โรงเรียนวัดโพธ์ิเขียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38816 1072020107          โรงเรียนวัดกกม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38817 1072020108          โรงเรียนบ้ำนสระบัวทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38818 1072020109          โรงเรียนบ้ำนทุ่งดินด ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38819 1072020110          โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38820 1072020111          โรงเรียนบ้ำนหัวท ำนบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38821 1072020112          โรงเรียนวัดกลำงบ้ำนดอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38822 1072020113          โรงเรียนวัดยำงสว่ำงอำรมณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38823 1072020114          โรงเรียนวัดเขำดีสลัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38824 1072020115          โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38825 1072020117          โรงเรียนวัดโพธ์ิทองเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38826 1072020118          โรงเรียนพลับพลำไชย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38827 1072020119          โรงเรียนบ้ำนหนองกุฏิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38828 1072020120          โรงเรียนวัดโบสถ์วิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38829 1072020122          โรงเรียนวัดใหม่สิทธำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38830 1072020123          โรงเรียนบ้ำนดอนพุทรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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38831 1072020124          โรงเรียนวัดสระพังลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38832 1072020125          โรงเรียนวัดดอนสุโข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38833 1072020126          โรงเรียนวัดนันทวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38834 1072020127          โรงเรียนหรรษำสุจิตต์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38835 1072020128          โรงเรียนวัดบ่อคู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38836 1072020129          โรงเรียนวัดสระยำยโสม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38837 1072020130          โรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38838 1072020131          โรงเรียนวัดคลองตัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38839 1072020132          โรงเรียนวัดหนองยำยทรัพย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38840 1072020133          โรงเรียนบ้ำนห้วยหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38841 1072020134          โรงเรียนวัดหนองหลุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38842 1072020135          โรงเรียนบ้ำนหนองแหน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38843 1072020136          โรงเรียนวัดโคกส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38844 1072020137          โรงเรียนวัดคอกวัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38845 1072020138          โรงเรียนวัดคณฑี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38846 1072020139          โรงเรียนวัดบ้ำนหนองโอ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38847 1072020140          โรงเรียนวัดปทุมสรำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38848 1072020141          โรงเรียนวัดเขำพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38849 1072020142          โรงเรียนวัดหนองตำสำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38850 1072020143          โรงเรียนวัดช่องลม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38851 1072020144          โรงเรียนอนุบำลบ้ำนท่ำพระยำจักร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38852 1072022001          โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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38853 1072022002          โรงเรียนสองพ่ีน้องวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38854 1072022003          โรงเรียนอู่ทองศึกษำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38855 1072022004          โรงเรียนสระยำยโสมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38856 1072022005          โรงเรียนดอนคำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38857 1072022006          โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ 5 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38858 1072022007          โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38859 1072022008          โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38860 1072022009          โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38861 1072022010          โรงเรียนอู่ทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38862 1072022011          โรงเรียนบำงล่ีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38863 1072030001          โรงเรียนวัดกำบบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38864 1072030002          โรงเรียนวัดปำกดงท่ำศำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38865 1072030003          โรงเรียนวัดกร่ำงสำมยอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38866 1072030004          โรงเรียนวัดท่ำช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38867 1072030005          โรงเรียนวัดก ำมะเชียร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38868 1072030006          โรงเรียนวัดเขำพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38869 1072030008          โรงเรียนวัดวังกุลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38870 1072030009          โรงเรียนวัดหนองกรด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38871 1072030010          โรงเรียนบ้ำนหนองตำแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38872 1072030011          โรงเรียนวัดสำมเอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38873 1072030012          โรงเรียนวัดเดิมบำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38874 1072030013          โรงเรียนวัดท่ำเตียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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38875 1072030014          โรงเรียนบ้ำนแหลมสะแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38876 1072030016          โรงเรียนวัดคูเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38877 1072030017          โรงเรียนวัดวุ้งสุทธำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38878 1072030018          โรงเรียนวัดกุ่มโคก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38879 1072030019          โรงเรียนวัดขุยโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38880 1072030021          โรงเรียนบ้ำนเขำดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38881 1072030022          โรงเรียนวัดนำงบวช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38882 1072030023          โรงเรียนวัดวังส ำเภำล่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38883 1072030024          โรงเรียนวัดบ่อกรุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38884 1072030025          โรงเรียนวัดทุ่งกฐิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38885 1072030026          โรงเรียนบ้ำนลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38886 1072030028          โรงเรียนวัดท่ำทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38887 1072030029          โรงเรียนวัดประชุมสงฆ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38888 1072030030          โรงเรียนวัดปำกน  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38889 1072030031          โรงเรียนพัฒนำปำกน  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38890 1072030033          โรงเรียนวัดป่ำสะแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38891 1072030034          โรงเรียนวัดยำงนอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38892 1072030035          โรงเรียนวัดดงพิกุล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38893 1072030036          โรงเรียนวัดท่ำมะนำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38894 1072030038          โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38895 1072030039          โรงเรียนบ้ำนหนองนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38896 1072030040          โรงเรียนบ้ำนหนองอิงพิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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38897 1072030041          โรงเรียนบ้ำนหนองหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38898 1072030042          โรงเรียนวัดฉวำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38899 1072030043          โรงเรียนวัดไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38900 1072030044          โรงเรียนบ้ำนปำกดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38901 1072030045          โรงเรียนวัดหัวเขำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38902 1072030046          โรงเรียนวัดน  ำพุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38903 1072030047          โรงเรียนวัดดอนตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38904 1072030048          โรงเรียนวัดหัวนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38905 1072030049          โรงเรียนวัดอู่ตะเภำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38906 1072030050          โรงเรียนบ้ำนพุน  ำร้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38907 1072030051          โรงเรียนบ้ำนโป่งคอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38908 1072030052          โรงเรียนบ้ำนหนองผือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38909 1072030053          โรงเรียนสวนป่ำองค์พระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38910 1072030054          โรงเรียนบ้ำนวังน  ำเขียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38911 1072030055          โรงเรียนวัดดอนประดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38912 1072030056          โรงเรียนอนุบำลด่ำนช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38913 1072030057          โรงเรียนวัดด่ำนช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38914 1072030058          โรงเรียนบ้ำนทุ่งนำตำป่ิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38915 1072030059          โรงเรียนวัดหนองเปำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38916 1072030060          โรงเรียนบ้ำนทับกระดำษ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38917 1072030061          โรงเรียนบ้ำนหนองกระด่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38918 1072030062          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองกระเสียว 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

38919 1072030063          โรงเรียนบ้ำนรังงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38920 1072030064          โรงเรียนวัดวังคัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38921 1072030065          โรงเรียนวัดทับผึ งน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38922 1072030067          โรงเรียนบ้ำนทับละคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38923 1072030069          โรงเรียนบ้ำนละว้ำวังควำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38924 1072030070          โรงเรียนบ้ำนวังยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38925 1072030071          โรงเรียนบ้ำนห้วยหินด ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38926 1072030072          โรงเรียนบ้ำนกล้วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38927 1072030073          โรงเรียนบ้ำนหนองอุโลก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38928 1072030074          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 20 (บ้ำนหนองมะค่ำโมง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38929 1072030075          โรงเรียนบ้ำนใหม่กิโล 8 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38930 1072030076          โรงเรียนวัดรำษฎร์ศรัทธำธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38931 1072030077          โรงเรียนบ้ำนสระบัวก่ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38932 1072030078          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองกระเสียว 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38933 1072030079          โรงเรียนบ้ำนหนองยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38934 1072030080          โรงเรียนวัดกกตำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38935 1072030081          โรงเรียนบ้ำนพุบ่องป่ำขี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38936 1072030082          โรงเรียนวัดกกเต็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38937 1072030083          โรงเรียนบ้ำนกกเชียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38938 1072030084          โรงเรียนบ้ำนดงเสลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38939 1072030085          โรงเรียนบ้ำนทุ่งมะกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38940 1072030086          โรงเรียนบ้ำนไผ่สีทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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38941 1072030087          โรงเรียนวัดคอกช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38942 1072030088          โรงเรียนวัดท่ำมะกรูด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38943 1072030089          โรงเรียนวัดโคกหม้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38944 1072030091          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38945 1072030092          โรงเรียนวัดบ้ำนสระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38946 1072030094          โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38947 1072030095          โรงเรียนวัดลำดสิงห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38948 1072030096          โรงเรียนวัดวังหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38949 1072030097          โรงเรียนวัดวังหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38950 1072030098          โรงเรียนบ้ำนหนองแขม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38951 1072030099          โรงเรียนวัดบำงขวำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38952 1072030100          โรงเรียนบ้ำนทุ่งใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38953 1072030101          โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38954 1072030102          โรงเรียนวัดนำงพิมพ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38955 1072030103          โรงเรียนวัดวังจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38956 1072030104          โรงเรียนวัดสำมชุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38957 1072030105          โรงเรียนวัดคลองขอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38958 1072030106          โรงเรียนอนุบำลสมเด็จพระวันรัต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38959 1072030107          โรงเรียนวัดบ้ำนทึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38960 1072030108          โรงเรียนวัดโป่งแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38961 1072030109          โรงเรียนวัดหนองโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38962 1072030110          โรงเรียนวัดหนองผักนำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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38963 1072030111          โรงเรียนวัดหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38964 1072030112          โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38965 1072030113          โรงเรียนวัดเนินมหำเชษฐ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38966 1072030114          โรงเรียนวัดดอนไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38967 1072030115          โรงเรียนวัดหนองสะเดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38968 1072030116          โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38969 1072030117          โรงเรียนบ้ำนดงเชือก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38970 1072030118          โรงเรียนบ้ำนสระเตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38971 1072030119          โรงเรียนบ้ำนแจงงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38972 1072030120          โรงเรียนวัดโคกพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38973 1072030121          โรงเรียนบ้ำนทัพตำแทน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38974 1072030122          โรงเรียนบ้ำนทัพหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38975 1072030123          โรงเรียนบ้ำนหนองกระถิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38976 1072030124          โรงเรียนบ้ำนทุ่งหนองแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38977 1072030126          โรงเรียนบ้ำนรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38978 1072030127          โรงเรียนบ้ำนหนองแหน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38979 1072030128          โรงเรียนบ้ำนหนองขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38980 1072030129          โรงเรียนบ้ำนหนองห้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38981 1072030130          โรงเรียนบ้ำนหนองจิกยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38982 1072030132          โรงเรียนบ้ำนใหม่ไร่อ้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38983 1072030133          โรงเรียนวัดล ำพันบอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38984 1072030134          โรงเรียนวัดสำมัคคีธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

38985 1072030135          โรงเรียนบ้ำนหนองรำชวัตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38986 1072030136          โรงเรียนวัดหนองทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38987 1072030137          โรงเรียนบ้ำนมำบพะยอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38988 1072030138          โรงเรียนบ้ำนหนองส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38989 1072030139          โรงเรียนอนุบำลหนองหญ้ำไซ(วัดหนองหลวง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38990 1072030140          โรงเรียนวัดบัลลังก์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38991 1072030141          โรงเรียนวัดดอนส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38992 1072030142          โรงเรียนบ้ำนหนองโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38993 1072030143          โรงเรียนบ้ำนดงเสลำ สำขำบ้ำนโหรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38994 1072032001          โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ 3 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38995 1072032002          โรงเรียนบ่อกรุวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38996 1072032003          โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38997 1072032004          โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้ำงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38998 1072032005          โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ 6 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
38999 1072032006          โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ 7 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39000 1072032007          โรงเรียนหนองหญ้ำไซวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39001 1072032008          โรงเรียนธรรมโชติศึกษำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39002 1072032009          โรงเรียนสำมชุกรัตนโภคำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39003 1072032010          โรงเรียนด่ำนช้ำงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39004 1073010001          โรงเรียนวัดดอนยำยหอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39005 1073010002          โรงเรียนวัดดอนขนำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39006 1073010003          โรงเรียนวัดตำก้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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39007 1073010004          โรงเรียนบ้ำนมำบแค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39008 1073010005          โรงเรียนวัดเกำะวังไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39009 1073010006          โรงเรียนวัดทัพหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39010 1073010007          โรงเรียนวัดม่วงตำรศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39011 1073010008          โรงเรียนวัดทุ่งรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39012 1073010009          โรงเรียนบ้ำนทุ่งน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39013 1073010010          โรงเรียนบ้ำนล ำท่ำโพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39014 1073010011          โรงเรียนวัดธรรมศำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39015 1073010012          โรงเรียนบ้ำนต้นส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39016 1073010013          โรงเรียนบ้ำนนำสร้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39017 1073010014          โรงเรียนบ้ำนบ่อพลับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39018 1073010015          โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตำก้องอนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39019 1073010016          โรงเรียนวัดดอนเสำเกียด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39020 1073010017          โรงเรียนวัดบำงแขม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39021 1073010018          โรงเรียนวัดลำดปลำเค้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39022 1073010019          โรงเรียนบ้ำนคลองยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39023 1073010020          โรงเรียนวัดบ้ำนยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39024 1073010021          โรงเรียนบ้ำนหนองกะโดน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39025 1073010022          โรงเรียนบ้ำนคอวัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39026 1073010023          โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39027 1073010024          โรงเรียนอนุบำลนครปฐม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39028 1073010025          โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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39029 1073010026          โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39030 1073010027          โรงเรียนวัดหว้ำเอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39031 1073010028          โรงเรียนวัดโพรงมะเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39032 1073010029          โรงเรียนวัดหุบรัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39033 1073010030          โรงเรียนวัดศรีวิสำรวำจำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39034 1073010031          โรงเรียนวัดพะเนียงแตก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39035 1073010033          โรงเรียนบ้ำนล ำพยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39036 1073010034          โรงเรียนบ้ำนหนองหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39037 1073010035          โรงเรียนวัดวังตะกู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39038 1073010036          โรงเรียนวัดวังเย็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39039 1073010037          โรงเรียนบ้ำนไร่ต้นส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39040 1073010038          โรงเรียนบ้ำนหนองขำหย่ัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39041 1073010039          โรงเรียนวัดใหม่ดอนทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39042 1073010040          โรงเรียนวัดสระกะเทียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39043 1073010041          โรงเรียนวัดลำดหญ้ำแพรก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39044 1073010042          โรงเรียนวัดรำงปลำหมอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39045 1073010043          โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39046 1073010044          โรงเรียนวัดสำมควำยเผือก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39047 1073010045          โรงเรียนบ้ำนรำงมะเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39048 1073010046          โรงเรียนบ้ำนหนองงูเหลือม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39049 1073010047          โรงเรียนบ้ำนหนองแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39050 1073010048          โรงเรียนวัดหนองดินแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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39051 1073010049          โรงเรียนวัดหนองเสือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39052 1073010050          โรงเรียนบ้ำนทุ่งหัวพรหม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39053 1073010051          โรงเรียนวัดทัพยำยท้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39054 1073010052          โรงเรียนบ้ำนหนองปำกโลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39055 1073010053          โรงเรียนวัดโพธ์ิงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39056 1073010054          โรงเรียนวัดทะเลบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39057 1073010055          โรงเรียนประถมฐำนบินก ำแพงแสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39058 1073010056          โรงเรียนอนุบำลก ำแพงแสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39059 1073010057          โรงเรียนบ้ำนทุ่งขี อ้ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39060 1073010058          โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39061 1073010059          โรงเรียนวัดบ่อน  ำจืด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39062 1073010060          โรงเรียนบ้ำนดอนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39063 1073010061          โรงเรียนวัดสระพัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39064 1073010062          โรงเรียนวัดหนองปลำไหล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39065 1073010063          โรงเรียนอินทรศักด์ิศึกษำลัย(บ้ำนยำง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39066 1073010064          โรงเรียนบ้ำนห้วยขวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39067 1073010065          โรงเรียนบ้ำนรำงอีเม้ย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39068 1073010066          โรงเรียนบ้ำนอ้อกระทิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39069 1073010067          โรงเรียนวัดสองห้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39070 1073010068          โรงเรียนวัดลำดหญ้ำไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39071 1073010069          โรงเรียนบ้ำนสระน  ำส้ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39072 1073010070          โรงเรียนบ้ำนหลักเมตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

39073 1073010071          โรงเรียนวัดปลักไม้ลำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39074 1073010072          โรงเรียนบ้ำนหนองขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39075 1073010073          โรงเรียนบ้ำนบ่อน  ำพุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39076 1073010074          โรงเรียนเมืองเก่ำก ำแพงแสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39077 1073010075          โรงเรียนวัดนิยมธรรมวรำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39078 1073010076          โรงเรียนบ้ำนหนองไม้งำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39079 1073010077          โรงเรียนวัดหนองศำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39080 1073010078          โรงเรียนบ้ำนหนองกร่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39081 1073010079          โรงเรียนบ้ำนห้วยรำงเกตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39082 1073010080          โรงเรียนบ้ำนห้วยปลำกด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39083 1073010081          โรงเรียนวัดหนองจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39084 1073010082          โรงเรียนวัดศำลำตึกสิทธิชัยวิศำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39085 1073010083          โรงเรียนบ้ำนอ้อกระทุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39086 1073010084          โรงเรียนวัดห้วยผักชี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39087 1073010085          โรงเรียนวัดประชำรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39088 1073010086          โรงเรียนบ้ำนห้วยด้วน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39089 1073010087          โรงเรียนบ้ำนไผ่โน้ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39090 1073010088          โรงเรียนบ้ำนดอนซำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39091 1073010089          โรงเรียนบ้ำนคลองตัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39092 1073010090          โรงเรียนวัดวังน  ำเขียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39093 1073010091          โรงเรียนบ้ำนหนองพงนก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39094 1073010092          โรงเรียนวัดสระส่ีมุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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39095 1073010093          โรงเรียนบ้ำนสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39096 1073010094          โรงเรียนวัดรำษฎร์วรำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39097 1073010095          โรงเรียนบ้ำนหนองพงเล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39098 1073010096          โรงเรียนวัดดอนเตำอิฐ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39099 1073010097          โรงเรียนบ้ำนหนองเขมร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39100 1073010098          โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39101 1073010099          โรงเรียนวัดห้วยม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39102 1073010100          โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39103 1073010101          โรงเรียนวัดท่ำเสำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39104 1073010102          โรงเรียนบ้ำนบัวแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39105 1073010103          โรงเรียนวัดก ำแพงแสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39106 1073010104          โรงเรียนบ้ำนหนองโสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39107 1073010105          โรงเรียนวัดหนองโพธ์ิ (ศิลปวิทยำคม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39108 1073010106          โรงเรียนบ้ำนปำกหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39109 1073010107          โรงเรียนบ้ำนหนองบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39110 1073010108          โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39111 1073010109          โรงเรียนบ้ำนหัวถนน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39112 1073010110          โรงเรียนวัดสระส่ีเหล่ียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39113 1073010111          โรงเรียนวัดสุขวรำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39114 1073010112          โรงเรียนวัดบ้ำนหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39115 1073010113          โรงเรียนวัดหนองกระพี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39116 1073010114          โรงเรียนวัดล ำลูกบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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39117 1073010115          โรงเรียนบ้ำนแหลมกะเจำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39118 1073010116          โรงเรียนวัดล ำเหย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39119 1073010117          โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39120 1073010118          โรงเรียนบ้ำนใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39121 1073010119          โรงเรียนบ้ำนรำงมูก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39122 1073010120          โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39123 1073010121          โรงเรียนวัดตะโกสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39124 1073010122          โรงเรียนบ้ำนดอนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39125 1073010123          โรงเรียนวัดสำมง่ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39126 1073010124          โรงเรียนวัดทุ่งผักกูด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39127 1073010125          โรงเรียนวัดกงลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39128 1073010126          โรงเรียนวัดห้วยพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39129 1073010127          โรงเรียนบ้ำนแจงงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39130 1073010128          โรงเรียนวัดเลำเต่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39131 1073010129          โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39132 1073010130          โรงเรียนบ้ำนสำมแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39133 1073012001          โรงเรียนพระปฐมวิทยำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39134 1073012002          โรงเรียนรำชินีบูรณะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39135 1073012003          โรงเรียนพระปฐมวิทยำลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39136 1073012004          โรงเรียนศรีวิชัยวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39137 1073012005          โรงเรียนสระกะเทียมวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39138 1073012006          โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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39139 1073012007          โรงเรียนโพรงมะเด่ือวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39140 1073012008          โรงเรียนสิรินธรรำชวิทยำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39141 1073012009          โรงเรียนก ำแพงแสนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39142 1073012010          โรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39143 1073012011          โรงเรียนศำลำตึกวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39144 1073012012          โรงเรียนคงทองวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39145 1073012013          โรงเรียนบ้ำนหลวงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39146 1073020001          โรงเรียนวัดประชำนำถ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39147 1073020002          โรงเรียนวัดสว่ำงอำรมณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39148 1073020003          โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39149 1073020004          โรงเรียนวัดงิ วรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39150 1073020005          โรงเรียนบ้ำนคลองบำงกระจัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39151 1073020006          โรงเรียนวัดไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39152 1073020007          โรงเรียนคลองทำงหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39153 1073020008          โรงเรียนวัดท่ำต ำหนัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39154 1073020009          โรงเรียนวัดน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39155 1073020010          โรงเรียนวัดไทยำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39156 1073020011          โรงเรียนวัดกลำงบำงแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39157 1073020012          โรงเรียนวัดตุ๊กตำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39158 1073020013          โรงเรียนวัดบำงพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39159 1073020014          โรงเรียนวัดกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39160 1073020015          โรงเรียนวัดบ่อตะก่ัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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39161 1073020016          โรงเรียนวัดห้วยตะโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39162 1073020017          โรงเรียนวัดลำนตำกฟ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39163 1073020018          โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39164 1073020019          โรงเรียนวัดสัมปทวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39165 1073020020          โรงเรียนวัดละมุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39166 1073020021          โรงเรียนบ้ำนลำนแหลม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39167 1073020022          โรงเรียนวัดใหม่สุคนธำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39168 1073020023          โรงเรียนวัดส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39169 1073020024          โรงเรียนวัดศรีมหำโพธิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39170 1073020025          โรงเรียนวัดศีรษะทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39171 1073020026          โรงเรียนวัดเสถียรรัตนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39172 1073020027          โรงเรียนวัดกลำงครูเวียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39173 1073020028          โรงเรียนวัดกกตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39174 1073020029          โรงเรียนวัดห้วยพลู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39175 1073020030          โรงเรียนบ้ำนห้วยพลู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39176 1073020031          โรงเรียนวัดท้องไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39177 1073020032          โรงเรียนบ้ำนห้วยกรด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39178 1073020033          โรงเรียนวัดโคกเขมำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39179 1073020034          โรงเรียนวัดทุ่งน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39180 1073020035          โรงเรียนวัดบำงภำษี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39181 1073020036          โรงเรียนบ้ำนคลองนกกระทุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39182 1073020037          โรงเรียนวัดลำนคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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39183 1073020038          โรงเรียนวัดดอนยอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39184 1073020039          โรงเรียนวัดลำดสะแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39185 1073020040          โรงเรียนวัดไผ่สำมต ำลึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39186 1073020041          โรงเรียนวัดโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39187 1073020042          โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39188 1073020043          โรงเรียนวัดเกษตรำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39189 1073020044          โรงเรียนวัดพระมอพิสัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39190 1073020045          โรงเรียนบ้ำนนรำภิรมย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39191 1073020046          โรงเรียนวัดสว่ำงอำรมณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39192 1073020047          โรงเรียนวัดนรำภิรมย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39193 1073020048          โรงเรียนวัดนิลเพชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39194 1073020049          โรงเรียนวัดบัวปำกท่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39195 1073020050          โรงเรียนบ้ำนหนองปรงกำญจนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39196 1073020051          โรงเรียนวัดบอนใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39197 1073020052          โรงเรียนตลำดเจริญสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39198 1073020053          โรงเรียนวัดบัวหว่ัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39199 1073020054          โรงเรียนวัดบำงไผ่นำรถ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39200 1073020055          โรงเรียนวัดผำสุกำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39201 1073020056          โรงเรียนวัดบำงปลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39202 1073020057          โรงเรียนวัดเกำะแรต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39203 1073020058          โรงเรียนตลำดเกำะแรต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39204 1073020059          โรงเรียนวัดรำงก ำหยำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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39205 1073020060          โรงเรียนตลำดรำงกระทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39206 1073020061          โรงเรียนบ้ำนรำงกระทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39207 1073020062          โรงเรียนบ้ำนรำงปลำหมอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39208 1073020063          โรงเรียนบ้ำนคลองพระมอพิสัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39209 1073020064          โรงเรียนวัดบึงลำดสวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39210 1073020065          โรงเรียนวัดสุขวัฒนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39211 1073020066          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 4 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39212 1073020067          โรงเรียนบ้ำนหนองปรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39213 1073020068          โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนำจ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39214 1073020069          โรงเรียนบ้ำนประตูน  ำพระพิมล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39215 1073020070          โรงเรียนบ้ำนบำงเลน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39216 1073020071          โรงเรียนบ้ำนไผ่คอกวัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39217 1073020072          โรงเรียนวัดบำงหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39218 1073020073          โรงเรียนวัดบำงน้อยใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39219 1073020074          โรงเรียนวัดรำษฎร์สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39220 1073020075          โรงเรียนวัดลัฏฐิวนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39221 1073020076          โรงเรียนบ้ำนลำดหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39222 1073020077          โรงเรียนบ้ำนหนองมะม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39223 1073020078          โรงเรียนบ้ำนไผ่ล้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39224 1073020079          โรงเรียนวัดไผ่หูช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39225 1073020080          โรงเรียนวัดล ำพญำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39226 1073020081          โรงเรียนวัดเวฬุวนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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39227 1073020082          โรงเรียนวัดศิลำมูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39228 1073020083          โรงเรียนบ้ำนไผ่หลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39229 1073020084          โรงเรียนบ้ำนกระทุ่มล้ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39230 1073020085          โรงเรียนบ้ำนเพลินวัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39231 1073020086          โรงเรียนวัดปรีดำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39232 1073020087          โรงเรียนบ้ำนคลองจินดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39233 1073020088          โรงเรียนบ้ำนพำดหมอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39234 1073020089          โรงเรียนวัดวังน  ำขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39235 1073020090          โรงเรียนบ้ำนฉำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39236 1073020091          โรงเรียนวัดบำงช้ำงเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39237 1073020092          โรงเรียนบ้ำนดอนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39238 1073020093          โรงเรียนบ้ำนคลองใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39239 1073020094          โรงเรียนวัดรำษฏร์ศรัทธำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39240 1073020095          โรงเรียนหลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39241 1073020096          โรงเรียนบ้ำนตำกแดด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39242 1073020097          โรงเรียนวัดจินดำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39243 1073020098          โรงเรียนวัดทรงคนอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39244 1073020099          โรงเรียนวัดท่ำข้ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39245 1073020100          โรงเรียนบ้ำนท่ำตลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39246 1073020101          โรงเรียนวัดดอนหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39247 1073020102          โรงเรียนคลองบำงกระทึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39248 1073020103          โรงเรียนบ้ำนหัวอ่ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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39249 1073020104          โรงเรียนวัดเชิงเลน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39250 1073020105          โรงเรียนวัดบำงช้ำงใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39251 1073020106          โรงเรียนบ้ำนบำงม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39252 1073020107          โรงเรียนบ้ำนบำงเตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39253 1073020108          โรงเรียนวัดเทียนดัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39254 1073020109          โรงเรียนบ้ำนบำงประแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39255 1073020110          โรงเรียนวัดสรรเพชญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39256 1073020111          โรงเรียนวัดเดชำนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39257 1073020112          โรงเรียนวัดไร่ขิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39258 1073020113          โรงเรียนวัดท่ำพูด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39259 1073020114          โรงเรียนบ้ำนสำมพรำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39260 1073020115          โรงเรียนบ้ำนดงเกตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39261 1073020116          โรงเรียนวัดหอมเกร็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39262 1073020117          โรงเรียนบ้ำนหอมเกร็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39263 1073020118          โรงเรียนวัดอ้อมใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39264 1073020119          โรงเรียนบ้ำนคลองลัดอ้อมใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39265 1073020120          โรงเรียนบุณยศรีสวัสด์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39266 1073020121          โรงเรียนบ้ำนคลองสว่ำงอำรมณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39267 1073020122          โรงเรียนวัดมะเกลือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39268 1073020123          โรงเรียนบ้ำนคลองโยง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39269 1073020124          โรงเรียนบ้ำนคลองมหำสวัสด์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39270 1073020125          โรงเรียนวัดสำลวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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39271 1073020126          โรงเรียนวัดสุวรรณำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39272 1073020127          โรงเรียนพระต ำหนักสวนกุหลำบ มหำมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39273 1073022001          โรงเรียนงิ วรำยบุญมีรังสฤษด์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39274 1073022002          โรงเรียนภัทรญำณวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39275 1073022003          โรงเรียนอุบลรัตนรำชกัญญำรำชวิทยำลัย นครปฐม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39276 1073022004          โรงเรียนพลอยจำตุรจินดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39277 1073022005          โรงเรียนแหลมบัววิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39278 1073022006          โรงเรียนเพ่ิมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39279 1073022007          โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดนครปฐม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39280 1073022008          โรงเรียนบำงเลนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39281 1073022009          โรงเรียนบำงหลวงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39282 1073022010          โรงเรียนสถำพรวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39283 1073022011          โรงเรียนบัวปำกท่ำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39284 1073022012          โรงเรียนสำมพรำนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39285 1073022013          โรงเรียนภ.ป.ร.รำชวิทยำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39286 1073022014          โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39287 1073022015          โรงเรียนปรีดำรำมวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39288 1073022016          โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศำลำยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39289 1073022017          โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย นครปฐม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39290 1074010001          โรงเรียนวัดกำหลง(พ่ึงสุนทรอุทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39291 1074010002          โรงเรียนวัดนำขวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39292 1074010003          โรงเรียนบ้ำนชำยทะเลกำหลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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39293 1074010004          โรงเรียนวัดรำษฎร์รังสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39294 1074010005          โรงเรียนวัดโสภณำรำม(ปล่ังร่วมรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39295 1074010006          โรงเรียนวัดโคกขำม(นรสิงห์อนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39296 1074010007          โรงเรียนบ้ำนสันดำบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39297 1074010009          โรงเรียนบ้ำนชำยทะเลโคกขำมมิตรภำพท่ี 95 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39298 1074010010          โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39299 1074010011          โรงเรียนวัดชัยมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39300 1074010012          โรงเรียนวัดน่วมกำนนท์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39301 1074010013          โรงเรียนวัดปำกบ่อ(เหลืองรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39302 1074010014          โรงเรียนวัดชีผ้ำขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39303 1074010015          โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39304 1074010016          โรงเรียนวัดใหญ่จอมปรำสำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39305 1074010017          โรงเรียนบ้ำนท่ำทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39306 1074010018          โรงเรียนวัดศรีเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39307 1074010019          โรงเรียนบ้ำนยกกระบัตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39308 1074010020          โรงเรียนวัดคลองครุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39309 1074010021          โรงเรียนบ้ำนนำโคก(นำเกลือสัมพันธ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39310 1074010022          โรงเรียนวัดปัจจันตำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39311 1074010023          โรงเรียนวัดรำษฎร์ธรรมำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39312 1074010024          โรงเรียนวัดบำงป้ิง(บริษัทเกลือไทยสงเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39313 1074010025          โรงเรียนบ้ำนบำงป้ิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39314 1074010026          โรงเรียนเทพนรรัตน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

39315 1074010027          โรงเรียนวัดศรีวนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39316 1074010028          โรงเรียนวัดเจริญสุขำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39317 1074010029          โรงเรียนบ้ำนชำยทะเลบำงกระเจ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39318 1074010030          โรงเรียนวัดบำงกระเจ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39319 1074010031          โรงเรียนวัดวิสุทธำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39320 1074010032          โรงเรียนบ้ำนคลองซ่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39321 1074010033          โรงเรียนเมืองสมุทรสำคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39322 1074010034          โรงเรียนวัดบำงพลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39323 1074010035          โรงเรียนวัดบำงน  ำวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39324 1074010036          โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวรำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39325 1074010037          โรงเรียนบ้ำนหนองหำดใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39326 1074010038          โรงเรียนบ้ำนบำงน  ำจืด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39327 1074010039          โรงเรียนวัดโพธ์ิแจ้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39328 1074010040          โรงเรียนวัดสำมัคคีศรัทธำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39329 1074010041          โรงเรียนวัดศรีสุทธำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39330 1074010042          โรงเรียนวัดบำงหญ้ำแพรก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39331 1074010043          โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39332 1074010044          โรงเรียนวัดบำงปลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39333 1074010045          โรงเรียนบ้ำนอ้อมโรงหีบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39334 1074010046          โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39335 1074010047          โรงเรียนวัดศิริมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39336 1074010048          โรงเรียนวัดเกำะ(ส ำลีรำษฎร์อุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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39337 1074010049          โรงเรียนวัดใหญ่บ้ำนบ่อ(บ้ำนบ่อรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39338 1074010050          โรงเรียนวัดใต้บ้ำนบ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39339 1074010051          โรงเรียนวัดบำงขุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39340 1074010052          โรงเรียนวัดกระซ้ำขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39341 1074010053          โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชำยทะเล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39342 1074010054          โรงเรียนบ้ำนโคก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39343 1074010055          โรงเรียนวัดบ้ำนไร่(ประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39344 1074010056          โรงเรียนเอกชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39345 1074010057          โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติกำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39346 1074010058          โรงเรียนอนุบำลสมุทรสำคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39347 1074010059          โรงเรียนบ้ำนคลองกระทุ่มแบน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39348 1074010060          โรงเรียนวัดรำษฎร์บ ำรุง (ไสวรำษฎร์อุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39349 1074010061          โรงเรียนบ้ำนแครำย(เกษตรพันธ์ุพิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39350 1074010062          โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39351 1074010063          โรงเรียนบ้ำนดอนไก่ดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39352 1074010064          โรงเรียนวัดศรีส ำรำญรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39353 1074010065          โรงเรียนบ้ำนปล่องเหล่ียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39354 1074010066          โรงเรียนวัดนำงสำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39355 1074010067          โรงเรียนบ้ำนท้องคุ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39356 1074010068          โรงเรียนบ้ำนปลำยคลองน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39357 1074010069          โรงเรียนวัดท่ำเสำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39358 1074010070          โรงเรียนวัดอ่ำงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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39359 1074010071          โรงเรียนวัดท่ำกระบือ(ท่ำกระบือพิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39360 1074010072          โรงเรียนวัดบำงยำง(บำงยำงพิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39361 1074010073          โรงเรียนบ้ำนสวนหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39362 1074010074          โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39363 1074010075          โรงเรียนวัดหนองนกไข่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39364 1074010076          โรงเรียนวังนกไข่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39365 1074010077          โรงเรียนบ้ำนคลองแค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39366 1074010078          โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูรำษฎร์รังสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39367 1074010079          โรงเรียนวัดคลองตันรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39368 1074010080          โรงเรียนบ้ำนคลองตัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39369 1074010081          โรงเรียนบ้ำนรำงสำยบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39370 1074010082          โรงเรียนวัดเจ็ดริ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39371 1074010083          โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39372 1074010084          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 9 (วัดใหม่รำษฎร์นุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39373 1074010085          โรงเรียนวัดยกกระบัตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39374 1074010086          โรงเรียนวัดหลักส่ีรำษฎร์สโมสร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39375 1074010087          โรงเรียนท ำนบแพ้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39376 1074010088          โรงเรียนวัดโรงเข้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39377 1074010089          โรงเรียนหลวงสินธ์ุรำษฎร์รังสฤษฏ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39378 1074010090          โรงเรียนวัดธรรมโชติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39379 1074010091          โรงเรียนบ้ำนโรงเข้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39380 1074010092          โรงเรียนวัดสวนส้ม(ช่ืนสินอนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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39381 1074010093          โรงเรียนบ้ำนด ำเนินสะดวก(กิมลี มณีฉำย) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39382 1074010094          โรงเรียนบ้ำนคลองส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39383 1074010095          โรงเรียนวัดดอนโฆสิตำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39384 1074010096          โรงเรียนวัดหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39385 1074010098          โรงเรียนบ้ำนดอนไผ่(อุดม-สอำงค์อุ่นสุวรรณ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39386 1074010099          โรงเรียนวัดหนองสองห้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39387 1074010100          โรงเรียนบ้ำนกลำงมิตรภำพท่ี 63 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39388 1074010101          โรงเรียนวัดกระโจมทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39389 1074010102          โรงเรียนวัดหลักสองรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39390 1074010103          โรงเรียนอนุบำลบ้ำนแพ้ว(วันครู2500) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39391 1074010104          โรงเรียนบ้ำนวังจรเข้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39392 1074010105          โรงเรียนวัดรำษฎร์ศรัทธำกะยำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39393 1074010106          โรงเรียนบ้ำนเจริญสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39394 1074010107          โรงเรียนวัดสุนทรสถิต(สำมัคคีวิทยำคม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39395 1074010108          โรงเรียนวัดธัญญำรำมรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39396 1074010109          โรงเรียนบ้ำนคลองหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39397 1074012001          โรงเรียนสมุทรสำครวิทยำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39398 1074012002          โรงเรียนสมุทรสำครบูรณะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39399 1074012003          โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทสำคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39400 1074012004          โรงเรียนพันท้ำยนรสิงห์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39401 1074012005          โรงเรียนสมุทรสำครวุฒิชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39402 1074012006          โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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39403 1074012007          โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39404 1074012008          โรงเรียนกุศลวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39405 1074012009          โรงเรียนวัดธรรมจริยำภิรมย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39406 1074012010          โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39407 1074012011          โรงเรียนวัดหลักส่ีพิพัฒน์รำษฎร์อุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39408 1075010001          โรงเรียนวัดดำวโด่ง(เอิบวิทยำคม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39409 1075010002          โรงเรียนวัดคลองโคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39410 1075010003          โรงเรียนวัดธรรมประสิทธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39411 1075010005          โรงเรียนวัดท้ำยหำด(พลอยเจียเส็ง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39412 1075010006          โรงเรียนบ้ำนคลองบำงกก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39413 1075010007          โรงเรียนวัดธรรมำวุธำรำม(ประชำรัฐสมุทรกำรอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39414 1075010008          โรงเรียนวัดลำดเป้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39415 1075010009          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 70(บ้ำนบำงแก้ว) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39416 1075010010          โรงเรียนบ้ำนบำงบ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39417 1075010012          โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคำรำม(รำษฎร์สงเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39418 1075010013          โรงเรียนวัดบำงขันแตก(บ ำเพ็ญอยู่รังสฤษด์ิ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39419 1075010014          โรงเรียนวัดธรรมสถิต์ิวรำรำม(ธรรมวิถีสำมัคคีรำษฎร์อุทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39420 1075010015          โรงเรียนวัดนำงพิมพ์(สมกิตติรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39421 1075010018          โรงเรียนวัดศรัทธำธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39422 1075010019          โรงเรียนวัดบำงจะเกร็ง(ประโชตประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39423 1075010020          โรงเรียนบ้ำนฉู่ฉ่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39424 1075010021          โรงเรียนวัดคู้สนำมจันทร์(สำมัคคีรำษฎร์รังสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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39425 1075010022          โรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39426 1075010023          โรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39427 1075010024          โรงเรียนวัดโรงธรรม(มิตรภำพท่ี 70) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39428 1075010025          โรงเรียนวัดปำกลัด(ผลำคำรบ ำรุงวิทย์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39429 1075010026          โรงเรียนวัดคู้สนำมจันทร์สำขำวัดศรีศรัทธำธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39430 1075010027          โรงเรียนเมืองสมุทรสงครำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39431 1075010028          โรงเรียนอนุบำลสมุทรสงครำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39432 1075010029          โรงเรียนบ้ำนลำดใหญ่สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39433 1075010030          โรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39434 1075010031          โรงเรียนวัดบำงประจันต์(หวังเจริญรำษฎร์นุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39435 1075010032          โรงเรียนวัดสวนแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39436 1075010033          โรงเรียนบ้ำนเขตเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39437 1075010034          โรงเรียนบ้ำนตะวันจำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39438 1075010035          โรงเรียนบ้ำนลำดใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39439 1075010036          โรงเรียนวัดปำกสมุทรสำขำบ้ำนคลองสองร่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39440 1075010037          โรงเรียนวัดปำกสมุทร(ไวยวุฒิชนำนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39441 1075010038          โรงเรียนอนุบำลบำงคนที(วัดเกำะใหญ่เลี ยงล้อมอนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39442 1075010039          โรงเรียนวัดปำกง่ำม(ผ่องสะอำดรำษฎร์นุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39443 1075010040          โรงเรียนวัดบำงใหญ่(ประภัสสรประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39444 1075010041          โรงเรียนวัดบำงน้อย(แจ่มประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39445 1075010042          โรงเรียนบ้ำนรำงห้ำต ำลึง(สำยบุญเรืองรำษฎร์รังสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39446 1075010043          โรงเรียนศำลจ้ำวอำม้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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39447 1075010044          โรงเรียนวัดดอนมะโนรำ(รังสิยำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39448 1075010045          โรงเรียนวัดตะโหนดรำย(พรหมสวัสด์ิสำทร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39449 1075010046          โรงเรียนวัดตรีจินดำวัฒนำรำม(เฉลิมรัฐรำษฎร์นุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39450 1075010049          โรงเรียนวัดบำงคนทีใน(วำมโกประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39451 1075010050          โรงเรียนวัดเจริญสุขำรำม(วัฒนำนุวรรัตน์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39452 1075010052          โรงเรียนวัดบำงพลับ(สุนทรำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39453 1075010053          โรงเรียนวัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39454 1075010054          โรงเรียนคลองตำจ่ำ(คงจีบอุทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39455 1075010055          โรงเรียนศำลแม่อำกำศ(โรจน์มณี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39456 1075010056          โรงเรียนวัดบำงสะแก(ล้อมประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39457 1075010057          โรงเรียนวัดปรำโมทย์(พิศสะอำดรำษฎร์อ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39458 1075010058          โรงเรียนบ้ำนยำยแพง(พิศผ่องประชำนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39459 1075010059          โรงเรียนวัดเกตกำรำมสำขำวัดบำงกล้วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39460 1075010061          โรงเรียนวัดเกตกำรำม(พรหมสุวัฒน์วิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39461 1075010063          โรงเรียนวัดปำกน  ำ(อมรวิมลจันทร์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39462 1075010065          โรงเรียนวัดเทพประสิทธ์ิคณำวำส(ฉ่ ำบุญรอดชนูทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39463 1075010066          โรงเรียนวัดมณีสรรค์(ไสวประชำนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39464 1075010067          โรงเรียนวัดบำงแคกลำง(ไพลประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39465 1075010068          โรงเรียนวัดปรกสุธรรมำรำม(สำมัคคีพิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39466 1075010069          โรงเรียนวัดสำธุชนำรำม(สินประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39467 1075010070          โรงเรียนวัดจุฬำมณี(มำลยำนุสำวรีย์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39468 1075010071          โรงเรียนวัดช้ำงเผือก(วัฒนคชำรำษฎร์ศึกษำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

39469 1075010072          โรงเรียนอนุบำลอัมพวำ(ไวยประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39470 1075010073          โรงเรียนบ้ำนบำงนำงล่ี(กมลรำษฎร์สำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39471 1075010074          โรงเรียนวัดประชำโฆสิตำรำม(สมบูรณ์ตำบอุทิศวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39472 1075010075          โรงเรียนวัดส่ีแยกรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39473 1075010076          โรงเรียนวัดอมรวดี(อมรวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39474 1075010077          โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39475 1075010078          โรงเรียนบ้ำนคลองสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39476 1075010079          โรงเรียนบ้ำนแพรกหนำมแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39477 1075010081          โรงเรียนบ้ำนต้นล ำแพน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39478 1075010082          โรงเรียนบ้ำนดอนจ่ัน(วำสน์เจริญเรือนอุทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39479 1075010083          โรงเรียนวัดเขำย่ีสำร(ประมุขเวชกิจ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39480 1075010084          โรงเรียนจตุวัฎมหำรำชำนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39481 1075010085          โรงเรียนวัดช่องลมวรรณำรำม(สมุทรประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39482 1075010086          โรงเรียนทีปังกรวิทยำลัยพัฒน์(วัดประดู่) ในพระรำชูปถัมภ์ฯ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39483 1075010088          โรงเรียนวัดบำงนำงล่ีใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39484 1075010089          โรงเรียนวัดวรภูมิ(วรไวทยำวำส) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39485 1075010092          โรงเรียนวัดเสด็จ(สุทธิวิทยำนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39486 1075010093          โรงเรียนวัดแก้วเจริญ(เฟ้ือบ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39487 1075012001          โรงเรียนศรัทธำสมุทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39488 1075012002          โรงเรียนถำวรำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39489 1075012003          โรงเรียนท้ำยหำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39490 1075012004          โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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39491 1075012005          โรงเรียนสกลวิสุทธิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39492 1075012006          โรงเรียนอัมพวันวิทยำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39493 1075012007          โรงเรียนวัดบำงกะพ้อม(คงลำภย่ิงประชำนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39494 1075012008          โรงเรียนเทพสุวรรณชำญวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39495 1075012009          โรงเรียนวัดแก้วเจริญอ ำนวยวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39496 1076010001          โรงเรียนอนุบำลเพชรบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39497 1076010002          โรงเรียนวัดนำค (แบ่งอุทิศวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39498 1076010003          โรงเรียนบ้ำนพ่ีเลี ยง (อ่ิมอุทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39499 1076010004          โรงเรียนวัดพระรูป (จันทศรีสงเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39500 1076010005          โรงเรียนวัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชำธร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39501 1076010006          โรงเรียนวัดถ่ินปุรำ (เดชสมบูรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39502 1076010007          โรงเรียนบ้ำนดอนยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39503 1076010008          โรงเรียนบ้ำนหนองมะขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39504 1076010009          โรงเรียนวัดหนองควง (ปริยัติพุทธสรรำษฎร์นุเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39505 1076010011          โรงเรียนวัดอินทำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39506 1076010012          โรงเรียนวัดนำพรม (มนมหำวิริยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39507 1076010013          โรงเรียนบ้ำนดอนมะขำมช้ำง (ใจรำษฎร์อุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39508 1076010014          โรงเรียนวัดไสกระดำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39509 1076010015          โรงเรียนวัดทองนพคุณ (เจริญรำษฎร์วิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39510 1076010016          โรงเรียนวัดเจริญศรีมณีผล (สุวรรณไวประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39511 1076010017          โรงเรียนวัดโพธ์ิทัยมณี (ศิริพรรณพิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39512 1076010018          โรงเรียนวัดบันไดทอง (วิเศษศึกษำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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39513 1076010019          โรงเรียนวัดขุนตรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39514 1076010020          โรงเรียนวัดดอนไก่เตี ย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39515 1076010021          โรงเรียนวัดโพพระใน (รุ่งรังสฤษฎ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39516 1076010022          โรงเรียนบ้ำนบำงพรม (คุรุรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39517 1076010023          โรงเรียนวัดเพรียง (วิเทศรำษฎร์วัฒนำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39518 1076010024          โรงเรียนบ้ำนบ่อหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39519 1076010025          โรงเรียนบ้ำนไร่ดอน (อินทโชติวิริยำนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39520 1076010026          โรงเรียนวัดโรงเข้ (พุฒประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39521 1076010027          โรงเรียนวังตะโก (ช้องประชำพิทักษ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39522 1076010028          โรงเรียนวัดเวียงคอย (สว่ำงแสงวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39523 1076010029          โรงเรียนวัดใหม่ท่ำศิริ (สุพรรณวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39524 1076010030          โรงเรียนวัดลำดโพธ์ิ (รวมรำษฎร์วิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39525 1076010031          โรงเรียนวัดหนองหว้ำ (เสธิยสำธร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39526 1076010032          โรงเรียนบ้ำนบ่อโพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39527 1076010033          โรงเรียนบ้ำนดอนนำลุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39528 1076010034          โรงเรียนบ้ำนโตนดน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39529 1076010035          โรงเรียนบ้ำนบ่อขม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39530 1076010036          โรงเรียนบ้ำนหนองพลับ (อินทจิตบ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39531 1076010037          โรงเรียนบ้ำนดอนย่ีกรอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39532 1076010038          โรงเรียนวัดสิงห์ (ขจิตพุทธสรศึกษำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39533 1076010039          โรงเรียนวัดเขมำภิรัติกำรำม (เกษมรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39534 1076010040          โรงเรียนบ้ำนบำงกุฬำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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39535 1076010041          โรงเรียนหำดเจ้ำส ำรำญ (พรหมำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39536 1076010042          โรงเรียนวัดบำงทะลุ (สุนทรธรรมำนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39537 1076010043          โรงเรียนบ้ำนเขำย้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39538 1076010044          โรงเรียนวัดท้ำยตลำด (วิวัฒน์เกษนรำประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39539 1076010045          โรงเรียนวัดยำง (เย็นประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39540 1076010046          โรงเรียนบ้ำนวัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39541 1076010047          โรงเรียนวัดดอนทรำย (สัมฤทธ์ิรำษฎร์นุเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39542 1076010048          โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตร (สำครรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39543 1076010049          โรงเรียนวัดโพธ์ิ (ช่ืนศรีผดุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39544 1076010050          โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชำรังสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39545 1076010051          โรงเรียนวัดหนองส้ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39546 1076010052          โรงเรียนบ้ำนสระพัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39547 1076010053          โรงเรียนบ้ำนหนองชุมพล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39548 1076010054          โรงเรียนบ้ำนหนองประดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39549 1076010055          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 13 (บ้ำนพุม่วง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39550 1076010056          โรงเรียนวัดทรงธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39551 1076010057          โรงเรียนบ้ำนเนินรัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39552 1076010058          โรงเรียนวัดมณีเล่ือน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39553 1076010059          โรงเรียนบ้ำนคีรีวงศ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39554 1076010060          โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมำนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39555 1076010061          โรงเรียนวัดเขำสมอระบัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39556 1076010062          โรงเรียนวัดหนองปลำไหล (วชิรรำษฎร์วิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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39557 1076010063          โรงเรียนวัดเวฬุวนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39558 1076010064          โรงเรียนวัดกุญชรวชิรำรำม (พัฒนำวิเทศประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39559 1076010065          โรงเรียนวัดห้วยโรง (หน่ึงนฤมิตรพิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39560 1076010066          โรงเรียนบ้ำนท่ำตะคร้อมิตรภำพท่ี 192 (อนุสรณ์แด่พลเอกกฤษณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39561 1076010067          โรงเรียนบ้ำนหนองรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39562 1076010068          โรงเรียนบ้ำนสำมเรือน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39563 1076010069          โรงเรียนบ้ำนพุพลู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39564 1076010070          โรงเรียนบ้ำนยำงน  ำกลัดใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39565 1076010071          โรงเรียนบ้ำนปำกรัตน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39566 1076010073          โรงเรียนบ้ำนท่ำเสลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39567 1076010074          โรงเรียนบ้ำนลิ นช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39568 1076010075          โรงเรียนบ้ำนยำงน  ำกลัดเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39569 1076010076          โรงเรียนบ้ำนจะโปรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39570 1076010077          โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39571 1076010078          โรงเรียนบ้ำนไทรงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39572 1076010079          โรงเรียนบ้ำนอ่ำงศิลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39573 1076010080          โรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำปล้อง (อุดมวนำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39574 1076010081          โรงเรียนบ้ำนท่ำแร้ง (สหรำษฎร์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39575 1076010082          โรงเรียนบ้ำนคลองมอญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39576 1076010083          โรงเรียนวัดไทรทอง (สำครรำษฎร์สงเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39577 1076010084          โรงเรียนวัดกุฎิ (นันทวิเทศประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39578 1076010085          โรงเรียนบ้ำนเหมืองไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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39579 1076010086          โรงเรียนบ้ำนบำงแก้ว (ส ำนักงำนสลำกกินแบ่งสงเครำะห์ 44) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39580 1076010087          โรงเรียนวัดรำษฎร์ศรัทธำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39581 1076010089          โรงเรียนวัดบำงขุนไทร (ผดุงวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39582 1076010090          โรงเรียนวัดดอนผิงแดด (ผลสิริรำษฎร์รังสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39583 1076010091          โรงเรียนวัดปำกคลอง (ศุทยำลัยอุทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39584 1076010092          โรงเรียนวัดเขำตะเครำ (ประสพประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39585 1076010093          โรงเรียนบ้ำนทุ่งเฟ้ือ (เอมสะอำดอ ำนวย) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39586 1076010094          โรงเรียนวัดบำงล ำภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39587 1076010095          โรงเรียนบ้ำนบำงหอ (โสภณเชำวรำษฎร์รังสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39588 1076010097          โรงเรียนวัดคุ้งต ำหนัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39589 1076010098          โรงเรียนบ้ำนสำมแพรก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39590 1076010099          โรงเรียนวัดลัด (บำงตะบูนวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39591 1076010100          โรงเรียนวัดเกำะแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39592 1076010101          โรงเรียนวัดปำกอ่ำว (ญำณสำครวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39593 1076010102          โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39594 1076010103          โรงเรียนบ้ำนแหลม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39595 1076010104          โรงเรียนวัดในกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39596 1076010105          โรงเรียนวัดอุตมิงค์ (จันทสิริรำษฎร์รังสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39597 1076010106          โรงเรียนวัดลักษณำรำม (สมุทรรำษฎร์วิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39598 1076010107          โรงเรียนมิตรภำพท่ี 34 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39599 1076010108          โรงเรียนวัดนอกปำกทะเล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39600 1076010109          โรงเรียนบ้ำนดอนมะขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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39601 1076010110          โรงเรียนวัดสมุทรโคดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39602 1076010111          โรงเรียนวัดสมุทรธำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39603 1076012001          โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39604 1076012002          โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39605 1076012003          โรงเรียนบำงจำนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39606 1076012004          โรงเรียนวัดจันทรำวำส(ศุขประสำรรำษฎร์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39607 1076012005          โรงเรียนคงคำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39608 1076012006          โรงเรียนดอนยำงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39609 1076012007          โรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39610 1076012008          โรงเรียนเขำย้อยวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39611 1076012009          โรงเรียนหนองหญ้ำปล้องวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39612 1076012011          โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39613 1076012012          โรงเรียนบำงตะบูนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39614 1076012013          โรงเรียนบ้ำนแหลมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39615 1076020001          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองเข่ือนเพชร (พิบูลย์สงเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39616 1076020002          โรงเรียนบ้ำนหุบกะพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39617 1076020003          โรงเรียนบ้ำนหนองยำว (รำษฎร์สำมัคคีรังสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39618 1076020004          โรงเรียนชำวไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39619 1076020005          โรงเรียนบ้ำนร่องระก ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39620 1076020006          โรงเรียนบ้ำนหนองเผำถ่ำน (ประชำประสิทธ์ิ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39621 1076020007          โรงเรียนบ้ำนดอนขุนห้วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39622 1076020008          โรงเรียนบ้ำนนำยำง (วิเทศปริยัติรำษฎร์รังสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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39623 1076020009          โรงเรียนบ้ำนดอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39624 1076020010          โรงเรียนบ้ำนเนินทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39625 1076020011          โรงเรียนบ้ำนบำงเกตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39626 1076020012          โรงเรียนบ้ำนบำงเก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39627 1076020013          โรงเรียนวัดโตนดหลวง (สุขประสิทธ์ิวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39628 1076020014          โรงเรียนบ้ำนทุ่งขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39629 1076020015          โรงเรียนบ้ำนโป่งแย้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39630 1076020016          โรงเรียนบ้ำนไร่ใหม่พัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39631 1076020017          โรงเรียนบ้ำนรำงจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39632 1076020018          โรงเรียนบ้ำนหนองเข่ือน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39633 1076020019          โรงเรียนวัดช้ำงแทงกระจำด (จันทร์จ ำนง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39634 1076020020          โรงเรียนบ้ำนดอนมะกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39635 1076020021          โรงเรียนบ้ำนอ่ำงหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39636 1076020022          โรงเรียนบ้ำนบ่อไร่ (ร่วมจิตอนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39637 1076020023          โรงเรียนวัดหนองศำลำ (ธรรมกรประสำท) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39638 1076020024          โรงเรียนบ้ำนบ่อหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39639 1076020025          โรงเรียนบ้ำนพุหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39640 1076020026          โรงเรียนบ้ำนหนองขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39641 1076020027          โรงเรียนบ้ำนท่ำมะริด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39642 1076020028          โรงเรียนบ้ำนทุ่งโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39643 1076020030          โรงเรียนบ้ำนโพรงเข้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39644 1076020031          โรงเรียนบ้ำนยำงชุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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39645 1076020032          โรงเรียนบ้ำนสำรเห็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39646 1076020033          โรงเรียนบ้ำนหนองเขำอ่อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39647 1076020034          โรงเรียนบ้ำนเขำกระปุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39648 1076020035          โรงเรียนบ้ำนโป่งเกตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39649 1076020036          โรงเรียนบ้ำนหนองคอไก่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39650 1076020037          โรงเรียนบ้ำนหนองตำฉำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39651 1076020038          โรงเรียนบ้ำนเขำอ่ำงแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39652 1076020039          โรงเรียนบ้ำนหนองโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39653 1076020040          โรงเรียนบ้ำนสระพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39654 1076020041          โรงเรียนบ้ำนหนองขำนำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39655 1076020042          โรงเรียนเข่ือนเพชร (ชลประทำนสงเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39656 1076020043          โรงเรียนวัดเข่ือนเพชร (วชิรเวทประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39657 1076020044          โรงเรียนวัดท่ำขำม (สะเทื อนรำษฎร์อุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39658 1076020045          โรงเรียนวัดท่ำคอย (สกุณอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39659 1076020046          โรงเรียนบ้ำนท่ำไม้รวก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39660 1076020047          โรงเรียนบ้ำนท่ำลำว (พัชรศำสน์รำษฎร์นุเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39661 1076020048          โรงเรียนบ้ำนหนองชุมแสง (พัชรศำสน์รำษฎร์นุเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39662 1076020049          โรงเรียนบ้ำนหนองเตียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39663 1076020050          โรงเรียนวัดพระพุทธบำทเขำลูกช้ำง (พิพิธพัฒนำนุเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39664 1076020051          โรงเรียนบ้ำนท่ำกระเทียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39665 1076020052          โรงเรียนบ้ำนท่ำยำง (ประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39666 1076020053          โรงเรียนบ้ำนหนองแขม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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39667 1076020054          โรงเรียนวัดเขำกระจิว มิตรภำพท่ี 103 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39668 1076020055          โรงเรียนบ้ำนหนองบ้วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39669 1076020056          โรงเรียนวัดไสค้ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39670 1076020057          โรงเรียนสหกรณ์บ ำรุงวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39671 1076020058          โรงเรียนบ้ำนหนองน  ำถ่ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39672 1076020059          โรงเรียนบ้ำนห้วยตะแกะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39673 1076020060          โรงเรียนวัดเขำปำกช่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39674 1076020061          โรงเรียนวัดท่ำเหว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39675 1076020062          โรงเรียนบ้ำนในดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39676 1076020063          โรงเรียนบ้ำนดอนเตำอิฐ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39677 1076020065          โรงเรียนวัดตำลกง (ธรรมศรียำทร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39678 1076020066          โรงเรียนวัดมำบปลำเค้ำ (ธรรมโชติผดุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39679 1076020067          โรงเรียนบ้ำนท่ำโล้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39680 1076020068          โรงเรียนวัดวังไคร้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39681 1076020069          โรงเรียนบ้ำนท่ำหัวลบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39682 1076020070          โรงเรียนบ้ำนแม่ประจันต์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39683 1076020071          โรงเรียนบ้ำนหนองเกตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39684 1076020072          โรงเรียนบ้ำนหันตะเภำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39685 1076020073          โรงเรียนวัดหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39686 1076020074          โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พำนิช) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39687 1076020075          โรงเรียนวัดศำลำเข่ือน (อุภัยเพชร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39688 1076020076          โรงเรียนวัดอินจ ำปำ (มงคลคุรุรำษฎร์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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39689 1076020078          โรงเรียนวัดม่วงงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39690 1076020079          โรงเรียนวัดถ  ำรงค์ (ผ่ำนผดุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39691 1076020080          โรงเรียนวัดโพธ์ิกรุ (ผินผดุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39692 1076020081          โรงเรียนวัดเขำทะโมน (เรือนวงศ์ทองศรี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39693 1076020082          โรงเรียนวัดหำดทรำย (เรือนม่ันนิรมิต) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39694 1076020083          โรงเรียนวัดท่ำศำลำรำม (เรือนบุญนำคำลัย) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39695 1076020084          โรงเรียนวัดจันทำรำม (เติมไลรำษฎร์อนุเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39696 1076020085          โรงเรียนบ้ำนดงห้วยหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39697 1076020087          โรงเรียนวัดลำดศรัทธำรำม (ส ำนักงำนสลำกกินแบ่งสงเครำะห์ 128) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39698 1076020088          โรงเรียนวัดกุ่ม (เรือนพูนพิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39699 1076020089          โรงเรียนวัดหนองกำทอง (ม่วงนิรมิตร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39700 1076020090          โรงเรียนวัดดอนกอก (ล้วนประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39701 1076020091          โรงเรียนบ้ำนแหลมทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39702 1076020092          โรงเรียนบ้ำนไร่โคก (อินทร์ประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39703 1076020093          โรงเรียนบ้ำนไร่ถ่ินน้อย (อำจอ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39704 1076020094          โรงเรียนบ้ำนหนองไก่เถ่ือน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39705 1076020095          โรงเรียนวัดบ่อบุญ (จำรุรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39706 1076020096          โรงเรียนวัดวังบัว (ศรสำยรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39707 1076020097          โรงเรียนบ้ำนลำดโพธ์ิ (สุทธิรำษฎร์รังสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39708 1076020098          โรงเรียนวัดห้วยเสือ (มงคลประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39709 1076020099          โรงเรียนวัดท่ำไชยศิริ (เหล่ือมวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39710 1076020100          โรงเรียนวัดหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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39711 1076020101          โรงเรียนวัดช่อม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39712 1076020102          โรงเรียนบ้ำนซ่อง (ประชำกรบ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39713 1076020103          โรงเรียนบ้ำนโป่งสลอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39714 1076020104          โรงเรียนวัดโพธ์ิลอย (เรือนวงศ์ผดุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39715 1076020105          โรงเรียนบ้ำนหนองโสน (รัฐรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39716 1076020106          โรงเรียนบ้ำนพุตุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39717 1076020107          โรงเรียนบ้ำนหนองจอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39718 1076020108          โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39719 1076020109          โรงเรียนชลประทำนแก่งกระจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39720 1076020110          โรงเรียนบ้ำนวังนำงนวล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39721 1076020111          โรงเรียนบ้ำนตะเคียนงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39722 1076020112          โรงเรียนบ้ำนน  ำทรัพย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39723 1076020113          โรงเรียนบ้ำนต้นเกด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39724 1076020114          โรงเรียนบ้ำนแม่คะเมย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39725 1076020115          โรงเรียนบ้ำนพุเข็ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39726 1076020116          โรงเรียนบ้ำนเขำกลิ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39727 1076020117          โรงเรียนบ้ำนหนองหงษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39728 1076020118          โรงเรียนบ้ำนท่ำเรือ (ประสำทอนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39729 1076020119          โรงเรียนบ้ำนป่ำเด็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39730 1076020120          โรงเรียนบ้ำนมะขำมโพรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39731 1076020121          โรงเรียนบ้ำนห้วยกวำงจริง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39732 1076020123          โรงเรียนบ้ำนหนองมะกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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39733 1076020124          โรงเรียนบ้ำนหนองสะแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39734 1076020125          โรงเรียนบ้ำนซ่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39735 1076020126          โรงเรียนบ้ำนทุ่งเคล็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39736 1076020127          โรงเรียนอ.ฮ.ลิงค์ สำขำบ้ำนท่ำลิงลม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39737 1076020128          โรงเรียนบ้ำนห้วยปลำดุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39738 1076020129          โรงเรียนอ.ฮ.ลิงค์ (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39739 1076020130          โรงเรียนบ้ำนสองพ่ีน้อง (สำยปัญญำสมำคมในพระฯ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39740 1076020131          โรงเรียนบ้ำนหนองปืนแตก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39741 1076020132          โรงเรียนบ้ำนด่ำนโง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39742 1076020133          โรงเรียนบ้ำนห้วยไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39743 1076020134          โรงเรียนบ้ำนพุสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39744 1076022001          โรงเรียนโตนดหลวงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39745 1076022002          โรงเรียนห้วยทรำยประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39746 1076022003          โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย เพชรบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39747 1076022004          โรงเรียนชะอ ำคุณหญิงเน่ืองบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39748 1076022005          โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์เพชรบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39749 1076022006          โรงเรียนหนองจอกวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39750 1076022007          โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39751 1076022008          โรงเรียนท่ำยำงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39752 1076022009          โรงเรียนบ้ำนลำดวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39753 1076022010          โรงเรียนแก่งกระจำนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39754 1076022011          โรงเรียนป่ำเด็งวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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39755 1076023001          โรงเรียนเพชรบุรีปัญญำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39756 1077010001          โรงเรียนบ้ำนหนองกก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39757 1077010002          โรงเรียนบ้ำนทุ่งเคล็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39758 1077010005          โรงเรียนด่ำนสิงขร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39759 1077010006          โรงเรียนอุดมรำชภักดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39760 1077010007          โรงเรียนบ้ำนทำงหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39761 1077010008          โรงเรียนบ้ำนหนองหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39762 1077010009          โรงเรียนบ้ำนคลองวำฬ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39763 1077010010          โรงเรียนบ้ำนหว้ำกอ (มิตรภำพท่ี72) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39764 1077010011          โรงเรียนบ้ำนห้วยใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39765 1077010012          โรงเรียนเศรษฐพำนิชวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39766 1077010013          โรงเรียนพัฒนำประชำนุเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39767 1077010014          โรงเรียนบ้ำนห้วยน  ำพุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39768 1077010015          โรงเรียนประชำรังสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39769 1077010016          โรงเรียนวัดปำกคลองเกลียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39770 1077010017          โรงเรียนบ้ำนท่ำฝำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39771 1077010019          โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39772 1077010020          โรงเรียนบ้ำนคอกช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39773 1077010021          โรงเรียนบ้ำนหนองปุหลก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39774 1077010022          โรงเรียนบ้ำนยุบพริก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39775 1077010023          โรงเรียนบ้ำนคลองชำยธง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39776 1077010024          โรงเรียนยุวสมำคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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39777 1077010025          โรงเรียนอนุบำลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39778 1077010026          โรงเรียนอนุบำลประจวบคีรีขันธ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39779 1077010027          โรงเรียนประชำสงเครำะห์อุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39780 1077010029          โรงเรียนบ้ำนบึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39781 1077010030          โรงเรียนบ้ำนค่ันกระได ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39782 1077010031          โรงเรียนบ้ำนอ่ำวน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39783 1077010032          โรงเรียนบ้ำนหนองเสือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39784 1077010033          โรงเรียนบ้ำนหนองยำยเอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39785 1077010034          โรงเรียนเนินแก้ววิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39786 1077010035          โรงเรียนบ้ำนย่ำนซ่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39787 1077010036          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 65 (วังไทรต่ิง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39788 1077010037          โรงเรียนสำมัคคีร่วมจิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39789 1077010038          โรงเรียนวังมะเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39790 1077010039          โรงเรียนประชำบูรณะวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39791 1077010040          โรงเรียนหำดสนุกรำษฏร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39792 1077010041          โรงเรียนบ้ำนพุตะแบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39793 1077010042          โรงเรียนวัดทุ่งกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39794 1077010043          โรงเรียนบ้ำนดอนใจดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39795 1077010044          โรงเรียนบ้ำนมะเด่ือทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39796 1077010045          โรงเรียนวัดนำหูกวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39797 1077010046          โรงเรียนวัดนำล้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39798 1077010047          โรงเรียนบ้ำนหนองพิกุล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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39799 1077010048          โรงเรียนวัดทุ่งประดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39800 1077010049          โรงเรียนอนุบำลทับสะแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39801 1077010050          โรงเรียนบ้ำนดอนทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39802 1077010051          โรงเรียนประชำรำษฏร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39803 1077010052          โรงเรียนสมำคมเลขำนุกำรสตรี 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39804 1077010053          โรงเรียนบ้ำนเหมืองแร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39805 1077010054          โรงเรียนบ้ำนทุ่งตำแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39806 1077010055          โรงเรียนอ่ำงทองพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39807 1077010056          โรงเรียนบ้ำนไร่ใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39808 1077010057          โรงเรียนบ้ำนหินเทิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39809 1077010058          โรงเรียนบ้ำนเนินดินแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39810 1077010059          โรงเรียนประชำพิทักษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39811 1077010060          โรงเรียนบ้ำนห้วยยำงมิตรภำพท่ี 35 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39812 1077010061          โรงเรียนบ้ำนทุ่งยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39813 1077010062          โรงเรียนบ้ำนอ่ำงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39814 1077010063          โรงเรียนบ้ำนสีดำงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39815 1077010064          โรงเรียนบ้ำนวังยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39816 1077010065          โรงเรียนวัดหนองหอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39817 1077010067          โรงเรียนบ้ำนหนองมะค่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39818 1077010068          โรงเรียนบ้ำนห้วยทรำยขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39819 1077010069          โรงเรียนบ้ำนดอนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39820 1077010070          โรงเรียนวัดนำผักขวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

39821 1077010071          โรงเรียนบ้ำนถ  ำเขำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39822 1077010072          โรงเรียนบ้ำนดอนสง่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39823 1077010073          โรงเรียนอนุบำลบำงสะพำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39824 1077010074          โรงเรียนไตรกิตทัตตำนนท์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39825 1077010075          โรงเรียนบ้ำนดงไม้งำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39826 1077010076          โรงเรียนบ้ำนมรสวบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39827 1077010077          โรงเรียนบ้ำนเขำมัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39828 1077010078          โรงเรียนสมำคมเลขำนุกำรสตรี 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39829 1077010079          โรงเรียนบ้ำนหนองจันทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39830 1077010080          โรงเรียนบ้ำนยำงเขำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39831 1077010081          โรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำปล้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39832 1077010082          โรงเรียนบ้ำนวังยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39833 1077010083          โรงเรียนบ้ำนทองมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39834 1077010084          โรงเรียนบ้ำนรำษฏร์ประสงค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39835 1077010085          โรงเรียนบ้ำนธรรมรัตน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39836 1077010086          โรงเรียนบ้ำนในล็อค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39837 1077010087          โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39838 1077010088          โรงเรียนวัดดอนยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39839 1077010089          โรงเรียนบ้ำนหนองมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39840 1077010090          โรงเรียนบ้ำนดอนสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39841 1077010091          โรงเรียนบ้ำนหนองระแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39842 1077010092          โรงเรียนวัดถ  ำคีรีวงศ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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39843 1077010095          โรงเรียนบ้ำนหินกอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39844 1077010096          โรงเรียนบ้ำนชะม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39845 1077010097          โรงเรียนบ้ำนสวนหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39846 1077010098          โรงเรียนบ้ำนห้วยแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39847 1077010099          โรงเรียนบำงสะพำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39848 1077010100          โรงเรียนบ้ำนท่ำขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39849 1077010101          โรงเรียนบ้ำนดอนส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39850 1077010102          โรงเรียนบ้ำนอ่ำวยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39851 1077010103          โรงเรียนบ้ำนคลองลอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39852 1077010104          โรงเรียนบ้ำนวังน  ำเขียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39853 1077010105          โรงเรียนธนำคำรออมสิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39854 1077010106          โรงเรียนบ้ำนทุ่งเชือก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39855 1077010107          โรงเรียนบ้ำนดอนส ำนัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39856 1077010108          โรงเรียนมูลนิธิศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39857 1077010109          โรงเรียนบ้ำนไร่บนสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39858 1077010110          โรงเรียนบ้ำนบำงเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39859 1077010111          โรงเรียนบ้ำนทองอินทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39860 1077010112          โรงเรียนบ้ำนช้ำงเผือก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39861 1077010113          โรงเรียนบ้ำนไชยรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39862 1077010114          โรงเรียนอนุบำลบำงสะพำนน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39863 1077010115          โรงเรียนบ้ำนบำงเบิด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39864 1077010116          โรงเรียนบ้ำนฝ่ังแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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39865 1077010117          โรงเรียนวัดก ำมะเสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39866 1077010119          โรงเรียนบ้ำนห้วยสัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39867 1077010120          โรงเรียนบ้ำนทุ่งสีเสียด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39868 1077010121          โรงเรียนบ้ำนทรำยทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39869 1077010122          โรงเรียนบ้ำนหนองฆ้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39870 1077010123          โรงเรียนบ้ำนทุ่งไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39871 1077010124          โรงเรียนบ้ำนบำงสะพำนน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39872 1077010125          โรงเรียนวัดดอนตะเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39873 1077010126          โรงเรียนบ้ำนปำกคลอง(รำษฏร์อุปกรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39874 1077010127          โรงเรียนบ้ำนทุ่งกระโตน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39875 1077010128          โรงเรียนบ้ำนหนองห้วยฝำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39876 1077010129          โรงเรียนวัดเขำรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39877 1077010130          โรงเรียนบ้ำนปำกแพรก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39878 1077012001          โรงเรียนประจวบวิทยำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39879 1077012002          โรงเรียนอ่ำวน้อยวิทยำนิคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39880 1077012003          โรงเรียนหว้ำกอวิทยำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39881 1077012004          โรงเรียนทับสะแกวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39882 1077012005          โรงเรียนห้วยยำงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39883 1077012006          โรงเรียนบำงสะพำนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39884 1077012007          โรงเรียนธงชัยวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39885 1077012008          โรงเรียนชัยเกษมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39886 1077012009          โรงเรียนโสตศึกษำเทพรัตน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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39887 1077012010          โรงเรียนบำงสะพำนน้อยวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39888 1077020001          โรงเรียนบ้ำนหนองกระทิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39889 1077020002          โรงเรียนวัดกุยบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39890 1077020003          โรงเรียนอนุบำลกุยบุรี(วัดวังยำว) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39891 1077020004          โรงเรียนบ้ำนบน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39892 1077020005          โรงเรียนบ้ำนหนองตำเสือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39893 1077020007          โรงเรียนบ้ำนหนองหมู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39894 1077020008          โรงเรียนบ้ำนหนองเตำปูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39895 1077020009          โรงเรียนบ้ำนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39896 1077020010          โรงเรียนบ้ำนปำกเหมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39897 1077020011          โรงเรียนบ้ำนเขำแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39898 1077020012          โรงเรียนวัดทุ่งน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39899 1077020013          โรงเรียนวัดดอนยำยหนู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39900 1077020014          โรงเรียนบ้ำนดอนบ่อกุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39901 1077020015          โรงเรียนบ้ำนดอนมะขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39902 1077020016          โรงเรียนสำมแยกป่ำถล่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39903 1077020017          โรงเรียนบ้ำนป่ำถล่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39904 1077020018          โรงเรียนบ้ำนสำมกระทำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39905 1077020019          โรงเรียนบ้ำนดอนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39906 1077020020          โรงเรียนบ้ำนส ำโหรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39907 1077020021          โรงเรียนบ้ำนรวมไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39908 1077020022          โรงเรียนบ้ำนโป่งกะสัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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39909 1077020023          โรงเรียนบ้ำนหนองเกด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39910 1077020024          โรงเรียนบ้ำนยำงชุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39911 1077020025          โรงเรียนดีมำกำเร็ดฟุลเลอร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39912 1077020026          โรงเรียนบ้ำนไร่บน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39913 1077020027          โรงเรียนบ้ำนหำดขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39914 1077020028          โรงเรียนชลประทำนปรำณบุรีสำขำบ้ำนวังปลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39915 1077020029          โรงเรียนบ้ำนเขำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39916 1077020030          โรงเรียนค่ำยธนะรัชต์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39917 1077020031          โรงเรียนบ้ำนต ำหรุ(วิงประชำสงเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39918 1077020032          โรงเรียนบ้ำนปลำยน  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39919 1077020033          โรงเรียนบ้ำนหนองกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39920 1077020034          โรงเรียนวัดนำห้วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39921 1077020035          โรงเรียนอนุบำลปรำณบุรี(บ้ำนเมืองเก่ำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39922 1077020036          โรงเรียนบ้ำนปำกน  ำปรำณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39923 1077020037          โรงเรียนบ้ำนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39924 1077020038          โรงเรียนบ้ำนปรือน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39925 1077020039          โรงเรียนบ้ำนวังก์พง(รัฐรำษฏร์บ ำรุง)มิตรภำพท่ี158 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39926 1077020040          โรงเรียนบ้ำนหนองหอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39927 1077020041          โรงเรียนบ้ำนวังยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39928 1077020042          โรงเรียนบ้ำนหนองตำแต้ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39929 1077020043          โรงเรียนบ้ำนหนองตำเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39930 1077020044          โรงเรียนชลประทำนปรำณบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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39931 1077020045          โรงเรียนบ้ำนห้วยพลับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39932 1077020046          โรงเรียนบ้ำนวังวน(ชูชีพ-สนิทพลอยน้อยอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39933 1077020047          โรงเรียนบ้ำนหนองยิงหมี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39934 1077020048          โรงเรียนบ้ำนหนองตำเย็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39935 1077020049          โรงเรียนบ้ำนห้วยมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39936 1077020050          โรงเรียนบ้ำนวังข่อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39937 1077020051          โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39938 1077020052          โรงเรียนบ้ำนหนองพรำนพุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39939 1077020053          โรงเรียนบ้ำนทุ่งยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39940 1077020054          โรงเรียนบ้ำนทับใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39941 1077020055          โรงเรียนบ้ำนห้วยไคร้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39942 1077020057          โรงเรียนบ้ำนเนินพยอมสำขำบึงนคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39943 1077020058          โรงเรียนบ้ำนเนินพยอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39944 1077020059          โรงเรียนบ้ำนหนองพลับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39945 1077020061          โรงเรียนบ้ำนหนองกระทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39946 1077020062          โรงเรียนโรตำร่ีกรุงเทพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39947 1077020063          โรงเรียนบ้ำนคอกช้ำงพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39948 1077020064          โรงเรียนบ้ำนห้วยไทรงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39949 1077020065          โรงเรียนวไลย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39950 1077020066          โรงเรียนละเมำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39951 1077020067          โรงเรียนอำนันท์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39952 1077020068          โรงเรียนบ้ำนหนองซอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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39953 1077020069          โรงเรียนบ้ำนหนองคร้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39954 1077020070          โรงเรียนอนุบำลหัวหิน(บ้ำนหนองขอน) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39955 1077020071          โรงเรียนบ้ำนวังโบสถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39956 1077020072          โรงเรียนบ้ำนหนองเหียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39957 1077020073          โรงเรียนบ้ำนหนองตะเภำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39958 1077020074          โรงเรียนบ้ำนไร่เก่ำสำมร้อยยอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39959 1077020075          โรงเรียนบ้ำนสำมร้อยยอด (บุญรักอุทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39960 1077020076          โรงเรียนบ้ำนตำลเจ็ดยอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39961 1077020077          โรงเรียนบ้ำนหนองน  ำกลัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39962 1077020078          โรงเรียนบ้ำนไร่ใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39963 1077020079          โรงเรียนบ้ำนหนองจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39964 1077020080          โรงเรียนอนุบำลสำมร้อยยอด(บ้ำนหนองแก) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39965 1077020081          โรงเรียนบ้ำนเกำะไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39966 1077020082          โรงเรียนบ้ำนสิบสองหุ้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39967 1077020083          โรงเรียนบ้ำนหนองไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39968 1077020084          โรงเรียนบ้ำนนำวัลเปรียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39969 1077020085          โรงเรียนบ้ำนศำลำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39970 1077020086          โรงเรียนบ้ำนหนองเป่ำป่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39971 1077020087          โรงเรียนบ้ำนเนินกรวด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39972 1077020088          โรงเรียนบ้ำนหนองขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39973 1077020089          โรงเรียนบ้ำนลำดวิถี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39974 1077020090          โรงเรียนบ้ำนหนองคำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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39975 1077020091          โรงเรียนบ้ำนเกำะนำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39976 1077020092          โรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำปล้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39977 1077020093          โรงเรียนบ้ำนเขำโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39978 1077020094          โรงเรียนวัดเกษตรกันทรำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39979 1077020095          โรงเรียนบ้ำนบำงปู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39980 1077020096          โรงเรียนบ้ำนใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39981 1077020097          โรงเรียนบ้ำนพุน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39982 1077020098          โรงเรียนบ้ำนพุใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39983 1077020099          โรงเรียนบ้ำนหนองข้ำวเหนียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39984 1077020100          โรงเรียนบ้ำนหัวตำลแถว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39985 1077022001          โรงเรียนกุยบุรีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39986 1077022002          โรงเรียนยำงชุมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39987 1077022003          โรงเรียนเมืองปรำณบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39988 1077022004          โรงเรียนปำกน  ำปรำณวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39989 1077022005          โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร ปรำณบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39990 1077022006          โรงเรียนรัชตวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39991 1077022007          โรงเรียนหัวหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39992 1077022008          โรงเรียนหัวหินวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39993 1077022009          โรงเรียนหนองพลับวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39994 1077022010          โรงเรียนสำมร้อยยอดวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39995 1077023001          โรงเรียนต ำรวจตะเวนชำยแดนนเรศวร ห้วยผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39996 1080010001          โรงเรียนวัดชัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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39997 1080010002          โรงเรียนบ้ำนย่ำนซ่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39998 1080010003          โรงเรียนวัดสวนพล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
39999 1080010004          โรงเรียนวัดบ้ำนตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40000 1080010005          โรงเรียนอนุบำลนครศรีธรรมรำชณ นครอุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40001 1080010006          โรงเรียนวัดหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40002 1080010007          โรงเรียนวัดน  ำรอบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40003 1080010008          โรงเรียนวัดศำลำไพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40004 1080010009          โรงเรียนวัดป่ำยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40005 1080010010          โรงเรียนวัดเทพธิดำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40006 1080010011          โรงเรียนวัดมหำชัยวนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40007 1080010012          โรงเรียนวัดป่ำไหม้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40008 1080010013          โรงเรียนวัดท่ำงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40009 1080010014          โรงเรียนบ้ำนปำกพญำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40010 1080010015          โรงเรียนบ้ำนปำกน  ำปำกพญำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40011 1080010016          โรงเรียนบ้ำนถนนใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40012 1080010017          โรงเรียนวัดนำวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40013 1080010018          โรงเรียนชุมชนวัดหมน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40014 1080010019          โรงเรียนวัดสว่ำงอำรมณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40015 1080010020          โรงเรียนวัดจังหูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40016 1080010021          โรงเรียนวัดพังสิงห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40017 1080010023          โรงเรียนบ้ำนหนองหนอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40018 1080010024          โรงเรียนบ้ำนบำงเตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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40019 1080010025          โรงเรียนวัดโดน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40020 1080010026          โรงเรียนวัดนำรีประดิษฐ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40021 1080010027          โรงเรียนบ้ำนบำงหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40022 1080010028          โรงเรียนวัดโพธำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40023 1080010029          โรงเรียนบ้ำนบำงกระบือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40024 1080010030          โรงเรียนวัดรำษฎร์เจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40025 1080010031          โรงเรียนวัดพระมงกุฎ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40026 1080010032          โรงเรียนบ้ำนนำเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40027 1080010033          โรงเรียนบ้ำนคลองดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40028 1080010034          โรงเรียนบ้ำนทวดเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40029 1080010035          โรงเรียนวัดน  ำสรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40030 1080010036          โรงเรียนวัดดอนยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40031 1080010037          โรงเรียนวัดหญ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40032 1080010038          โรงเรียนวัดพระมหำธำตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40033 1080010039          โรงเรียนบ้ำนเนิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40034 1080010040          โรงเรียนวัดบำงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40035 1080010041          โรงเรียนวัดมุจลินทรำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40036 1080010042          โรงเรียนวัดตรีเอกำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40037 1080010043          โรงเรียนวัดมัชฌิมภูมิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40038 1080010044          โรงเรียนวัดสระแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40039 1080010045          โรงเรียนบ้ำนเกำะโพธ์ิแจ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40040 1080010046          โรงเรียนชุมชนบ้ำนบำงจำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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40041 1080010047          โรงเรียนวัดบำงตะพำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40042 1080010048          โรงเรียนวัดท่ำสะท้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40043 1080010049          โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 5 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40044 1080010050          โรงเรียนบ้ำนคันธง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40045 1080010051          โรงเรียนวัดนำงพระยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40046 1080010052          โรงเรียนวัดหัวนอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40047 1080010053          โรงเรียนวัดท่ำนคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40048 1080010054          โรงเรียนวัดมุขธำรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40049 1080010055          โรงเรียนวัดท่ำแพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40050 1080010056          โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 4 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40051 1080010057          โรงเรียนวัดไพศำลสถิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40052 1080010058          โรงเรียนบ้ำนห้วยไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40053 1080010059          โรงเรียนบ้ำนปำกน  ำเก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40054 1080010060          โรงเรียนวัดวิสุทธิยำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40055 1080010061          โรงเรียนวัดศรีมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40056 1080010062          โรงเรียนบ้ำนชะเอียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40057 1080010063          โรงเรียนบ้ำนปำกน  ำปำกพูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40058 1080010064          โรงเรียนวัดท่ำม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40059 1080010065          โรงเรียนวัดโบสถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40060 1080010066          โรงเรียนวัดมะม่วงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40061 1080010067          โรงเรียนวัดหัวอิฐ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40062 1080010068          โรงเรียนบ้ำนทวดทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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40063 1080010069          โรงเรียนวัดโพธ์ิทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40064 1080010070          โรงเรียนวัดวนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40065 1080010071          โรงเรียนวัดโพธ์ิเสด็จ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40066 1080010072          โรงเรียนวัดทุ่งแย้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40067 1080010073          โรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40068 1080010074          โรงเรียนวัดรำษฎร์ประดิษฐ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40069 1080010075          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 74 (ชุมชนบ้ำนคีรีวง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40070 1080010076          โรงเรียนวัดสมอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40071 1080010077          โรงเรียนวัดวังไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40072 1080010078          โรงเรียนวัดโคกโพธ์ิสถิตย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40073 1080010079          โรงเรียนวัดจันทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40074 1080010080          โรงเรียนรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40075 1080010081          โรงเรียนบ้ำนส ำนักใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40076 1080010082          โรงเรียนวัดสอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40077 1080010083          โรงเรียนบ้ำนคดศอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40078 1080010084          โรงเรียนวัดใหม่ทอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40079 1080010085          โรงเรียนบ้ำนตลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40080 1080010086          โรงเรียนวัดไทรงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40081 1080010087          โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40082 1080010088          โรงเรียนบ้ำนร่อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40083 1080010089          โรงเรียนบ้ำนสันยูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40084 1080010090          โรงเรียนชุมชนลำนสกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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40085 1080010091          โรงเรียนวัดปะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40086 1080010092          โรงเรียนบ้ำนมะม่วงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40087 1080010093          โรงเรียนวัดดินดอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40088 1080010094          โรงเรียนวัดน  ำรอบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40089 1080010095          โรงเรียนวัดวังหงส์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40090 1080010096          โรงเรียนวัดเจดีย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40091 1080010097          โรงเรียนวัดแพร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40092 1080010098          โรงเรียนวัดไสมะนำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40093 1080010099          โรงเรียนบ้ำนห้วยยูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40094 1080010100          โรงเรียนวัดท้ำยส ำเภำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40095 1080010101          โรงเรียนบ้ำนไสใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40096 1080010102          โรงเรียนวัดเชิงแตระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40097 1080010103          โรงเรียนวัดรำษฏร์เจริญวรำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40098 1080010104          โรงเรียนวัดพระพรหม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40099 1080010105          โรงเรียนบ้ำนห้วยระย้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40100 1080010106          โรงเรียนวัดห้วยพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40101 1080010107          โรงเรียนวัดท่ำช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40102 1080010108          โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40103 1080010109          โรงเรียนวัดกัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40104 1080010110          โรงเรียนวัดคันนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40105 1080010111          โรงเรียนวัดหนองแตน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40106 1080010112          โรงเรียนวัดพระเพรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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40107 1080010113          โรงเรียนวัดสระไคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40108 1080010114          โรงเรียนวัดป่ำหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40109 1080010115          โรงเรียนบ้ำนอ่ำวตะเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40110 1080010116          โรงเรียนบ้ำนปลำยคลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40111 1080010117          โรงเรียนวัดบำงหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40112 1080010118          โรงเรียนวัดโคกกะถิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40113 1080010119          โรงเรียนบ้ำนหนองไม้แก่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40114 1080010120          โรงเรียนวัดดอนตรอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40115 1080010121          โรงเรียนวัดสระเพลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40116 1080010122          โรงเรียนบ้ำนปำกช่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40117 1080010123          โรงเรียนรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40118 1080010124          โรงเรียนวัดทำงพูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40119 1080010125          โรงเรียนวัดทำงพูน สำขำบ้ำนทุ่งทับควำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40120 1080010126          โรงเรียนวัดพังยอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40121 1080010127          โรงเรียนวัดทุ่งเฟ้ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40122 1080010128          โรงเรียนบ้ำนบำงไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40123 1080010129          โรงเรียนบ้ำนบำงนกวัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40124 1080010130          โรงเรียนบ้ำนทุ่งสร้ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40125 1080010131          โรงเรียนรักบี จุฬำ-ธรรมศำสตร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40126 1080012001          โรงเรียนเบญจมรำชูทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40127 1080012002          โรงเรียนกัลยำณีศรีธรรมรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40128 1080012003          โรงเรียนปำกพูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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40129 1080012004          โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40130 1080012005          โรงเรียนโยธินบ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40131 1080012006          โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40132 1080012007          โรงเรียนท่ำนครญำณวโรภำสอุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40133 1080012008          โรงเรียนวิทยำศำตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย นครศรีธรรมรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40134 1080012009          โรงเรียนลำนสกำประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40135 1080012010          โรงเรียนขุนทะเลวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40136 1080012011          โรงเรียนเฉลิมรำชประชำอุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40137 1080012012          โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำภำคใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40138 1080012013          โรงเรียนพระพรหมพิทยำนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40139 1080012014          โรงเรียนทำงพูนวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40140 1080012015          โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40141 1080020001          โรงเรียนบ้ำนคลองขัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40142 1080020003          โรงเรียนวัดเพ็ญญำติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40143 1080020004          โรงเรียนวัดกะเปียด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40144 1080020005          โรงเรียนบ้ำนปำกน  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40145 1080020006          โรงเรียนวัดควนสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40146 1080020007          โรงเรียนบ้ำนทุ่งกรวด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40147 1080020008          โรงเรียนวัดวังม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40148 1080020009          โรงเรียนฉวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40149 1080020010          โรงเรียนวัดมะเฟือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40150 1080020011          โรงเรียนวัดโคกเมรุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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40151 1080020012          โรงเรียนบ้ำนนำเส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40152 1080020013          โรงเรียนวัดนำเขลียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40153 1080020014          โรงเรียนบ้ำนโคกมะขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40154 1080020015          โรงเรียนบ้ำนไสโคกเกำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40155 1080020016          โรงเรียนบ้ำนควนสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40156 1080020017          โรงเรียนวัดควนยูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40157 1080020018          โรงเรียนบ้ำนห้วยทรำยขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40158 1080020019          โรงเรียนวัดศิลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40159 1080020020          โรงเรียนบ้ำนกันละ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40160 1080020021          โรงเรียนวัดไม้เรียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40161 1080020023          โรงเรียนวัดหำดสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40162 1080020024          โรงเรียนบ้ำนหำดทรำยแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40163 1080020025          โรงเรียนบ้ำนโคกยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40164 1080020027          โรงเรียนบ้ำนเศลำใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40165 1080020028          โรงเรียนวัดมะปรำงงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40166 1080020029          โรงเรียนบ้ำนป่ำพำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40167 1080020030          โรงเรียนบ้ำนทอนวังปรำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40168 1080020031          โรงเรียนบ้ำนสวนอำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40169 1080020032          โรงเรียนบ้ำนปลำยคลองเพรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40170 1080020033          โรงเรียนวัดโคกหำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40171 1080020034          โรงเรียนบ้ำนควน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40172 1080020035          โรงเรียนวัดเพ็ญมิตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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40173 1080020036          โรงเรียนวัดสำมัคคีนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40174 1080020037          โรงเรียนวัดควนสะตอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40175 1080020038          โรงเรียนบ้ำนคลองสำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40176 1080020039          โรงเรียนบ้ำนห้วยปริก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40177 1080020040          โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40178 1080020041          โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภำพท่ี 218 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40179 1080020042          โรงเรียนวัดปำกจัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40180 1080020043          โรงเรียนวัดนำงเอื อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40181 1080020044          โรงเรียนบ้ำนห้วยกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40182 1080020045          โรงเรียนวัดหน้ำเขำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40183 1080020046          โรงเรียนจุฬำภรณ์พิชญำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40184 1080020047          โรงเรียนบ้ำนปำกระแนะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40185 1080020048          โรงเรียนวัดในไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40186 1080020049          โรงเรียนชุมชนบ้ำนปำกเสียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40187 1080020050          โรงเรียนบ้ำนวังวัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40188 1080020051          โรงเรียนบ้ำนคุ้งวังวัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40189 1080020052          โรงเรียนวัดมังคลำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40190 1080020053          โรงเรียนวัดโบรำณำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40191 1080020054          โรงเรียนบ้ำนนำเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40192 1080020055          โรงเรียนบ้ำนเหนือคลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40193 1080020056          โรงเรียนวัดทุ่งนำใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40194 1080020057          โรงเรียนวัดยำงค้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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40195 1080020058          โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 6 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40196 1080020059          โรงเรียนบ้ำนพูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40197 1080020060          โรงเรียนวัดกะโสม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40198 1080020061          โรงเรียนบ้ำนคลองตูก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40199 1080020062          โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40200 1080020063          โรงเรียนบ้ำนเขำตำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40201 1080020064          โรงเรียนบ้ำนสำมัคคีธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40202 1080020065          โรงเรียนบ้ำนไสส้ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40203 1080020066          โรงเรียนวัดนิคมคีรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40204 1080020067          โรงเรียนบ้ำนวังเต่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40205 1080020068          โรงเรียนบ้ำนหนองปลิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40206 1080020069          โรงเรียนวัดเขำโร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40207 1080020070          โรงเรียนบ้ำนนำพรุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40208 1080020071          โรงเรียนบ้ำนหนองท่อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40209 1080020072          โรงเรียนวัดทะเลมิตรภำพท่ี 151 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40210 1080020073          โรงเรียนชุมชนบ้ำนไทรห้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40211 1080020074          โรงเรียนบ้ำนหน้ำเขำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40212 1080020075          โรงเรียนวัดวังหีบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40213 1080020076          โรงเรียนบ้ำนหนองหว้ำ (ชมำยนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40214 1080020077          โรงเรียนวัดเขำกลำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40215 1080020078          โรงเรียนบ้ำนนำตำแย้ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40216 1080020079          โรงเรียนมหำรำช 3 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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40217 1080020080          โรงเรียนบ้ำนจ ำปำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40218 1080020081          โรงเรียนบ้ำนน  ำพุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40219 1080020082          โรงเรียนวัดถ  ำใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40220 1080020083          โรงเรียนบ้ำนวังยวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40221 1080020084          โรงเรียนวัดควนชม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40222 1080020085          โรงเรียนวัดก้ำงปลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40223 1080020086          โรงเรียนบ้ำนชำยคลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40224 1080020087          โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40225 1080020088          โรงเรียนบ้ำนเกำะปรำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40226 1080020089          โรงเรียนบ้ำนบนควน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40227 1080020090          โรงเรียนบ้ำนเกำะยวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40228 1080020091          โรงเรียนทุ่งควำยพัฒนศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40229 1080020092          โรงเรียนบ้ำนวังยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40230 1080020093          โรงเรียนบ้ำนบ่อมอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40231 1080020094          โรงเรียนวัดวังขรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40232 1080020095          โรงเรียนวัดทุ่งส้ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40233 1080020096          โรงเรียนบ้ำนคอกช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40234 1080020097          โรงเรียนชุมชนวัดส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40235 1080020098          โรงเรียนวัดศิลำรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40236 1080020099          โรงเรียนวัดรำษฎร์ประดิษฐ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40237 1080020100          โรงเรียนบ้ำนถ  ำตลอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40238 1080020101          โรงเรียนบ้ำนน  ำตก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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40239 1080020102          โรงเรียนบ้ำนวังธน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40240 1080020105          โรงเรียนวัดคงคำเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40241 1080020106          โรงเรียนบ้ำนนำเกิดผล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40242 1080020107          โรงเรียนบ้ำนคลองขุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40243 1080020108          โรงเรียนบ้ำนนำป่ำประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40244 1080020109          โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภำพท่ี 227 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40245 1080020110          โรงเรียนบ้ำนไสโป๊ะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40246 1080020111          โรงเรียนวัดเกำะสระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40247 1080020112          โรงเรียนบ้ำนหนองยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40248 1080020113          โรงเรียนวัดหนองดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40249 1080020115          โรงเรียนบ้ำนไสยูงปัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40250 1080020116          โรงเรียนชุมชนบ้ำนส่ีแยก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40251 1080020117          โรงเรียนบ้ำนคลองโอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40252 1080020118          โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40253 1080020119          โรงเรียนบ้ำนนำโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40254 1080020121          โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40255 1080020122          โรงเรียนบ้ำนนำบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40256 1080020123          โรงเรียนวัดเทวสิทธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40257 1080020126          โรงเรียนบ้ำนคลองจัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40258 1080020127          โรงเรียนองค์กำรสวนยำง 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40259 1080020128          โรงเรียนองค์กำรสวนยำง 3 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40260 1080020129          โรงเรียนหมู่บ้ำนป่ำไม้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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40261 1080020130          โรงเรียนบ้ำนทะเลสองห้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40262 1080020131          โรงเรียนบ้ำนบำงปรน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40263 1080020132          โรงเรียนบ้ำนบ่อปลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40264 1080020133          โรงเรียนบ้ำนควนประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40265 1080020134          โรงเรียนวัดเสม็ดจวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40266 1080020135          โรงเรียนวัดคงคำเลียบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40267 1080020136          โรงเรียนรำชเวชพิศำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40268 1080020137          โรงเรียนวัดควนสระบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40269 1080020138          โรงเรียนบ้ำนนำท่อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40270 1080020139          โรงเรียนบ้ำนพอโกบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40271 1080020140          โรงเรียนบ้ำนบำงตะเภำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40272 1080020141          โรงเรียนบ้ำนกรุงหยันใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40273 1080020142          โรงเรียนวัดท่ำยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40274 1080020143          โรงเรียนชุมชนบ้ำนหน้ำเขำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40275 1080020144          โรงเรียนบ้ำนโคกวัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40276 1080020145          โรงเรียนบ้ำนวังหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40277 1080020146          โรงเรียนวัดควนยูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40278 1080020147          โรงเรียนวัดภูเขำหลัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40279 1080020148          โรงเรียนบ้ำนนำใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40280 1080020149          โรงเรียนวัดคลังสินธำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40281 1080020150          โรงเรียนวัดใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40282 1080020151          โรงเรียนบ้ำนห้วยร่ืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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40283 1080020152          โรงเรียนวัดขนำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40284 1080020153          โรงเรียนบ้ำนหนองใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40285 1080020154          โรงเรียนบ้ำนก่องำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40286 1080020155          โรงเรียนบ้ำนบำงรูป ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40287 1080020156          โรงเรียนวัดวิสุทธิวงศ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40288 1080020157          โรงเรียนวัดประดิษฐำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40289 1080020158          โรงเรียนบ้ำนทุ่งกรวด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40290 1080020159          โรงเรียนบ้ำนไร่มุสลิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40291 1080020160          โรงเรียนวัดควน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40292 1080020161          โรงเรียนบ้ำนไสใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40293 1080020162          โรงเรียนบ้ำนสระนำงมโนรำห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40294 1080020163          โรงเรียนบ้ำนควนล ำภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40295 1080020164          โรงเรียนบ้ำนหนองคล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40296 1080020166          โรงเรียนรำษฎร์ประชำอุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40297 1080020167          โรงเรียนบ้ำนควนอวดพัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40298 1080020168          โรงเรียนคล่องหม่ืนเพชรอนุสรณ์วชิรำลงกรณ์อุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40299 1080020169          โรงเรียนวัดล ำนำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40300 1080020170          โรงเรียนบ้ำนปำกแพรก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40301 1080020171          โรงเรียนโสตทัศนศึกษำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40302 1080020172          โรงเรียนบ้ำนควนประ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40303 1080020173          โรงเรียนบ้ำนคลองเสำเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40304 1080020174          โรงเรียนบ้ำนไสเตำอ้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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40305 1080020175          โรงเรียนบ้ำนนำต ำเสำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40306 1080020176          โรงเรียนบ้ำนนิคมวังหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40307 1080020177          โรงเรียนสมสรร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40308 1080020178          โรงเรียนบ้ำนเขำวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40309 1080020179          โรงเรียนเจริญรัชต์ภำคย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40310 1080020180          โรงเรียนสังวำลย์วิท 7 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40311 1080020181          โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนช่ำงกลปทุมวันอนุสรณ์ 10 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40312 1080020182          โรงเรียนบ้ำนไสยำสน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40313 1080020183          โรงเรียนบ้ำนสวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40314 1080020184          โรงเรียนวัดวังหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40315 1080020185          โรงเรียนบ้ำนหนองเจ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40316 1080020186          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 38(บ้ำนน  ำร้อน) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40317 1080020187          โรงเรียนบ้ำนแพรกกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40318 1080020188          โรงเรียนบ้ำนเกำะขวัญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40319 1080020189          โรงเรียนวัดสวนพิกุล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40320 1080020190          โรงเรียนบ้ำนพรุวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40321 1080020191          โรงเรียนพรรณรำชลเขต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40322 1080020192          โรงเรียนบ้ำนทุ่งโพธ์ิงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40323 1080020193          โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40324 1080020194          โรงเรียนบ้ำนวังตลับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40325 1080020195          โรงเรียนบ้ำนนำพำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40326 1080020196          โรงเรียนวัดปำกท่ำซอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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40327 1080020197          โรงเรียนบ้ำนปลำยเส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40328 1080020198          โรงเรียนวัดควนกอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40329 1080020199          โรงเรียนบ้ำนปลำยรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40330 1080020200          โรงเรียนวัดควนส้ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40331 1080020201          โรงเรียนบ้ำนคลองงำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40332 1080020202          โรงเรียนบ้ำนนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40333 1080020203          โรงเรียนวัดมะนำวหวำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40334 1080020204          โรงเรียนบ้ำนหน้ำเหมน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40335 1080020205          โรงเรียนบ้ำนกุยเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40336 1080020206          โรงเรียนบ้ำนคลองกุย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40337 1080020207          โรงเรียนบ้ำนจันดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40338 1080020208          โรงเรียนชุมชนบ้ำนนำวำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40339 1080020209          โรงเรียนองค์กำรสวนยำง 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40340 1080020210          โรงเรียนบ้ำนคลองปีก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40341 1080020211          โรงเรียนบ้ำนไทรงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40342 1080020212          โรงเรียนบ้ำนคลองปีกเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40343 1080020213          โรงเรียนวัดสวนขัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40344 1080020214          โรงเรียนบ้ำนหนองเตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40345 1080020215          โรงเรียนวัดจันดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40346 1080020216          โรงเรียนวัดหลักช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40347 1080020217          โรงเรียนบ้ำนควนตม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40348 1080020218          โรงเรียนบ้ำนนำปรำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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40349 1080020219          โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนยูงงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40350 1080020220          โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนไร่ยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40351 1080022001          โรงเรียนฉวำงรัชดำภิเษก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40352 1080022002          โรงเรียนไม้เรียงประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40353 1080022003          โรงเรียนละอำยพิทยำนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40354 1080022004          โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชำอุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40355 1080022005          โรงเรียนนำงเอื อยวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40356 1080022006          โรงเรียนทุ่งสง อ.ทุ่งสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40357 1080022007          โรงเรียนสตรีทุ่งสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40358 1080022008          โรงเรียนทุ่งสงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40359 1080022009          โรงเรียนทุ่งสงสหประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40360 1080022010          โรงเรียนก้ำงปลำวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40361 1080022011          โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 19 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40362 1080022012          โรงเรียนนครศรีธรรมรำชปัญญำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40363 1080022015          โรงเรียนนำบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40364 1080022016          โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40365 1080022017          โรงเรียนกรุงหยันวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40366 1080022018          โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมรำชอนุสรณ์ รัชมังคลำภิเษก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40367 1080022019          โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40368 1080022020          โรงเรียนทุ่งสังพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40369 1080022021          โรงเรียนบำงขันวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40370 1080022022          โรงเรียนวังหินวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

40371 1080022023          โรงเรียนประสำธน์รำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40372 1080022024          โรงเรียนช้ำงกลำงประชำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40373 1080023001          โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดนครศรีธรรมรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40374 1080030001          โรงเรียนวัดท้ำยทะเล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40375 1080030002          โรงเรียนชุมชนวัดท่ำลิพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40376 1080030003          โรงเรียนบ้ำนนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40377 1080030004          โรงเรียนบ้ำนเกำะทวด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40378 1080030005          โรงเรียนวัดบำงย่ิว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40379 1080030006          โรงเรียนบ้ำนศำลำตะเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40380 1080030007          โรงเรียนวัดทำยิกำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40381 1080030008          โรงเรียนบ้ำนดอนโรง มิตรภำพท่ี 196 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40382 1080030009          โรงเรียนวัดแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40383 1080030010          โรงเรียนวัดพระบำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40384 1080030011          โรงเรียนวัดทองพูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40385 1080030012          โรงเรียนชุมชนวัดเขำแก้ววิเชียร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40386 1080030013          โรงเรียนบ้ำนบำงพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40387 1080030014          โรงเรียนวัดดอนรักษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40388 1080030015          โรงเรียนบ้ำนปำกเชียร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40389 1080030016          โรงเรียนวัดเทพนิมิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40390 1080030017          โรงเรียนบ้ำนยำงกำญจน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40391 1080030018          โรงเรียนวัดสระแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40392 1080030019          โรงเรียนวัดพระหอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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40393 1080030020          โรงเรียนวัดคลองขยัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40394 1080030021          โรงเรียนวัดชัยสุวรรณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40395 1080030022          โรงเรียนวัดบ้ำนเนิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40396 1080030023          โรงเรียนวัดทวยเทพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40397 1080030024          โรงเรียนบ้ำนหัวปอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40398 1080030025          โรงเรียนวัดบำงทองค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40399 1080030026          โรงเรียนบ้ำนท่ำขนำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40400 1080030027          โรงเรียนบ้ำนบำงด้วน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40401 1080030028          โรงเรียนบ้ำนน  ำบ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40402 1080030029          โรงเรียนบ้ำนเนินธัมมัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40403 1080030030          โรงเรียนบ้ำนคงคำล้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40404 1080030031          โรงเรียนบ้ำนทุ่งขวัญแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40405 1080030032          โรงเรียนวัดบ่อล้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40406 1080030033          โรงเรียนวัดสระโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40407 1080030034          โรงเรียนบ้ำนบำงปรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40408 1080030035          โรงเรียนบ้ำนดอนโตนด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40409 1080030038          โรงเรียนบ้ำนช่องขำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40410 1080030039          โรงเรียนวัดคงคำวดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40411 1080030040          โรงเรียนวัดทำบทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40412 1080030041          โรงเรียนวัดสระเกษ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40413 1080030042          โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40414 1080030043          โรงเรียนบ้ำนทุ่งใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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40415 1080030044          โรงเรียนบ้ำนลำนนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40416 1080030045          โรงเรียนวัดไม้เสียบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40417 1080030046          โรงเรียนบ้ำนตรอกแค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40418 1080030047          โรงเรียนบ้ำนขอนหำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40419 1080030048          โรงเรียนบ้ำนใสถิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40420 1080030049          โรงเรียนบ้ำนดอนตำสังข์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40421 1080030050          โรงเรียนวัดควนใส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40422 1080030051          โรงเรียนบ้ำนทุ่งโชน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40423 1080030052          โรงเรียนชุมชนวัดเขำล ำปะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40424 1080030053          โรงเรียนเขำพระทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40425 1080030054          โรงเรียนบ้ำนทุ่งไม้ไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40426 1080030055          โรงเรียนบ้ำนควนหนองหงส์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40427 1080030056          โรงเรียนบ้ำนควนมุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40428 1080030057          โรงเรียนบ้ำนทุ่งโป๊ะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40429 1080030058          โรงเรียนวัดกำโห่ใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40430 1080030059          โรงเรียนตชด.บ้ำนท่ำข้ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40431 1080030060          โรงเรียนบ้ำนควนชิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40432 1080030061          โรงเรียนบ้ำนทุ่งใคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40433 1080030062          โรงเรียนวัดควนยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40434 1080030063          โรงเรียนวัดควนป้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40435 1080030064          โรงเรียนวัดควนเคร็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40436 1080030065          โรงเรียนวัดปำกควน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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40437 1080030066          โรงเรียนวัดท่ำสะท้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40438 1080030067          โรงเรียนบ้ำนปำกบำงกลม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40439 1080030068          โรงเรียนวัดจิกพนม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40440 1080030069          โรงเรียนวัดรักขิตวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40441 1080030070          โรงเรียนบ้ำนศำลำทวดทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40442 1080030071          โรงเรียนบ้ำนชะอวด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40443 1080030072          โรงเรียนบ้ำนห้วยโส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40444 1080030073          โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40445 1080030074          โรงเรียนวัดห้วยแหยงรำษฎร์ภูเก็ตอุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40446 1080030075          โรงเรียนวัดดอนมะปรำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40447 1080030076          โรงเรียนวัดท่ำเสม็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40448 1080030077          โรงเรียนบ้ำนหนองหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40449 1080030078          โรงเรียนบ้ำนบำงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40450 1080030079          โรงเรียนบ้ำนนำงหลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40451 1080030080          โรงเรียนวัดโคกทรำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40452 1080030081          โรงเรียนวัดหนองจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40453 1080030082          โรงเรียนบ้ำนพรุบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40454 1080030083          โรงเรียนวัดควนเถียะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40455 1080030084          โรงเรียนบ้ำนตูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40456 1080030085          โรงเรียนบ้ำนกุมแป ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40457 1080030086          โรงเรียนบ้ำนควนเงิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40458 1080030087          โรงเรียนวัดวังกลม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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40459 1080030088          โรงเรียนบ้ำนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40460 1080030089          โรงเรียนบ้ำนท่ำไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40461 1080030090          โรงเรียนบ้ำนหนองนนทรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40462 1080030091          โรงเรียนบ้ำนควนมิตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40463 1080030092          โรงเรียนบ้ำนวังหอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40464 1080030093          โรงเรียนชุมชนวัดบำงบูชำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40465 1080030094          โรงเรียนวัดเกำะจำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40466 1080030095          โรงเรียนวัดโบสถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40467 1080030096          โรงเรียนบ้ำนเกำะน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40468 1080030097          โรงเรียนบ้ำนบำงตะลุมพอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40469 1080030098          โรงเรียนบ้ำนน ำทรัพย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40470 1080030099          โรงเรียนวัดขนำบนำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40471 1080030101          โรงเรียนวัดโคกมะม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40472 1080030102          โรงเรียนวัดตรงบน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40473 1080030103          โรงเรียนวัดฝ่ำพระบำทรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40474 1080030104          โรงเรียนวัดบ้ำนงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40475 1080030105          โรงเรียนวัดสุขุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40476 1080030106          โรงเรียนวัดสำมแพรก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40477 1080030107          โรงเรียนวัดมหิสสรำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40478 1080030108          โรงเรียนวัดศรีสุวรรณำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40479 1080030109          โรงเรียนบ้ำนบำงเนียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40480 1080030110          โรงเรียนบ้ำนแสงวิมำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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40481 1080030111          โรงเรียนวัดบำงมะขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40482 1080030112          โรงเรียนบ้ำนเกำะนำงโดย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40483 1080030113          โรงเรียนบ้ำนเขำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40484 1080030114          โรงเรียนวัดปิยำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40485 1080030115          โรงเรียนวัดกัลยำนฤมิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40486 1080030116          โรงเรียนบ้ำนรำษฏร์สงวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40487 1080030117          โรงเรียนวัดคลองน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40488 1080030118          โรงเรียนบ้ำนปำกคลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40489 1080030119          โรงเรียนบ้ำนบำงลึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40490 1080030120          โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40491 1080030121          โรงเรียนวัดปำกเนตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40492 1080030122          โรงเรียนชุมชนวัดมัชฌิมเขตชลำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40493 1080030123          โรงเรียนบ้ำนบำงมูลนำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40494 1080030124          โรงเรียนบ้ำนปลำยคลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40495 1080030125          โรงเรียนบ้ำนเกำะทัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40496 1080030126          โรงเรียนวัดสระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40497 1080030127          โรงเรียนวัดหงส์แก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40498 1080030128          โรงเรียนวัดกำญจนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40499 1080030129          โรงเรียนวัดบำงไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40500 1080030130          โรงเรียนวัดบำงศำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40501 1080030132          โรงเรียนบ้ำนบำงแรด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40502 1080030133          โรงเรียนวัดแจ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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40503 1080030134          โรงเรียนบ้ำนหมำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40504 1080030135          โรงเรียนวัดท่ำพญำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40505 1080030136          โรงเรียนวัดปำกบำงท่ำพญำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40506 1080030137          โรงเรียนวัดเทพสิทธำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40507 1080030138          โรงเรียนวัดบ้ำนใหม่บน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40508 1080030139          โรงเรียนวัดบำงคุระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40509 1080030140          โรงเรียนวัดรัตนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40510 1080030141          โรงเรียนบ้ำนท้องโกงกำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40511 1080030142          โรงเรียนวัดบำงทวด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40512 1080030143          โรงเรียนวัดบำงฉนำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40513 1080030144          โรงเรียนบ้ำนบำงวัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40514 1080030145          โรงเรียนวัดพิบูลยำรำม มิตรภำพท่ี 232 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40515 1080030146          โรงเรียนบ้ำนโก้งโค้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40516 1080030147          โรงเรียนบ้ำนชำยทะเล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40517 1080030148          โรงเรียนวัดปำกแพรก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40518 1080030149          โรงเรียนวัดบำงพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40519 1080030150          โรงเรียนวัดบำงด้วน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40520 1080030151          โรงเรียนวัดหอยกัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40521 1080030152          โรงเรียนวัดอัฒฑศำสนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40522 1080030154          โรงเรียนบ้ำนหัวล ำพู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40523 1080030155          โรงเรียนวัดเหมก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40524 1080030156          โรงเรียนวัดป่ำระก ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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40525 1080030157          โรงเรียนวัดป่ำระก ำเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40526 1080030158          โรงเรียนบ้ำนศรีสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40527 1080030159          โรงเรียนวัดสองพ่ีน้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40528 1080030160          โรงเรียนวัดปำกตรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40529 1080030161          โรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40530 1080030162          โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40531 1080030163          โรงเรียนวัดเทพมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40532 1080030164          โรงเรียนวัดควนเกย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40533 1080030165          โรงเรียนบ้ำนหนองมำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40534 1080030166          โรงเรียนวัดวัวหลุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40535 1080030167          โรงเรียนวัดคันธมำลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40536 1080030169          โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40537 1080030170          โรงเรียนบ้ำนเกยเชน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40538 1080030171          โรงเรียนบ้ำนทุ่งเลน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40539 1080030172          โรงเรียนวัดปลำยสระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40540 1080030173          โรงเรียนสุนทรำภิบำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40541 1080030174          โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40542 1080030175          โรงเรียนบ้ำนกลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40543 1080030176          โรงเรียนบ้ำนด่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40544 1080030177          โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40545 1080030178          โรงเรียนวัดเขำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40546 1080030180          โรงเรียนบ้ำนหนองกก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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40547 1080030181          โรงเรียนบ้ำนม่วงงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40548 1080030182          โรงเรียนวัดพิศำลนฤมิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40549 1080030183          โรงเรียนวัดร่อนนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40550 1080030184          โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40551 1080030185          โรงเรียนบ้ำนห้วยไม้แก่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40552 1080030186          โรงเรียนวัดเทพนมเชือด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40553 1080030187          โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40554 1080030188          โรงเรียนวัดเนกขัมมำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40555 1080030189          โรงเรียนร่อนพิบูลย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40556 1080030190          โรงเรียนวัดพระอำนนท์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40557 1080030191          โรงเรียนวัดหนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40558 1080030192          โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 7 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40559 1080030193          โรงเรียนวัดโคกครำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40560 1080030194          โรงเรียนบ้ำนป่ำแชง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40561 1080030195          โรงเรียนบ้ำนท่ำเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40562 1080030196          โรงเรียนวัดธงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40563 1080030197          โรงเรียนบ้ำนควนรุย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40564 1080030198          โรงเรียนวัดถลุงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40565 1080030199          โรงเรียนบ้ำนปลำยรำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40566 1080030200          โรงเรียนบ้ำนห้วยหำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40567 1080030201          โรงเรียนชุมชนบ้ำนพุดหง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40568 1080030202          โรงเรียนวัดถ  ำเขำแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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40569 1080030203          โรงเรียนวัดสำมัคยำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40570 1080030204          โรงเรียนวัดธำรำวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40571 1080030205          โรงเรียนบ้ำนท่ำไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40572 1080030206          โรงเรียนชุมชนวัดเกำะเพชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40573 1080030207          โรงเรียนบ้ำนบำงโหนด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40574 1080030208          โรงเรียนบ้ำนเกำะสุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40575 1080030209          โรงเรียนวัดบูรณำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40576 1080030210          โรงเรียนบ้ำนลำกชำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40577 1080030211          โรงเรียนวัดบำงตะพำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40578 1080030212          โรงเรียนวัดสว่ำงอำรมณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40579 1080030213          โรงเรียนวัดควนชะลิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40580 1080030214          โรงเรียนวัดควนชะลิกสำขำบ้ำนควนทะเลมอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40581 1080030215          โรงเรียนวัดปำกเหมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40582 1080030216          โรงเรียนบ้ำนหัวไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40583 1080030217          โรงเรียนวัดดอนผำสุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40584 1080030218          โรงเรียนวัดโคกยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40585 1080030219          โรงเรียนวัดอู่แก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40586 1080030220          โรงเรียนบ้ำนโคกทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40587 1080030221          โรงเรียนห้วยน  ำเย็น มิตรภำพ112 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40588 1080030222          โรงเรียนวัดโคกพิกุล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40589 1080030223          โรงเรียนวัดหัวค่ำย (พิศำลอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40590 1080030224          โรงเรียนวัดบ้ำนด่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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40591 1080030225          โรงเรียนวัดท่ำเสริม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40592 1080030226          โรงเรียนชุมชนพิบูลสงครำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40593 1080030227          โรงเรียนบ้ำนสระนอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40594 1080030228          โรงเรียนบ้ำนปำกพรุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40595 1080030229          โรงเรียนวัดนพคุณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40596 1080030230          โรงเรียนวัดบ่อโพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40597 1080030231          โรงเรียนวัดบ้ำนรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40598 1080030232          โรงเรียนวัดรำมแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40599 1080030233          โรงเรียนวัดปำกระวะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40600 1080030234          โรงเรียนวัดหน้ำสตน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40601 1080030235          โรงเรียนวัดฉิมหลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40602 1080030236          โรงเรียนบ้ำนหน้ำศำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40603 1080030237          โรงเรียนวัดอิมอญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40604 1080030238          โรงเรียนวัดหัวล ำภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40605 1080030239          โรงเรียนบ้ำนศำลำแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40606 1080030240          โรงเรียนบ้ำนหนองบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40607 1080030241          โรงเรียนบ้ำนล ำคลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40608 1080030242          โรงเรียนวัดทะเลปัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40609 1080030243          โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชำบำล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40610 1080030244          โรงเรียนวัดท้ำยโนต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40611 1080030245          โรงเรียนบ้ำนท่ำเตียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40612 1080030246          โรงเรียนวัดแหลม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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40613 1080030247          โรงเรียนวัดโคกสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40614 1080030248          โรงเรียนบ้ำนล ำหัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40615 1080030249          โรงเรียนวัดสมควร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40616 1080030250          โรงเรียนบ้ำนดอนทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40617 1080030251          โรงเรียนบ้ำนอำยเลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40618 1080030252          โรงเรียนบ้ำนไสหินตั ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40619 1080030253          โรงเรียนวัดแร่รำษฎร์สุทัศน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40620 1080030254          โรงเรียนวัดทุ่งโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40621 1080030255          โรงเรียนบ้ำนเหนือคลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40622 1080030256          โรงเรียนทัศนำวลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40623 1080030257          โรงเรียนวัดนำหมอบุญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40624 1080030258          โรงเรียนบ้ำนทุ่งบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40625 1080030259          โรงเรียนบ้ำนคอกวัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40626 1080030261          โรงเรียนวัดชะอวด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40627 1080030262          โรงเรียนบ้ำนไสขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40628 1080030263          โรงเรียนบ้ำนชำยควน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40629 1080030264          โรงเรียนบ้ำนควนโตน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40630 1080030265          โรงเรียนวัดส ำนักขัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40631 1080030266          โรงเรียนบ้ำนวังใส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40632 1080030267          โรงเรียนบ้ำนส ำนักไม้เรียบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40633 1080030268          โรงเรียนวัดวังฆ้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40634 1080030269          โรงเรียนบ้ำนคอพรุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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40635 1080030270          โรงเรียนตชด.บ้ำนควนมีชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40636 1080030273          โรงเรียนบ้ำนหอยรำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40637 1080032001          โรงเรียนเชียรใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40638 1080032002          โรงเรียนวิเชียรประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40639 1080032003          โรงเรียนเชียรใหญ่สำมัคคีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40640 1080032004          โรงเรียนธัญญำวดีศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40641 1080032006          โรงเรียนชะอวดวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40642 1080032008          โรงเรียนขอนหำดประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40643 1080032009          โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40644 1080032010          โรงเรียนเกำะขันธ์ประชำภิบำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40645 1080032011          โรงเรียนชะอวด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40646 1080032012          โรงเรียนปำกพนัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40647 1080032013          โรงเรียนโศภนคณำภรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40648 1080032014          โรงเรียนอินทร์ธำนีวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40649 1080032015          โรงเรียนสตรีปำกพนัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40650 1080032016          โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธรำภิวัฒก์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40651 1080032017          โรงเรียนคีรีรำษฎร์พัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40652 1080032018          โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40653 1080032019          โรงเรียนเสำธงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40654 1080032020          โรงเรียนตระพังพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40655 1080032021          โรงเรียนหัวไทรบ ำรุงรำษฎร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40656 1080032022          โรงเรียนแหลมรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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40657 1080032023          โรงเรียนนพคุณประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40658 1080032024          โรงเรียนทรำยขำววิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40659 1080032025          โรงเรียนเขำพังไกร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40660 1080032026          โรงเรียนมัธยมศึกษำจุฬำกรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40661 1080040001          โรงเรียนชุมชนวัดทอนหงส์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40662 1080040002          โรงเรียนบ้ำนในเขียว 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40663 1080040003          โรงเรียนบ้ำนในเขียว 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40664 1080040004          โรงเรียนบ้ำนวังลุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40665 1080040005          โรงเรียนวัดใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40666 1080040006          โรงเรียนบ้ำนชุมขลิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40667 1080040007          โรงเรียนวัดหลวงครู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40668 1080040008          โรงเรียนวัดก ำแพงถม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40669 1080040009          โรงเรียนวัดโยธำธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40670 1080040010          โรงเรียนวัดนำกัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40671 1080040011          โรงเรียนวัดท้ำวโทะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40672 1080040012          โรงเรียนชุมชนวัดอินทคีรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40673 1080040013          โรงเรียนวัดเขำขุนพนม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40674 1080040014          โรงเรียนวัดพรหมโลก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40675 1080040015          โรงเรียนวัดเขำปูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40676 1080040016          โรงเรียนบ้ำนคลองแคว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40677 1080040017          โรงเรียนวัดโทเอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40678 1080040018          โรงเรียนวัดป่ำก่ิว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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40679 1080040019          โรงเรียนวัดสำกเหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40680 1080040020          โรงเรียนวัดดอนใคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40681 1080040021          โรงเรียนบ้ำนบ่อกรูด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40682 1080040022          โรงเรียนบ้ำนพังปริง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40683 1080040023          โรงเรียนวัดเขำพนมไตรรัตน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40684 1080040024          โรงเรียนบ้ำนปำกดวด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40685 1080040025          โรงเรียนวัดจันพอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40686 1080040026          โรงเรียนวัดหญ้ำปล้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40687 1080040027          โรงเรียนบ้ำนฉำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40688 1080040028          โรงเรียนบ้ำนวังหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40689 1080040029          โรงเรียนบ้ำนหน้ำเขำวัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40690 1080040030          โรงเรียนบ้ำนหนองหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40691 1080040031          โรงเรียนบ้ำนปำกเจำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40692 1080040032          โรงเรียนวัดปลักปลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40693 1080040033          โรงเรียนวัดจันทำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40694 1080040034          โรงเรียนบ้ำนส ำนักม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40695 1080040035          โรงเรียนวัดป่ำ(ท่ำขึ น) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40696 1080040036          โรงเรียนวัดหมำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40697 1080040037          โรงเรียนวัดเทวดำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40698 1080040038          โรงเรียนวัดยำงงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40699 1080040039          โรงเรียนวัดทำงขึ น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40700 1080040040          โรงเรียนวัดพระเลียบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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40701 1080040041          โรงเรียนวัดประดู่หอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40702 1080040042          โรงเรียนวัดนำงตรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40703 1080040043          โรงเรียนปทุมำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40704 1080040044          โรงเรียนวัดชลธำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40705 1080040045          โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 8 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40706 1080040046          โรงเรียนบ้ำนสระบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40707 1080040047          โรงเรียนบ้ำนท่ำสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40708 1080040048          โรงเรียนบ้ำนในถุ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40709 1080040049          โรงเรียนท่ำศำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40710 1080040050          โรงเรียนชุมชนใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40711 1080040051          โรงเรียนบ้ำนสะพำนหัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40712 1080040052          โรงเรียนวัดพระอำสน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40713 1080040053          โรงเรียนวัดโคกเหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40714 1080040054          โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40715 1080040055          โรงเรียนบ้ำนสองแพรก มิตรภำพท่ี 92 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40716 1080040056          โรงเรียนวัดสโมสร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40717 1080040057          โรงเรียนวัดโมคลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40718 1080040058          โรงเรียนวัดยำงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40719 1080040059          โรงเรียนบ้ำนทุ่งเกรำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40720 1080040060          โรงเรียนวัดป่ำ(โมคลำน) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40721 1080040061          โรงเรียนบ้ำนประชำอำรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40722 1080040062          โรงเรียนวัดชัยธำรำมประดิษฐ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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40723 1080040063          โรงเรียนวัดสวนหมำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40724 1080040064          โรงเรียนวัดน  ำตก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40725 1080040065          โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40726 1080040066          โรงเรียนบ้ำนเรำะ(อุทัยประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40727 1080040067          โรงเรียนบ้ำนชุมโลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40728 1080040068          โรงเรียนบ้ำนอินทนิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40729 1080040069          โรงเรียนบ้ำนหนับเภำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40730 1080040070          โรงเรียนวัดนำกุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40731 1080040071          โรงเรียนบ้ำนทุ่งชน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40732 1080040072          โรงเรียนวัดเขำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40733 1080040073          โรงเรียนบ้ำนทุ่งขันหมำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40734 1080040074          โรงเรียนบ้ำนส ำนักเนียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40735 1080040075          โรงเรียนบ้ำนเขำใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40736 1080040076          โรงเรียนวัดสุธรรมำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40737 1080040077          โรงเรียนวัดคงคำเลียบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40738 1080040078          โรงเรียนวัดกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40739 1080040079          โรงเรียนบ้ำนน  ำขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40740 1080040080          โรงเรียนวัดชนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40741 1080040081          โรงเรียนบ้ำนต้นจันทน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40742 1080040082          โรงเรียนบ้ำนปลำยทอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40743 1080040083          โรงเรียนวัดถ  ำเทียนถวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40744 1080040084          โรงเรียนชุมชนวัดปัณณำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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40745 1080040085          โรงเรียนบ้ำนเขำฝ้ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40746 1080040086          โรงเรียนบ้ำนเขำตำสัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40747 1080040087          โรงเรียนบ้ำนคลองตีนเป็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40748 1080040088          โรงเรียนวัดสุชน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40749 1080040089          โรงเรียนบ้ำนสุวรรณเขต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40750 1080040090          โรงเรียนบ้ำนห้วยทรำยทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40751 1080040091          โรงเรียนวัดธำรน  ำฉำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40752 1080040092          โรงเรียนชุมชนวัดเทพรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40753 1080040093          โรงเรียนบ้ำนเขำยวนเฒ่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40754 1080040094          โรงเรียนบ้ำนเผียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40755 1080040095          โรงเรียนบ้ำนน  ำฉำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40756 1080040096          โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40757 1080040097          โรงเรียนวัดศิลำชลเขต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40758 1080040098          โรงเรียนบ้ำนเขำทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40759 1080040099          โรงเรียนบ้ำนไสพลู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40760 1080040100          โรงเรียนบ้ำนไสเหรียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40761 1080040101          โรงเรียนวัดประทุมทำยกำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40762 1080040102          โรงเรียนบ้ำนบำงฉำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40763 1080040103          โรงเรียนวัดจอมทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40764 1080040104          โรงเรียนวัดเขำพนมไตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40765 1080040105          โรงเรียนบ้ำนช่องเขำหมำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40766 1080040106          โรงเรียนบ้ำนยำงโพรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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40767 1080040107          โรงเรียนบ้ำนน  ำร้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40768 1080040108          โรงเรียนบ้ำนทุ่งหัวนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40769 1080040109          โรงเรียนบ้ำนปรำบรำษฏร์อุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40770 1080040110          โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบำต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40771 1080040111          โรงเรียนบ้ำนทุ่งครั ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40772 1080040112          โรงเรียนวัดขรัวช่วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40773 1080040113          โรงเรียนวัดปำกด่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40774 1080040114          โรงเรียนวัดคงคำวดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40775 1080040115          โรงเรียนวัดสวนศิขรบรรพต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40776 1080040116          โรงเรียนชุมชนบ้ำนบำงโหนด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40777 1080040117          โรงเรียนวัดเขำ (วันครู2501) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40778 1080040119          โรงเรียนวัดกระดังงำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40779 1080040120          โรงเรียนบ้ำนเปร็ต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40780 1080040121          โรงเรียนบ้ำนในเพลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40781 1080040122          โรงเรียนบ้ำนวัดใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40782 1080040123          โรงเรียนบ้ำนท่ำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40783 1080040124          โรงเรียนชุมชนวัดบำงคู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40784 1080040125          โรงเรียนบ้ำนเขำวังทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40785 1080040126          โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40786 1080040127          โรงเรียนบ้ำนเขำหัวช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40787 1080040128          โรงเรียนบ้ำนคลองเหลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40788 1080040129          โรงเรียนบ้ำนคลองวัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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40789 1080040130          โรงเรียนบ้ำนควนทอง(ประชำอุทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40790 1080040131          โรงเรียนบ้ำนแขวงเภำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40791 1080040132          โรงเรียนวัดคีรีวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40792 1080040133          โรงเรียนบ้ำนท่ำจันทน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40793 1080040134          โรงเรียนบ้ำนน  ำโฉ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40794 1080040135          โรงเรียนบ้ำนท่ำม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40795 1080040136          โรงเรียนบ้ำนปำกลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40796 1080040137          โรงเรียนวัดเปียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40797 1080040138          โรงเรียนบ้ำนพิต ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40798 1080040139          โรงเรียนบ้ำนนบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40799 1080040140          โรงเรียนวัดเขำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40800 1080040141          โรงเรียนวัดคงคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40801 1080040142          โรงเรียนบ้ำนขุนทะเล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40802 1080040143          โรงเรียนวัดโรงเหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40803 1080040144          โรงเรียนบ้ำนโรงเหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40804 1080040145          โรงเรียนบ้ำนพังหรัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40805 1080040147          โรงเรียนวัดนำเหรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40806 1080040148          โรงเรียนบ้ำนในตูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40807 1080040149          โรงเรียนเคียงศิริ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40808 1080040150          โรงเรียนวัดวังเลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40809 1080042001          โรงเรียนพรหมคีรีพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40810 1080042002          โรงเรียนบ้ำนเกำะวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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40811 1080042003          โรงเรียนท่ำศำลำประสิทธ์ิศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40812 1080042004          โรงเรียนโมคลำนประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40813 1080042005          โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40814 1080042006          โรงเรียนสิชลคุณำธำรวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40815 1080042007          โรงเรียนฉลองรัฐรำษฎร์อุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40816 1080042008          โรงเรียนสิชลประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40817 1080042009          โรงเรียนเทพรำชพิทยำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40818 1080042010          โรงเรียนขนอมพิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40819 1080042011          โรงเรียนท้องเนียนคณำภิบำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40820 1080042012          โรงเรียนคงคำประชำรักษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40821 1080042013          โรงเรียนนบพิต ำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40822 1080210186          โรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภำพ ท่ี 173 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40823 1080210847          โรงเรียนเทศบำลนำบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40824 1081010001          โรงเรียนบ้ำนกระบ่ีน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40825 1081010002          โรงเรียนบ้ำนเขำตั ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40826 1081010003          โรงเรียนทุ่งพะยอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40827 1081010004          โรงเรียนบ้ำนนำนอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40828 1081010005          โรงเรียนบ้ำนน  ำจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40829 1081010006          โรงเรียนวัดโพธ์ิเรียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40830 1081010007          โรงเรียนบ้ำนหว่ำงคลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40831 1081010008          โรงเรียนบ้ำนเขำครำม(ศรีจันทร์อุทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40832 1081010009          โรงเรียนบ้ำนทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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40833 1081010010          โรงเรียนทุ่งต้นปีก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40834 1081010011          โรงเรียนบ้ำนหนองจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40835 1081010012          โรงเรียนบ้ำนไหนหนัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40836 1081010013          โรงเรียนบ้ำนเขำเทียมป่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40837 1081010014          โรงเรียนบ้ำนคลองทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40838 1081010015          โรงเรียนบ้ำนเขำทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40839 1081010016          โรงเรียนบ้ำนบำงขนุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40840 1081010017          โรงเรียนบ้ำนเกำะกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40841 1081010018          โรงเรียนบ้ำนคลองก ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40842 1081010019          โรงเรียนบ้ำนคลองประสงค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40843 1081010020          โรงเรียนวัดห้วยโต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40844 1081010021          โรงเรียนบ้ำนในช่องมิตรภำพท่ี123 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40845 1081010022          โรงเรียนบ้ำนทับปริก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40846 1081010023          โรงเรียนบ้ำนคลองใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40847 1081010024          โรงเรียนอนุบำลกระบ่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40848 1081010025          โรงเรียนอุตรกิจ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40849 1081010026          โรงเรียนบ้ำนหนองกก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40850 1081010027          โรงเรียนบ้ำนอ่ำวน  ำเมำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40851 1081010028          โรงเรียนบ้ำนแหลมโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40852 1081010029          โรงเรียนบ้ำนไสไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40853 1081010030          โรงเรียนบ้ำนหนองทะเล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40854 1081010031          โรงเรียนบ้ำนคลองม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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40855 1081010032          โรงเรียนบ้ำนดินแดงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40856 1081010033          โรงเรียนชุมชนบ้ำนเขำกลม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40857 1081010034          โรงเรียนบ้ำนคลองแห้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40858 1081010035          โรงเรียนบ้ำนช่องพลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40859 1081010036          โรงเรียนบ้ำนอ่ำวนำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40860 1081010037          โรงเรียนบ้ำนแหลมตง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40861 1081010038          โรงเรียนพระรำชทำนบ้ำนเกำะพีพี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40862 1081010039          โรงเรียนบ้ำนช้ำงตำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40863 1081010040          โรงเรียนบ้ำนกอตง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40864 1081010041          โรงเรียนบ้ำนควนม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40865 1081010042          โรงเรียนวัดภูมิบรรพต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40866 1081010043          โรงเรียนบ้ำนควนม่วงสำขำทับพรุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40867 1081010044          โรงเรียนบ้ำนหนองน  ำแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40868 1081010045          โรงเรียนบ้ำนทับพล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40869 1081010046          โรงเรียนบ้ำนเทพพนม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40870 1081010047          โรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40871 1081010048          โรงเรียนบ้ำนห้วยพลู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40872 1081010049          โรงเรียนบ้ำนเขำพนม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40873 1081010050          โรงเรียนบ้ำนโคกหำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40874 1081010051          โรงเรียนบ้ำนหินลูกช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40875 1081010052          โรงเรียนบ้ำนโคกกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40876 1081010053          โรงเรียนวัดพรุเตียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

40877 1081010054          โรงเรียนบ้ำนบำงเหรียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40878 1081010055          โรงเรียนบ้ำนทุ่งปรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40879 1081010056          โรงเรียนบ้ำนห้วยสำรสำขำบ้ำนช่องฉันทนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40880 1081010057          โรงเรียนบ้ำนมะม่วงเอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40881 1081010058          โรงเรียนบ้ำนห้วยสำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40882 1081010059          โรงเรียนบ้ำนควนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40883 1081010060          โรงเรียนบ้ำนโคกคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40884 1081010061          โรงเรียนบ้ำนถ  ำโกบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40885 1081010062          โรงเรียนบ้ำนห้วยน  ำแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40886 1081010063          โรงเรียนบ้ำนเขำดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40887 1081010065          โรงเรียนบ้ำนร่ำหมำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40888 1081010066          โรงเรียนบ้ำนร่ำปู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40889 1081010067          โรงเรียนบ้ำนคลองย่ำหนัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40890 1081010068          โรงเรียนบ้ำนลิกี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40891 1081010069          โรงเรียนบ้ำนปำกคลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40892 1081010070          โรงเรียนบ้ำนนำทุ่งกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40893 1081010071          โรงเรียนบ้ำนโล๊ะใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40894 1081010072          โรงเรียนบ้ำนทุ่งวิทยพัฒน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40895 1081010073          โรงเรียนบ้ำนคลองโตนด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40896 1081010074          โรงเรียนบ้ำนหลังสอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40897 1081010075          โรงเรียนบ้ำนคลองหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40898 1081010076          โรงเรียนวัดเกำะลันตำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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40899 1081010077          โรงเรียนบ้ำนเจ๊ะหลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40900 1081010078          โรงเรียนบ้ำนคลองนิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40901 1081010079          โรงเรียนบ้ำนเกำะปอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40902 1081010080          โรงเรียนบ้ำนสังกำอู้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40903 1081010081          โรงเรียนบ้ำนเขำฝำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40904 1081010082          โรงเรียนบ้ำนหลังโสด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40905 1081010083          โรงเรียนบ้ำนคลองยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40906 1081010084          โรงเรียนบ้ำนโคกยูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40907 1081010085          โรงเรียนบ้ำนทุ่งหยีเพ็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40908 1081010086          โรงเรียนบ้ำนศำลำด่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40909 1081010087          โรงเรียนบ้ำนพระแอะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40910 1081010088          โรงเรียนคลองท่อมมิตรภำพท่ี160 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40911 1081010089          โรงเรียนอนุบำลคลองท่อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40912 1081010090          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ53(บ้ำนคลองขนำน) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40913 1081010091          โรงเรียนบ้ำนเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40914 1081010092          โรงเรียนบ้ำนแชงเปิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40915 1081010093          โรงเรียนบ้ำนคลองท่อมเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40916 1081010094          โรงเรียนบ้ำนบำงครำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40917 1081010095          โรงเรียนบ้ำนบำงเตียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40918 1081010096          โรงเรียนบ้ำนท่ำมะพร้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40919 1081010097          โรงเรียนบ้ำนหินเพิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40920 1081010098          โรงเรียนบ้ำนคลองป้ิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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40921 1081010099          โรงเรียนบ้ำนดินนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40922 1081010100          โรงเรียนบ้ำนหินเพิงสำขำพรุใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40923 1081010101          โรงเรียนคลองพน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40924 1081010102          โรงเรียนบ้ำนทุ่งครก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40925 1081010103          โรงเรียนบ้ำนคลองไคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40926 1081010104          โรงเรียนบ้ำนคลองแรด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40927 1081010105          โรงเรียนบ้ำนห้วยลึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40928 1081010106          โรงเรียนบ้ำนห้วยพลูหนัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40929 1081010107          โรงเรียนบ้ำนพรุพี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40930 1081010108          โรงเรียนบ้ำนบ่อมะม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40931 1081010109          โรงเรียนบ้ำนทรำยขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40932 1081010110          โรงเรียนบ้ำนทุ่งคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40933 1081010111          โรงเรียนบ้ำนนำงรอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40934 1081010112          โรงเรียนบ้ำนช่องเสียด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40935 1081010113          โรงเรียนบ้ำนทุ่งนุ้ย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40936 1081010114          โรงเรียนบ้ำนเขำสำมหน่วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40937 1081010115          โรงเรียนบ้ำนพรุดินนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40938 1081010116          โรงเรียนบ้ำนทับไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40939 1081010117          โรงเรียนบ้ำนควน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40940 1081010118          โรงเรียนบ้ำนคลองชะมวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40941 1081010119          โรงเรียนบ้ำนเพหลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40942 1081010120          โรงเรียนบ้ำนพรุเตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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40943 1081010121          โรงเรียนบ้ำนพรุเตียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40944 1081010122          โรงเรียนบ้ำนบำงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40945 1081010123          โรงเรียนบ้ำนท่ำประดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40946 1081010124          โรงเรียนบ้ำนควนใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40947 1081010125          โรงเรียนบ้ำนน  ำร้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40948 1081010126          โรงเรียนบ้ำนห้วยน  ำขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40949 1081010127          โรงเรียนบ้ำนทุ่งเสม็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40950 1081010128          โรงเรียนบ้ำนทุ่งสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40951 1081010129          โรงเรียนบ้ำนเขำล่อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40952 1081010130          โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40953 1081010131          โรงเรียนบ้ำนเขำแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40954 1081010132          โรงเรียนบ้ำนคลองยำ(เจริญรำษฎร์สำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40955 1081010133          โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่ำวลึก2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40956 1081010134          โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่ำวลึก3 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40957 1081010135          โรงเรียนบ้ำนช่องไม้ด ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40958 1081010137          โรงเรียนบ้ำนศำลำพระม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40959 1081010138          โรงเรียนบ้ำนคลองหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40960 1081010139          โรงเรียนวัดบำงโทง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40961 1081010140          โรงเรียนชุมชนวัดนำเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40962 1081010141          โรงเรียนบ้ำนบำงเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40963 1081010142          โรงเรียนบ้ำนหนองหลุมพอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40964 1081010143          โรงเรียนบ้ำนกลำงมิตรภำพท่ี44 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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40965 1081010144          โรงเรียนบ้ำนเขำงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40966 1081010145          โรงเรียนบ้ำนหินรำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40967 1081010146          โรงเรียนบ้ำนคลองแรด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40968 1081010147          โรงเรียนวัดสถิตโพธำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40969 1081010148          โรงเรียนบ้ำนแหลมสัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40970 1081010149          โรงเรียนบ้ำนอ่ำวน  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40971 1081010150          โรงเรียนอ่ำวลึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40972 1081010151          โรงเรียนบ้ำนในควน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40973 1081010152          โรงเรียนบ้ำนถ  ำเสือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40974 1081010153          โรงเรียนบ้ำนห้วยปริศนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40975 1081010154          โรงเรียนบ้ำนอ่ำวลึกน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40976 1081010155          โรงเรียนบ้ำนควนโอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40977 1081010156          โรงเรียนบ้ำนบำกัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40978 1081010157          โรงเรียนชุมชนบ้ำนอ่ำวลึกเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40979 1081010158          โรงเรียนบ้ำนทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40980 1081010159          โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่ำวลึก1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40981 1081010160          โรงเรียนบ้ำนถ  ำเพชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40982 1081010161          โรงเรียนบ้ำนในยวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40983 1081010162          โรงเรียนบ้ำนคลองปัญญำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40984 1081010163          โรงเรียนบ้ำนนำเทำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40985 1081010164          โรงเรียนวัดช่องแบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40986 1081010165          โรงเรียนวิทยำประชำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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40987 1081010166          โรงเรียนวัดเขำต่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40988 1081010167          โรงเรียนโคกยอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40989 1081010168          โรงเรียนวัดบ้ำนนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40990 1081010169          โรงเรียนบ้ำนบำงโสก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40991 1081010170          โรงเรียนบ้ำนบำงหอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40992 1081010171          โรงเรียนสหกรณ์ประชำอุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40993 1081010172          โรงเรียนวัดบำงเหลียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40994 1081010173          โรงเรียนบ้ำนบกเก้ำห้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40995 1081010174          โรงเรียนชุมชนวัดหำดถ่ัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40996 1081010175          โรงเรียนวัดนทีมุขำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40997 1081010176          โรงเรียนบ้ำนบำงเหียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40998 1081010177          โรงเรียนบ้ำนปำกหยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
40999 1081010178          โรงเรียนบ้ำนคลองพระยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41000 1081010179          โรงเรียนบ้ำนศรีพระยำรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41001 1081010180          โรงเรียนบ้ำนคลองพวนประทีปบ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41002 1081010181          โรงเรียนบ้ำนทะเลหอยรำษฎร์อุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41003 1081010182          โรงเรียนบ้ำนทะเลหอยรำษฎร์อุทิศสำขำบ้ำนควนเขียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41004 1081010183          โรงเรียนบ้ำนดินแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41005 1081010184          โรงเรียนบ้ำนควนแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41006 1081010185          โรงเรียนบ้ำนเขำดินประชำพัฒน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41007 1081010186          โรงเรียนบ้ำนเสม็ดจวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41008 1081010187          โรงเรียนบ้ำนหนองจูด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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41009 1081010188          โรงเรียนบ้ำนสะพำนพน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41010 1081010189          โรงเรียนบ้ำนเกำะไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41011 1081010190          โรงเรียนบ้ำนย่ำนอุดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41012 1081010191          โรงเรียนบ้ำนล ำทับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41013 1081010192          โรงเรียนบ้ำนนำพรุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41014 1081010193          โรงเรียนบ้ำนไร่พัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41015 1081010194          โรงเรียนบ้ำนเกำะจ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41016 1081010195          โรงเรียนบ้ำนเกำะปู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41017 1081010196          โรงเรียนบ้ำนเกำะศรีบอยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41018 1081010197          โรงเรียนบ้ำนเกำะฮ่ัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41019 1081010198          โรงเรียนบ้ำนคลองเตำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41020 1081010199          โรงเรียนบ้ำนติงไหร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41021 1081010200          โรงเรียนบ้ำนควน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41022 1081010201          โรงเรียนบ้ำนคลองขนำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41023 1081010202          โรงเรียนบ้ำนคลองหมำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41024 1081010203          โรงเรียนบ้ำนคลองหวำยเล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41025 1081010204          โรงเรียนบ้ำนแหลมกรวด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41026 1081010205          โรงเรียนบ้ำนท่ำยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41027 1081010206          โรงเรียนบ้ำนควนต่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41028 1081010207          โรงเรียนบ้ำนคลองเขม้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41029 1081010208          โรงเรียนบ้ำนนำวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41030 1081010209          โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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41031 1081010210          โรงเรียนบ้ำนควนเกำะจันทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41032 1081010211          โรงเรียนบ้ำนควนนกหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41033 1081010212          โรงเรียนวัดโคกยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41034 1081010213          โรงเรียนบ้ำนคลองรั ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41035 1081010214          โรงเรียนบ้ำนคลองยวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41036 1081010215          โรงเรียนบ้ำนตล่ิงชัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41037 1081010216          โรงเรียนบ้ำนปำกหรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41038 1081010217          โรงเรียนบ้ำนหำดยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41039 1081010218          โรงเรียนบ้ำนทุ่งสำคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41040 1081010219          โรงเรียนบ้ำนเกำะไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41041 1081010220          โรงเรียนบ้ำนทุ่งประสำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41042 1081010221          โรงเรียนวัดธรรมำวุธสรณำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41043 1081010222          โรงเรียนบ้ำนห้วยยูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41044 1081010223          โรงเรียนวัดห้วยครำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41045 1081010224          โรงเรียนบ้ำนห้วยมัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41046 1081010225          โรงเรียนบ้ำนนำปง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41047 1081010226          โรงเรียนบ้ำนในทับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41048 1081010227          โรงเรียนบ้ำนบกห้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41049 1081010228          โรงเรียนบ้ำนท่ำนุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41050 1081010229          โรงเรียนบ้ำนนำออก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41051 1081010230          โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41052 1081010231          โรงเรียนบ้ำนไร่ใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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41053 1081010232          โรงเรียนบ้ำนไสโป๊ะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41054 1081012001          โรงเรียนลันตำรำชประชำอุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41055 1081012002          โรงเรียนคลองยำงประชำนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41056 1081012003          โรงเรียนคลองท่อมรำษฎร์รังสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41057 1081012004          โรงเรียนคลองพนสฤษด์ิพิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41058 1081012005          โรงเรียนพนมเบญจำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41059 1081012006          โรงเรียนอ่ำวลึกประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41060 1081012007          โรงเรียนอ ำมำตย์พำนิชนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41061 1081012008          โรงเรียนเมืองกระบ่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41062 1081012009          โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41063 1081012010          โรงเรียนคลองหินพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41064 1081012011          โรงเรียนหนองทะเลวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41065 1081012012          โรงเรียนเขำดินประชำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41066 1081012013          โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย กระบ่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41067 1081012014          โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 37 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41068 1081012015          โรงเรียนปลำยพระยำวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41069 1081012016          โรงเรียนล ำทับประชำนุเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41070 1081012017          โรงเรียนเหนือคลองประชำบ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41071 1082010001          โรงเรียนเกำะปันหยี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41072 1082010002          โรงเรียนเกำะหมำกน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41073 1082010003          โรงเรียนเกำะไม้ไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41074 1082010004          โรงเรียนบ้ำนตำกแดด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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41075 1082010005          โรงเรียนอนุบำลพังงำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41076 1082010006          โรงเรียนบ้ำนทุ่งเจดีย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41077 1082010007          โรงเรียนบ้ำนบำงกัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41078 1082010008          โรงเรียนวัดปัจจันตคำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41079 1082010009          โรงเรียนบ้ำนบำงม่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41080 1082010010          โรงเรียนวัดอรัญญิกำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41081 1082010011          โรงเรียนบ้ำนปริง (วันครู 2500) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41082 1082010012          โรงเรียนเมืองพังงำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41083 1082010013          โรงเรียนวัดชนำธิกำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41084 1082010014          โรงเรียนบ้ำนเขำเฒ่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41085 1082010015          โรงเรียนบ้ำนบำงเตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41086 1082010016          โรงเรียนเกำะเค่ียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41087 1082010017          โรงเรียนวัดบำงเสียด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41088 1082010018          โรงเรียนบ้ำนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41089 1082010019          โรงเรียนวัดมงคลสถิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41090 1082010020          โรงเรียนบ้ำนป่ำกอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41091 1082010021          โรงเรียนวัดสองแพรก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41092 1082010022          โรงเรียนเกำะยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41093 1082010023          โรงเรียนบ้ำนน  ำจืด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41094 1082010024          โรงเรียนบ้ำนริมทะเล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41095 1082010025          โรงเรียนบ้ำนท่ำเขำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41096 1082010026          โรงเรียนบ้ำนช่องหลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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41097 1082010027          โรงเรียนบ้ำนคลองเหีย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41098 1082010028          โรงเรียนบ้ำนคลองบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41099 1082010029          โรงเรียนบ้ำนย่ำหมี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41100 1082010030          โรงเรียนอ่ำวมะม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41101 1082010031          โรงเรียนบ้ำนท่ำเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41102 1082010032          โรงเรียนบ้ำนพรุใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41103 1082010033          โรงเรียนอ่ำวกะพ้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41104 1082010034          โรงเรียนบ้ำนคลองดินเหนียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41105 1082010035          โรงเรียนบ้ำนกะปง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41106 1082010037          โรงเรียนกะปง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41107 1082010038          โรงเรียนบ้ำนปำกถัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41108 1082010039          โรงเรียนบ้ำนปำกพู่ (รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41109 1082010040          โรงเรียนบ้ำนรมณีย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41110 1082010041          โรงเรียนบ้ำนท่ำหัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41111 1082010042          โรงเรียนบ้ำนปำกคลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41112 1082010043          โรงเรียนบ้ำนสะพำนเสือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41113 1082010044          โรงเรียนบ้ำนบำงแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41114 1082010046          โรงเรียนบ้ำนช้ำงเช่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41115 1082010047          โรงเรียนวัดนำรำยณิกำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41116 1082010048          โรงเรียนบ้ำนกระโสม (ผดุงนิคมวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41117 1082010049          โรงเรียนวัดสุวรรณคูหำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41118 1082010050          โรงเรียนบ้ำนหินสำมก้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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41119 1082010051          โรงเรียนบ้ำนเขำเปำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41120 1082010052          โรงเรียนบ้ำนกะไหล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41121 1082010053          โรงเรียนวัดศรีรัตนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41122 1082010054          โรงเรียนบ้ำนป่ำยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41123 1082010055          โรงเรียนบ้ำนบำงนุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41124 1082010056          โรงเรียนบ้ำนสำมช่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41125 1082010057          โรงเรียนบ้ำนเกำะกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41126 1082010058          โรงเรียนบ้ำนคลองเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41127 1082010059          โรงเรียนบ้ำนคลองไส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41128 1082010060          โรงเรียนบ้ำนอ่ำวมะขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41129 1082010061          โรงเรียนบ้ำนหินร่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41130 1082010062          โรงเรียนบ้ำนติเตะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41131 1082010063          โรงเรียนบ้ำนเจ้ำขรัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41132 1082010064          โรงเรียนบ้ำนย่ำนสะบ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41133 1082010065          โรงเรียนวัดไตรมำรคสถิตตั งตรงจิตร 11 ฯ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41134 1082010066          โรงเรียนบ้ำนดอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41135 1082010067          โรงเรียนบ้ำนอ่ำวจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41136 1082010068          โรงเรียนบ้ำนเขำปิหลำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41137 1082010069          โรงเรียนบ้ำนท่ำนุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41138 1082010070          โรงเรียนบ้ำนท่ำปำกแหว่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41139 1082010071          โรงเรียนวัดรำษฎร์สโมสร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41140 1082010072          โรงเรียนบ้ำนล ำวะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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41141 1082010073          โรงเรียนวัดตรัยรัตนำกร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41142 1082010074          โรงเรียนวัดดิตถำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41143 1082010075          โรงเรียนบ้ำนบำงหลำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41144 1082010076          โรงเรียนบ้ำนบำกัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41145 1082010077          โรงเรียนบ้ำนบำงจัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41146 1082010078          โรงเรียนบ้ำนควน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41147 1082010079          โรงเรียนบ้ำนทองหลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41148 1082010080          โรงเรียนบ้ำนแหลมหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41149 1082010081          โรงเรียนบ้ำนในหยง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41150 1082010082          โรงเรียนวัดนำกลำงมิตรภำพท่ี 163 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41151 1082010083          โรงเรียนบุญสูงอุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41152 1082010084          โรงเรียนบ้ำนนอกนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41153 1082010085          โรงเรียนบ้ำนบำงเนียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41154 1082010086          โรงเรียนวัดคมนียเขต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41155 1082010087          โรงเรียนบ้ำนปำกวีปมิตรภำพท่ี 124 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41156 1082010088          โรงเรียนบ้ำนทุ่งใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41157 1082010089          โรงเรียนบ้ำนบำงกรัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41158 1082010090          โรงเรียนวัดควรนิยม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41159 1082010091          โรงเรียนบ้ำนดอกแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41160 1082010093          โรงเรียนบ้ำนในปิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41161 1082010094          โรงเรียนบ้ำนบำงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41162 1082010095          โรงเรียนบ้ำนบำงด้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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41163 1082010096          โรงเรียนบ้ำนบำงนำยสี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41164 1082010097          โรงเรียนบ้ำนท่ำจูด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41165 1082010098          โรงเรียนบ้ำนโคกยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41166 1082010099          โรงเรียนบ้ำนบำงม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41167 1082010100          โรงเรียนบ้ำนบำงมรวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41168 1082010101          โรงเรียนบ้ำนน  ำเค็ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41169 1082010102          โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 35 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41170 1082010103          โรงเรียนเกียรติประชำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41171 1082010106          โรงเรียนบ้ำนห้วยทรัพย์มิตรภำพท่ี 61 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41172 1082010107          โรงเรียนบ้ำนสวนใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41173 1082010108          โรงเรียนบ้ำนเตรียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41174 1082010109          โรงเรียนบ้ำนบำงหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41175 1082010110          โรงเรียนบ้ำนหินลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41176 1082010111          โรงเรียนบ้ำนกลำงประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41177 1082010112          โรงเรียนคุระบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41178 1082010113          โรงเรียนบ้ำนบำงติบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41179 1082010114          โรงเรียนบ้ำนทุ่งละออง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41180 1082010115          โรงเรียนบ้ำนบำงวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41181 1082010116          โรงเรียนบ้ำนต ำหนัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41182 1082010117          โรงเรียนบ้ำนบำงคร่ัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41183 1082010118          โรงเรียนบ้ำนคุรอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41184 1082010119          โรงเรียนบ้ำนทับช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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41185 1082010120          โรงเรียนบ้ำนทุ่งรัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41186 1082010121          โรงเรียนบ้ำนคุระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41187 1082010122          โรงเรียนโชคอ ำนวย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41188 1082010123          โรงเรียนบ้ำนโคกเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41189 1082010124          โรงเรียนวัดโคกสวย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41190 1082010125          โรงเรียนบ้ำนทุ่งต่อเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41191 1082010126          โรงเรียนบ้ำนถ  ำทองหลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41192 1082010127          โรงเรียนบ้ำนในวัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41193 1082010129          โรงเรียนบ้ำนทุ่งไทรงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41194 1082010131          โรงเรียนวัดนิโครธำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41195 1082010132          โรงเรียนทับปุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41196 1082010133          โรงเรียนบ้ำนคอกช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41197 1082010134          โรงเรียนวัดรำษฎร์อุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41198 1082010135          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 54 (วัดไสเสียด) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41199 1082010136          โรงเรียนบ้ำนบ่อแสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41200 1082010137          โรงเรียนบ้ำนท่ำสนุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41201 1082010138          โรงเรียนวัดนิโครธคุณำกร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41202 1082010139          โรงเรียนวัดศรัทธำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41203 1082010141          โรงเรียนบ้ำนพอแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41204 1082010142          โรงเรียนวัดเหมืองประชำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41205 1082010143          โรงเรียนวัดปัตติกำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41206 1082010144          โรงเรียนบ้ำนล ำปี (พิบูลสงครำมอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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41207 1082010145          โรงเรียนบ้ำนเขำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41208 1082010146          โรงเรียนชำวไทยใหม่(โดมทักษิณอนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41209 1082010147          โรงเรียนวัดประชุมศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41210 1082010148          โรงเรียนวัดอินทนิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41211 1082010149          โรงเรียนบ้ำนฝ่ำยท่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41212 1082010150          โรงเรียนบ้ำนนำใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41213 1082010151          โรงเรียนบ้ำนเกำะนก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41214 1082010152          โรงเรียนบ้ำนควนแรด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41215 1082010153          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเอง 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41216 1082010154          โรงเรียนบ้ำนท่ำแตง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41217 1082010155          โรงเรียนวัดประชำธิกำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41218 1082010156          โรงเรียนบ้ำนห้วยทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41219 1082010157          โรงเรียนวัดลุมพินี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41220 1082010158          โรงเรียนบ้ำนบำงคลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41221 1082010159          โรงเรียนบ้ำนนำแฝก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41222 1082010160          โรงเรียนบ้ำนบ่อดำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41223 1082010161          โรงเรียนบ้ำนในไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41224 1082010162          โรงเรียนวัดสุวรรณำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41225 1082010163          โรงเรียนบ้ำนทุ่งดอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41226 1082010164          โรงเรียนบ้ำนใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41227 1082010165          โรงเรียนบ้ำนบำงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41228 1082010166          โรงเรียนบ้ำนท่ำดินแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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41229 1082010167          โรงเรียนพระรำชทำนทับละมุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41230 1082010168          โรงเรียนบ้ำนล ำแก่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41231 1082010169          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเอง 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41232 1082010170          โรงเรียนบ้ำนคลองห้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41233 1082010171          โรงเรียนวัดช้ำงนอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41234 1082010172          โรงเรียนบ้ำนบกปุย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41235 1082010173          โรงเรียนเกียรติประชำสำขำบ้ำนทุ่งดำบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41236 1082012001          โรงเรียนเกำะยำววิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41237 1082012002          โรงเรียนกะปงพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41238 1082012003          โรงเรียนตะก่ัวทุ่งงำนทวีวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41239 1082012004          โรงเรียนคลองเคียนรัฐรำษฎร์รังสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41240 1082012005          โรงเรียนทุ่งโพธ์ิวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41241 1082012006          โรงเรียนดีบุกพังงำวิทยำยน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41242 1082012007          โรงเรียนตะก่ัวป่ำ(เสนำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41243 1082012008          โรงเรียนสตรีพังงำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41244 1082012009          โรงเรียนตะก่ัวป่ำคีรีเขต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41245 1082012010          โรงเรียนคุระบุรีพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41246 1082012011          โรงเรียนทับปุดวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41247 1082012012          โรงเรียนท้ำยเหมืองวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41248 1082012013          โรงเรียนทุ่งมะพร้ำววิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41249 1083010001          โรงเรียนบ้ำนกะตะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41250 1083010002          โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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41251 1083010003          โรงเรียนบ้ำนบำงคู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41252 1083010004          โรงเรียนบ้ำนสะป ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41253 1083010005          โรงเรียนเกำะมะพร้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41254 1083010006          โรงเรียนบ้ำนฉลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41255 1083010007          โรงเรียนวัดลัฎฐิวนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41256 1083010008          โรงเรียนบ้ำนตลำดเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41257 1083010009          โรงเรียนอนุบำลภูเก็ต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41258 1083010010          โรงเรียนพิบูลสวัสดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41259 1083010011          โรงเรียนบ้ำนกู้กู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41260 1083010012          โรงเรียนเกำะสิเหร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41261 1083010013          โรงเรียนบ้ำนทุ่งคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41262 1083010014          โรงเรียนเกำะโหลน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41263 1083010015          โรงเรียนเมืองภูเก็ต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41264 1083010016          โรงเรียนวัดสว่ำงอำรมณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41265 1083010017          โรงเรียนวิชิตสงครำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41266 1083010018          โรงเรียนบ้ำนนำบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41267 1083010019          โรงเรียนบ้ำนอ่ำวน  ำบ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41268 1083010020          โรงเรียนวัดเทพนิมิตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41269 1083010021          โรงเรียนแหลมพันวำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41270 1083010022          โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41271 1083010023          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 29 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41272 1083010024          โรงเรียนบ้ำนบำงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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41273 1083010025          โรงเรียนบ้ำนเก็ตโฮ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41274 1083010026          โรงเรียนบ้ำนไม้เรียบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41275 1083010027          โรงเรียนบ้ำนกะทู้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41276 1083010028          โรงเรียนบ้ำนกะหลิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41277 1083010029          โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41278 1083010030          โรงเรียนบ้ำนไสน  ำเย็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41279 1083010031          โรงเรียนบ้ำนบำงเทำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41280 1083010032          โรงเรียนบ้ำนเชิงทะเล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41281 1083010033          โรงเรียนบ้ำนแหลมทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41282 1083010034          โรงเรียนบ้ำนพรุจ ำปำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41283 1083010035          โรงเรียนบ้ำนป่ำครองชีพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41284 1083010036          โรงเรียนวัดเมืองใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41285 1083010037          โรงเรียนถลำงพระนำงสร้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41286 1083010038          โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41287 1083010039          โรงเรียนบ้ำนโคกวัดใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41288 1083010040          โรงเรียนบ้ำนอ่ำวปอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41289 1083010041          โรงเรียนสิทธ์ิสุนทรบ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41290 1083010042          โรงเรียนบ้ำนป่ำคลอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41291 1083010043          โรงเรียนบ้ำนพำรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41292 1083010044          โรงเรียนบ้ำนบำงโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41293 1083010045          โรงเรียนเกำะนำคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41294 1083010046          โรงเรียนบ้ำนไม้ขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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41295 1083010047          โรงเรียนหงษ์หยกบ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41296 1083010048          โรงเรียนบ้ำนหมำกปรก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41297 1083010049          โรงเรียนบ้ำนคอเอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41298 1083010050          โรงเรียนท่ำฉัตรไชย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41299 1083010051          โรงเรียนบ้ำนม่ำหนิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41300 1083010052          โรงเรียนวัดศรีสุนทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41301 1083010053          โรงเรียนบ้ำนท่ำเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41302 1083010054          โรงเรียนบ้ำนลิพอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41303 1083010055          โรงเรียนวัดมงคลวรำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41304 1083010056          โรงเรียนบ้ำนสำคู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41305 1083010057          โรงเรียนบ้ำนในทอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41306 1083012001          โรงเรียนภูเก็ตวิทยำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41307 1083012002          โรงเรียนสตรีภูเก็ต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41308 1083012003          โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41309 1083012004          โรงเรียนกะทู้วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41310 1083012005          โรงเรียนเมืองถลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41311 1083012006          โรงเรียนเชิงทะเลวิทยำคม (จุติ-ก้องอนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41312 1083012007          โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41313 1083012008          โรงเรียนภูเก็ตปัญญำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41314 1084010001          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41315 1084010002          โรงเรียนบ้ำนควนยูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41316 1084010003          โรงเรียนบ้ำนซอย 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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41317 1084010004          โรงเรียนบ้ำนซอย 10 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41318 1084010006          โรงเรียนบ้ำนดอนเกลี ยง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41319 1084010008          โรงเรียนวัดนทีคมเขต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41320 1084010009          โรงเรียนวัดแหลมทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41321 1084010012          โรงเรียนวัดบุญบันเทิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41322 1084010013          โรงเรียนบ้ำนทอนหญ้ำปล้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41323 1084010014          โรงเรียนวัดโพธ์ินิมิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41324 1084010015          โรงเรียนวัดท่ำทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41325 1084010016          โรงเรียนบ้ำนโพหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41326 1084010017          โรงเรียนบ้ำนสันติสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41327 1084010018          โรงเรียนวัดประสิทธำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41328 1084010019          โรงเรียนบ้ำนคลองสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41329 1084010020          โรงเรียนวัดชลธำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41330 1084010021          โรงเรียนวัดบำงกล้วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41331 1084010022          โรงเรียนวัดบำงใบไม้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41332 1084010024          โรงเรียนวัดโชติกำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41333 1084010025          โรงเรียนบ้ำนสุชน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41334 1084010026          โรงเรียนวัดกลำงใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41335 1084010027          โรงเรียนบ้ำนบำงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41336 1084010028          โรงเรียนบ้ำนท่ำเพชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41337 1084010029          โรงเรียนอนุบำลสุรำษฎร์ธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41338 1084010030          โรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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41339 1084010031          โรงเรียนวัดสมหวัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41340 1084010032          โรงเรียนบ้ำนบำงชุมโถ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41341 1084010033          โรงเรียนบ้ำนบ่อน  ำร้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41342 1084010034          โรงเรียนบ้ำนแม่โมกข์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41343 1084010035          โรงเรียนบ้ำนก ำสนรำษฎร์อุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41344 1084010036          โรงเรียนวัดเขำนำงเภำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41345 1084010037          โรงเรียนบ้ำนไสใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41346 1084010038          โรงเรียนวัดกำญจนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41347 1084010039          โรงเรียนบ้ำนคลองสระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41348 1084010040          โรงเรียนบ้ำนม่วงลีบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41349 1084010041          โรงเรียนวัดคงคำล้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41350 1084010042          โรงเรียนบ้ำนมะม่วงหวำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41351 1084010043          โรงเรียนบ้ำนไสตอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41352 1084010044          โรงเรียนวัดพุฒ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41353 1084010045          โรงเรียนบ้ำนสะพำนกฐิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41354 1084010046          โรงเรียนบ้ำนหัวหมำกล่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41355 1084010047          โรงเรียนบ้ำนห้วยโศก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41356 1084010048          โรงเรียนบ้ำนควนรำชำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41357 1084010049          โรงเรียนบ้ำนหัวหมำกบน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41358 1084010050          โรงเรียนบ้ำนห้วยด่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41359 1084010051          โรงเรียนวัดกงตำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41360 1084010052          โรงเรียนบ้ำนไสขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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41361 1084010053          โรงเรียนวัดปำกคู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41362 1084010054          โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41363 1084010055          โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41364 1084010056          โรงเรียนวัดนิกรประสำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41365 1084010057          โรงเรียนบ้ำนดอนสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41366 1084010058          โรงเรียนวัดเขำพระน่ิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41367 1084010059          โรงเรียนบ้ำนท่ำโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41368 1084010060          โรงเรียนวัดดอนยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41369 1084010061          โรงเรียนวัดประสพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41370 1084010062          โรงเรียนบ้ำนบำงส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41371 1084010063          โรงเรียนวัดท่ำไทร(ดิตถำนุเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41372 1084010064          โรงเรียนบ้ำนศิลำงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41373 1084010065          โรงเรียนวัดบ้ำนใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41374 1084010066          โรงเรียนวัดอุทยำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41375 1084010067          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 88 (บ้ำนคลองควน) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41376 1084010068          โรงเรียนบ้ำนกงหนิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41377 1084010069          โรงเรียนบ้ำนคลองนำมิตรภำพท่ี 201 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41378 1084010070          โรงเรียนบ้ำนดอนหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41379 1084010071          โรงเรียนบ้ำนวังทองสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41380 1084010072          โรงเรียนบ้ำนทับท้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41381 1084010073          โรงเรียนบ้ำนบ่อโฉลก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41382 1084010074          โรงเรียนวัดเขำแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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41383 1084010075          โรงเรียนบ้ำนวังหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41384 1084010076          โรงเรียนบ้ำนควนนิมิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41385 1084010077          โรงเรียนบ้ำนคลองกรูด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41386 1084010078          โรงเรียนวัดวังไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41387 1084010079          โรงเรียนบ้ำนคีรีรอบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41388 1084010080          โรงเรียนบ้ำนก ำสนประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41389 1084010081          โรงเรียนบ้ำนท่ำเสำเภำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41390 1084010082          โรงเรียนบ้ำนหนองเปล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41391 1084010083          โรงเรียนบ้ำนปำกกะแดะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41392 1084010084          โรงเรียนวัดพ่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41393 1084010085          โรงเรียนวัดชลครำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41394 1084010086          โรงเรียนวัดนทีวัฒนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41395 1084010087          โรงเรียนวัดนอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41396 1084010088          โรงเรียนบ้ำนศรีชัยครำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41397 1084010089          โรงเรียนวัดท้องอ่ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41398 1084010090          โรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41399 1084010091          โรงเรียนบ้ำนเกำะแรต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41400 1084010092          โรงเรียนบ้ำนปำกดอนสัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41401 1084010093          โรงเรียนอนุบำลวัดเขำสุวรรณประดิษฐ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41402 1084010094          โรงเรียนบ้ำนเขำแค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41403 1084010095          โรงเรียนบ้ำนน  ำฉำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41404 1084010096          โรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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41405 1084010097          โรงเรียนวัดสิงขร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41406 1084010098          โรงเรียนบ้ำนเกำะนกเภำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41407 1084010099          โรงเรียนชุมชนบ้ำนนำงก ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41408 1084010100          โรงเรียนบ้ำนใหม่สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41409 1084010101          โรงเรียนวัดคีรีวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41410 1084010102          โรงเรียนบ้ำนคอกช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41411 1084010103          โรงเรียนบ้ำนดอนเสำธง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41412 1084010104          โรงเรียนบ้ำนเขำพระอินทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41413 1084010105          โรงเรียนบ้ำนคลองครำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41414 1084010106          โรงเรียนองค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ 9 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41415 1084010107          โรงเรียนบ้ำนดินแดงสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41416 1084010110          โรงเรียนวัดสระเกศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41417 1084010111          โรงเรียนวัดคีรีมำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41418 1084010112          โรงเรียนวัดคีรีวงกำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41419 1084010113          โรงเรียนวัดสันติวรำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41420 1084010114          โรงเรียนวัดสว่ำงอำรมณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41421 1084010115          โรงเรียนบ้ำนหำดงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41422 1084010116          โรงเรียนวัดบุณฑริกำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41423 1084010117          โรงเรียนบ้ำนบ่อผุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41424 1084010118          โรงเรียนบ้ำนบำงรักษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41425 1084010119          โรงเรียนบ้ำนปลำยแหลม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41426 1084010120          โรงเรียนบ้ำนหน้ำค่ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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41427 1084010121          โรงเรียนวัดละไม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41428 1084010122          โรงเรียนวัดภูเขำทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41429 1084010123          โรงเรียนบ้ำนแหลมหอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41430 1084010124          โรงเรียนบ้ำนดอนธูป ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41431 1084010125          โรงเรียนวัดนำรำเจริญสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41432 1084010126          โรงเรียนวัดสมุทรำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41433 1084010127          โรงเรียนวัดกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41434 1084010128          โรงเรียนวัดคุณำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41435 1084010129          โรงเรียนวัดประเดิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41436 1084010130          โรงเรียนวัดแจ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41437 1084010131          โรงเรียนบ้ำนเกำะพลวย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41438 1084010132          โรงเรียนบ้ำนอ่ำงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41439 1084010133          โรงเรียนบ้ำนเกำะเต่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41440 1084010134          โรงเรียนบ้ำนโฉลกหล ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41441 1084010135          โรงเรียนบ้ำนมะเด่ือหวำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41442 1084010136          โรงเรียนบ้ำนศรีธนู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41443 1084010137          โรงเรียนวัดสมัยคงคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41444 1084010138          โรงเรียนวัดรำษฎร์เจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41445 1084010139          โรงเรียนบ้ำนท้องนำยปำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41446 1084010140          โรงเรียนบ้ำนหำดริ น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41447 1084010141          โรงเรียนชุมชนบ้ำนใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41448 1084012002          โรงเรียนสุรำษฎร์ธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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41449 1084012003          โรงเรียนสุรำษฎร์พิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41450 1084012004          โรงเรียนเมืองสุรำษฎร์ธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41451 1084012005          โรงเรียนประดู่พิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41452 1084012006          โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยำภำ ๓ สุรำษฎร์ธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41453 1084012007          โรงเรียนสุรำษฎร์ธำนี 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41454 1084012008          โรงเรียนสอนคนตำบอดภำคใต้ฯ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41455 1084012009          โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์สุรำษฎร์ธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41456 1084012010          โรงเรียนกำญจนดิษฐ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41457 1084012011          โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41458 1084012012          โรงเรียนท่ำอุแทพิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41459 1084012013          โรงเรียนท่ำเฟืองวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41460 1084012014          โรงเรียนดอนสักผดุงวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41461 1084012015          โรงเรียนปำกแพรกวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41462 1084012016          โรงเรียนเกำะสมุย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41463 1084012017          โรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41464 1084012018          โรงเรียนเกำะพะงันศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41465 1084020001          โรงเรียนวัดชยำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41466 1084020002          โรงเรียนสำรภีอุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41467 1084020003          โรงเรียนบ้ำนตะกรบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41468 1084020004          โรงเรียนบ้ำนห้วยพุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41469 1084020005          โรงเรียนวัดวิชิตธำรำมรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41470 1084020006          โรงเรียนวัดไตรรัตนำกร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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41471 1084020008          โรงเรียนบ้ำนนำแค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41472 1084020009          โรงเรียนบ้ำนหนองมน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41473 1084020010          โรงเรียนบ้ำนนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41474 1084020011          โรงเรียนบ้ำนห้วยตำหมิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41475 1084020012          โรงเรียนบ้ำนพรุยำยชี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41476 1084020013          โรงเรียนวัดวิโรจนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41477 1084020014          โรงเรียนบ้ำนคลองไม้แดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41478 1084020015          โรงเรียนบ้ำนลุ่มชุมแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41479 1084020016          โรงเรียนบ้ำนห้วยไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41480 1084020017          โรงเรียนวัดเขำพนมแบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41481 1084020018          โรงเรียนวัดเดิมเจ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41482 1084020019          โรงเรียนวัดเววน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41483 1084020020          โรงเรียนบ้ำนเหนือน  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41484 1084020021          โรงเรียนบ้ำนแหลมทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41485 1084020022          โรงเรียนวัดพุมเรียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41486 1084020023          โรงเรียนวัดโพธำรำม(โพธิพิทยำกร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41487 1084020024          โรงเรียนบ้ำนทือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41488 1084020025          โรงเรียนบ้ำนทุ่งนำงเภำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41489 1084020026          โรงเรียนวัดสุทธำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41490 1084020027          โรงเรียนวัดจำย(สุทธบูรรำษฎร์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41491 1084020028          โรงเรียนวัดธำรน  ำไหล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41492 1084020029          โรงเรียนวัดรัตนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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41493 1084020030          โรงเรียนบ้ำนไทรงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41494 1084020031          โรงเรียนบ้ำนสำมสัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41495 1084020032          โรงเรียนวัดพระบรมธำตุไชยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41496 1084020033          โรงเรียนบ้ำนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41497 1084020034          โรงเรียนบ้ำนคลองพำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41498 1084020035          โรงเรียนบ้ำนชำยท่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41499 1084020036          โรงเรียนบ้ำนมะม่วงงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41500 1084020037          โรงเรียนบ้ำนท่ำไท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41501 1084020038          โรงเรียนบ้ำนขวัญพัฒน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41502 1084020039          โรงเรียนบ้ำนควนสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41503 1084020040          โรงเรียนบ้ำนคันธุลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41504 1084020041          โรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41505 1084020042          โรงเรียนบ้ำนหนองสะบ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41506 1084020043          โรงเรียนบ้ำนแหลมดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41507 1084020044          โรงเรียนตลำดหนองหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41508 1084020045          โรงเรียนบ้ำนปำกน  ำท่ำกระจำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41509 1084020046          โรงเรียนบ้ำนหนองปรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41510 1084020047          โรงเรียนวัดชัยธำรำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41511 1084020048          โรงเรียนวัดสุมังคลำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41512 1084020049          โรงเรียนบ้ำนเกำะมุกด์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41513 1084020050          โรงเรียนบ้ำนดอนมะกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41514 1084020051          โรงเรียนบ้ำนศรีพนม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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41515 1084020052          โรงเรียนวัดมหำถูปำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41516 1084020053          โรงเรียนวัดมัชฌิมำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41517 1084020054          โรงเรียนบ้ำนอู่ตะเภำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41518 1084020055          โรงเรียนวัดกำฬสินธ์ุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41519 1084020056          โรงเรียนบ้ำนคลองรอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41520 1084020057          โรงเรียนบ้ำนคลองสงค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41521 1084020058          โรงเรียนต.ช.ด.รำษฎร์พิทักษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41522 1084020059          โรงเรียนวัดอัมพำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41523 1084020060          โรงเรียนวัดขจรบ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41524 1084020061          โรงเรียนบ้ำนดินก้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41525 1084020062          โรงเรียนบ้ำนทุ่งพลับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41526 1084020063          โรงเรียนบ้ำนทุ่งเสียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41527 1084020064          โรงเรียนบ้ำนหนองเหรียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41528 1084020065          โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41529 1084020066          โรงเรียนบ้ำนตะเคียนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41530 1084020067          โรงเรียนบ้ำนปำกท ำเรียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41531 1084020068          โรงเรียนวัดโกศำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41532 1084020069          โรงเรียนวัดอินทรำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41533 1084020070          โรงเรียนบ้ำนต้นมะพร้ำวมิตรภำพท่ี 91 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41534 1084020071          โรงเรียนบ้ำนบ่อน  ำผุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41535 1084020072          โรงเรียนวัดถ  ำสิงขร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41536 1084020073          โรงเรียนบ้ำนดอนสุวรรณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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41537 1084020074          โรงเรียนบ้ำนย่ำนยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41538 1084020076          โรงเรียนบ้ำนหินดำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41539 1084020077          โรงเรียนบ้ำนปำกโตน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41540 1084020078          โรงเรียนบ้ำนโตนยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41541 1084020079          โรงเรียนบ้ำนทรำยแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41542 1084020080          โรงเรียนบ้ำนท่ำขนอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41543 1084020081          โรงเรียนคีรีรัฐนิคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41544 1084020082          โรงเรียนวัดน  ำหัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41545 1084020083          โรงเรียนบ้ำนบำงขนุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41546 1084020084          โรงเรียนมหำรำชบ้ำนแสงอรุณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41547 1084020085          โรงเรียนบ้ำนน  ำรำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41548 1084020086          โรงเรียนบ้ำนท ำเนียบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41549 1084020087          โรงเรียนวัดนิลำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41550 1084020088          โรงเรียนบ้ำนยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41551 1084020089          โรงเรียนบ้ำนท่ำกระดำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41552 1084020090          โรงเรียนบ้ำนปำกหำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41553 1084020091          โรงเรียนบ้ำนเช่ียวหมวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41554 1084020092          โรงเรียนบ้ำนวังพลำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41555 1084020094          โรงเรียนบ้ำนท่ำไคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41556 1084020095          โรงเรียนบ้ำนบำงพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41557 1084020096          โรงเรียนบ้ำนมะเลำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41558 1084020097          โรงเรียนบ้ำนย่ำนมะปรำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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41559 1084020098          โรงเรียนบ้ำนเขำเทพพิทักษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41560 1084020099          โรงเรียนบ้ำนเช่ียวหลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41561 1084020100          โรงเรียนบ้ำนพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41562 1084020101          โรงเรียนบ้ำนพัฒนำ 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41563 1084020102          โรงเรียนบ้ำนวังขุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41564 1084020103          โรงเรียนตำขุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41565 1084020104          โรงเรียนบ้ำนช่องไม้งำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41566 1084020107          โรงเรียนบ้ำนเช่ียวขวำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41567 1084020108          โรงเรียนวัดพรุศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41568 1084020109          โรงเรียนวัดพะแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41569 1084020110          โรงเรียนบ้ำนตำขุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41570 1084020111          โรงเรียนบ้ำนปำกน  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41571 1084020112          โรงเรียนบ้ำนบำงปรุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41572 1084020113          โรงเรียนบ้ำนหญ้ำปล้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41573 1084020114          โรงเรียนวัดถ  ำวรำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41574 1084020115          โรงเรียนวัดสองพ่ีน้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41575 1084020116          โรงเรียนบ้ำนเขำนำใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41576 1084020117          โรงเรียนบ้ำนจ ำปำทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41577 1084020118          โรงเรียนบ้ำนถ  ำผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41578 1084020119          โรงเรียนบ้ำนป่ำตง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41579 1084020120          โรงเรียนวัดปำกตรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41580 1084020121          โรงเรียนบ้ำนคลองชะอุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

41581 1084020122          โรงเรียนบ้ำนต้นยวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41582 1084020123          โรงเรียนบ้ำนบำงหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41583 1084020124          โรงเรียนบ้ำนแสนสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41584 1084020125          โรงเรียนบ้ำนอรุโณทัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41585 1084020126          โรงเรียนบ้ำนบำงสำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41586 1084020127          โรงเรียนบ้ำนลูกเดือน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41587 1084020128          โรงเรียนวัดพนม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41588 1084020129          โรงเรียนบ้ำนใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41589 1084020130          โรงเรียนวัดธัญญำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41590 1084020131          โรงเรียนบ้ำนเบญจำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41591 1084020132          โรงเรียนบ้ำนบำงโหว่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41592 1084020133          โรงเรียนบ้ำนช่องม้ำเหลียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41593 1084020134          โรงเรียนบ้ำนพังกำญจน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41594 1084020135          โรงเรียนบ้ำนควนรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41595 1084020136          โรงเรียนวัดน  ำพุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41596 1084020137          โรงเรียนวัดบำงน  ำจืด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41597 1084020138          โรงเรียนบ้ำนควนสุวรรณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41598 1084020139          โรงเรียนชุมชนบ้ำนโตนดสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41599 1084020140          โรงเรียนบ้ำนท่ำแซะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41600 1084020141          โรงเรียนวัดนันทำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41601 1084020142          โรงเรียนวัดอัมพำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41602 1084020143          โรงเรียนวัดพระพรหม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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41603 1084020144          โรงเรียนวัดบำงปอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41604 1084020145          โรงเรียนบ้ำนคลองวัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41605 1084020146          โรงเรียนวัดบ่อมะปริง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41606 1084020147          โรงเรียนวัดอินทำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41607 1084020148          โรงเรียนวัดจันทำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41608 1084020149          โรงเรียนบ้ำนคชำธำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41609 1084020150          โรงเรียนบ้ำนหน้ำซึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41610 1084020151          โรงเรียนวัดบำงครำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41611 1084020152          โรงเรียนวัดประตูใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41612 1084020153          โรงเรียนวัดท่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41613 1084020154          โรงเรียนบ้ำนแม่แขก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41614 1084020155          โรงเรียนบ้ำนสหกรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41615 1084020156          โรงเรียนวัดประชำวงศำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41616 1084020157          โรงเรียนบ้ำนท่ำนำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41617 1084020158          โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41618 1084020159          โรงเรียนวัดรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41619 1084020160          โรงเรียนบ้ำนรำษฎร์ประดิษฐ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41620 1084020161          โรงเรียนบ้ำนปลำยคลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41621 1084020162          โรงเรียนบ้ำนบนไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41622 1084020163          โรงเรียนบ้ำนห้วยทรำยขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41623 1084020164          โรงเรียนเจริญเวชวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41624 1084020165          โรงเรียนวัดท่ำตล่ิงชัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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41625 1084020166          โรงเรียนบ้ำนท่ำตะเภำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41626 1084020169          โรงเรียนวัดตรณำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41627 1084020170          โรงเรียนบ้ำนไทรงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41628 1084020171          โรงเรียนบ้ำนนำใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41629 1084020172          โรงเรียนวัดทุ่งเซียด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41630 1084020173          โรงเรียนวัดนำคำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41631 1084020174          โรงเรียนวัดสุวรรณโกฏิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41632 1084020175          โรงเรียนบ้ำนหนองจอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41633 1084020176          โรงเรียนบ้ำนนำค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41634 1084020177          โรงเรียนบ้ำนบ่อกรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41635 1084020178          โรงเรียนวัดน  ำรอบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41636 1084020180          โรงเรียนบ้ำนดอนมะตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41637 1084020181          โรงเรียนบ้ำนรำษฎร์ประสำนจิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41638 1084020182          โรงเรียนวัดเกษมบ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41639 1084020183          โรงเรียนวัดบำงงอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41640 1084020184          โรงเรียนวัดรัษฎำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41641 1084020185          โรงเรียนบ้ำนแท่นแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41642 1084020186          โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41643 1084020187          โรงเรียนวัดบำงมะเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41644 1084020188          โรงเรียนบ้ำนท่ำม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41645 1084020189          โรงเรียนบ้ำนบำงประชำภิบำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41646 1084020190          โรงเรียนบ้ำนศรีปทุมวัลย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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41647 1084020191          โรงเรียนวัดสระพัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41648 1084020192          โรงเรียนบ้ำนทุ่งโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41649 1084020193          โรงเรียนวัดแหลมไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41650 1084020194          โรงเรียนบ้ำนชุมแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41651 1084020195          โรงเรียนวัดห้วยกรวด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41652 1084020196          โรงเรียนบ้ำนคลองรำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41653 1084020197          โรงเรียนวัดตรีธำรำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41654 1084020198          โรงเรียนวัดบำงพลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41655 1084020199          โรงเรียนวัดเขำศรีวิชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41656 1084020200          โรงเรียนวัดสำมัคคีธรรมำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41657 1084020201          โรงเรียนบ้ำนอ่ำงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41658 1084020202          โรงเรียนวัดหนองไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41659 1084020203          โรงเรียนบ้ำนยำงงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41660 1084020205          โรงเรียนวัดหัวเตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41661 1084020206          โรงเรียนบ้ำนเช่ียวมะปรำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41662 1084020207          โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิพนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41663 1084020208          โรงเรียนบ้ำนวังผักแว่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41664 1084020209          โรงเรียนวัดโพธ์ิน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41665 1084020210          โรงเรียนบ้ำนเช่ียวเฟือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41666 1084020211          โรงเรียนบ้ำนท่ำนหญิงวิภำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41667 1084020212          โรงเรียนวัดอรัญญำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41668 1084020213          โรงเรียนสหกรณ์นิคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

41669 1084020214          โรงเรียนบ้ำนท่ำใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41670 1084020215          โรงเรียนบ้ำนเค่ียมเพำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41671 1084022002          โรงเรียนท่ำฉำงวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41672 1084022003          โรงเรียนไชยำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41673 1084022004          โรงเรียนท่ำชนะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41674 1084022005          โรงเรียนคีรีรัฐวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41675 1084022006          โรงเรียนบ้ำนตำขุนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41676 1084022007          โรงเรียนรัชชประภำวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41677 1084022008          โรงเรียนเสวียดวิทยำ รัชมังคลำภิเษก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41678 1084022009          โรงเรียนเขำพนมแบกศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41679 1084022010          โรงเรียนมัธยมบ้ำนท ำเนียบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41680 1084022011          โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุรำษฎร์ธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41681 1084022012          โรงเรียนพนมศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41682 1084022013          โรงเรียนพุนพินพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41683 1084022014          โรงเรียนน  ำรอบวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41684 1084022015          โรงเรียนท่ำสะท้อนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41685 1084022016          โรงเรียนบำงเดือนสถิตย์พิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41686 1084022017          โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41687 1084022018          โรงเรียนมัธยมวิภำวดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41688 1084030001          โรงเรียนบ้ำนคลองปรำบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41689 1084030003          โรงเรียนบ้ำนหนองม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41690 1084030004          โรงเรียนบ้ำนควนพรุพี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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41691 1084030005          โรงเรียนบ้ำนควนมหำชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41692 1084030006          โรงเรียนบ้ำนควนเนียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41693 1084030008          โรงเรียนวัดควนศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41694 1084030009          โรงเรียนควนสุบรรณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41695 1084030010          โรงเรียนบ้ำนโกงเหลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41696 1084030012          โรงเรียนวัดไทรโพธ์ิงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41697 1084030013          โรงเรียนบ้ำนทุ่งต ำเสำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41698 1084030014          โรงเรียนบ้ำนนำควน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41699 1084030015          โรงเรียนบ้ำนยูงงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41700 1084030016          โรงเรียนวัดท่ำเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41701 1084030017          โรงเรียนบ้ำนทุ่งในไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41702 1084030018          โรงเรียนบ้ำนไร่เหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41703 1084030019          โรงเรียนวัดวิเวกำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41704 1084030020          โรงเรียนบ้ำนห้วยตอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41705 1084030021          โรงเรียนบ้ำนไสดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41706 1084030022          โรงเรียนบ้ำนห้วยชัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41707 1084030023          โรงเรียนบ้ำนขุนรำษฎร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41708 1084030024          โรงเรียนบ้ำนควนกองเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41709 1084030025          โรงเรียนบ้ำนนำยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41710 1084030026          โรงเรียนนำสำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41711 1084030027          โรงเรียนวัดน  ำพุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41712 1084030028          โรงเรียนบ้ำนยำงอุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

41713 1084030029          โรงเรียนบ้ำนดอนทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41714 1084030030          โรงเรียนบ้ำนควนใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41715 1084030031          โรงเรียนบ้ำนช่องช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41716 1084030032          โรงเรียนบ้ำนห้วยล่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41717 1084030033          โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 12 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41718 1084030034          โรงเรียนบ้ำนกอบแกบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41719 1084030035          โรงเรียนบ้ำนเหมืองทวด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41720 1084030036          โรงเรียนบ้ำนวังหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41721 1084030037          โรงเรียนบ้ำนเขำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41722 1084030038          โรงเรียนบ้ำนคลองหำเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41723 1084030039          โรงเรียนบ้ำนปลำยน  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41724 1084030040          โรงเรียนทรัพย์ทวี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41725 1084030041          โรงเรียนวัดควนท่ำแร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41726 1084030042          โรงเรียนวัดปัฏนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41727 1084030043          โรงเรียนวัดอินทกำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41728 1084030044          โรงเรียนบ้ำนปำกด่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41729 1084030045          โรงเรียนบ้ำนคลองยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41730 1084030046          โรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำปล้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41731 1084030047          โรงเรียนบ้ำนหนองเรียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41732 1084030048          โรงเรียนบ้ำนดอนงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41733 1084030049          โรงเรียนบ้ำนทรำยทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41734 1084030050          โรงเรียนบ้ำนธำรอำรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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41735 1084030051          โรงเรียนบ้ำนนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41736 1084030052          โรงเรียนบ้ำนห้วยห้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41737 1084030053          โรงเรียนบ้ำนห้วยใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41738 1084030054          โรงเรียนบ้ำนสวยศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41739 1084030055          โรงเรียนบ้ำนเกำะแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41740 1084030056          โรงเรียนบ้ำนเขำตอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41741 1084030057          โรงเรียนบ้ำนคลองจัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41742 1084030058          โรงเรียนบ้ำนทุ่งจูด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41743 1084030059          โรงเรียนบ้ำนส่ีแยกสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41744 1084030060          โรงเรียนบ้ำนบำงประสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41745 1084030061          โรงเรียนวัดดอนพยอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41746 1084030062          โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41747 1084030063          โรงเรียนศึกษำประชำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41748 1084030064          โรงเรียนสุธรรมเจริญมิตรภำพท่ี 130 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41749 1084030065          โรงเรียนจิตประชำรำษฎร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41750 1084030066          โรงเรียนบ้ำนในปรำบรำษฎร์ประสงค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41751 1084030067          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 22 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41752 1084030068          โรงเรียนบ้ำนเขำรักษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41753 1084030069          โรงเรียนบ้ำนเขำสำมยอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41754 1084030070          โรงเรียนบ้ำนทับใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41755 1084030071          โรงเรียนบ้ำนหน้ำเขำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41756 1084030072          โรงเรียนบ้ำนไร่ยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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41757 1084030073          โรงเรียนบ้ำนบำงดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41758 1084030074          โรงเรียนบ้ำนพรหมรังสิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41759 1084030075          โรงเรียนบ้ำนส่ีแยกคลองศิลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41760 1084030076          โรงเรียนสมบูรณ์ประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41761 1084030077          โรงเรียนบ้ำนคลองโร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41762 1084030078          โรงเรียนบ้ำนควนคีรีวงศ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41763 1084030079          โรงเรียนบ้ำนควนสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41764 1084030080          โรงเรียนบ้ำนบำงใหญ่สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41765 1084030081          โรงเรียนบ้ำนห้วยมุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41766 1084030082          โรงเรียนมิตรประชำรำษฎร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41767 1084030083          โรงเรียนวัดอรัญคำมวำรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41768 1084030084          โรงเรียนบ้ำนเขำนิพันธ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41769 1084030085          โรงเรียนบ้ำนเขำปูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41770 1084030086          โรงเรียนบ้ำนคลองล ำพลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41771 1084030087          โรงเรียนบ้ำนควนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41772 1084030088          โรงเรียนบ้ำนควนเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41773 1084030089          โรงเรียนบ้ำนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41774 1084030090          โรงเรียนบ้ำนคลองกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41775 1084030091          โรงเรียนบ้ำนควนสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41776 1084030092          โรงเรียนบ้ำนใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41777 1084030093          โรงเรียนบ้ำนปำกกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41778 1084030094          โรงเรียนบ้ำนปำกหำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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41779 1084030095          โรงเรียนบ้ำนห้วยทรำยทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41780 1084030096          โรงเรียนวัดคลองฉนวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41781 1084030097          โรงเรียนบ้ำนยูงงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41782 1084030098          โรงเรียนบ้ำนไสยง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41783 1084030100          โรงเรียนบ้ำนปำกลัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41784 1084030101          โรงเรียนบ้ำนปำกสำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41785 1084030102          โรงเรียนบ้ำนลำนเข้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41786 1084030103          โรงเรียนบ้ำนวังใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41787 1084030104          โรงเรียนบ้ำนหำนเพชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41788 1084030105          โรงเรียนวัดโสภณประชำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41789 1084030106          โรงเรียนบ้ำนโคกมะพร้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41790 1084030107          โรงเรียนวัดทุ่งหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41791 1084030108          โรงเรียนมหำรำช 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41792 1084030109          โรงเรียนบ้ำนนำชุมเห็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41793 1084030110          โรงเรียนบ้ำนห้วยมะนำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41794 1084030111          โรงเรียนบ้ำนในไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41795 1084030112          โรงเรียนบ้ำนพรุแชง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41796 1084030113          โรงเรียนบ้ำนส้องเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41797 1084030114          โรงเรียนวัดบ้ำนส้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41798 1084030115          โรงเรียนสำมัคคีอนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41799 1084030116          โรงเรียนบ้ำนส้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41800 1084030118          โรงเรียนบ้ำนหัวสะพำนมิตรภำพท่ี 217 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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41801 1084030119          โรงเรียนบ้ำนหนองโสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41802 1084030120          โรงเรียนวัดคลองตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41803 1084030121          โรงเรียนวัดเวียงสระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41804 1084030122          โรงเรียนบ้ำนควนบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41805 1084030123          โรงเรียนบ้ำนไทรห้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41806 1084030124          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองพระรำชประสงค์ 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41807 1084030126          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองพระรำชประสงค์ 3 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41808 1084030128          โรงเรียนบ้ำนควนสว่ำงวัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41809 1084030129          โรงเรียนบ้ำนบำงน  ำเย็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41810 1084030130          โรงเรียนบ้ำนไสท้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41811 1084030131          โรงเรียนบ้ำนควนยอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41812 1084030132          โรงเรียนวัดสำมพัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41813 1084030133          โรงเรียนบ้ำนไสดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41814 1084030134          โรงเรียนบ้ำนประตูพลิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41815 1084030135          โรงเรียนบ้ำนรำษฎร์พัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41816 1084030136          โรงเรียนบ้ำนหมำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41817 1084030137          โรงเรียนวัดบำงพำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41818 1084030138          โรงเรียนบ้ำนเกำะน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41819 1084030139          โรงเรียนบ้ำนคลองโหยน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41820 1084030140          โรงเรียนวัดบำงสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41821 1084030141          โรงเรียนปัญญำประชำอุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41822 1084030142          โรงเรียนอุดมมิตรพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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41823 1084030143          โรงเรียนบ้ำนหน้ำเขำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41824 1084030144          โรงเรียนบ้ำนห้วยแห้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41825 1084030145          โรงเรียนบ้ำนบำงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41826 1084030146          โรงเรียนองค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ 18 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41827 1084030147          โรงเรียนบ้ำนสำคูมิตรภำพท่ี 195 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41828 1084030148          โรงเรียนบ้ำนทุ่งหญ้ำแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41829 1084030149          โรงเรียนบ้ำนบำงเหรียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41830 1084030150          โรงเรียนบ้ำนบำงใหญ่สินปุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41831 1084030151          โรงเรียนบ้ำนบำงรูป ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41832 1084030152          โรงเรียนวัดบำงก ำยำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41833 1084030153          โรงเรียนหมู่บ้ำนป่ำไม้พระรำชประสงค์ 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41834 1084030154          โรงเรียนบ้ำนเมรัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41835 1084030155          โรงเรียนประชำอุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41836 1084030156          โรงเรียนบ้ำนควนนิยม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41837 1084030157          โรงเรียนบ้ำนควนมหำชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41838 1084030158          โรงเรียนบ้ำนโคกมะม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41839 1084030159          โรงเรียนบ้ำนยูงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41840 1084030160          โรงเรียนบ้ำนไสขรบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41841 1084030161          โรงเรียนบ้ำนบำงหยด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41842 1084030162          โรงเรียนบ้ำนปลำยสำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41843 1084030163          โรงเรียนบ้ำนย่ำนดินแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41844 1084030164          โรงเรียนบ้ำนบ่อพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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41845 1084030165          โรงเรียนบ้ำนควนพัฒนำประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41846 1084030166          โรงเรียนบ้ำนบำงหอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41847 1084030167          โรงเรียนบ้ำนปลำยศอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41848 1084030168          โรงเรียนบ้ำนปลำยคลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41849 1084030169          โรงเรียนบ้ำนคลองพังกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41850 1084030170          โรงเรียนบ้ำนยวนปลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41851 1084030171          โรงเรียนบ้ำนบำงปำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41852 1084030172          โรงเรียนวัดสองแพรก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41853 1084030173          โรงเรียนบ้ำนควนสินชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41854 1084030174          โรงเรียนบ้ำนควนสระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41855 1084030175          โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41856 1084032001          โรงเรียนบ้ำนเสด็จพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41857 1084032002          โรงเรียนบ้ำนนำสำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41858 1084032003          โรงเรียนบ้ำนนำวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41859 1084032004          โรงเรียนเคียนซำพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41860 1084032005          โรงเรียนเวียงสระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41861 1084032006          โรงเรียนพระแสงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41862 1084032007          โรงเรียนพรุพีพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41863 1084032008          โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41864 1084032009          โรงเรียนคลองฉนวนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41865 1084032010          โรงเรียนบำงสวรรค์วิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41866 1084032011          โรงเรียนควนสุบรรณวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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41867 1084032012          โรงเรียนท่ำชีวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41868 1084032013          โรงเรียนชัยบุรีพิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41869 1084640359          โรงเรียนอนุบำลบ้ำนยูงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41870 1085010001          โรงเรียนบ้ำนเกำะพยำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41871 1085010002          โรงเรียนบ้ำนเกำะช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41872 1085010003          โรงเรียนอนุบำลระนอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41873 1085010004          โรงเรียนชำติเฉลิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41874 1085010005          โรงเรียนบ้ำนน  ำตก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41875 1085010006          โรงเรียนบ้ำนหินดำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41876 1085010007          โรงเรียนบ้ำนทรำยแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41877 1085010008          โรงเรียนบ้ำนบำงสีกิ ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41878 1085010009          โรงเรียนบ้ำนบำงนอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41879 1085010010          โรงเรียนเอกศิลป์รำษฎร์พัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41880 1085010011          โรงเรียนระนองพัฒนำมิตรภำพท่ี 60 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41881 1085010012          โรงเรียนบ้ำนบำงริ น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41882 1085010013          โรงเรียนบ้ำนบำงกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41883 1085010014          โรงเรียนบ้ำนทุ่งหงำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41884 1085010015          โรงเรียนบ้ำนเกำะสินไห ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41885 1085010016          โรงเรียนบ้ำนเขำนำงหงส์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41886 1085010017          โรงเรียนบ้ำนเกำะเหลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41887 1085010018          โรงเรียนบ้ำนปำกน  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41888 1085010019          โรงเรียนบ้ำนหินช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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41889 1085010021          โรงเรียนบ้ำนนกงำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41890 1085010022          โรงเรียนบ้ำนรำชกรูด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41891 1085010023          โรงเรียนบ้ำนขจัดภัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41892 1085010024          โรงเรียนบ้ำนคลองของ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41893 1085010025          โรงเรียนบ้ำนละออง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41894 1085010026          โรงเรียนบ้ำนท่ำฉำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41895 1085010027          โรงเรียนบ้ำนหำดทรำยด ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41896 1085010028          โรงเรียนบ้ำนหำดทรำยด ำ (สำขำบ้ำนหน้ำนอก) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41897 1085010029          โรงเรียนวัดหำดส้มแป้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41898 1085010030          โรงเรียนบ้ำนเขำฝำชี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41899 1085010031          โรงเรียนทับไชยำพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41900 1085010032          โรงเรียนวัดช่องลม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41901 1085010033          โรงเรียนทุ่งตำพลวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41902 1085010034          โรงเรียนบ้ำนบำงนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41903 1085010035          โรงเรียนบ้ำนคอกช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41904 1085010036          โรงเรียนระวิรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41905 1085010037          โรงเรียนทอนเสียดวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41906 1085010038          โรงเรียนบ้ำนบำงขุนแพ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41907 1085010039          โรงเรียนบ้ำนละอุ่นใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41908 1085010040          โรงเรียนบ้ำนปำกแพรก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41909 1085010041          โรงเรียนประชำอุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41910 1085010042          โรงเรียนชนม์พัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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41911 1085010043          โรงเรียนบ้ำนบำงปรุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41912 1085010044          โรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41913 1085010045          โรงเรียนบ้ำนด่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41914 1085010046          โรงเรียนบ้ำนเช่ียวเหลียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41915 1085010047          โรงเรียนบ้ำนชนะบ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41916 1085010048          โรงเรียนบ้ำนบำงหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41917 1085010049          โรงเรียนบ้ำนชำคลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41918 1085010050          โรงเรียนบ้ำนทองหลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41919 1085010051          โรงเรียนบ้ำนนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41920 1085010052          โรงเรียนบ้ำนบำงเบน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41921 1085010053          โรงเรียนบ้ำนส ำนัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41922 1085010054          โรงเรียนนิคมสงเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41923 1085010055          โรงเรียนบ้ำน จ.ป.ร. ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41924 1085010056          โรงเรียนบ้ำนหินวัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41925 1085010057          โรงเรียนบ้ำนทุ่งมะพร้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41926 1085010058          โรงเรียนบ้ำนน  ำขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41927 1085010059          โรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้ำนรังแตน) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41928 1085010060          โรงเรียนบ้ำนดอนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41929 1085010061          โรงเรียนบ้ำนปลำยคลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41930 1085010062          โรงเรียนบ้ำนบกกรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41931 1085010063          โรงเรียนบ้ำนบำงกุ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41932 1085010064          โรงเรียนกระบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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41933 1085010065          โรงเรียนบ้ำนน  ำจืดน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41934 1085010066          โรงเรียนบ้ำนน  ำแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41935 1085010067          โรงเรียนบ้ำนบำงสองรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41936 1085010068          โรงเรียนบ้ำนทับจำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41937 1085010069          โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41938 1085010070          โรงเรียนบ้ำนหนองจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41939 1085010071          โรงเรียนบ้ำนหำดจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41940 1085010072          โรงเรียนบ้ำนคลองเงิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41941 1085010073          โรงเรียนบ้ำนปลำยคลองวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41942 1085010074          โรงเรียนบ้ำนสวัสด์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41943 1085010075          โรงเรียนบ้ำนสองพ่ีน้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41944 1085010076          โรงเรียนมัชฌิมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41945 1085010077          โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41946 1085010078          โรงเรียนบ้ำนล ำเลียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41947 1085010079          โรงเรียนบ้ำนสองแพรก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41948 1085010080          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 97 (บ้ำนบำงบอน) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41949 1085010081          โรงเรียนบ้ำนภูเขำทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41950 1085010082          โรงเรียนบ้ำนทะเลนอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41951 1085010083          โรงเรียนบ้ำนก ำพวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41952 1085010084          โรงเรียนบ้ำนสุขส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41953 1085010085          โรงเรียนบ้ำนบำงมัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41954 1085010086          โรงเรียนบ้ำนแหลมนำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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41955 1085010087          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 67 (บ้ำนนำพรุ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41956 1085010088          โรงเรียนบ้ำนควนไทรงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41957 1085010089          โรงเรียนบ้ำนบำงกล้วยนอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41958 1085012001          โรงเรียนพิชัยรัตนำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41959 1085012002          โรงเรียนสตรีระนอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41960 1085012003          โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 38 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41961 1085012004          โรงเรียนละอุ่นวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41962 1085012005          โรงเรียนกะเปอร์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41963 1085012006          โรงเรียนกระบุรีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41964 1085012007          โรงเรียนปำกจ่ันวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41965 1085012008          โรงเรียนสุขส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41966 1086010001          โรงเรียนวัดขุนกระทิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41967 1086010002          โรงเรียนวัดหำดทรำยแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41968 1086010004          โรงเรียนบ้ำนในห้วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41969 1086010006          โรงเรียนชุมชนบ้ำนถ  ำสิงห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41970 1086010007          โรงเรียนบ้ำนควนจ ำปำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41971 1086010008          โรงเรียนอนุบำลชุมพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41972 1086010009          โรงเรียนวัดดอนทรำยแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41973 1086010010          โรงเรียนวัดพิชัยยำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41974 1086010011          โรงเรียนบ้ำนคอสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41975 1086010013          โรงเรียนบ้ำนบำงคอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41976 1086010014          โรงเรียนบ้ำนบำงหลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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41977 1086010015          โรงเรียนบ้ำนช่องไทรรำษฎร์พัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41978 1086010016          โรงเรียนบ้ำนทุ่งหงษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41979 1086010017          โรงเรียนบ้ำนเขำบ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41980 1086010018          โรงเรียนวัดเขำดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41981 1086010019          โรงเรียนวัดดอนมะม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41982 1086010020          โรงเรียนวัดทุ่งคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41983 1086010021          โรงเรียนอนุบำลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41984 1086010023          โรงเรียนวัดหูรอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41985 1086010024          โรงเรียนบ้ำนสำมเสียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41986 1086010025          โรงเรียนชุมชนบ้ำนนำชะอัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41987 1086010027          โรงเรียนวัดนำทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41988 1086010029          โรงเรียนบ้ำนหนองเนียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41989 1086010030          โรงเรียนวัดบำงลึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41990 1086010031          โรงเรียนบ้ำนหนองส้ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41991 1086010032          โรงเรียนบ้ำนศำลำลอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41992 1086010034          โรงเรียนบ้ำนดอนรัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41993 1086010036          โรงเรียนวัดคูขุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41994 1086010037          โรงเรียนบ้ำนดอนไทรงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41995 1086010039          โรงเรียนบ้ำนคอเตี ย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41996 1086010040          โรงเรียนวัดดอนรวบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41997 1086010041          โรงเรียนบ้ำนเขำวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
41998 1086010042          โรงเรียนบ้ำนท่ำมะปริง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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41999 1086010043          โรงเรียนวัดหัวกรูด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42000 1086010044          โรงเรียนบ้ำนปำกน  ำ (เผดิมจีนนำวำสงเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42001 1086010045          โรงเรียนบ้ำนหัวถนน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42002 1086010046          โรงเรียนบ้ำนหำดภรำดรภำพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42003 1086010047          โรงเรียนเมืองชุมพรบ้ำนเขำถล่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42004 1086010048          โรงเรียนวัดดอนเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42005 1086010049          โรงเรียนวัดวังไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42006 1086010050          โรงเรียนศรีอุทัยธรรมพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42007 1086010052          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 66(บ้ำนนำเนียน) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42008 1086010053          โรงเรียนวัดน้อมถวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42009 1086010055          โรงเรียนบ้ำนนำแซะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42010 1086010056          โรงเรียนบ้ำนท่ำไม้ลำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42011 1086010058          โรงเรียนวัดแหลมล ำภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42012 1086010059          โรงเรียนวัดเชิงกระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42013 1086010060          โรงเรียนบ้ำนคลองสูบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42014 1086010061          โรงเรียนบ้ำนเขำชันโต๊ะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42015 1086010062          โรงเรียนบ้ำนเขำยำวรำษฎร์พัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42016 1086010063          โรงเรียนบ้ำนหำดทรำยรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42017 1086010064          โรงเรียนบ้ำนทุ่งมะขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42018 1086010065          โรงเรียนบ้ำนเขำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42019 1086010066          โรงเรียนชุมชนวัดหำดพันไกร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42020 1086010067          โรงเรียนบ้ำนหนองจันทน์หอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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42021 1086010068          โรงเรียนบ้ำนใหม่พัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42022 1086010069          โรงเรียนประชำนิคม 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42023 1086010070          โรงเรียนบ้ำนท่ำลำนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42024 1086010071          โรงเรียนชุมชนบ้ำนคุริง (มิตรภำพท่ี 25) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42025 1086010072          โรงเรียนบ้ำนแก่งเพกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42026 1086010073          โรงเรียนบ้ำนหำดหงส์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42027 1086010074          โรงเรียนประชำนิคม 3 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42028 1086010075          โรงเรียนบ้ำนเขำพำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42029 1086010076          โรงเรียนบ้ำนหนองเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42030 1086010077          โรงเรียนบ้ำนหัวว่ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42031 1086010078          โรงเรียนบ้ำนหำดส้มแป้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42032 1086010079          โรงเรียนอนุบำลท่ำแซะ(บ้ำนท่ำแซะ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42033 1086010080          โรงเรียนชุมชนประชำนิคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42034 1086010082          โรงเรียนบ้ำนทุ่งบ่ิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42035 1086010083          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 77(บ้ำนเนินสันติ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42036 1086010086          โรงเรียนวัดควนมณี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42037 1086010087          โรงเรียนวัดวังครก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42038 1086010088          โรงเรียนประชำสันติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42039 1086010089          โรงเรียนบ้ำนละมุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42040 1086010090          โรงเรียนบ้ำนดอนเค่ียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42041 1086010091          โรงเรียนบ้ำนรับร่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42042 1086010092          โรงเรียนบ้ำนหำดใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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42043 1086010093          โรงเรียนบ้ำนบำงไม้แก้วประชำสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42044 1086010094          โรงเรียนบ้ำนเหมืองทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42045 1086010095          โรงเรียนบ้ำนคันธทรัพย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42046 1086010096          โรงเรียนบ้ำนเนินทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42047 1086010097          โรงเรียนบ้ำนสวนทรัพย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42048 1086010098          โรงเรียนบ้ำนพรุตะเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42049 1086010099          โรงเรียนบ้ำนใหม่สมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42050 1086010100          โรงเรียนบ้ำนงำช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42051 1086010101          โรงเรียนประชำพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42052 1086010102          โรงเรียนบ้ำนร้ำนตัดผม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42053 1086010103          โรงเรียนบ้ำนทรำยขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42054 1086010104          โรงเรียนบ้ำนธรรมเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42055 1086010105          โรงเรียนบ้ำนตำหงษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42056 1086010106          โรงเรียนบ้ำนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42057 1086010107          โรงเรียนบ้ำนบึงลัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42058 1086010108          โรงเรียนประชำนิคม 4 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42059 1086010109          โรงเรียนบ้ำนยำยไท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42060 1086010110          โรงเรียนบ้ำนหินแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42061 1086010111          โรงเรียนบ้ำนน  ำเย็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42062 1086010112          โรงเรียนบ้ำนจันทึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42063 1086010113          โรงเรียนบ้ำนทรำยแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42064 1086010114          โรงเรียนบ้ำนหนองผำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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42065 1086010115          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 76 (บ้ำนพละ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42066 1086010116          โรงเรียนบ้ำนเขำเลี ยว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42067 1086010118          โรงเรียนบ้ำนไชยรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42068 1086010119          โรงเรียนบ้ำนวังช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42069 1086010120          โรงเรียนบ้ำนหินกบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42070 1086010121          โรงเรียนบ้ำนบำงจำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42071 1086010122          โรงเรียนบ้ำนชุมโค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42072 1086010123          โรงเรียนสหกรณ์ประชำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42073 1086010124          โรงเรียนบ้ำนดอนทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42074 1086010125          โรงเรียนบ้ำนทรัพย์สมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42075 1086010126          โรงเรียนบ้ำนบ่ออิฐ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42076 1086010127          โรงเรียนบ้ำนทุ่งเรี ย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42077 1086010128          โรงเรียนชุมชนมำบอ ำมฤต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42078 1086010129          โรงเรียนวัดดอนยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42079 1086010130          โรงเรียนบ้ำนห้วยรำกไม้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42080 1086010131          โรงเรียนชุมชนบ้ำนทะเลทรัพย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42081 1086010132          โรงเรียนบ้ำนคอกม้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42082 1086010133          โรงเรียนอนุบำลปะทิว(บำงสนพิพิธรำษฏร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42083 1086010134          โรงเรียนบ้ำนดอนตะเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42084 1086010135          โรงเรียนวัดดอนกุฎี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42085 1086010136          โรงเรียนบ้ำนน  ำพุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42086 1086010137          โรงเรียนบ้ำนถ  ำธง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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42087 1086010138          โรงเรียนบ้ำนบนไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42088 1086010139          โรงเรียนบ้ำนปำกคลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42089 1086010140          โรงเรียนวัดบำงแหวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42090 1086010141          โรงเรียนบ้ำนบ่อส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42091 1086010142          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 78 (วัดสำมัคคีชัย) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42092 1086010143          โรงเรียนอนุบำลบ้ำนเนินส ำลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42093 1086010144          โรงเรียนวัดปำกด่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42094 1086010145          โรงเรียนบ้ำนสะพลี(บำงกอกโพสก์ศึกษำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42095 1086010146          โรงเรียนบ้ำนทุ่งวัวแล่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42096 1086010147          โรงเรียนอนุบำลชุมพร (สำขำวัดสำมแก้ว) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42097 1086012001          โรงเรียนศรียำภัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42098 1086012002          โรงเรียนสอำดเผดิมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42099 1086012003          โรงเรียนปำกน  ำชุมพรวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42100 1086012004          โรงเรียนทุ่งคำพิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42101 1086012005          โรงเรียนเมืองชุมพรวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42102 1086012006          โรงเรียนท่ำแซะรัชดำภิเษก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42103 1086012007          โรงเรียนท่ำข้ำมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42104 1086012008          โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42105 1086012009          โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 20 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42106 1086012010          โรงเรียนปะทิววิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42107 1086012011          โรงเรียนมำบอ ำมฤตวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42108 1086020001          โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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42109 1086020002          โรงเรียนวัดถ  ำเขำเงิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42110 1086020003          โรงเรียนวัดรำษฎร์บูรณำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42111 1086020004          โรงเรียนบ้ำนดอนนน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42112 1086020005          โรงเรียนวัดดอนวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42113 1086020006          โรงเรียนบ้ำนในเหมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42114 1086020007          โรงเรียนบ้ำนหนองปลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42115 1086020008          โรงเรียนวัดนพคุณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42116 1086020009          โรงเรียนบ้ำนดอนตำผล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42117 1086020010          โรงเรียนบ้ำนควนตะวันออก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42118 1086020011          โรงเรียนบ้ำนสะพำนยูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42119 1086020012          โรงเรียนวัดอัมพำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42120 1086020013          โรงเรียนวัดรำษฎ์อรุณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42121 1086020014          โรงเรียนวัดชลธีนิมิตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42122 1086020015          โรงเรียนบ้ำนบำงหยี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42123 1086020016          โรงเรียนบ้ำนท้องครก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42124 1086020017          โรงเรียนบ้ำนน  ำลอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42125 1086020019          โรงเรียนบ้ำนหนองไก่ป้ิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42126 1086020020          โรงเรียนวัดประสำทนิกร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42127 1086020021          โรงเรียนบ้ำนปำกน  ำหลังสวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42128 1086020022          โรงเรียนวัดนำทิกำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42129 1086020023          โรงเรียนวัดรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42130 1086020024          โรงเรียนบ้ำนห้วยหลอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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42131 1086020025          โรงเรียนบ้ำนน  ำตก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42132 1086020026          โรงเรียนวัดชลธำรวดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42133 1086020027          โรงเรียนบ้ำนคลองกก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42134 1086020030          โรงเรียนบ้ำนหนองโพธ์ิ มิตรภำพท่ี 129 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42135 1086020031          โรงเรียนบ้ำนทับวัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42136 1086020032          โรงเรียนสหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42137 1086020033          โรงเรียนวัดสว่ำงมนัส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42138 1086020034          โรงเรียนวัดดอนชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42139 1086020035          โรงเรียนบ้ำนคลองระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42140 1086020036          โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42141 1086020037          โรงเรียนวัดสมุหเขตตำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42142 1086020038          โรงเรียนบ้ำนเขำแงน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42143 1086020039          โรงเรียนชุมชนวัดหำดส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42144 1086020040          โรงเรียนบ้ำนในกริม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42145 1086020041          โรงเรียนประชำบุษยวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42146 1086020042          โรงเรียนบ้ำนสวนจันทน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42147 1086020043          โรงเรียนวัดวำลุกำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42148 1086020044          โรงเรียนวัดวิเวกำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42149 1086020045          โรงเรียนประชำสงวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42150 1086020046          โรงเรียนสหกรณ์พัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42151 1086020047          โรงเรียนบ้ำนทับใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42152 1086020048          โรงเรียนวัดโสมสิริวัฒนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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42153 1086020049          โรงเรียนวัดสุวรรณนิมิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42154 1086020050          โรงเรียนชุมชนบ้ำนเขำหลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42155 1086020051          โรงเรียนบ้ำนทรำยทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42156 1086020052          โรงเรียนบ้ำนแหลมสันติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42157 1086020053          โรงเรียนประชำเอื ออำรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42158 1086020054          โรงเรียนสำมัคคีวัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42159 1086020055          โรงเรียนบ้ำนคลองสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42160 1086020056          โรงเรียนวัดปิยะวัฒนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42161 1086020057          โรงเรียนวัดปำกน  ำละแม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42162 1086020058          โรงเรียนบ้ำนดอนแค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42163 1086020059          โรงเรียนบ้ำนดวด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42164 1086020060          โรงเรียนบ้ำนเขำตำกุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42165 1086020061          โรงเรียนบ้ำนสวนสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42166 1086020062          โรงเรียนบ้ำนท่ำแพรำษฎร์พัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42167 1086020063          โรงเรียนบ้ำนคลองเหนก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42168 1086020064          โรงเรียนบ้ำนพังเหำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42169 1086020065          โรงเรียนบ้ำนปังหวำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42170 1086020066          โรงเรียนบ้ำนต่อตั ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42171 1086020067          โรงเรียนบ้ำนปำกทรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42172 1086020068          โรงเรียนพัฒนศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42173 1086020069          โรงเรียนบ้ำนพระรักษ์รำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42174 1086020070          โรงเรียนบ้ำนโหมงรำษฎร์พัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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42175 1086020072          โรงเรียนอนุบำลพะโต๊ะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42176 1086020073          โรงเรียนบ้ำนตรัง (จันทสิงห์อุทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42177 1086020074          โรงเรียนบ้ำนในหยำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42178 1086020075          โรงเรียนบ้ำนเขำตะเภำทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42179 1086020076          โรงเรียนบ้ำนปำกเลข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42180 1086020077          โรงเรียนบ้ำนในหุบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42181 1086020078          โรงเรียนบ้ำนเขำค่ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42182 1086020079          โรงเรียนบ้ำนทุ่งคำโตนด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42183 1086020080          โรงเรียนบ้ำนเขำทะลุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42184 1086020081          โรงเรียนบ้ำนห้วยกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42185 1086020082          โรงเรียนบ้ำนไทรล่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42186 1086020083          โรงเรียนบ้ำนเขำล้ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42187 1086020084          โรงเรียนบ้ำนน  ำฉำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42188 1086020085          โรงเรียนบ้ำนคู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42189 1086020086          โรงเรียนวัดจันทรำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42190 1086020087          โรงเรียนบ้ำนนำเหร่ียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42191 1086020089          โรงเรียนวัดบรรพตวำรีเขต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42192 1086020090          โรงเรียนวัดถ  ำเขำล้ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42193 1086020091          โรงเรียนบ้ำนเล็บกะรอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42194 1086020092          โรงเรียนวัดท้องตม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42195 1086020093          โรงเรียนบ้ำนหำดทรำยรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42196 1086020094          โรงเรียนบ้ำนหนองปลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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42197 1086020095          โรงเรียนวัดท่ำหิน (ดรุณศึกษำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42198 1086020096          โรงเรียนวัดชุมแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42199 1086020097          โรงเรียนบ้ำนน  ำลอดน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42200 1086020098          โรงเรียนบ้ำนคลองน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42201 1086020099          โรงเรียนบ้ำนห้วยชัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42202 1086020100          โรงเรียนวัดธัญญำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42203 1086020101          โรงเรียนชุมชนสวี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42204 1086020102          โรงเรียนอนุบำลสวี(บ้ำนนำโพธ์ิ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42205 1086020103          โรงเรียนบ้ำนไทยพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42206 1086020104          โรงเรียนห้วยทรำยขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42207 1086020105          โรงเรียนบ้ำนเขำน้อยสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42208 1086020106          โรงเรียนบ้ำนยำงงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42209 1086020107          โรงเรียนวัดนำสัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42210 1086020108          โรงเรียนบ้ำนแก่งกระท่ัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42211 1086020109          โรงเรียนบ้ำนห้วยใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42212 1086020110          โรงเรียนวัดหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42213 1086020112          โรงเรียนวัดเชิงคีรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42214 1086020113          โรงเรียนวัดควน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42215 1086020114          โรงเรียนบ้ำนทุ่งเขำสะบ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42216 1086020115          โรงเรียนค่ำยลูกเสืออ ำเภอสวี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42217 1086020117          โรงเรียนบ้ำนแพรกแห้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42218 1086020118          โรงเรียนวัดแหลมปอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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42219 1086020119          โรงเรียนวัดพะงุ้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42220 1086020120          โรงเรียนบ้ำนห้วยทับทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42221 1086020121          โรงเรียนบ้ำนวังปลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42222 1086020122          โรงเรียนวัดผุสดีภูผำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42223 1086020123          โรงเรียนบ้ำนเขำวงกรด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42224 1086020124          โรงเรียนบ้ำนทับช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42225 1086020125          โรงเรียนบ้ำนแหลมยำงนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42226 1086020126          โรงเรียนบ้ำนสำมแยกจ ำปำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42227 1086020127          โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42228 1086020128          โรงเรียนชุมชนวัดท่ำสุธำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42229 1086020129          โรงเรียนวัดท่ำทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42230 1086020130          โรงเรียนบ้ำนห้วยมุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42231 1086020131          โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 3 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42232 1086020132          โรงเรียนวัดมุจลินทำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42233 1086020133          โรงเรียนชุมชนวัดธรรมถำวร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42234 1086020134          โรงเรียนบ้ำนอ่ำวมะม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42235 1086020135          โรงเรียนวัดชลธีพฤกษำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42236 1086022001          โรงเรียนสวนศรีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42237 1086022002          โรงเรียนปำกน  ำหลังสวนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42238 1086022003          โรงเรียนชลธำรวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42239 1086022004          โรงเรียนเมืองหลังสวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42240 1086022005          โรงเรียนละแมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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42241 1086022006          โรงเรียนพะโต๊ะวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42242 1086022007          โรงเรียนสวีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42243 1086022008          โรงเรียนนำสักวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42244 1086022009          โรงเรียนด่ำนสวีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42245 1086022010          โรงเรียนเขำทะลุพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42246 1086022011          โรงเรียนครนพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42247 1086022012          โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42248 1086110296          โรงเรียนชุมพรปัญญำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42249 1090010001          โรงเรียนวัดสำมกอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42250 1090010002          โรงเรียนชุมชนบ้ำนด่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42251 1090010003          โรงเรียนบ้ำนบ่ออิฐ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42252 1090010004          โรงเรียนวัดท้ำยยอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42253 1090010006          โรงเรียนวัดแหลมพ้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42254 1090010008          โรงเรียนวัดเกำะถ  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42255 1090010009          โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42256 1090010010          โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42257 1090010011          โรงเรียนบ้ำนยำงงำม (ศุภรธรรมนิวิฏฐ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42258 1090010012          โรงเรียนวัดอ่ำงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42259 1090010013          โรงเรียนวัดทรำยขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42260 1090010014          โรงเรียนวิเชียรชม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42261 1090010015          โรงเรียนอนุบำลสงขลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42262 1090010016          โรงเรียนบ้ำนบำงดำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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42263 1090010017          โรงเรียนอนุบำลบ้ำนท่ำสะอ้ำน) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42264 1090010018          โรงเรียนบ้ำนน  ำกระจำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42265 1090010019          โรงเรียนบ้ำนดอนขี เหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42266 1090010020          โรงเรียนบ้ำนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42267 1090010021          โรงเรียนวัดกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42268 1090010022          โรงเรียนวัดกระดังงำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42269 1090010023          โรงเรียนบ้ำนท่ำคุระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42270 1090010024          โรงเรียนวัดโคกโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42271 1090010025          โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภำพท่ี220 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42272 1090010026          โรงเรียนวัดประดู่หอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42273 1090010027          โรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42274 1090010028          โรงเรียนวัดศรีไชย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42275 1090010029          โรงเรียนวัดคูขุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42276 1090010030          โรงเรียนวัดแหลมวัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42277 1090010031          โรงเรียนในเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42278 1090010032          โรงเรียนบ้ำนจะทิ งพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42279 1090010033          โรงเรียนบ้ำนพังเภำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42280 1090010034          โรงเรียนวัดนำงเหล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42281 1090010035          โรงเรียนสมเด็จเจ้ำพะโคะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42282 1090010036          โรงเรียนวัดดีหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42283 1090010037          โรงเรียนบ้ำนชะแม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42284 1090010038          โรงเรียนวัดโพธ์ิกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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42285 1090010039          โรงเรียนวัดท่ำหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42286 1090010040          โรงเรียนวัดห้วยลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42287 1090010041          โรงเรียนวัดผำสุกำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42288 1090010042          โรงเรียนบ้ำนวัดใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42289 1090010043          โรงเรียนวัดบ่อแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42290 1090010044          โรงเรียนชุมชนบ้ำนบ่อประดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42291 1090010045          โรงเรียนวัดจันทน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42292 1090010046          โรงเรียนวัดพังกก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42293 1090010047          โรงเรียนวัดประเจียก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42294 1090010048          โรงเรียนวัดสนำมไชย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42295 1090010049          โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 11 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42296 1090010050          โรงเรียนวัดหัวคุ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42297 1090010051          โรงเรียนบ้ำนมำบหัวทีง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42298 1090010052          โรงเรียนวัดทุ่งสงวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42299 1090010053          โรงเรียนวัดบำงหรอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42300 1090010054          โรงเรียนบ้ำนแม่ใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42301 1090010055          โรงเรียนวัดเกษตรชลธี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42302 1090010056          โรงเรียนบ้ำนดอนแบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42303 1090010058          โรงเรียนบ้ำนมำบบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42304 1090010059          โรงเรียนวัดศำลำหลวงบน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42305 1090010060          โรงเรียนท่ำบอนมิตรภำพท่ี 90 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42306 1090010061          โรงเรียนบ้ำนรับแพรก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

42307 1090010062          โรงเรียนวัดคลองเป็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42308 1090010063          โรงเรียนวัดศำลำหลวงล่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42309 1090010064          โรงเรียนบ้ำนบ่อตรุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42310 1090010065          โรงเรียนวัดเจดีย์งำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42311 1090010066          โรงเรียนวัดสีหยัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42312 1090010067          โรงเรียนวัดประดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42313 1090010068          โรงเรียนวัดคูวำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42314 1090010069          โรงเรียนชุมชนวัดบ้ำนขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42315 1090010070          โรงเรียนวัดหัวป่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42316 1090010071          โรงเรียนวัดหัววัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42317 1090010073          โรงเรียนวัดผักกูด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42318 1090010074          โรงเรียนบ้ำนขี นำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42319 1090010075          โรงเรียนวัดปำกแตระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42320 1090010076          โรงเรียนวัดตะพังหม้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42321 1090010077          โรงเรียนวัดหน้ำเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42322 1090010078          โรงเรียนวัดพังยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42323 1090010079          โรงเรียนวัดสำมี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42324 1090010080          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 37 (วัดหัวถิน) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42325 1090010081          โรงเรียนวัดระโนด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42326 1090010082          โรงเรียนวัดหัวเค็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42327 1090010083          โรงเรียนวัดบ้ำนใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42328 1090010084          โรงเรียนวัดมหำกำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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42329 1090010085          โรงเรียนบ้ำนระโนต (ธัญเจริญ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42330 1090010086          โรงเรียนบ้ำนมหำกำร - เฉียงพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42331 1090010087          โรงเรียนวัดจำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42332 1090010088          โรงเรียนวัดเถรแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42333 1090010089          โรงเรียนวัดใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42334 1090010090          โรงเรียนวัดแจ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42335 1090010091          โรงเรียนบ้ำนหน้ำทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42336 1090010092          โรงเรียนวัดพังตรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42337 1090010093          โรงเรียนชุมชนวัดสำมบ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42338 1090010094          โรงเรียนวัดสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42339 1090010095          โรงเรียนวัดโตนดด้วน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42340 1090010096          โรงเรียนวัดทุ่งบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42341 1090010097          โรงเรียนวัดแหลมบ่อท่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42342 1090010098          โรงเรียนวัดอ่ำวบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42343 1090010099          โรงเรียนบ้ำนแหลมหำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42344 1090010100          โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42345 1090010101          โรงเรียนบ้ำนรัดปูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42346 1090010102          โรงเรียนบ้ำนโคกแห้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42347 1090010103          โรงเรียนวัดกำหร ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42348 1090010104          โรงเรียนวัดโรง (ขำวประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42349 1090010105          โรงเรียนวัดแม่เปียะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42350 1090010106          โรงเรียนบ้ำนต้นปริง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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42351 1090010107          โรงเรียนบ้ำนนำทองสุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42352 1090010108          โรงเรียนวัดโพธำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42353 1090010109          โรงเรียนบ้ำนควนจง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42354 1090010110          โรงเรียนวัดทุ่งโตนด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42355 1090010111          โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42356 1090010112          โรงเรียนวัดนำหม่อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42357 1090010113          โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42358 1090010114          โรงเรียนวัดเนินพิจิตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42359 1090010115          โรงเรียนวัดชะแล้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42360 1090010116          โรงเรียนวัดตำหลวงคง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42361 1090010117          โรงเรียนวัดเปรมศรัทธำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42362 1090010118          โรงเรียนวัดเลียบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42363 1090010119          โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยำทำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42364 1090010120          โรงเรียนวัดดีหลวงนอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42365 1090010121          โรงเรียนวัดประตูไชย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42366 1090010122          โรงเรียนวัดบ้ำนพร้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42367 1090010123          โรงเรียนวัดท ำนบตำงหน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42368 1090010124          โรงเรียนบ้ำนคลองท่ำแตง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42369 1090010125          โรงเรียนบ้ำนท่ำแคง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42370 1090010126          โรงเรียนวัดบำงเขียด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42371 1090010127          โรงเรียนบ้ำนแหลมจำก (รักเมืองไทย 27) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42372 1090010128          โรงเรียนวัดบ่อทรำยเจริญธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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42373 1090010129          โรงเรียนบ้ำนบำงไหน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42374 1090010130          โรงเรียนวัดป่ำขำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42375 1090010131          โรงเรียนวัดสว่ำงอำรมณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42376 1090010132          โรงเรียนบ้ำนม่วงงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42377 1090010133          โรงเรียนวัดมะขำมคลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42378 1090010134          โรงเรียนวัดปะโอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42379 1090010135          โรงเรียนบ้ำนม่วงพุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42380 1090010136          โรงเรียนวัดประตูเขียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42381 1090010137          โรงเรียนวัดป่ำขวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42382 1090010138          โรงเรียนวัดห้วยพุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42383 1090010139          โรงเรียนวัดหนองหอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42384 1090010140          โรงเรียนวัดขนุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42385 1090010141          โรงเรียนบ้ำนขนุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42386 1090010142          โรงเรียนวัดวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42387 1090010143          โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42388 1090010144          โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42389 1090010145          โรงเรียนวัดโลกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42390 1090010146          โรงเรียนวัดบ่อปำบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42391 1090010147          โรงเรียนบ้ำนเขำแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42392 1090010148          โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42393 1090010149          โรงเรียนบ้ำนหัวเขำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42394 1090012001          โรงเรียนมหำวชิรำวุธ จังหวัดสงขลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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42395 1090012002          โรงเรียนสทิงพระวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42396 1090012003          โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42397 1090012004          โรงเรียนวรนำรีเฉลิม จังหวัดสงขลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42398 1090012005          โรงเรียนนวมินทรำชูทิศ ทักษิณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42399 1090012006          โรงเรียนเกำะแต้วพิทยำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42400 1090012007          โรงเรียนสงขลำพัฒนำปัญญำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42401 1090012008          โรงเรียนตะเครียะวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42402 1090012009          โรงเรียนระโนด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42403 1090012010          โรงเรียนสำมบ่อวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42404 1090012011          โรงเรียนคลองแดนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42405 1090012012          โรงเรียนระโนดวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42406 1090012013          โรงเรียนกระแสสินธ์ุวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42407 1090012014          โรงเรียนธรรมโฆสิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42408 1090012015          โรงเรียนสงขลำวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42409 1090012016          โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42410 1090020001          โรงเรียนบ้ำนเขำรักเกียรติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42411 1090020002          โรงเรียนบ้ำนห้วยโอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42412 1090020003          โรงเรียนบ้ำนควนนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42413 1090020004          โรงเรียนบ้ำนคลองต่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42414 1090020005          โรงเรียนบ้ำนห้วยสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42415 1090020006          โรงเรียนบ้ำนม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42416 1090020007          โรงเรียนวัดทุ่งคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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42417 1090020008          โรงเรียนบ้ำนชำยคลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42418 1090020009          โรงเรียนบ้ำนปลำยละหำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42419 1090020010          โรงเรียนบ้ำนทุ่งคมบำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42420 1090020011          โรงเรียนชุมชนบ้ำนนำสีทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42421 1090020012          โรงเรียนบ้ำนคลองก่ัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42422 1090020013          โรงเรียนบ้ำนเขำพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42423 1090020014          โรงเรียนบ้ำนคลองเขำล้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42424 1090020015          โรงเรียนบ้ำนควนดินแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42425 1090020016          โรงเรียนบ้ำนนำลึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42426 1090020017          โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42427 1090020018          โรงเรียนชุมชนบ้ำนโคกค่ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42428 1090020019          โรงเรียนบ้ำนไสท้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42429 1090020020          โรงเรียนวัดจังโหลน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42430 1090020021          โรงเรียนบ้ำนควนขัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42431 1090020022          โรงเรียนบ้ำนกองอิฐ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42432 1090020023          โรงเรียนส ำนักสงฆ์ศรีวิชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42433 1090020024          โรงเรียนวัดเจริญภูผำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42434 1090020025          โรงเรียนวัดคูหำใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42435 1090020026          โรงเรียนบ้ำนทุ่งมะขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42436 1090020027          โรงเรียนบ้ำนก ำแพงเพชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42437 1090020028          โรงเรียนบ้ำนลำนควำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42438 1090020029          โรงเรียนบ้ำนท่ำมะปรำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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42439 1090020030          โรงเรียนบ้ำนเนินนิมิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42440 1090020031          โรงเรียนบ้ำนพรุพ้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42441 1090020032          โรงเรียนบ้ำนควนสะตอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42442 1090020033          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองรัตภูมิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42443 1090020034          โรงเรียนวัดรัตนวรำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42444 1090020036          โรงเรียนบ้ำนทุ่งน  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42445 1090020037          โรงเรียนบ้ำนหนองนำยขุ้ย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42446 1090020038          โรงเรียนบ้ำนเกำะหมี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42447 1090020039          โรงเรียนบ้ำนท่ำไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42448 1090020040          โรงเรียนวัดคลองแห ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42449 1090020041          โรงเรียนวัดท่ำแซ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42450 1090020042          โรงเรียนวัดควนลังมิตรภำพท่ี 11 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42451 1090020043          โรงเรียนบ้ำนวังหรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42452 1090020044          โรงเรียนบ้ำนบำงแฟบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42453 1090020045          โรงเรียนบ้ำนบึงพิชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42454 1090020046          โรงเรียนบ้ำนหน้ำควนลัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42455 1090020047          โรงเรียนวัดม่วงค่อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42456 1090020048          โรงเรียนเสนำณรงค์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42457 1090020049          โรงเรียนบ้ำนคลองหวะ (ทวีรัตน์รำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42458 1090020050          โรงเรียนบ้ำนคลองเปล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42459 1090020051          โรงเรียนบ้ำนใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42460 1090020052          โรงเรียนวัดชลธำรประสิทธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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42461 1090020053          โรงเรียนวัดดอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42462 1090020054          โรงเรียนบ้ำนเกำะนก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42463 1090020055          โรงเรียนบ้ำนควน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42464 1090020056          โรงเรียนวัดบำงลึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42465 1090020057          โรงเรียนบ้ำนฉลุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42466 1090020058          โรงเรียนวัดเจริญรำษฏร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42467 1090020059          โรงเรียนวัดเขำกลอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42468 1090020060          โรงเรียนวัดแม่เตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42469 1090020061          โรงเรียนวัดท่ำข้ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42470 1090020062          โรงเรียนวัดหินเกลี ยง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42471 1090020063          โรงเรียนบ้ำนวังพำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42472 1090020064          โรงเรียนวัดหูแร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42473 1090020065          โรงเรียนบ้ำนทุ่งต ำเสำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42474 1090020066          โรงเรียนรักเมืองไทย 6 (โตนงำช้ำง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42475 1090020067          โรงเรียนบ้ำนนำแสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42476 1090020068          โรงเรียนบ้ำนทุ่งเลียบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42477 1090020069          โรงเรียนบ้ำนท่ำหมอไชย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42478 1090020070          โรงเรียนบ้ำนหินผุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42479 1090020071          โรงเรียนวัดพรุเตำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42480 1090020072          โรงเรียนบ้ำนทุ่งใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42481 1090020073          โรงเรียนบ้ำนทุ่งงำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42482 1090020074          โรงเรียนวัดศีรษะคีรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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42483 1090020075          โรงเรียนท่ำจีนอุดมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42484 1090020076          โรงเรียนวัดท่ำนำงหอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42485 1090020077          โรงเรียนชุมชนบ้ำนน  ำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42486 1090020078          โรงเรียนวัดเทพชุมนุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42487 1090020079          โรงเรียนบ้ำนโปะหมอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42488 1090020080          โรงเรียนบ้ำนไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42489 1090020081          โรงเรียนบ้ำนคลองปอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42490 1090020082          โรงเรียนทุ่งปรือพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42491 1090020083          โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภำพท่ี 198 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42492 1090020084          โรงเรียนบ้ำนทุ่งจัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42493 1090020085          โรงเรียนวัดควนเนียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42494 1090020086          โรงเรียนวัดโคกสมำนคุณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42495 1090020087          โรงเรียนวัดโพธิธรรมำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42496 1090020088          โรงเรียนบ้ำนควนโส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42497 1090020089          โรงเรียนบ้ำนบ่อหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42498 1090020090          โรงเรียนบ้ำนกรอบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42499 1090020091          โรงเรียนวัดปำกจ่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42500 1090020092          โรงเรียนวัดบำงทีง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42501 1090020093          โรงเรียนบ้ำนบำงเหรียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42502 1090020094          โรงเรียนบ้ำนคลองคล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42503 1090020095          โรงเรียนบ้ำนโคกเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42504 1090020096          โรงเรียนบ้ำนเกำะใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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42505 1090020097          โรงเรียนบ้ำนคลองช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42506 1090020098          โรงเรียนบ้ำนเกำะน  ำรอบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42507 1090020099          โรงเรียนบ้ำนหน้ำควน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42508 1090020100          โรงเรียนวัดคงคำวดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42509 1090020101          โรงเรียนบ้ำนควนเนียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42510 1090020103          โรงเรียนบ้ำนยำงงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42511 1090020104          โรงเรียนบ้ำนควนเนียงใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42512 1090020105          โรงเรียนบ้ำนหนองปลิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42513 1090020106          โรงเรียนบ้ำนหัวไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42514 1090020107          โรงเรียนวัดท่ำหยี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42515 1090020108          โรงเรียนบ้ำนหัวปำบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42516 1090020109          โรงเรียนบ้ำนห้วยลึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42517 1090020110          โรงเรียนบ้ำนโคกเมำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42518 1090020111          โรงเรียนบ้ำนคลองนกกระทุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42519 1090020112          โรงเรียนวัดเนินพิชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42520 1090020113          โรงเรียนบ้ำนดินลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42521 1090020114          โรงเรียนบ้ำนป่ำยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42522 1090020115          โรงเรียนบ้ำนยำงงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42523 1090020116          โรงเรียนวัดท่ำช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42524 1090020117          โรงเรียนบ้ำนบำงกล ่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42525 1090020118          โรงเรียนวัดท่ำเมรุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42526 1090020119          โรงเรียนวัดบำงหยี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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42527 1090020120          โรงเรียนบ้ำนยวนยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42528 1090020121          โรงเรียนบ้ำนหำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42529 1090020122          โรงเรียนบ้ำนหนองม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42530 1090020123          โรงเรียนวัดนำรังนก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42531 1090020124          โรงเรียนบ้ำนแม่ทอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42532 1090020125          โรงเรียนวัดเลียบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42533 1090020126          โรงเรียนบ้ำนต้นส้ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42534 1090020127          โรงเรียนบ้ำนควนกบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42535 1090020128          โรงเรียนบ้ำนคลองหอยโข่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42536 1090020129          โรงเรียนบ้ำนหน้ำวัดโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42537 1090020130          โรงเรียนบ้ำนเก่ำร้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42538 1090020131          โรงเรียนวัดโคกม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42539 1090020132          โรงเรียนบ้ำนปลักคล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42540 1090020133          โรงเรียนวัดโคกเหรียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42541 1090020134          โรงเรียนบ้ำนโคกพยอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42542 1090020135          โรงเรียนวัดบำงศำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42543 1090020136          โรงเรียนวัดปรำงแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42544 1090022001          โรงเรียนรัตภูมิวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42545 1090022002          โรงเรียนหำดใหญ่วิทยำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42546 1090022003          โรงเรียนหำดใหญ่วิทยำลัยสมบูรณ์กุลกันยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42547 1090022004          โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42548 1090022005          โรงเรียนหำดใหญ่รัฐประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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42549 1090022006          โรงเรียนคูเต่ำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42550 1090022007          โรงเรียนหำดใหญ่พิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42551 1090022008          โรงเรียนหำดใหญ่วิทยำลัย 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42552 1090022009          โรงเรียนหำดใหญ่เจริญรำษฎร์พิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42553 1090022010          โรงเรียนพะตงประธำนคีรีวัฒน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42554 1090022011          โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดสงขลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42555 1090022012          โรงเรียนควนเนียงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42556 1090022013          โรงเรียนปำกจ่ำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42557 1090022014          โรงเรียนบำงกล่ ำวิทยำ รัชมังคลำภิเษก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42558 1090022015          โรงเรียนรัตนพลวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42559 1090030001          โรงเรียนวัดขุนตัดหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42560 1090030002          โรงเรียนบ้ำนทุ่งนำเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42561 1090030003          โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42562 1090030004          โรงเรียนวัดช่องเขำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42563 1090030005          โรงเรียนบ้ำนควนหัวช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42564 1090030006          โรงเรียนบ้ำนคูศักด์ิสิทธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42565 1090030007          โรงเรียนวัดนำปรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42566 1090030008          โรงเรียนบ้ำนโหนด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42567 1090030009          โรงเรียนบ้ำนทุ่งครก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42568 1090030010          โรงเรียนบ้ำนแค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42569 1090030011          โรงเรียนบ้ำนคูนำยสังข์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42570 1090030012          โรงเรียนบ้ำนเขำจันทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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42571 1090030013          โรงเรียนชุมชนบ้ำนจะโหนงมิตรภำพท่ี 222 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42572 1090030014          โรงเรียนชุมชนบ้ำนทำงควำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42573 1090030015          โรงเรียนบ้ำนปำกช่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42574 1090030016          โรงเรียนบ้ำนป่ำงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42575 1090030017          โรงเรียนบ้ำนตล่ิงชัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42576 1090030018          โรงเรียนบ้ำนนนท์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42577 1090030019          โรงเรียนบ้ำนสุเหร่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42578 1090030020          โรงเรียนบ้ำนช้ำงคลอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42579 1090030021          โรงเรียนบ้ำนท่ำหมำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42580 1090030022          โรงเรียนบ้ำนสะพำนหัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42581 1090030023          โรงเรียนกระจำยสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ ฯ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42582 1090030024          โรงเรียนเหมืองควนกรด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42583 1090030025          โรงเรียนบ้ำนแพร้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42584 1090030026          โรงเรียนชุมชนบ้ำนนำทับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42585 1090030027          โรงเรียนบ้ำนท่ำคลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42586 1090030028          โรงเรียนบ้ำนปำกบำงนำทับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42587 1090030029          โรงเรียนบ้ำนม้ำงอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42588 1090030030          โรงเรียนวัดประจ่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42589 1090030031          โรงเรียนบ้ำนเกำะทำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42590 1090030032          โรงเรียนบ้ำนควนขี แรด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42591 1090030033          โรงเรียนบ้ำนหว้ำหลัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42592 1090030034          โรงเรียนบ้ำนนำหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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42593 1090030035          โรงเรียนบ้ำนควนไม้ไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42594 1090030036          โรงเรียนบ้ำนคลองแงะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42595 1090030037          โรงเรียนชุมชนวัดน  ำขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42596 1090030038          โรงเรียนบ้ำนน  ำเค็ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42597 1090030039          โรงเรียนบ้ำนนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42598 1090030040          โรงเรียนบ้ำนโคกม้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42599 1090030041          โรงเรียนบ้ำนลำงำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42600 1090030042          โรงเรียนวัดบ้ำนไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42601 1090030043          โรงเรียนบ้ำนป่ำชิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42602 1090030044          โรงเรียนวัดทุ่งพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42603 1090030045          โรงเรียนบ้ำนเลียบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42604 1090030046          โรงเรียนบ้ำนบ่อโชน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42605 1090030047          โรงเรียนบ้ำนปำกบำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42606 1090030048          โรงเรียนบ้ำนสะกอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42607 1090030049          โรงเรียนชุมชนสะพำนไม้แก่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42608 1090030050          โรงเรียนบ้ำนทรำยขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42609 1090030051          โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42610 1090030053          โรงเรียนบ้ำนเก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42611 1090030054          โรงเรียนอำยุรกิจโกศล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42612 1090030055          โรงเรียนวัดล ำพดจินดำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42613 1090030056          โรงเรียนบ้ำนล ำชิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42614 1090030057          โรงเรียนบ้ำนโต้นนท์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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42615 1090030058          โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42616 1090030059          โรงเรียนบ้ำนวังบวบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42617 1090030060          โรงเรียนวัดวังไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42618 1090030061          โรงเรียนบ้ำนกะทิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42619 1090030062          โรงเรียนวัดบ้ำนลุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42620 1090030063          โรงเรียนวัดท่ำประดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42621 1090030064          โรงเรียนวัดทุ่งข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42622 1090030065          โรงเรียนบ้ำนพอบิด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42623 1090030066          โรงเรียนบ้ำนล ำลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42624 1090030067          โรงเรียนบ้ำนนำทวี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42625 1090030068          โรงเรียนบ้ำนทุ่งน  ำขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42626 1090030069          โรงเรียนบ้ำนเคลียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42627 1090030070          โรงเรียนบ้ำนวังใหญ่ปลำยร ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42628 1090030071          โรงเรียนวัดนำหมอศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42629 1090030072          โรงเรียนบ้ำนโมย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42630 1090030073          โรงเรียนทองอยู่นุตกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42631 1090030074          โรงเรียนบ้ำนพรุหวำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42632 1090030075          โรงเรียนบ้ำนประกอบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42633 1090030076          โรงเรียนบ้ำนคลองกวำงเขำวัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42634 1090030077          โรงเรียนบ้ำนสม็อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42635 1090030078          โรงเรียนบ้ำนป่ำเร็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42636 1090030079          โรงเรียนบ้ำนนำปรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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42637 1090030080          โรงเรียนชุมชนบ้ำนสะท้อน (วันครู 2503) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42638 1090030081          โรงเรียนบ้ำนสะพำนเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42639 1090030082          โรงเรียนบ้ำนป็อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42640 1090030083          โรงเรียนประสิทธ์ิทวีสิน 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42641 1090030084          โรงเรียนบ้ำนพรุตู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42642 1090030085          โรงเรียนบ้ำนบ่อน  ำส้ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42643 1090030086          โรงเรียนวัดนิคมประสำท(บุญชอบ สำครินทร์)มิตรภำพท่ี 149 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42644 1090030087          โรงเรียนบ้ำนโคกพยอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42645 1090030088          โรงเรียนบ้ำนกรงอิต ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42646 1090030089          โรงเรียนบ้ำนใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42647 1090030090          โรงเรียนบ้ำนควนหรัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42648 1090030091          โรงเรียนบ้ำนนำจวก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42649 1090030092          โรงเรียนบ้ำนกระอำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42650 1090030093          โรงเรียนบ้ำนโคกกอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42651 1090030094          โรงเรียนชุมชนนิคมสร้ำงตนเองเทพำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42652 1090030095          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองเทพำ 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42653 1090030096          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองเทพำ 3 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42654 1090030097          โรงเรียนบ้ำนหนองสำหร่ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42655 1090030098          โรงเรียนบ้ำนท่ำม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42656 1090030099          โรงเรียนบ้ำนพรุชิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42657 1090030100          โรงเรียนบ้ำนเทพำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42658 1090030101          โรงเรียนวัดเทพำไพโรจน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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42659 1090030102          โรงเรียนบ้ำนพระพุทธ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42660 1090030103          โรงเรียนบ้ำนป่ำกอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42661 1090030104          โรงเรียนบ้ำนป่ำโอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42662 1090030105          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองเทพำ 4 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42663 1090030106          โรงเรียนบ้ำนคลองขุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42664 1090030107          โรงเรียนบ้ำนตำแปด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42665 1090030108          โรงเรียนบ้ำนควนตีหมุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42666 1090030109          โรงเรียนบ้ำนตูหยง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42667 1090030110          โรงเรียนบ้ำนบ่อเตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42668 1090030111          โรงเรียนบ้ำนเกำะแลหนัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42669 1090030112          โรงเรียนบ้ำนคลองประดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42670 1090030113          โรงเรียนบ้ำนแม่ที ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42671 1090030114          โรงเรียนบ้ำนล ำไพล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42672 1090030115          โรงเรียนบ้ำนล ำเปำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42673 1090030116          โรงเรียนบ้ำนทุ่งโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42674 1090030117          โรงเรียนบ้ำนท่ำไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42675 1090030118          โรงเรียนวัดปริก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42676 1090030119          โรงเรียนบ้ำนควนเจดีย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42677 1090030120          โรงเรียนล ำไพลรำษฎร์อุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42678 1090030121          โรงเรียนบ้ำนควนหมำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42679 1090030122          โรงเรียนบ้ำนวังใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42680 1090030123          โรงเรียนวัดคลองยอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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42681 1090030124          โรงเรียนบ้ำนม่วงถ  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42682 1090030125          โรงเรียนวัดคงคำสวัสด์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42683 1090030126          โรงเรียนบ้ำนแซะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42684 1090030127          โรงเรียนบ้ำนเขำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42685 1090030128          โรงเรียนบ้ำนพรุหลุมพี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42686 1090030129          โรงเรียนบ้ำนปำกบำงสะกอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42687 1090030130          โรงเรียนบ้ำนสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42688 1090030131          โรงเรียนบ้ำนทุ่งไพล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42689 1090030132          โรงเรียนบ้ำนถ  ำตลอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42690 1090030133          โรงเรียนมหิดล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42691 1090030134          โรงเรียนบ้ำนทัพหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42692 1090030135          โรงเรียนบ้ำนห้วยเต่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42693 1090030136          โรงเรียนบ้ำนคูหำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42694 1090030137          โรงเรียนบ้ำนล่องควน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42695 1090030138          โรงเรียนบ้ำนทับยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42696 1090030139          โรงเรียนบ้ำนคอลอมุดอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42697 1090030140          โรงเรียนบ้ำนมุนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42698 1090030141          โรงเรียนบ้ำนนำจะแหน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42699 1090030142          โรงเรียนบ้ำนโคกตก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42700 1090030143          โรงเรียนบ้ำนโคกสิเหรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42701 1090030144          โรงเรียนบ้ำนฉลุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42702 1090030145          โรงเรียนบ้ำนตะเคียนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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42703 1090030146          โรงเรียนบ้ำนเมำะลำแต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42704 1090030147          โรงเรียนบ้ำนสุโสะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42705 1090030148          โรงเรียนบ้ำนนำม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42706 1090030149          โรงเรียนชุมชนบ้ำนนำกัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42707 1090030150          โรงเรียนบ้ำนห้วยบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42708 1090030151          โรงเรียนธรรมศำสตร์ - จุฬำ 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42709 1090030152          โรงเรียนบ้ำนบำโหย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42710 1090030153          โรงเรียนบ้ำนท่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42711 1090030154          โรงเรียนอุทยำนอุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42712 1090030155          โรงเรียนบ้ำนควนหรัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42713 1090030156          โรงเรียนบ้ำนเก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42714 1090030157          โรงเรียนสะบ้ำย้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42715 1090030158          โรงเรียนบ้ำนท ำเนียบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42716 1090030159          โรงเรียนบ้ำนบ่อทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42717 1090030160          โรงเรียนบ้ำนไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42718 1090030161          โรงเรียนบ้ำนปลักบ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42719 1090030162          โรงเรียนวัดเขำมีเกียรติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42720 1090030163          โรงเรียนบ้ำนส ำนักหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42721 1090030164          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 80 (ชุมชนบ้ำนวังปริง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42722 1090030165          โรงเรียนบ้ำนท่ำโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42723 1090030166          โรงเรียนวัดสองพ่ีน้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42724 1090030167          โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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42725 1090030168          โรงเรียนชำติตระกำรโกศล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42726 1090030169          โรงเรียนวัดยำงทอง (รัตนประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42727 1090030170          โรงเรียนบ้ำนปริกใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42728 1090030171          โรงเรียนบ้ำนตะเคียนเภำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42729 1090030172          โรงเรียนบ้ำนปริก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42730 1090030173          โรงเรียนบ้ำนใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42731 1090030174          โรงเรียนบ้ำนควนเสม็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42732 1090030175          โรงเรียนบ้ำนหัวถนน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42733 1090030176          โรงเรียนบ้ำนยำงเกำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42734 1090030177          โรงเรียนสังวำลย์วิท 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42735 1090030178          โรงเรียนต.ช.ด.ทุ่งไม้ด้วน 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42736 1090030179          โรงเรียนบ้ำนท่ำข่อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42737 1090030180          โรงเรียนบ้ำนไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42738 1090030181          โรงเรียนชุมชนบ้ำนปำดัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42739 1090030182          โรงเรียนต.ช.ด.สมำคมไทยผลิตยำ 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42740 1090030183          โรงเรียนบ้ำนพังลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42741 1090030184          โรงเรียนบ้ำนระตะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42742 1090030185          โรงเรียนบ้ำนคลองแงะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42743 1090030186          โรงเรียนวัดม่วงก็อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42744 1090030187          โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42745 1090030188          โรงเรียนบ้ำนพรุเตียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42746 1090030189          โรงเรียนบ้ำนส ำนักขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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42747 1090030190          โรงเรียนบ้ำนหน่ ำฮั ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42748 1090030191          โรงเรียนบ้ำนทับโกบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42749 1090030192          โรงเรียนบ้ำนน  ำลัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42750 1090030193          โรงเรียนบ้ำนม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42751 1090030194          โรงเรียนวัดห้วยคู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42752 1090030195          โรงเรียนบ้ำนเกำะค่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42753 1090030196          โรงเรียนบ้ำนควนตำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42754 1090032001          โรงเรียนเทพำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42755 1090032002          โรงเรียนจะนะวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42756 1090032003          โรงเรียนนำทวีวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42757 1090032004          โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42758 1090032005          โรงเรียนทับช้ำงวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42759 1090032006          โรงเรียนเทพพิทยำภำณุมำศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42760 1090032007          โรงเรียนเขำแดงกุศลวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42761 1090032008          โรงเรียนกอบกุลวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42762 1090032009          โรงเรียนปำดังติณสูลำนนท์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42763 1090032010          โรงเรียนไม้แก่นประชำอุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42764 1090032011          โรงเรียนจะโหนงพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42765 1090032012          โรงเรียนสะบ้ำย้อยวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42766 1090032013          โรงเรียนสะเดำ (ขรรค์ชัยกัมพลำนนท์อนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42767 1090550205          โรงเรียนบ้ำนล ำไพลรำษฏร์อุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42768 1090550210          โรงเรียนบ้ำนบ่อน  ำส้ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

42769 1090550213          โรงเรียนบ้ำนกรงอิต ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42770 1090550217          โรงเรียนบ้ำนม่วงถ  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42771 1090550261          โรงเรียนชุมชนบ้ำนสะพำนไม้แก่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42772 1090550286          โรงเรียนบ้ำนวังใหญ่ปลำยร ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42773 1090550287          โรงเรียนบ้ำนล ำลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42774 1090550290          โรงเรียนวัดล ำพดจินดำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42775 1090550321          โรงเรียนบ้ำนท ำเนียบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42776 1090550342          โรงเรียนธรรมศำสตร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42777 1090550358          โรงเรียนบ้ำนส ำนักหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42778 1090550365          โรงเรียนบ้ำนส ำนักขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42779 1090550366          โรงเรียนบ้ำนน  ำลัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42780 1090550529          โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 43 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42781 1091010001          โรงเรียนบ้ำนเกตรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42782 1091010002          โรงเรียนบ้ำนวังพะเนียด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42783 1091010003          โรงเรียนบ้ำนเกำะสำหร่ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42784 1091010004          โรงเรียนบ้ำนตันหยงกลิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42785 1091010005          โรงเรียนบ้ำนตันหยงอุมำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42786 1091010006          โรงเรียนบ้ำนเกำะอำดัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42787 1091010007          โรงเรียนบ้ำนเกำะยะระโตดนุ้ย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42788 1091010008          โรงเรียนวัดหน้ำเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42789 1091010009          โรงเรียนบ้ำนท่ำจีน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42790 1091010010          โรงเรียนบ้ำนนำแค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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42791 1091010011          โรงเรียนบ้ำนคลองขุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42792 1091010012          โรงเรียนบ้ำนเขำจีน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42793 1091010013          โรงเรียนบ้ำนไทรงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42794 1091010014          โรงเรียนบ้ำนท่ำหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42795 1091010015          โรงเรียนบ้ำนนำลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42796 1091010016          โรงเรียนบ้ำนควนขัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42797 1091010017          โรงเรียนบ้ำนเนินสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42798 1091010018          โรงเรียนบ้ำนใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42799 1091010020          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 40 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42800 1091010021          โรงเรียนบ้ำนเจ๊ะบิลัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42801 1091010022          โรงเรียนบ้ำนฉลุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42802 1091010023          โรงเรียนบ้ำนกำลันยีตัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42803 1091010024          โรงเรียนบ้ำนบันนังปุเลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42804 1091010025          โรงเรียนบ้ำนปำเต๊ะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42805 1091010026          โรงเรียนบ้ำนทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42806 1091010027          โรงเรียนบ้ำนโคกประดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42807 1091010028          โรงเรียนบ้ำนกุบังจำมัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42808 1091010029          โรงเรียนอนุบำลเมืองสตูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42809 1091010030          โรงเรียนบ้ำนตันหยงโป ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42810 1091010031          โรงเรียนบ้ำนหำดทรำยยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42811 1091010032          โรงเรียนบ้ำนต ำมะลังเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42812 1091010033          โรงเรียนบ้ำนต ำมะลังใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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42813 1091010034          โรงเรียนบ้ำนกำลันบำตู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42814 1091010035          โรงเรียนบ้ำนกำลูบี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42815 1091010036          โรงเรียนบ้ำนกำเนะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42816 1091010037          โรงเรียนบ้ำนทุ่งวิมำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42817 1091010038          โรงเรียนบ้ำนควน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42818 1091010039          โรงเรียนบ้ำนเกำะยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42819 1091010040          โรงเรียนบ้ำนตันหยงกำโบย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42820 1091010041          โรงเรียนอนุบำลสตูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42821 1091010042          โรงเรียนอนุบำลควนโดน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42822 1091010043          โรงเรียนบ้ำนดูสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42823 1091010044          โรงเรียนบ้ำนบูเกตยำมู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42824 1091010045          โรงเรียนบ้ำนถ  ำทะลุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42825 1091010046          โรงเรียนบ้ำนควนพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42826 1091010047          โรงเรียนบ้ำนควนสตอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42827 1091010048          โรงเรียนบ้ำนกุบังปะโหลด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42828 1091010049          โรงเรียนบ้ำนทุ่งพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42829 1091010050          โรงเรียนบ้ำนทำงงอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42830 1091010051          โรงเรียนบ้ำนปันจอร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42831 1091010052          โรงเรียนบ้ำนย่ำนซ่ือ มิตรภำพ 147 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42832 1091010053          โรงเรียนบ้ำนวังประจัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42833 1091010054          โรงเรียนบ้ำนทุ่งมะปรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42834 1091010055          โรงเรียนอนุบำลควนกำหลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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42835 1091010056          โรงเรียนนิคมซอย 10 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42836 1091010057          โรงเรียนบ้ำนเหนือคลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42837 1091010058          โรงเรียนบ้ำนเขำใคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42838 1091010059          โรงเรียนบ้ำนควนล่อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42839 1091010060          โรงเรียนบ้ำนห้วยน  ำด ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42840 1091010061          โรงเรียนบ้ำนกลุ่ม 5 ประชำรัฐ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42841 1091010062          โรงเรียนนิคมพัฒนำภำคใต้ 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42842 1091010063          โรงเรียนบ้ำนน  ำหรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42843 1091010064          โรงเรียนบ้ำนโตนปำหนัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42844 1091010065          โรงเรียนบ้ำนหัวกำหมิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42845 1091010066          โรงเรียนบ้ำนทุ่งนุ้ย มิตรภำพท่ี 49 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42846 1091010067          โรงเรียนบ้ำนค่ำยรวมมิตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42847 1091010068          โรงเรียนบ้ำนทุ่งต ำเสำ ชูสินอุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42848 1091010069          โรงเรียนบ้ำนน  ำร้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42849 1091010070          โรงเรียนนิคมพัฒนำภำคใต้ 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42850 1091010071          โรงเรียนนิคมพัฒนำภำคใต้ 3 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42851 1091010072          โรงเรียนบ้ำนอุได ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42852 1091010073          โรงเรียนนิคมพัฒนำผัง 120 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42853 1091010074          โรงเรียนนิคมพัฒนำผัง 42 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42854 1091010075          โรงเรียนบ้ำนท่ำแพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42855 1091010076          โรงเรียนอนุบำลท่ำแพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42856 1091010077          โรงเรียนบ้ำนสำยควน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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42857 1091010078          โรงเรียนบ้ำนท่ำน  ำเค็มใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42858 1091010079          โรงเรียนบ้ำนนำแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42859 1091010080          โรงเรียนบ้ำนแป-ระใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42860 1091010081          โรงเรียนบ้ำนปลักหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42861 1091010082          โรงเรียนบ้ำนวังปริง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42862 1091010083          โรงเรียนบ้ำนไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42863 1091010084          โรงเรียนบ้ำนสวนเทศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42864 1091010085          โรงเรียนบ้ำนแป-ระเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42865 1091010086          โรงเรียนบ้ำนควนเก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42866 1091010087          โรงเรียนบ้ำนสำคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42867 1091010088          โรงเรียนบ้ำนสำครเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42868 1091010089          โรงเรียนบ้ำนทำงยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42869 1091010090          โรงเรียนบ้ำนทุ่งริ น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42870 1091010091          โรงเรียนสมำคมเลขำนุกำรสตรี 3 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42871 1091010092          โรงเรียนบ้ำนคลองสองปำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42872 1091010093          โรงเรียนอนุบำลละงู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42873 1091010094          โรงเรียนบ้ำนไสใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42874 1091010095          โรงเรียนบ้ำนปิใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42875 1091010096          โรงเรียนบ้ำนโกตำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42876 1091010097          โรงเรียนบ้ำนปำกปิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42877 1091010098          โรงเรียนบ้ำนป่ำฝำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42878 1091010099          โรงเรียนบ้ำนท่ำแลหลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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42879 1091010100          โรงเรียนบ้ำนทุ่งเสม็ด มิตรภำพท่ี 114 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42880 1091010101          โรงเรียนบ้ำนอุไร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42881 1091010102          โรงเรียนบ้ำนตูแตหร ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42882 1091010103          โรงเรียนบ้ำนควนฟ้ำแลบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42883 1091010104          โรงเรียนบ้ำนบ่อหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42884 1091010105          โรงเรียนบ้ำนดำหล ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42885 1091010106          โรงเรียนบ้ำนนำข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42886 1091010107          โรงเรียนบ้ำนหำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42887 1091010108          โรงเรียนบ้ำนนำงแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42888 1091010109          โรงเรียนบ้ำนทุ่งไหม้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42889 1091010110          โรงเรียนบ้ำนหนองหอยโข่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42890 1091010111          โรงเรียนบ้ำนวังสำยทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42891 1091010112          โรงเรียนบ้ำนหัวควน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42892 1091010113          โรงเรียนบ้ำนตะโละใส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42893 1091010114          โรงเรียนบ้ำนปำกบำรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42894 1091010115          โรงเรียนบ้ำนบ่อเจ็ดลูก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42895 1091010116          โรงเรียนบ้ำนท่ำยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42896 1091010117          โรงเรียนบ้ำนท่ำพยอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42897 1091010118          โรงเรียนบ้ำนเกำะบูโหลน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42898 1091010119          โรงเรียนบ้ำนโคกพะยอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42899 1091010120          โรงเรียนบ้ำนลำหงำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42900 1091010121          โรงเรียนบ้ำนนำพญำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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42901 1091010122          โรงเรียนบ้ำนห้วยมะพร้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42902 1091010123          โรงเรียนบ้ำนเกำะยวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42903 1091010124          โรงเรียนบ้ำนทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42904 1091010125          โรงเรียนบ้ำนคลองน  ำเค็ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42905 1091010126          โรงเรียนบ้ำนห้วยไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42906 1091010127          โรงเรียนบ้ำนปำกละงู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42907 1091010128          โรงเรียนบ้ำนในเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42908 1091010129          โรงเรียนบ้ำนปำกบำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42909 1091010130          โรงเรียนบ้ำนท่ำชะมวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42910 1091010131          โรงเรียนบ้ำนบำกันโต๊ะทิด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42911 1091010132          โรงเรียนบ้ำนสุไหงมูโซ๊ะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42912 1091010133          โรงเรียนบ้ำนบุโบย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42913 1091010134          โรงเรียนบ้ำนสนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42914 1091010135          โรงเรียนบ้ำนตันหยงละไน้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42915 1091010136          โรงเรียนบ้ำนกำแบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42916 1091010137          โรงเรียนบ้ำนขอนคลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42917 1091010138          โรงเรียนบ้ำนรำไว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42918 1091010139          โรงเรียนบ้ำนทุ่งบุหลัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42919 1091010140          โรงเรียนบ้ำนทุ่งสะโบ๊ะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42920 1091010141          โรงเรียนบ้ำนมะหงัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42921 1091010142          โรงเรียนอนุบำลทุ่งหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42922 1091010143          โรงเรียนวัดชมพูนิมิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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42923 1091010144          โรงเรียนบ้ำนคีรีวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42924 1091010145          โรงเรียนบ้ำนคีรีวง สำขำบ้ำนรำวปลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42925 1091010146          โรงเรียนบ้ำนนำทอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42926 1091010147          โรงเรียนบ้ำนท่ำข้ำมควำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42927 1091010148          โรงเรียนบ้ำนวังตง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42928 1091010149          โรงเรียนบ้ำนท่ำศิลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42929 1091010150          โรงเรียนบ้ำนบำรำยี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42930 1091010151          โรงเรียนบ้ำนช่องไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42931 1091010152          โรงเรียนบ้ำนป่ำแก่บ่อหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42932 1091010153          โรงเรียนวรรธนะสำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42933 1091010154          โรงเรียนบ้ำนทุ่งดินลุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42934 1091010155          โรงเรียนอนุบำลมะนัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42935 1091010157          โรงเรียนนิคมพัฒนำผัง 6 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42936 1091010158          โรงเรียนนิคมพัฒนำผัง 20 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42937 1091010159          โรงเรียนบ้ำนวังพระเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42938 1091010160          โรงเรียนผังปำล์ม 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42939 1091010161          โรงเรียนผังปำล์ม 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42940 1091010162          โรงเรียนผังปำล์ม 4 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42941 1091010163          โรงเรียนผังปำล์ม 7 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42942 1091010164          โรงเรียนบ้ำนมะนัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42943 1091010165          โรงเรียนบ้ำนป่ำพน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42944 1091010166          โรงเรียนผังปำล์ม 3 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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42945 1091010167          โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 42 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42946 1091012001          โรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย สตูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42947 1091012002          โรงเรียนท่ำแพผดุงวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42948 1091012003          โรงเรียนควนกำหลงวิทยำคม (นิคมวัฒนำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42949 1091012004          โรงเรียนก ำแพงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42950 1091012005          โรงเรียนทุ่งหว้ำวรวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42951 1091012006          โรงเรียนปำล์มพัฒนวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42952 1091012007          โรงเรียนสตูลวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42953 1091012008          โรงเรียนควนโดนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42954 1091012009          โรงเรียนสำครพิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42955 1091012010          โรงเรียนละงูพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42956 1091012011          โรงเรียนท่ำศิลำบ ำรุงรำษฎร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42957 1091012012          โรงเรียนพิมำนพิทยำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42958 1092010001          โรงเรียนบ้ำนควนปริง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42959 1092010002          โรงเรียนบ้ำนนำป้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42960 1092010003          โรงเรียนวัดควนวิเศษ สำขำวัดโคกมะม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42961 1092010004          โรงเรียนวัดนิคมประทีป ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42962 1092010005          โรงเรียนวัดสำริกำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42963 1092010006          โรงเรียนมิตรภำพท่ี 31 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42964 1092010007          โรงเรียนวัดควนวิเศษ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42965 1092010008          โรงเรียนอนุบำลตรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42966 1092010009          โรงเรียนวัดไทรงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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42967 1092010010          โรงเรียนวัดไพรสนฑ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42968 1092010011          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 39 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42969 1092010012          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 39 สำขำบ้ำนห้วยเหรียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42970 1092010013          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 39 สำขำบ้ำนท ำเล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42971 1092010014          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 39 สำขำบ้ำนเกำะเค่ียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42972 1092010015          โรงเรียนบ้ำนควนสระแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42973 1092010016          โรงเรียนวัดศรีสุวรรณำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42974 1092010017          โรงเรียนวัดนำนอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42975 1092010018          โรงเรียนวัดนำนอน สำขำบ้ำนยำงงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42976 1092010019          โรงเรียนวัดนำนอน สำขำบ้ำนทุ่งโดนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42977 1092010020          โรงเรียนวัดนำนอน สำขำบ้ำนพิกุลลอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42978 1092010021          โรงเรียนวัดไทรงำมส.วัดรำษฎร์ร่ืนรมย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42979 1092010022          โรงเรียนวัดไทรงำมส.บ้ำนทุ่งปง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42980 1092010023          โรงเรียนบ้ำนบำงยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42981 1092010024          โรงเรียนบ้ำนโคกมะม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42982 1092010025          โรงเรียนบ้ำนคลองเต็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42983 1092010026          โรงเรียนวัดสันติวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42984 1092010027          โรงเรียนบ้ำนเกำะปรำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42985 1092010028          โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42986 1092010029          โรงเรียนบ้ำนโคกชะแง้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42987 1092010030          โรงเรียนวัดโคกพิกุล สำขำวัดหัวถนน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42988 1092010031          โรงเรียนบ้ำนหนองเรี ย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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42989 1092010032          โรงเรียนต้นบำกรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42990 1092010033          โรงเรียนวัดขุนสิทธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42991 1092010034          โรงเรียนเพำะปัญญำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42992 1092010035          โรงเรียนเพำะปัญญำสำขำบ้ำนมำบมะขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42993 1092010036          โรงเรียนวัดโคกพิกุล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42994 1092010037          โรงเรียนวัดน  ำผุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42995 1092010038          โรงเรียนบ้ำนห้วยเร็จ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42996 1092010039          โรงเรียนบ้ำนปำกห้วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42997 1092010040          โรงเรียนบ้ำนไร่พรุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42998 1092010041          โรงเรียนบ้ำนทุ่งนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
42999 1092010042          โรงเรียนบ้ำนเขำหลัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43000 1092010043          โรงเรียนบ้ำนด่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43001 1092010044          โรงเรียนวัดแจ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43002 1092010045          โรงเรียนวัดเกำะมะม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43003 1092010046          โรงเรียนวัดนิคมประทีป สำขำวัดควน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43004 1092010047          โรงเรียนบ้ำนห้วยไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43005 1092010048          โรงเรียนวัดโพธำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43006 1092010049          โรงเรียนบ้ำนคลองขุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43007 1092010050          โรงเรียนวัดเช่ียวชำญกิจ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43008 1092010051          โรงเรียนบ้ำนปำกไพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43009 1092010052          โรงเรียนบ้ำนกลำงนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43010 1092010053          โรงเรียนบ้ำนโพรงจระเข้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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43011 1092010054          โรงเรียนวัดโหละคล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43012 1092010055          โรงเรียนบ้ำนทุ่งเกำะญวน สำขำบ้ำนควนโต๊ะทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43013 1092010056          โรงเรียนวัดอัมพวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43014 1092010057          โรงเรียนบ้ำนคลองทรำยขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43015 1092010058          โรงเรียนบ้ำนทุ่งนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43016 1092010059          โรงเรียนบ้ำนหนองชวด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43017 1092010060          โรงเรียนบ้ำนควนโพธ์ิสำขำวัดพิกุลทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43018 1092010061          โรงเรียนบ้ำนนำโตง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43019 1092010062          โรงเรียนบ้ำนนำนิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43020 1092010063          โรงเรียนบ้ำนคลองปะเหลียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43021 1092010064          โรงเรียนบ้ำนท่ำบันได ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43022 1092010065          โรงเรียนบ้ำนควนอินทนินงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43023 1092010066          โรงเรียนบ้ำนควนเค่ียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43024 1092010067          โรงเรียนบ้ำนควนยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43025 1092010068          โรงเรียนบ้ำนควนยวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43026 1092010069          โรงเรียนบ้ำนห้วยไม้แก่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43027 1092010070          โรงเรียนบ้ำนทุ่งค่ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43028 1092010071          โรงเรียนบ้ำนเขำไม้แก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43029 1092010072          โรงเรียนบ้ำนยูงงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43030 1092010073          โรงเรียนวัดหนองเป็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43031 1092010074          โรงเรียนบ้ำนหนองชุมแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43032 1092010075          โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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43033 1092010076          โรงเรียนบ้ำนไทรงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43034 1092010077          โรงเรียนบ้ำนล ำพิกุล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43035 1092010078          โรงเรียนบ้ำนทอนพลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43036 1092010079          โรงเรียนบ้ำนทุ่งศำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43037 1092010080          โรงเรียนบ้ำนห้วยด้วน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43038 1092010081          โรงเรียนบ้ำนในควน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43039 1092010082          โรงเรียนบ้ำนทุ่งหนองแห้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43040 1092010083          โรงเรียนวัดโพรงจระเข้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43041 1092010084          โรงเรียนบ้ำนทุ่งหนองแห้ง สำขำวัดช่องหำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43042 1092010085          โรงเรียนบ้ำนย่ำนตำขำว สำขำบ้ำนพรุโต๊ะปุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43043 1092010086          โรงเรียนบ้ำนโคกทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43044 1092010087          โรงเรียนบ้ำนย่ำนตำขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43045 1092010088          โรงเรียนบ้ำนนำยำยหม่อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43046 1092010089          โรงเรียนบ้ำนควนโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43047 1092010090          โรงเรียนบ้ำนย่ำนตำขำว สำขำบ้ำนโหละหำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43048 1092010091          โรงเรียนวัดชลวำปีวิหำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43049 1092010092          โรงเรียนวัดชลวำปีวิหำร สำขำวัดประชำบ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43050 1092010093          โรงเรียนบ้ำนปำกคลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43051 1092010094          โรงเรียนบ้ำนทุ่งเกำะญวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43052 1092010095          โรงเรียนหำดทรำยทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43053 1092010096          โรงเรียนบ้ำนแหลม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43054 1092010098          โรงเรียนบ้ำนสำมแยก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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43055 1092010099          โรงเรียนบ้ำนทอนหำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43056 1092010100          โรงเรียนบ้ำนท่ำข้ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43057 1092010101          โรงเรียนบ้ำนหยงสตำร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43058 1092010102          โรงเรียนทุ่งรวงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43059 1092010103          โรงเรียนวัดท่ำพญำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43060 1092010104          โรงเรียนบ้ำนทุ่งยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43061 1092010105          โรงเรียนบ้ำนหนองหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43062 1092010106          โรงเรียนบ้ำนโคกแต้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43063 1092010107          โรงเรียนบ้ำนทุ่งมะขำมป้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43064 1092010108          โรงเรียนบ้ำนยวนโปะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43065 1092010109          โรงเรียนบ้ำนป่ำแก่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43066 1092010110          โรงเรียนบ้ำนบำงด้วน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43067 1092010111          โรงเรียนวัดควนวิไล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43068 1092010113          โรงเรียนบ้ำนหนองยำยแม็ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43069 1092010114          โรงเรียนบ้ำนหนองโต๊ะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43070 1092010115          โรงเรียนบ้ำนห้วยม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43071 1092010116          โรงเรียนบ้ำนหินคอกควำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43072 1092010117          โรงเรียนบ้ำนหัวควน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43073 1092010118          โรงเรียนบ้ำนวังศิลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43074 1092010119          โรงเรียนบ้ำนควนไม้ด ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43075 1092010120          โรงเรียนบ้ำนวังเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43076 1092010121          โรงเรียนบ้ำนล ำปลอกเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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43077 1092010122          โรงเรียนบ้ำนหำดเลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43078 1092010123          โรงเรียนบ้ำนปะเหลียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43079 1092010124          โรงเรียนบ้ำนล ำแคลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43080 1092010125          โรงเรียนบ้ำนเขำติง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43081 1092010126          โรงเรียนบ้ำนลิพัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43082 1092010127          โรงเรียนบ้ำนทุ่งปำหนัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43083 1092010128          โรงเรียนบ้ำนสุโสะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43084 1092010129          โรงเรียนบ้ำนท่ำคลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43085 1092010130          โรงเรียนทุ่งไทรทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43086 1092010131          โรงเรียนบ้ำนท่ำเทศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43087 1092010132          โรงเรียนหนองผักฉีด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43088 1092010133          โรงเรียนบ้ำนหนองเจ็ดบำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43089 1092010134          โรงเรียนบ้ำนแหลมสอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43090 1092010135          โรงเรียนบ้ำนนำทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43091 1092010136          โรงเรียนวัดไทรทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43092 1092010137          โรงเรียนวัดนำงประหลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43093 1092010138          โรงเรียนบ้ำนไร่หลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43094 1092010139          โรงเรียนบ้ำนช่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43095 1092010140          โรงเรียนวัดช่องเป่ียมรำษฎร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43096 1092010141          โรงเรียนบ้ำนห้วยลึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43097 1092010142          โรงเรียนวัดธรรมำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43098 1092010143          โรงเรียนบ้ำนเกำะปุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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43099 1092010144          โรงเรียนวัดควนสีนวล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43100 1092010147          โรงเรียนบ้ำนหนองไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43101 1092010148          โรงเรียนวัดจอมไตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43102 1092010149          โรงเรียนไทรงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43103 1092010150          โรงเรียนบ้ำนควนสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43104 1092010151          โรงเรียนบ้ำนคลองล ำปริง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43105 1092010152          โรงเรียนบ้ำนหนองยวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43106 1092010153          โรงเรียนบ้ำนทุ่งส้มป่อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43107 1092010154          โรงเรียนวัดมงคลสถำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43108 1092010155          โรงเรียนบ้ำนตะเสะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43109 1092010156          โรงเรียนบ้ำนนำทะเล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43110 1092010157          โรงเรียนบ้ำนโคกรัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43111 1092010158          โรงเรียนบ้ำนทุ่งกอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43112 1092010159          โรงเรียนบ้ำนบ้ำหวี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43113 1092010160          โรงเรียนบ้ำนบกหัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43114 1092010161          โรงเรียนหำดส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43115 1092010162          โรงเรียนวัดหนองสมำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43116 1092010163          โรงเรียนบ้ำนปำกปรน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43117 1092010164          โรงเรียนวัดปำกปรน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43118 1092012001          โรงเรียนวิเชียรมำตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43119 1092012002          โรงเรียนสภำรำชินี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43120 1092012003          โรงเรียนน  ำผุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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43121 1092012004          โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย ตรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43122 1092012005          โรงเรียนสภำรำชินี 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43123 1092012006          โรงเรียนวิเชียรมำตุ 3 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43124 1092012008          โรงเรียนย่ำนตำขำวรัฐชนูปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43125 1092012009          โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43126 1092012010          โรงเรียนวิเชียรมำตุ 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43127 1092012011          โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43128 1092012012          โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43129 1092012013          โรงเรียนคันธพิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43130 1092012014          โรงเรียนทุ่งยำวผดุงศิษย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43131 1092012015          โรงเรียนสวัสด์ิรัตนำภิมุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43132 1092012016          โรงเรียนนำโยงวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43133 1092012017          โรงเรียนหำดส ำรำญวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43134 1092020001          โรงเรียนบ้ำนแตะหร ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43135 1092020002          โรงเรียนบ้ำนกันตังใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43136 1092020003          โรงเรียนบ้ำนเกำะเค่ียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43137 1092020004          โรงเรียนบ้ำนจุปะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43138 1092020005          โรงเรียนบ้ำนหำดยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43139 1092020006          โรงเรียนบ้ำนบ้ำนบำตูปูเต๊ะ สำขำบ้ำนหลังเขำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43140 1092020007          โรงเรียนบ้ำนมดตะนอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43141 1092020008          โรงเรียนบ้ำนเกำะมุกด์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43142 1092020009          โรงเรียนบ้ำนเกำะลิบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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43143 1092020010          โรงเรียนบ้ำนบำตูปูเต๊ะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43144 1092020011          โรงเรียนบ้ำนคลองชีล้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43145 1092020012          โรงเรียนบ้ำนหนองเสม็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43146 1092020013          โรงเรียนบ้ำนคลองลุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43147 1092020014          โรงเรียนบ้ำนบำงเตำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43148 1092020015          โรงเรียนบ้ำนนำเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43149 1092020016          โรงเรียนวัดควนธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43150 1092020017          โรงเรียนบ้ำนบำงหมำกน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43151 1092020018          โรงเรียนบ้ำนโคกยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43152 1092020019          โรงเรียนบ้ำนโคกยำง สำขำบ้ำนหนองยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43153 1092020020          โรงเรียนบ้ำนน  ำฉำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43154 1092020021          โรงเรียนบ้ำนท่ำโต๊ะเมฆ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43155 1092020022          โรงเรียนบ้ำนพระม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43156 1092020023          โรงเรียนบ้ำนนำเกลือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43157 1092020024          โรงเรียนบ้ำนท่ำส้ม สำขำบ้ำนหัวหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43158 1092020025          โรงเรียนบ้ำนท่ำส้ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43159 1092020026          โรงเรียนบ้ำนท่ำส้ม สำขำบ้ำนควนแคง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43160 1092020027          โรงเรียนบ้ำนท่ำปำบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43161 1092020028          โรงเรียนบ้ำนท่ำปำบ สำขำบ้ำนเค่ียมงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43162 1092020029          โรงเรียนบ้ำนบำงเป้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43163 1092020030          โรงเรียนบ้ำนป่ำเตียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43164 1092020031          โรงเรียนวัดสีหรำษฎร์ศรัทธำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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43165 1092020032          โรงเรียนบ้ำนควนตุ้งกู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43166 1092020033          โรงเรียนบ้ำนน  ำรำบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43167 1092020034          โรงเรียนบ้ำนบำงสัก สำขำบ้ำนทุ่งค่ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43168 1092020035          โรงเรียนบ้ำนบำงสัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43169 1092020036          โรงเรียนบ้ำนพรุใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43170 1092020037          โรงเรียนบ้ำนบำงหมำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43171 1092020038          โรงเรียนบ้ำนตะเคียนหลบฟ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43172 1092020039          โรงเรียนบ้ำนไร่ใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43173 1092020040          โรงเรียนบ้ำนทุ่งอิฐ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43174 1092020041          โรงเรียนบ้ำนย่ำนซ่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43175 1092020042          โรงเรียนบ้ำนย่ำนซ่ือ สำขำบ้ำนโคกทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43176 1092020043          โรงเรียนวัดวำรีวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43177 1092020044          โรงเรียนบ้ำนแหลม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43178 1092020045          โรงเรียนบ้ำนปำเต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43179 1092020046          โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43180 1092020047          โรงเรียนบ้ำนโตน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43181 1092020049          โรงเรียนบ้ำนพรุเตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43182 1092020050          โรงเรียนกมลศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43183 1092020051          โรงเรียนบ้ำนสำยควน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43184 1092020052          โรงเรียนบ้ำนแหลมไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43185 1092020053          โรงเรียนบ้ำนแหลมมะขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43186 1092020054          โรงเรียนบ้ำนทุ่งขี เหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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43187 1092020055          โรงเรียนบ้ำนเขำไม้แก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43188 1092020056          โรงเรียนบ้ำนบำงค้ำงคำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43189 1092020057          โรงเรียนบ้ำนนำเมืองเพชร สำขำตรังคสมบัติ 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43190 1092020058          โรงเรียนบ้ำนกลิ งกลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43191 1092020059          โรงเรียนบ้ำนนำเมืองเพชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43192 1092020060          โรงเรียนบ้ำนห้วยไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43193 1092020061          โรงเรียนบ้ำนนำเมืองเพชร สำขำวัดเขำแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43194 1092020062          โรงเรียนบ้ำนไร่ออก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43195 1092020063          โรงเรียนบ้ำนบ่อหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43196 1092020064          โรงเรียนบ้ำนดุหุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43197 1092020065          โรงเรียนบ้ำนไสต้นวำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43198 1092020066          โรงเรียนบ้ำนหัวหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43199 1092020067          โรงเรียนบ้ำนพรุจูด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43200 1092020068          โรงเรียนหำดปำกเมง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43201 1092020069          โรงเรียนบ้ำนฉำงหลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43202 1092020070          โรงเรียนวัดไม้ฝำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43203 1092020071          โรงเรียนบ้ำนผมเด็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43204 1092020072          โรงเรียนบ้ำนห้วยต่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43205 1092020073          โรงเรียนวัดคีรีวิหำร สำขำบ้ำนนำพระยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43206 1092020074          โรงเรียนวัดคีรีวิหำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43207 1092020075          โรงเรียนบ้ำนหนองปรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43208 1092020076          โรงเรียนบ้ำนเขำกอบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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43209 1092020077          โรงเรียนบ้ำนเขำกอบ สำขำบ้ำนเขำหัวแหวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43210 1092020078          โรงเรียนบ้ำนเขำกอบ สำขำบ้ำนนำท่อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43211 1092020079          โรงเรียนบ้ำนหนองยูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43212 1092020080          โรงเรียนวัดกำญจน์บริรักษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43213 1092020081          โรงเรียนวัดเขำ สำขำบ้ำนไทรงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43214 1092020082          โรงเรียนบ้ำนควนตัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43215 1092020083          โรงเรียนบ้ำนวังสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43216 1092020084          โรงเรียนท่ำงิ ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43217 1092020085          โรงเรียนบ้ำนไสมะม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43218 1092020086          โรงเรียนวัดเขำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43219 1092020087          โรงเรียนบ้ำนทุ่งต่อ สำขำบ้ำนลำนกระทิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43220 1092020088          โรงเรียนบ้ำนทุ่งต่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43221 1092020089          โรงเรียนบ้ำนทุ่งต่อ สำขำบ้ำนท่ำประดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43222 1092020090          โรงเรียนบ้ำนหนองหมอ สำขำบ้ำนสะพำนยูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43223 1092020091          โรงเรียนบ้ำนหนองหมอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43224 1092020092          โรงเรียนบ้ำนป่ำกอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43225 1092020093          โรงเรียนบ้ำนไสบ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43226 1092020094          โรงเรียนบ้ำนป่ำกอ สำขำวัดเขำปินะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43227 1092020095          โรงเรียนบ้ำนเกำะเต่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43228 1092020096          โรงเรียนบ้ำนทุ่งศำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43229 1092020097          โรงเรียนบ้ำนควนพญำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43230 1092020098          โรงเรียนวัดนำวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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43231 1092020099          โรงเรียนบ้ำนเหนือคลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43232 1092020100          โรงเรียนวัดบำงดี สำขำบ้ำนพรุจูด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43233 1092020101          โรงเรียนบ้ำนทุ่งยำงงำม สำขำบ้ำนทุ่งวำงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43234 1092020102          โรงเรียนวัดบำงดี สำขำบ้ำนควนงำช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43235 1092020103          โรงเรียนบ้ำนควนอำรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43236 1092020104          โรงเรียนบ้ำนทุ่งยำงงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43237 1092020105          โรงเรียนวัดบำงดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43238 1092020106          โรงเรียนบ้ำนซำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43239 1092020107          โรงเรียนบ้ำนน  ำพรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43240 1092020108          โรงเรียนวัดควนไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43241 1092020109          โรงเรียนวัดควนไทร สำขำบ้ำนทุ่งล้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43242 1092020110          โรงเรียนวัดปำกแจ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43243 1092020111          โรงเรียนบ้ำนท่ำมะปรำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43244 1092020112          โรงเรียนบ้ำนคลองคุ้ย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43245 1092020113          โรงเรียนบ้ำนล ำแพะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43246 1092020114          โรงเรียนบ้ำนล ำภูรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43247 1092020115          โรงเรียนวัดสิทธิโชค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43248 1092020116          โรงเรียนบ้ำนวังล ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43249 1092020117          โรงเรียนบ้ำนเขำพรุเสม็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43250 1092020118          โรงเรียนวัดไตรสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43251 1092020119          โรงเรียนบ้ำนป่ำยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43252 1092020120          โรงเรียนวัดศรีรัตนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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43253 1092020121          โรงเรียนบ้ำนห้วยน  ำเย็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43254 1092020122          โรงเรียนบ้ำนหนองสองพ่ีน้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43255 1092020123          โรงเรียนบ้ำนควนเลียบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43256 1092020124          โรงเรียนบ้ำนวังหลำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43257 1092020125          โรงเรียนบ้ำนหนองรำโพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43258 1092020126          โรงเรียนวัดห้วยนำง (วันครู2501) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43259 1092020127          โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43260 1092020128          โรงเรียนวัดเขำวิเศษ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43261 1092020129          โรงเรียนบ้ำนเขำโอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43262 1092020130          โรงเรียนบ้ำนคลองโตน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43263 1092020131          โรงเรียนบ้ำนหนองคล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43264 1092020132          โรงเรียนบ้ำนหน้ำเขำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43265 1092020133          โรงเรียนบ้ำนหลังเขำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43266 1092020134          โรงเรียนบ้ำนทุ่งยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43267 1092020135          โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43268 1092020136          โรงเรียนบ้ำนจิจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43269 1092020138          โรงเรียนสวนป่ำประชำอุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43270 1092020139          โรงเรียนวัดน  ำฉ่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43271 1092020140          โรงเรียนบ้ำนบำงพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43272 1092020141          โรงเรียนบ้ำนช่องลม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43273 1092020142          โรงเรียนบ้ำนช่องหำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43274 1092020143          โรงเรียนบ้ำนต้นปรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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43275 1092020144          โรงเรียนบ้ำนไชยภักดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43276 1092020145          โรงเรียนบ้ำนบำงครำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43277 1092020146          โรงเรียนบ้ำนในปง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43278 1092020147          โรงเรียนบ้ำนหนองชุมแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43279 1092020148          โรงเรียนบ้ำนทอนเหรียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43280 1092020149          โรงเรียนบ้ำนล ำช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43281 1092020150          โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43282 1092020151          โรงเรียนวัดโคกเลียบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43283 1092020152          โรงเรียนวัดเขำพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43284 1092020153          โรงเรียนบ้ำนควนหนองกก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43285 1092020154          โรงเรียนบ้ำนทุ่งสมอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43286 1092020155          โรงเรียนบ้ำนหนองมวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43287 1092020156          โรงเรียนวัดควนเมำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43288 1092020157          โรงเรียนบ้ำนไร่ใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43289 1092020158          โรงเรียนบ้ำนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43290 1092020159          โรงเรียนวัดถ  ำพระพุทธ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43291 1092020160          โรงเรียนบ้ำนหนองศรีจันทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43292 1092020161          โรงเรียนบ้ำนต้นไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43293 1092020162          โรงเรียนบ้ำนควนหนองยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43294 1092020163          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43295 1092020164          โรงเรียนบ้ำนคลองมวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43296 1092020165          โรงเรียนบ้ำนไทรบ่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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43297 1092022001          โรงเรียนกันตังพิทยำกร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43298 1092022002          โรงเรียนกันตังรัษฎำศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43299 1092022003          โรงเรียนสิเกำประชำผดุงวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43300 1092022004          โรงเรียนห้วยยอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43301 1092022005          โรงเรียนสำมัคคีศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43302 1092022006          โรงเรียนห้วยนำงรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43303 1092022007          โรงเรียนล ำภูรำเรืองวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43304 1092022008          โรงเรียนในเตำพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43305 1092022009          โรงเรียนบำงดีวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43306 1092022010          โรงเรียนวังวิเศษ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43307 1092022011          โรงเรียนรัษฎำนุประดิษฐ์อนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43308 1092022012          โรงเรียนรัษฎำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43309 1093010002          โรงเรียนวัดโคกชะงำย(ติสสโรอ ำนวย) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43310 1093010003          โรงเรียนวัดนำงลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43311 1093010004          โรงเรียนวัดควนแร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43312 1093010005          โรงเรียนวัดบ้ำนสวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43313 1093010006          โรงเรียนบ้ำนควนกุฎ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43314 1093010007          โรงเรียนวัดประดู่ทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43315 1093010008          โรงเรียนบ้ำนท่ำมิหร ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43316 1093010009          โรงเรียนอนุบำลพัทลุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43317 1093010011          โรงเรียนวัดธำรำสถิตย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43318 1093010012          โรงเรียนวัดปำกสระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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43319 1093010013          โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญำฐิปิตประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43320 1093010014          โรงเรียนบ้ำนมะกอกใต้ (มุขประชำอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43321 1093010015          โรงเรียนวัดท่ำส ำเภำใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43322 1093010016          โรงเรียนวัดท่ำส ำเภำเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43323 1093010017          โรงเรียนวัดสุวรรณวิหำรน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43324 1093010018          โรงเรียนบ้ำนควนคง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43325 1093010019          โรงเรียนวัดต ำนำน (วรพัฒนประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43326 1093010020          โรงเรียนบ้ำนทุ่งลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43327 1093010021          โรงเรียนวัดประจิมทิศำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43328 1093010022          โรงเรียนบ้ำนท่ำแค วันครู 2500 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43329 1093010023          โรงเรียนบ้ำนไสถ่ัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43330 1093010024          โรงเรียนวัดอภยำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43331 1093010025          โรงเรียนวัดโพธำวำส (ภิรมอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43332 1093010026          โรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43333 1093010027          โรงเรียนวัดอัมพวนำรำม(มิตรภำพท่ี89) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43334 1093010028          โรงเรียนวัดนำท่อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43335 1093010029          โรงเรียนวัดโคกแย้ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43336 1093010030          โรงเรียนบ้ำนนำโหนด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43337 1093010031          โรงเรียนวัดหัวหมอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43338 1093010032          โรงเรียนวัดบ่วงช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43339 1093010033          โรงเรียนบ้ำนต้นไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43340 1093010034          โรงเรียนวัดควนกรวด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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43341 1093010035          โรงเรียนบ้ำนแหลมยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43342 1093010036          โรงเรียนบ้ำนปรำงหมู่(ศรีวิทย์ศึกษำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43343 1093010037          โรงเรียนวัดเขำแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43344 1093010038          โรงเรียนวัดควนถบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43345 1093010039          โรงเรียนอนุบำลเมืองพัทลุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43346 1093010040          โรงเรียนวัดกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43347 1093010041          โรงเรียนวัดโอ่(ปิปผลิกประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43348 1093010042          โรงเรียนบ้ำนยำงยำยขลุย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43349 1093010043          โรงเรียนบ้ำนเตำปูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43350 1093010044          โรงเรียนวัดปำกประ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43351 1093010045          โรงเรียนวัดวิหำรเบิก (กำญจนำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43352 1093010046          โรงเรียนวัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43353 1093010047          โรงเรียนบ้ำนพน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43354 1093010048          โรงเรียนวัดเขำวงก์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43355 1093010049          โรงเรียนสำมัคคีอนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43356 1093010050          โรงเรียนบ้ำนนำทุ่งโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43357 1093010051          โรงเรียนบ้ำนป่ำแก่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43358 1093010052          โรงเรียนบ้ำนพูด กรป.กลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43359 1093010053          โรงเรียนบ้ำนคู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43360 1093010054          โรงเรียนบ้ำนควนประกอบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43361 1093010056          โรงเรียนบ้ำนหน้ำวัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43362 1093010057          โรงเรียนอนุบำลกงหรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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43363 1093010058          โรงเรียนบ้ำนทอนตรน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43364 1093010059          โรงเรียนบ้ำนวังปริง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43365 1093010060          โรงเรียนบ้ำนต้นประดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43366 1093010061          โรงเรียนวัดควนขี แรด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43367 1093010062          โรงเรียนวัดพังก่ิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43368 1093010063          โรงเรียนวัดหวัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43369 1093010064          โรงเรียนอนุบำลเขำชัยสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43370 1093010065          โรงเรียนวัดหัวเขำชัยสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43371 1093010068          โรงเรียนบ้ำนลำนช้ำง(มิตรภำพ 45) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43372 1093010069          โรงเรียนบ้ำนควนโคกยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43373 1093010070          โรงเรียนบ้ำนเทพรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43374 1093010071          โรงเรียนบ้ำนท่ำนำงพรหม (ธนำคำรกุรงเทพ 8) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43375 1093010072          โรงเรียนบ้ำนท่ำลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43376 1093010073          โรงเรียนบ้ำนนำหยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43377 1093010074          โรงเรียนวัดท่ำนำงพรหม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43378 1093010075          โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43379 1093010076          โรงเรียนวัดควนสำมโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43380 1093010077          โรงเรียนบ้ำนไสนำยขัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43381 1093010078          โรงเรียนวัดโพธิยำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43382 1093010079          โรงเรียนบ้ำนควนหมอทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43383 1093010080          โรงเรียนบ้ำนเกำะทองสม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43384 1093010081          โรงเรียนบ้ำนควนยวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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43385 1093010082          โรงเรียนวัดท่ำควำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43386 1093010083          โรงเรียนบ้ำนโคกม่วง (ด ำประชำอุทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43387 1093010084          โรงเรียนวัดบำงแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43388 1093010085          โรงเรียนวัดแหลมจองถนน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43389 1093010086          โรงเรียนวัดแตระ (ปำลำนุเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43390 1093010087          โรงเรียนวัดหำนโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43391 1093010088          โรงเรียนบ้ำนคลองขุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43392 1093010089          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 23 (วัดโคกโหนด) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43393 1093010091          โรงเรียนวัดสะทัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43394 1093010092          โรงเรียนวัดควนโก(ไพศำลประชำอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43395 1093010093          โรงเรียนบ้ำนแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43396 1093010094          โรงเรียนบ้ำนคลองใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43397 1093010095          โรงเรียนบ้ำนท่ำเชียด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43398 1093010096          โรงเรียนบ้ำนพรุนำยขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43399 1093010097          โรงเรียนบ้ำนทุ่งหนองสิบบำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43400 1093010098          โรงเรียนวัดตะโหมด (หมุนคณำนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43401 1093010099          โรงเรียนบ้ำนหัวช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43402 1093010100          โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43403 1093010101          โรงเรียนบ้ำนควนอินนอโม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43404 1093010102          โรงเรียนบ้ำนด่ำนโลด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43405 1093010103          โรงเรียนบ้ำนร่มโพธ์ิไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43406 1093010104          โรงเรียนบ้ำนแม่ขรี(สวิงประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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43407 1093010105          โรงเรียนวัดปลักปอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43408 1093010106          โรงเรียนบ้ำนควนขนุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43409 1093010107          โรงเรียนบ้ำนโคกวำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43410 1093010108          โรงเรียนบ้ำนควนพลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43411 1093010109          โรงเรียนวัดพิกุลทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43412 1093010110          โรงเรียนวัดไทรโกบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43413 1093010111          โรงเรียนบ้ำนหยีในสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43414 1093010112          โรงเรียนบ้ำนควนดินแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43415 1093010113          โรงเรียนบ้ำนใสอ้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43416 1093010114          โรงเรียนวัดหรังแคบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43417 1093010115          โรงเรียนวัดป่ำตอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43418 1093010116          โรงเรียนอนุบำลควนขนุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43419 1093010117          โรงเรียนบ้ำนโคกโดน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43420 1093010118          โรงเรียนวัดทะเลน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43421 1093010119          โรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชำสรรค์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43422 1093010120          โรงเรียนบ้ำนหัวป่ำเขียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43423 1093010121          โรงเรียนวัดโคกศักด์ิ (เซี ยนประชำรัฐ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43424 1093010122          โรงเรียนบ้ำนขันหมู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43425 1093010123          โรงเรียนวัดเกำะยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43426 1093010124          โรงเรียนวัดลำนแซะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43427 1093010125          โรงเรียนวัดโงกน  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43428 1093010126          โรงเรียนวัดพังดำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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43429 1093010127          โรงเรียนวัดเขำโพรกเพลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43430 1093010128          โรงเรียนวัดควนปันตำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43431 1093010129          โรงเรียนวัดสุนทรำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43432 1093010130          โรงเรียนบ้ำนปำกสระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43433 1093010131          โรงเรียนบ้ำนส ำนักกอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43434 1093010132          โรงเรียนบ้ำนใสหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43435 1093010133          โรงเรียนชุมชนบ้ำนควนปริง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43436 1093010134          โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43437 1093010135          โรงเรียนทุ่งยำงเปล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43438 1093010136          โรงเรียนบ้ำนระหว่ำงควน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43439 1093010137          โรงเรียนบ้ำนเขำพนม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43440 1093010138          โรงเรียนบ้ำนธรรมเถียร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43441 1093010139          โรงเรียนบ้ำนควนพนำงตุง (สินประชำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43442 1093010140          โรงเรียนวัดไทรงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43443 1093010141          โรงเรียนบ้ำนชำยคลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43444 1093010142          โรงเรียนบ้ำนท่ำช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43445 1093010143          โรงเรียนวัดเขำป้ำเจ้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43446 1093010144          โรงเรียนวัดควนแพรกหำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43447 1093010145          โรงเรียนวัดเขำอ้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43448 1093010146          โรงเรียนวัดดอนศำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43449 1093010147          โรงเรียนวัดเขำทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43450 1093010148          โรงเรียนวัดบ้ำนสวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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43451 1093010149          โรงเรียนวัดประดู่เรียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43452 1093010150          โรงเรียนวัดแหลมโตนด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43453 1093010151          โรงเรียนบ้ำนเตง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43454 1093010152          โรงเรียนวัดสุภำษิตำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43455 1093010153          โรงเรียนวัดแหลมดินสอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43456 1093010154          โรงเรียนบ้ำนท่ำเนียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43457 1093010155          โรงเรียนบ้ำนเกำะนำงค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43458 1093010156          โรงเรียนบ้ำนเกำะนำงค ำเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43459 1093010157          โรงเรียนบ้ำนเกำะหมำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43460 1093010158          โรงเรียนบ้ำนเกำะเสือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43461 1093010159          โรงเรียนบ้ำนปำกบำงนำครำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43462 1093010160          โรงเรียนบ้ำนเกำะโคบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43463 1093010161          โรงเรียนบ้ำนท่ำวำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43464 1093010162          โรงเรียนบ้ำนช่องฟืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43465 1093010163          โรงเรียนวัดบ้ำนแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43466 1093010164          โรงเรียนบ้ำนโคกทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43467 1093010165          โรงเรียนวัดไทรพอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43468 1093010166          โรงเรียนวัดควนเผยอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43469 1093010167          โรงเรียนบ้ำนดอนประดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43470 1093010168          โรงเรียนวัดหัวควน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43471 1093010169          โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิ (ชุมคณำนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43472 1093010170          โรงเรียนอนุบำลปำกพะยูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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43473 1093010171          โรงเรียนปำกพะยูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43474 1093010172          โรงเรียนวัดโรจนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43475 1093010173          โรงเรียนวัดฝำละมี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43476 1093010174          โรงเรียนบ้ำนควนพระสำครินทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43477 1093010175          โรงเรียนบ้ำนแหลม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43478 1093010176          โรงเรียนวัดบำงขวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43479 1093010177          โรงเรียนบ้ำนบำงมวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43480 1093010178          โรงเรียนวัดพระเกิด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43481 1093010179          โรงเรียนวัดควนนำงพิมพ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43482 1093010180          โรงเรียนบ้ำนม่วงทวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43483 1093010181          โรงเรียนบ้ำนหำรเทำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43484 1093010182          โรงเรียนส ำนักสงฆ์ห้วยเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43485 1093010183          โรงเรียนบ้ำนทะเลเหมียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43486 1093010184          โรงเรียนบ้ำนควนนกหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43487 1093010185          โรงเรียนบ้ำนเขำปู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43488 1093010186          โรงเรียนบ้ำนเหรียงงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43489 1093010187          โรงเรียนวัดใสประดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43490 1093010188          โรงเรียนชุณหะวัณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43491 1093010189          โรงเรียนวัดโพรงงู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43492 1093010190          โรงเรียนบ้ำนไทรทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43493 1093010191          โรงเรียนอนุบำลศรีบรรพต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43494 1093010192          โรงเรียนบ้ำนโหล๊ะเร็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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43495 1093010193          โรงเรียนวัดตะแพน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43496 1093010194          โรงเรียนบ้ำนสวนโหนด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43497 1093010196          โรงเรียนบ้ำนหัสคุณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43498 1093010197          โรงเรียนวัดควนเพ็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43499 1093010198          โรงเรียนบ้ำนควนแหวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43500 1093010199          โรงเรียนวัดโคกตะเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43501 1093010200          โรงเรียนวัดพรุพ้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43502 1093010201          โรงเรียนบ้ำนควนหินแท่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43503 1093010202          โรงเรียนบ้ำนทุ่งคลองควำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43504 1093010203          โรงเรียนบ้ำนโหล๊ะหำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43505 1093010204          โรงเรียนบ้ำนยำงขำคีม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43506 1093010205          โรงเรียนบ้ำนทุ่งนำรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43507 1093010206          โรงเรียนบ้ำนห้วยทรำย (มิตรภำพท่ี 150) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43508 1093010207          โรงเรียนวัดป่ำบอนต่ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43509 1093010208          โรงเรียนอนุบำลป่ำบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43510 1093010209          โรงเรียนวัดท่ำดินแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43511 1093010210          โรงเรียนบ้ำนน  ำตก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43512 1093010211          โรงเรียนวัดควนเค่ียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43513 1093010213          โรงเรียนบ้ำนหนองธง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43514 1093010214          โรงเรียนมิตรมวลชน 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43515 1093010215          โรงเรียนบ้ำนเหมืองตะก่ัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43516 1093010216          โรงเรียนบ้ำนโคกสัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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43517 1093010217          โรงเรียนวัดลอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43518 1093010218          โรงเรียนบ้ำนต้นสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43519 1093010219          โรงเรียนวัดรัตนวรำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43520 1093010220          โรงเรียนวัดสังฆวรำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43521 1093010221          โรงเรียนวัดปัณณำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43522 1093010222          โรงเรียนบ้ำนหูแร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43523 1093010223          โรงเรียนอนุบำลบำงแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43524 1093010224          โรงเรียนบ้ำนหำดไข่เต่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43525 1093010225          โรงเรียนวัดนำปะขอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43526 1093010226          โรงเรียนวัดโตนด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43527 1093010227          โรงเรียนวัดนำหม่อม (เชนวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43528 1093010228          โรงเรียนบ้ำนปำกพล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43529 1093010229          โรงเรียนประชำรัฐบ ำรุง 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43530 1093010230          โรงเรียนวัดคลองใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43531 1093010231          โรงเรียนบ้ำนห้วยกรวด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43532 1093010232          โรงเรียนบ้ำนปำกเหมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43533 1093010233          โรงเรียนบ้ำนไสเลียบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43534 1093010234          โรงเรียนบ้ำนโหล๊ะท่อม (รำษฎร์พิพัฒน์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43535 1093010235          โรงเรียนบ้ำนเนินทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43536 1093010236          โรงเรียนบ้ำนศำลำน  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43537 1093010237          โรงเรียนบ้ำนบ่อทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43538 1093010238          โรงเรียนบ้ำนตล่ิงชัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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43539 1093010239          โรงเรียนอนุบำลป่ำพะยอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43540 1093010240          โรงเรียนบ้ำนไสกุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43541 1093010241          โรงเรียนบ้ำนลำนข่อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43542 1093010242          โรงเรียนบ้ำนทุ่งชุมพล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43543 1093010243          โรงเรียนบ้ำนห้วยน  ำด ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43544 1093010244          โรงเรียนบ้ำนห้วยศรีเกษร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43545 1093010245          โรงเรียนบ้ำนถ  ำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43546 1093010246          โรงเรียนบ้ำนขัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43547 1093010247          โรงเรียนอนุบำลศรีนครินทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43548 1093010248          โรงเรียนวัดทุ่งยำว (ศิริรำษฎร์สำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43549 1093010249          โรงเรียนบ้ำนควนดินสอ (กรป.กลำงอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43550 1093010250          โรงเรียนวัดบ้ำนนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43551 1093010251          โรงเรียนวัดล ำใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43552 1093010252          โรงเรียนบ้ำนนำวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43553 1093010253          โรงเรียนบ้ำนโตน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43554 1093010254          โรงเรียนวัดเกษตรนิคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43555 1093010255          โรงเรียนบ้ำนโหละหนุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43556 1093010256          โรงเรียนบ้ำนอ่ำงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43557 1093010257          โรงเรียนวัดร่มเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43558 1093012001          โรงเรียนพัทลุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43559 1093012002          โรงเรียนพัทลุงพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43560 1093012003          โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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43561 1093012004          โรงเรียนประภัสสรรังสิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43562 1093012005          โรงเรียนวชิรธรรมสถิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43563 1093012006          โรงเรียนสตรีพัทลุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43564 1093012007          โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์พัทลุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43565 1093012008          โรงเรียนกงหรำพิชำกร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43566 1093012009          โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43567 1093012010          โรงเรียนหำนโพธ์ิพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43568 1093012011          โรงเรียนประชำบ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43569 1093012012          โรงเรียนตะโหมด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43570 1093012013          โรงเรียนควนขนุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43571 1093012014          โรงเรียนพนำงตุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43572 1093012015          โรงเรียนดอนศำลำน ำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43573 1093012016          โรงเรียนปัญญำวุธ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43574 1093012017          โรงเรียนควนพระสำครินทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43575 1093012018          โรงเรียนปำกพะยูนพิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43576 1093012019          โรงเรียนหำรเทำรังสีประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43577 1093012020          โรงเรียนศรีบรรพตพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43578 1093012021          โรงเรียนตะแพนพิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43579 1093012022          โรงเรียนป่ำบอนพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43580 1093012023          โรงเรียนบำงแก้วพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43581 1093012024          โรงเรียนป่ำพะยอมพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43582 1093012025          โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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43583 1093012026          โรงเรียนเขำชัยสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43584 1093012027          โรงเรียนนำขยำดวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43585 1093012028          โรงเรียนอุดมวิทยำยน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43586 1093012029          โรงเรียนมัธยมเกำะหมำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43587 1094010001          โรงเรียนบ้ำนกำแลบือซำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43588 1094010002          โรงเรียนชุมชนบ้ำนกะมิยอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43589 1094010003          โรงเรียนบ้ำนสระมำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43590 1094010004          โรงเรียนบ้ำนคลองมำนิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43591 1094010005          โรงเรียนชุมชนบ้ำนตะลุโบะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43592 1094010006          โรงเรียนบ้ำนจะรังบองอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43593 1094010007          โรงเรียนบ้ำนตันหยงลุโละ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43594 1094010008          โรงเรียนชุมชนบ้ำนกรือเซะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43595 1094010009          โรงเรียนเมืองปัตตำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43596 1094010010          โรงเรียนบ้ำนกูวิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43597 1094010011          โรงเรียนชุมชนบ้ำนยูโย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43598 1094010012          โรงเรียนบ้ำนบำนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43599 1094010013          โรงเรียนบ้ำนจือโระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43600 1094010014          โรงเรียนบ้ำนปำเระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43601 1094010015          โรงเรียนชุมชนบ้ำนสะนิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43602 1094010016          โรงเรียนบ้ำนลดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43603 1094010017          โรงเรียนบ้ำนกำฮง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43604 1094010018          โรงเรียนบ้ำนปะกำลิมำปุโระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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43605 1094010019          โรงเรียนบ้ำนกือยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43606 1094010020          โรงเรียนบ้ำนกอแลบีเละ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43607 1094010021          โรงเรียนบ้ำนปะกำฮะรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43608 1094010022          โรงเรียนบ้ำนบำรำเฮำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43609 1094010023          โรงเรียนชุมชนบ้ำนปูยุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43610 1094010024          โรงเรียนบ้ำนรำมง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43611 1094010025          โรงเรียนบ้ำนรูสะมิแล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43612 1094010026          โรงเรียนอนุบำลปัตตำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43613 1094010027          โรงเรียนบ้ำนบำงปลำหมอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43614 1094010028          โรงเรียนบ้ำนสะบำรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43615 1094010029          โรงเรียนวัดควน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43616 1094010030          โรงเรียนวัดมหิงษำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43617 1094010031          โรงเรียนบ้ำนมะรวด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43618 1094010032          โรงเรียนบ้ำนดอน (นุ้ยนิธยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43619 1094010033          โรงเรียนบ้ำนรำวอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43620 1094010034          โรงเรียนบ้ำนคลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43621 1094010035          โรงเรียนบ้ำนทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43622 1094010036          โรงเรียนบ้ำนท่ำข้ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43623 1094010037          โรงเรียนบ้ำนท่ำน  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43624 1094010038          โรงเรียนบ้ำนท่ำน  ำตะวันออก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43625 1094010039          โรงเรียนบ้ำนท่ำน  ำตะวันตก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43626 1094010040          โรงเรียนบ้ำนบำงมะรวด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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43627 1094010041          โรงเรียนบ้ำนท่ำชะเมำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43628 1094010042          โรงเรียนบ้ำนบ่ออิฐ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43629 1094010043          โรงเรียนวัดศรีสุดำจันทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43630 1094010044          โรงเรียนบ้ำนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43631 1094010045          โรงเรียนบ้ำนนอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43632 1094010046          โรงเรียนบ้ำนปุลำมำวอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43633 1094010047          โรงเรียนบ้ำนหัวคลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43634 1094010048          โรงเรียนบ้ำนน  ำบ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43635 1094010049          โรงเรียนบ้ำนเตรำะหัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43636 1094010050          โรงเรียนบ้ำนท่ำสู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43637 1094010051          โรงเรียนบ้ำนบำงหมู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43638 1094010052          โรงเรียนบ้ำนคลองต่ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43639 1094010053          โรงเรียนบ้ำนปะนำเระ (รัฐอุทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43640 1094010054          โรงเรียนบ้ำนคำโต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43641 1094010055          โรงเรียนบ้ำนพ่อม่ิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43642 1094010056          โรงเรียนบ้ำนเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43643 1094010057          โรงเรียนบ้ำนปำยอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43644 1094010058          โรงเรียนบ้ำนโตะบำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43645 1094010059          โรงเรียนบ้ำนละอำร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43646 1094010060          โรงเรียนบ้ำนแซะโมะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43647 1094010061          โรงเรียนบ้ำนลำนช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43648 1094010062          โรงเรียนบ้ำนเจำะกือแย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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43649 1094010063          โรงเรียนบ้ำนตะบิ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43650 1094010064          โรงเรียนบ้ำนกะลำพอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43651 1094010065          โรงเรียนบ้ำน? ือดัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43652 1094010066          โรงเรียนบ้ำนชะเมำสำมต้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43653 1094010067          โรงเรียนบ้ำนบำโงมูลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43654 1094010068          โรงเรียนบ้ำนพอเหมำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43655 1094010069          โรงเรียนชุมชนบ้ำนทุ่งคล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43656 1094010070          โรงเรียนชุมชนบ้ำนบำงเก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43657 1094010071          โรงเรียนบ้ำนป่ำทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43658 1094010072          โรงเรียนบ้ำนบำโงยือริง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43659 1094010073          โรงเรียนบ้ำนบือเระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43660 1094010074          โรงเรียนบ้ำนบน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43661 1094010075          โรงเรียนบ้ำนบำเลำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43662 1094010076          โรงเรียนบ้ำนทุ่งเค็จ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43663 1094010077          โรงเรียนบ้ำนจ่ำกอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43664 1094010078          โรงเรียนชุมชนวัดถัมภำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43665 1094010079          โรงเรียนบ้ำนจะเฆ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43666 1094010080          โรงเรียนวัดโบกขรณี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43667 1094010081          โรงเรียนชุมชนบ้ำนแป้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43668 1094010082          โรงเรียนบ้ำนละหำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43669 1094010083          โรงเรียนบ้ำนกำหงษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43670 1094010084          โรงเรียนบ้ำนทุ่งกินนร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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43671 1094010085          โรงเรียนชุมชนบ้ำนมะนังดำล ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43672 1094010086          โรงเรียนบ้ำนป่ำม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43673 1094010087          โรงเรียนชุมชนบ้ำนละหำรมิตรภำพท่ี 113 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43674 1094010088          โรงเรียนบ้ำนช่องแมว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43675 1094010089          โรงเรียนบ้ำนวังไชย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43676 1094010090          โรงเรียนบ้ำนป่ำไหม้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43677 1094010091          โรงเรียนบ้ำนละเวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43678 1094010092          โรงเรียนบ้ำนรังมดแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43679 1094010093          โรงเรียนบ้ำนตะโละไกรทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43680 1094010094          โรงเรียนบ้ำนท่ำช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43681 1094010095          โรงเรียนวัดสำรวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43682 1094010096          โรงเรียนบ้ำนโคกนิบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43683 1094010097          โรงเรียนบ้ำนปลักแตน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43684 1094010098          โรงเรียนวัดโชติรส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43685 1094010100          โรงเรียนบ้ำนกระจูด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43686 1094010101          โรงเรียนบ้ำนมะปริง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43687 1094010102          โรงเรียนบ้ำนจะรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43688 1094010103          โรงเรียนบ้ำนตูเวำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43689 1094010104          โรงเรียนบ้ำนดูซงปำแย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43690 1094010105          โรงเรียนบ้ำนตะโละ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43691 1094010106          โรงเรียนชุมชนวัดป่ำศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43692 1094010107          โรงเรียนชุมชนวัดปิยำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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43693 1094010108          โรงเรียนชุมชนบ้ำนปำตำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43694 1094010109          โรงเรียนบ้ำนท่ำกุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43695 1094010110          โรงเรียนบ้ำนท่ำด่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43696 1094010111          โรงเรียนบ้ำนท่ำพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43697 1094010112          โรงเรียนบ้ำนยือริง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43698 1094010113          โรงเรียนบ้ำนตันหยงดำลอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43699 1094010114          โรงเรียนบ้ำนตือระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43700 1094010115          โรงเรียนบ้ำนเฑียรยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43701 1094010116          โรงเรียนบ้ำนฝำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43702 1094010117          โรงเรียนบ้ำนบำกง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43703 1094010118          โรงเรียนบ้ำนใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43704 1094010119          โรงเรียนบ้ำนตำลีอำยร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43705 1094010120          โรงเรียนชุมชนบ้ำนตำแกะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43706 1094010121          โรงเรียนบ้ำนบำงปู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43707 1094010122          โรงเรียนบ้ำนบือเจำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43708 1094010123          โรงเรียนบ้ำนจำแบปะมิตรภำพท่ี 197 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43709 1094010124          โรงเรียนบ้ำนโต๊ะตีเต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43710 1094010125          โรงเรียนบ้ำนบำโลย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43711 1094010126          โรงเรียนบ้ำนตำหมน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43712 1094010127          โรงเรียนบ้ำนปุลำกง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43713 1094010128          โรงเรียนบ้ำนตันหยง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43714 1094010129          โรงเรียนบ้ำนดำลอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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43715 1094010130          โรงเรียนบ้ำนชะเอำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43716 1094010131          โรงเรียนยะหร่ิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43717 1094010132          โรงเรียนบ้ำนยำมูเฉลิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43718 1094010133          โรงเรียนบ้ำนมูหลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43719 1094010134          โรงเรียนชุมชนบ้ำนสำบัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43720 1094010135          โรงเรียนบ้ำนหนองแรต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43721 1094010136          โรงเรียนบ้ำนแบรอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43722 1094010137          โรงเรียนบ้ำนลำงำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43723 1094010138          โรงเรียนบ้ำนบูดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43724 1094010139          โรงเรียนบ้ำนตะโละสะมีแล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43725 1094010140          โรงเรียนบ้ำนดำโต๊ะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43726 1094010141          โรงเรียนบ้ำนวังกะพ้อ เพียรอนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43727 1094010142          โรงเรียนบ้ำนกะรุบี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43728 1094010143          โรงเรียนบ้ำนบำโงยือแบ็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43729 1094010144          โรงเรียนบ้ำนอุแตบือรำแง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43730 1094010145          โรงเรียนบ้ำนตะโละดำรำมัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43731 1094010146          โรงเรียนบ้ำนบีติง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43732 1094010147          โรงเรียนบ้ำนบือแต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43733 1094010148          โรงเรียนบ้ำนปล่องหอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43734 1094010149          โรงเรียนบ้ำนมือลอ (มะอำแดอุทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43735 1094010150          โรงเรียนบ้ำนมะกอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43736 1094010151          โรงเรียนบ้ำนมะแนดำแล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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43737 1094010152          โรงเรียนบ้ำนโลทู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43738 1094012001          โรงเรียนเบญจมรำชูทิศ จังหวัดปัตตำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43739 1094012002          โรงเรียนเดชะปัตตนยำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43740 1094012003          โรงเรียนท่ำข้ำมวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43741 1094012004          โรงเรียนวุฒิชัยวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43742 1094012005          โรงเรียนสำยบุรี(แจ้งประชำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43743 1094012006          โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43744 1094012007          โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43745 1094012008          โรงเรียนวังกะพ้อพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43746 1094020001          โรงเรียนบ้ำนควนโนรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43747 1094020002          โรงเรียนบ้ำนตุปะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43748 1094020003          โรงเรียนบ้ำนป่ำไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43749 1094020004          โรงเรียนวัดภมรคติวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43750 1094020005          โรงเรียนบ้ำนโคกโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43751 1094020006          โรงเรียนบ้ำนสำมยอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43752 1094020007          โรงเรียนบ้ำนท่ำคลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43753 1094020008          โรงเรียนบ้ำนทุ่งยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43754 1094020009          โรงเรียนบ้ำนโคกต้นสะตอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43755 1094020010          โรงเรียนวัดบันลือคชำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43756 1094020011          โรงเรียนบ้ำนควนลังงำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43757 1094020012          โรงเรียนวัดทรำยขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43758 1094020013          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองโคกโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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43759 1094020014          โรงเรียนบ้ำนท่ำเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43760 1094020015          โรงเรียนบ้ำนควนแตน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43761 1094020016          โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้ำงให้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43762 1094020017          โรงเรียนวัดอรัญวำสิกำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43763 1094020018          โรงเรียนบ้ำนเกำะตำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43764 1094020019          โรงเรียนบ้ำนนำเกตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43765 1094020020          โรงเรียนบ้ำนคลองช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43766 1094020021          โรงเรียนบ้ำนควนลำแม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43767 1094020022          โรงเรียนบ้ำนบำโงฆำดิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43768 1094020023          โรงเรียนบ้ำนชะเมำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43769 1094020024          โรงเรียนวัดนำประดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43770 1094020025          โรงเรียนบ้ำนนำประดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43771 1094020026          โรงเรียนบ้ำนควนประ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43772 1094020027          โรงเรียนบ้ำนยำงแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43773 1094020028          โรงเรียนวัดนิคมสถิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43774 1094020029          โรงเรียนวัดสุนทรวำรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43775 1094020030          โรงเรียนบ้ำนล้อแตก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43776 1094020031          โรงเรียนวัดธนำภิมุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43777 1094020032          โรงเรียนบ้ำนคลองหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43778 1094020033          โรงเรียนบ้ำนโผงโผง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43779 1094020034          โรงเรียนบ้ำนบำเงง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43780 1094020035          โรงเรียนบ้ำนป่ำบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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43781 1094020036          โรงเรียนบ้ำนนำค้อเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43782 1094020037          โรงเรียนบ้ำนนำค้อกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43783 1094020038          โรงเรียนบ้ำนดอนเค็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43784 1094020039          โรงเรียนบ้ำนนำค้อใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43785 1094020041          โรงเรียนวัดมะกรูด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43786 1094020042          โรงเรียนบ้ำนเกำะเปำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43787 1094020043          โรงเรียนบ้ำนใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43788 1094020044          โรงเรียนบ้ำนคอลอตันหยง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43789 1094020045          โรงเรียนบ้ำนกำแลกุมิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43790 1094020046          โรงเรียนบ้ำนตลำดนัดต้นสะท้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43791 1094020047          โรงเรียนบ้ำนโคกโตนด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43792 1094020048          โรงเรียนบ้ำนดอนรัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43793 1094020049          โรงเรียนบ้ำนปะกำจินอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43794 1094020050          โรงเรียนบ้ำนเปียะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43795 1094020051          โรงเรียนบ้ำนบำโงกำเซำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43796 1094020052          โรงเรียนบ้ำนโคกหมัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43797 1094020053          โรงเรียนวัดมุจลินทวำปีวิหำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43798 1094020054          โรงเรียนประชำอุทิศบ้ำนโคกม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43799 1094020055          โรงเรียนบ้ำนปะกำลือสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43800 1094020056          โรงเรียนบ้ำนปำกบำงตำวำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43801 1094020057          โรงเรียนบ้ำนปรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43802 1094020058          โรงเรียนบ้ำนเกำะหม้อแกง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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43803 1094020059          โรงเรียนบ้ำนท่ำยำมู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43804 1094020060          โรงเรียนบ้ำนบำงรำพำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43805 1094020061          โรงเรียนบ้ำนท่ำก ำช ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43806 1094020062          โรงเรียนบ้ำนตันหยงเปำว์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43807 1094020063          โรงเรียนวัดสุวรรณำกร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43808 1094020064          โรงเรียนบ้ำนควนดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43809 1094020065          โรงเรียนบ้ำนปะแดลำงำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43810 1094020066          โรงเรียนบ้ำนไผ่มัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43811 1094020067          โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้ำนดอนยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43812 1094020068          โรงเรียนบ้ำนควนคูหำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43813 1094020069          โรงเรียนบ้ำนบำงทัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43814 1094020070          โรงเรียนบ้ำนดอนนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43815 1094020071          โรงเรียนรัชดำภิเษก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43816 1094020072          โรงเรียนบ้ำนตลำดนัดคลองขุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43817 1094020073          โรงเรียนบ้ำนสำยหมอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43818 1094020074          โรงเรียนบ้ำนแคนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43819 1094020075          โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43820 1094020076          โรงเรียนบ้ำนกำหยี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43821 1094020077          โรงเรียนพัฒนศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43822 1094020078          โรงเรียนบ้ำนค่ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43823 1094020079          โรงเรียนบ้ำนยำบี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43824 1094020080          โรงเรียนบ้ำนน  ำด ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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43825 1094020082          โรงเรียนบ้ำนคลองช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43826 1094020083          โรงเรียนบ้ำนมะพร้ำวต้นเดียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43827 1094020084          โรงเรียนบ้ำนทุ่งโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43828 1094020085          โรงเรียนบ้ำนกระเสำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43829 1094020086          โรงเรียนบ้ำนลำงสำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43830 1094020087          โรงเรียนบ้ำนกระหวะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43831 1094020088          โรงเรียนบ้ำนรำวอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43832 1094020089          โรงเรียนบ้ำนแขนท้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43833 1094020090          โรงเรียนบ้ำนเกำะจัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43834 1094020091          โรงเรียนบ้ำนคลองช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43835 1094020092          โรงเรียนบ้ำนตรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43836 1094020093          โรงเรียนบ้ำนเขำวัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43837 1094020094          โรงเรียนบ้ำนดูวำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43838 1094020095          โรงเรียนบ้ำนถนน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43839 1094020096          โรงเรียนบ้ำนมะหุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43840 1094020097          โรงเรียนบ้ำนควนหยี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43841 1094020098          โรงเรียนบ้ำนบูดน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43842 1094020099          โรงเรียนบ้ำนบำโง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43843 1094020100          โรงเรียนบ้ำนปำนัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43844 1094020101          โรงเรียนมำยอ (สถิตย์ภูผำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43845 1094020102          โรงเรียนบ้ำนปำลัส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43846 1094020103          โรงเรียนบ้ำนด่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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43847 1094020104          โรงเรียนบ้ำนบำละแต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43848 1094020105          โรงเรียนชุมชนบ้ำนเมืองยอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43849 1094020106          โรงเรียนบ้ำนตะบิงตีงี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43850 1094020107          โรงเรียนบ้ำนน  ำใส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43851 1094020108          โรงเรียนบ้ำนเจำะบำแน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43852 1094020109          โรงเรียนบ้ำนบูเกะกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43853 1094020110          โรงเรียนบ้ำนสะก ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43854 1094020111          โรงเรียนบ้ำนกูบังบำเดำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43855 1094020112          โรงเรียนบ้ำนกูวิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43856 1094020113          โรงเรียนบ้ำนสมำหอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43857 1094020114          โรงเรียนบ้ำนบำตะกูโบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43858 1094020115          โรงเรียนบ้ำนแลแวะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43859 1094020116          โรงเรียนบ้ำนตะโละแมะนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43860 1094020117          โรงเรียนบ้ำนน  ำด ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43861 1094020118          โรงเรียนบ้ำนปำกู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43862 1094020119          โรงเรียนพระรำชประสงค์บ้ำนทรำยขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43863 1094020120          โรงเรียนชุมชนบ้ำนปำแดปำลัส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43864 1094020121          โรงเรียนบ้ำนมะนังยง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43865 1094020122          โรงเรียนบ้ำนเขำดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43866 1094020123          โรงเรียนบ้ำนพิเทน(วันครู 2502) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43867 1094020124          โรงเรียนบ้ำนโต๊ะชูด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43868 1094020125          โรงเรียนบ้ำนตือเบำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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43869 1094020126          โรงเรียนบ้ำนบือจะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43870 1094020127          โรงเรียนตลำดปรีกี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43871 1094020128          โรงเรียนบ้ำนกระโด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43872 1094020129          โรงเรียนบ้ำนสำยชล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43873 1094020130          โรงเรียนบ้ำนละหำรยำมู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43874 1094020131          โรงเรียนบ้ำนสำยชล (สำขำกูแบสีรำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43875 1094020132          โรงเรียนบ้ำนโคกขี เหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43876 1094020133          โรงเรียนบ้ำนเขำตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43877 1094020134          โรงเรียนบ้ำนอินทนิล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43878 1094020135          โรงเรียนชุมชนบ้ำนต้นสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43879 1094020136          โรงเรียนบ้ำนบินยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43880 1094020137          โรงเรียนบ้ำนกำแลสะนอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43881 1094020138          โรงเรียนวัดโคกหญ้ำคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43882 1094020139          โรงเรียนบ้ำนบรำโอ (สำขำกูนิง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43883 1094020140          โรงเรียนบ้ำนบูโกะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43884 1094020141          โรงเรียนบ้ำนบรำโอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43885 1094020142          โรงเรียนชุมชนบ้ำนบือแนปีแน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43886 1094020143          โรงเรียนบ้ำนประจัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43887 1094020144          โรงเรียนตลำดนัดบำซำเอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43888 1094020145          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 52 (ชุมชนบ้ำนต้นไพ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43889 1094020146          โรงเรียนบ้ำนต้นแซะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43890 1094020147          โรงเรียนตลำดนัดต้นมะขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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43891 1094020148          โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43892 1094020149          โรงเรียนชุมชนบ้ำนพงสตำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43893 1094020150          โรงเรียนบ้ำนต้นทุเรียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43894 1094020151          โรงเรียนบ้ำนกรือเซะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43895 1094020152          โรงเรียนบ้ำนยะรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43896 1094020153          โรงเรียนบ้ำนระแว้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43897 1094020154          โรงเรียนต้นพิกุล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43898 1094020155          โรงเรียนวัดเกำะหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43899 1094020156          โรงเรียนบ้ำนศำลำสอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43900 1094020157          โรงเรียนบ้ำนสิเดะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43901 1094020158          โรงเรียนบ้ำนอีบุ๊ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43902 1094020159          โรงเรียนบ้ำนบำกง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43903 1094020160          โรงเรียนบ้ำนอำโห ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43904 1094020161          โรงเรียนชุมชนบ้ำนสะนอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43905 1094020162          โรงเรียนบ้ำนคำงำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43906 1094020163          โรงเรียนบ้ำนต้นโตนด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43907 1094020164          โรงเรียนบ้ำนวังกว้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43908 1094020165          โรงเรียนบ้ำนควนแปลงงู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43909 1094020166          โรงเรียนบ้ำนม่วงเตี ย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43910 1094020167          โรงเรียนบ้ำนปลักปรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43911 1094020168          โรงเรียนบ้ำนคูระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43912 1094020169          โรงเรียนบ้ำนตันหยง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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43913 1094020170          โรงเรียนวัดบุพนิมิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43914 1094020171          โรงเรียนบ้ำนโคกเหรียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43915 1094020172          โรงเรียนวัดป่ำสวย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43916 1094020173          โรงเรียนบ้ำนคลองทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43917 1094022001          โรงเรียนรำชมุนีรังสฤษฏ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43918 1094022002          โรงเรียนโพธ์ิคีรีรำชศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43919 1094022003          โรงเรียนปทุมคงคำอนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43920 1094022004          โรงเรียนยำบีบรรณวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43921 1094022005          โรงเรียนศิริรำษฏร์สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43922 1094022006          โรงเรียนทุ่งยำงแดงพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43923 1094022007          โรงเรียนประตูโพธ์ิวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43924 1094022008          โรงเรียนสะนอพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43925 1094022009          โรงเรียนแม่ลำนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43926 1094300346          โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๔๐ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43927 1094300347          โรงเรียนพระรำชด ำริ (ศูนย์ครูใต้) จังหวัดปัตตำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43928 1095010001          โรงเรียนบ้ำนเบญญำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43929 1095010002          โรงเรียนบ้ำนตำเซะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43930 1095010003          โรงเรียนศรีพัฒนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43931 1095010004          โรงเรียนวังธรำธิปวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43932 1095010005          โรงเรียนบ้ำนท่ำสำป ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43933 1095010006          โรงเรียนบ้ำนลิมุด (บุญชอบ สำครินทร์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43934 1095010007          โรงเรียนบ้ำนสำคอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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43935 1095010008          โรงเรียนบ้ำนตำมตะวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43936 1095010009          โรงเรียนบ้ำนกะตูปะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43937 1095010010          โรงเรียนประชำอุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43938 1095010011          โรงเรียนบ้ำนพงยือไร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43939 1095010012          โรงเรียนบ้ำนรั วตะวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43940 1095010013          โรงเรียนบ้ำนจือนือแร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43941 1095010014          โรงเรียนบ้ำนบุดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43942 1095010015          โรงเรียนบ้ำนบุเกะคละ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43943 1095010016          โรงเรียนสำมแยกบ้ำนเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43944 1095010017          โรงเรียนสลำกกินแบ่งสงเครำะห์ 134 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43945 1095010018          โรงเรียนบ้ำนไทรงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43946 1095010019          โรงเรียนคุรุชนพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43947 1095010020          โรงเรียนบ้ำนพร่อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43948 1095010021          โรงเรียนบ้ำนตำสำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43949 1095010022          โรงเรียนบ้ำนจำหนัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43950 1095010023          โรงเรียนบ้ำนปำโจ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43951 1095010024          โรงเรียนบ้ำนยะลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43952 1095010025          โรงเรียนบ้ำนยุโป (รุ่งวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43953 1095010026          โรงเรียนวัดชมพูสถิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43954 1095010027          โรงเรียนบ้ำนคลองทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43955 1095010028          โรงเรียนบ้ำนทุ่งเหรียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43956 1095010029          โรงเรียนบ้ำนบำโด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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43957 1095010030          โรงเรียนวัดล ำพะยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43958 1095010031          โรงเรียนบ้ำนต้นหยี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43959 1095010032          โรงเรียนบ้ำนเหนือ (วัดล ำพะยำ 2) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43960 1095010033          โรงเรียนวัดล ำใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43961 1095010034          โรงเรียนบ้ำนตลำดล ำใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43962 1095010035          โรงเรียนบ้ำนทุ่งคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43963 1095010036          โรงเรียนบ้ำนตลำดล ำใหม่ สำขำบ้ำนป่ำพ้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43964 1095010037          โรงเรียนบ้ำนปอเยำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43965 1095010038          โรงเรียนบ้ำนบำตัน (ฟรอยด์รอสอนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43966 1095010039          โรงเรียนบ้ำนตำโละ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43967 1095010040          โรงเรียนบ้ำนบุรินทร์ (บุญชอบ สำครินทร์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43968 1095010041          โรงเรียนอนุบำลยะลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43969 1095010042          โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43970 1095010043          โรงเรียนบ้ำนเบอเส้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43971 1095010044          โรงเรียนบ้ำนธำรน  ำผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43972 1095010045          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 24 (บำโงยบำแด) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43973 1095010046          โรงเรียนบ้ำนนิบงพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43974 1095010047          โรงเรียนบ้ำนถ  ำศิลป์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43975 1095010048          โรงเรียนวัดหน้ำถ  ำ (พุทธไสยำนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43976 1095010049          โรงเรียนบ้ำนกอตอตือระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43977 1095010050          โรงเรียนบ้ำนคูวอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43978 1095010051          โรงเรียนบ้ำนกำดือแป ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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43979 1095010052          โรงเรียนบ้ำนรำมัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43980 1095010053          โรงเรียนบ้ำนบือยอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43981 1095010054          โรงเรียนบ้ำนพอแม็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43982 1095010055          โรงเรียนบ้ำนกำลอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43983 1095010056          โรงเรียนธำรแร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43984 1095010057          โรงเรียนบ้ำนกำลูปัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43985 1095010058          โรงเรียนคุรุประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43986 1095010059          โรงเรียนบ้ำนปำแตรำยอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43987 1095010060          โรงเรียนบ้ำนแหลมทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43988 1095010061          โรงเรียนบ้ำนพะปูเงำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43989 1095010062          โรงเรียนบ้ำนเกะรอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43990 1095010063          โรงเรียนบ้ำนนำเตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43991 1095010064          โรงเรียนบ้ำนโกตำบำรู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43992 1095010065          โรงเรียนบ้ำนจะกว๊ะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43993 1095010066          โรงเรียนบ้ำนก ำปงบือแน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43994 1095010067          โรงเรียนบ้ำนต้นแซะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43995 1095010068          โรงเรียนบ้ำนบือเล็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43996 1095010069          โรงเรียนบ้ำนหนองบัวหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43997 1095010070          โรงเรียนบ้ำนบึงน  ำใส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43998 1095010071          โรงเรียนบ้ำนตะโละหะลอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
43999 1095010072          โรงเรียนบ้ำนจ ำปูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44000 1095010073          โรงเรียนบ้ำนโต๊ะพรำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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44001 1095010074          โรงเรียนบ้ำนพรุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44002 1095010075          โรงเรียนบ้ำนจะรังตำดงมิตรภำพท่ี 175 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44003 1095010076          โรงเรียนวัดรังสิตำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44004 1095010077          โรงเรียนบ้ำนไม้แก่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44005 1095010078          โรงเรียนบ้ำนเกียรติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44006 1095010079          โรงเรียนบ้ำนกือแล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44007 1095010080          โรงเรียนบ้ำนบือดองพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44008 1095010081          โรงเรียนบ้ำนยือโระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44009 1095010082          โรงเรียนบ้ำนบำโงย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44010 1095010083          โรงเรียนบ้ำนปูลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44011 1095010084          โรงเรียนพัฒนำบำลอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44012 1095010085          โรงเรียนบ้ำนละแอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44013 1095010086          โรงเรียนบ้ำนบือมัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44014 1095010087          โรงเรียนบ้ำนเจำะบือแม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44015 1095010088          โรงเรียนบ้ำนมำแฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44016 1095010089          โรงเรียนบ้ำนปงตำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44017 1095010090          โรงเรียนบ้ำนยะต๊ะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44018 1095010091          โรงเรียนคีรีบูรวัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44019 1095010092          โรงเรียนบ้ำนอำเหอูโต๊ะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44020 1095010093          โรงเรียนบ้ำนตะโละ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44021 1095010094          โรงเรียนบ้ำนวังพญำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44022 1095010095          โรงเรียนบ้ำนอูเป๊ำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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44023 1095010096          โรงเรียนบ้ำนโต๊ะปำแก๊ะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44024 1095010097          โรงเรียนบ้ำนบูเกะจือฆำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44025 1095010098          โรงเรียนวัดนิโครธำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44026 1095010099          โรงเรียนบ้ำนบูเกะบือรำแง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44027 1095010100          โรงเรียนบ้ำนตะโละสดำร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44028 1095010101          โรงเรียนบ้ำนกำเม็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44029 1095010102          โรงเรียนบ้ำนสะโต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44030 1095010103          โรงเรียนบ้ำนกรงปินัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44031 1095010104          โรงเรียนบ้ำนตะโละซูแม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44032 1095010105          โรงเรียนบ้ำนลือมุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44033 1095010106          โรงเรียนบ้ำนปุโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44034 1095010107          โรงเรียนบ้ำนโฉลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44035 1095010108          โรงเรียนสันติวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44036 1095010109          โรงเรียนบ้ำนสะเอะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44037 1095010110          โรงเรียนบ้ำนสะเอะใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44038 1095010111          โรงเรียนบ้ำนกูวำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44039 1095010112          โรงเรียนบ้ำนแบหอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44040 1095012001          โรงเรียนคณะรำษฎรบ ำรุง จังหวัดยะลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44041 1095012002          โรงเรียนรำมันห์ศิริวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44042 1095012004          โรงเรียนคณะรำษฎรบ ำรุง 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44043 1095012005          โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44044 1095012006          โรงเรียนสตรียะลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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44045 1095020001          โรงเรียนบ้ำนจำเรำะปะไต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44046 1095020002          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 94 (บ้ำนบ่อน  ำร้อน) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44047 1095020003          โรงเรียนบ้ำนตำเนำะแมเรำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44048 1095020004          โรงเรียนบ้ำนด่ำนสันติรำษฎร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44049 1095020005          โรงเรียนบ้ำนจำเรำะซูซู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44050 1095020006          โรงเรียนบ้ำนบำแตตูแง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44051 1095020007          โรงเรียนบ้ำนธำรน  ำทิพย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44052 1095020008          โรงเรียนมำลำศีตะจิตต์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44053 1095020009          โรงเรียนอนุบำลเบตง (สุภำพอนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44054 1095020010          โรงเรียนบ้ำนมำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44055 1095020011          โรงเรียนสังวำลย์วิท 5 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44056 1095020012          โรงเรียนบ้ำนยะรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44057 1095020013          โรงเรียนบ้ำนธำรน  ำใส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44058 1095020014          โรงเรียนบ้ำนรำโมง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44059 1095020015          โรงเรียนบ้ำนนำข่อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44060 1095020016          โรงเรียนบ้ำนอัยเยอร์เวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44061 1095020017          โรงเรียนบ้ำนใหม่ (วันครู 2503) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44062 1095020018          โรงเรียนบ้ำนวังใหม่ (ประชำอุทิศ 2519) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44063 1095020019          โรงเรียนบ้ำนธำรมะลิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44064 1095020020          โรงเรียนเข่ือนบำงลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44065 1095020021          โรงเรียนบ้ำนสันติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44066 1095020022          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองพัฒนำภำคใต้ 9 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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44067 1095020023          โรงเรียนบ้ำนฉลองชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44068 1095020024          โรงเรียนบ้ำนตะบิงติงงี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44069 1095020025          โรงเรียนบ้ำนกือลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44070 1095020026          โรงเรียนบ้ำนทรำยแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44071 1095020027          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองพัฒนำภำคใต้ 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44072 1095020028          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองพัฒนำภำคใต้ 5 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44073 1095020029          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองพัฒนำภำคใต้ 6 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44074 1095020030          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองพัฒนำภำคใต้ 10 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44075 1095020031          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองพัฒนำภำคใต้ 11 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44076 1095020032          โรงเรียนบ้ำนตะบิงติงงีสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44077 1095020033          โรงเรียนบ้ำนคีรีลำดพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44078 1095020034          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองพัฒนำภำคใต้ 3 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44079 1095020035          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองพัฒนำภำคใต้ 13 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44080 1095020036          โรงเรียนบ้ำนท ำนบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44081 1095020037          โรงเรียนบ้ำนตำเนำะปูเต๊ะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44082 1095020038          โรงเรียนบ้ำนตำเนำะปูเต๊ะใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44083 1095020039          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองพัฒนำภำคใต้ 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44084 1095020040          โรงเรียนบ้ำนรำนอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44085 1095020041          โรงเรียนบ้ำนตังกำเด็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44086 1095020042          โรงเรียนบันนังสตำอินทรฉัตรมิตรภำพท่ี 200 ท่ีระลึก ส.ร.อ. ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44087 1095020043          โรงเรียนบ้ำนป่ำหวัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44088 1095020044          โรงเรียนบ้ำนวังหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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44089 1095020045          โรงเรียนบ้ำนเตำปูน (ธนำคำรกรุงเทพ 16) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44090 1095020046          โรงเรียนบ้ำนบันนังกูแว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44091 1095020047          โรงเรียนบ้ำนเจำะปันตัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44092 1095020048          โรงเรียนบ้ำนกำโสด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44093 1095020049          โรงเรียนบ้ำนธำรทิพย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44094 1095020050          โรงเรียนบ้ำนบำงลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44095 1095020051          โรงเรียนบ้ำนบำเจำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44096 1095020052          โรงเรียนบ้ำนสำคู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44097 1095020053          โรงเรียนบ้ำนศรีนคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44098 1095020054          โรงเรียนบ้ำนไทยพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44099 1095020055          โรงเรียนบ้ำนนิคมสร้ำงตนเองธำรโต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44100 1095020056          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองธำรโต 5 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44101 1095020057          โรงเรียนบ้ำนศรีท่ำน  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44102 1095020058          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองธำรโต 6 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44103 1095020059          โรงเรียนบ้ำนแหร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44104 1095020060          โรงเรียนบ้ำนวังศิลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44105 1095020061          โรงเรียนบ้ำนบัวทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44106 1095020062          โรงเรียนบ้ำนบ่อหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44107 1095020063          โรงเรียนบ้ำนปะเด็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44108 1095020064          โรงเรียนบ้ำนเยำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44109 1095020065          โรงเรียนบ้ำนโต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44110 1095020066          โรงเรียนบ้ำนจุโป ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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44111 1095020067          โรงเรียนบ้ำนปำแดรู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44112 1095020068          โรงเรียนบ้ำนเจำะตำแม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44113 1095020069          โรงเรียนบ้ำนบูเก๊ะฆลูโฆ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44114 1095020070          โรงเรียนบ้ำนกำตอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44115 1095020071          โรงเรียนบ้ำนตำชี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44116 1095020072          โรงเรียนบ้ำนบำโงยซิแน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44117 1095020073          โรงเรียนบ้ำนซีเยำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44118 1095020074          โรงเรียนรำษฎร์อุทิศ (ปูแล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44119 1095020075          โรงเรียนบ้ำนตันหยง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44120 1095020076          โรงเรียนบ้ำนลีตอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44121 1095020077          โรงเรียนบ้ำนเกล็ดแก้ว (ซีเซะ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44122 1095020078          โรงเรียนบ้ำนปะแต สำขำบ้ำนเตียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44123 1095020079          โรงเรียนบ้ำนปะแต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44124 1095020080          โรงเรียนบ้ำนบำยอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44125 1095020081          โรงเรียนบ้ำนลือเน็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44126 1095020082          โรงเรียนบ้ำนบำจุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44127 1095020083          โรงเรียนท่ำละมัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44128 1095020084          โรงเรียนสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44129 1095020085          โรงเรียนบ้ำนหลักเขต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44130 1095020086          โรงเรียนบ้ำนลำกอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44131 1095020087          โรงเรียนบ้ำนรัตนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44132 1095020088          โรงเรียนอำสินศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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44133 1095020089          โรงเรียนบ้ำนยะหำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44134 1095020090          โรงเรียนบ้ำนพงกูแว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44135 1095020091          โรงเรียนบ้ำนละแอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44136 1095020092          โรงเรียนบ้ำนวังส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44137 1095020093          โรงเรียนบ้ำนเตรียมปัญญำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44138 1095020094          โรงเรียนบ้ำนบันนังดำมำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44139 1095020095          โรงเรียนบ้ำนนิบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44140 1095020096          โรงเรียนบ้ำนลูโบ๊ะปันยัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44141 1095020097          โรงเรียนบ้ำนยือนัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44142 1095020098          โรงเรียนบ้ำนลำแล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44143 1095020099          โรงเรียนบ้ำนบำละ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44144 1095020100          โรงเรียนบ้ำนคชศิลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44145 1095020101          โรงเรียนบ้ำนคลองน  ำใส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44146 1095022001          โรงเรียนวีระรำษฎร์ประสำน อ.เบตง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44147 1095022002          โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44148 1095022003          โรงเรียนบันนังสตำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44149 1095022004          โรงเรียนธำรโตวัฑฒนวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44150 1095022005          โรงเรียนยะหำศิรยำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44151 1095022006          โรงเรียนกำบังพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44152 1095022007          โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44153 1096010001          โรงเรียนวัดก ำแพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44154 1096010002          โรงเรียนบ้ำนยำบี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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44155 1096010003          โรงเรียนบ้ำนไร่พญำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44156 1096010004          โรงเรียนบ้ำนกำแนะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44157 1096010006          โรงเรียนบ้ำนกูแบสำลอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44158 1096010007          โรงเรียนบ้ำนโคกศิลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44159 1096010008          โรงเรียนบ้ำนบำงมะนำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44160 1096010009          โรงเรียนบ้ำนค่ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44161 1096010010          โรงเรียนบ้ำนปูลำกำป๊ะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44162 1096010011          โรงเรียนบ้ำนเขำตันหยง(มิตรภำพท่ี 153) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44163 1096010012          โรงเรียนบ้ำนหัวเขำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44164 1096010013          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ10(บ้ำนใหม่) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44165 1096010014          โรงเรียนบ้ำนโคกสยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44166 1096010015          โรงเรียนบ้ำนเปล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44167 1096010016          โรงเรียนวัดพนำสณฑ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44168 1096010017          โรงเรียนบ้ำนโคกเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44169 1096010018          โรงเรียนบ้ำนโคกพยอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44170 1096010019          โรงเรียนบ้ำนบือรำเปะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44171 1096010020          โรงเรียนบ้ำนฮูแตทูวอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44172 1096010021          โรงเรียนบ้ำนทอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44173 1096010022          โรงเรียนบ้ำนทรำยขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44174 1096010023          โรงเรียนอนุบำลนรำธิวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44175 1096010024          โรงเรียนเมืองนรำธิวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44176 1096010025          โรงเรียนบ้ำนทุ่งโต๊ะดัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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44177 1096010026          โรงเรียนบ้ำนจืองำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44178 1096010027          โรงเรียนบ้ำนตะโละแน็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44179 1096010028          โรงเรียนบ้ำนยำรอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44180 1096010029          โรงเรียนบ้ำนโคกตีเต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44181 1096010030          โรงเรียนบ้ำนโคกสุมุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44182 1096010031          โรงเรียนบ้ำนแคนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44183 1096010032          โรงเรียนบ้ำนโต๊ะนอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44184 1096010033          โรงเรียนบ้ำนจูดแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44185 1096010034          โรงเรียนบ้ำนโคกแมแน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44186 1096010035          โรงเรียนบ้ำนจะแลเกำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44187 1096010036          โรงเรียนบ้ำนมะนังกำหยี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44188 1096010037          โรงเรียนบ้ำนสุไหงบำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44189 1096010038          โรงเรียนวัดโคกโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44190 1096010039          โรงเรียนบ้ำนรำมำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44191 1096010040          โรงเรียนบ้ำนท ำเนียบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44192 1096010041          โรงเรียนบ้ำนปลักปลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44193 1096010042          โรงเรียนวัดล ำภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44194 1096010043          โรงเรียนบ้ำนยะลูตง(ประชุมวิทยำสำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44195 1096010044          โรงเรียนบ้ำนกำเยำะมำตี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44196 1096010045          โรงเรียนบ้ำนยือลอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44197 1096010046          โรงเรียนบ้ำนแป๊ะบุญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44198 1096010047          โรงเรียนบ้ำนบือเจ๊ำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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44199 1096010048          โรงเรียนน  ำตกปำโจ (วันครู 2501) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44200 1096010049          โรงเรียนบ้ำนปะลุกำนำกอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44201 1096010050          โรงเรียนบ้ำนดูกู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44202 1096010051          โรงเรียนบ้ำนบือเระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44203 1096010052          โรงเรียนบ้ำนบูเกะสูดอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44204 1096010053          โรงเรียนบ้ำนคลอแระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44205 1096010054          โรงเรียนบ้ำนตันหยง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44206 1096010055          โรงเรียนบ้ำนฮูแตยือลอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44207 1096010056          โรงเรียนบ้ำนกะลูแป ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44208 1096010057          โรงเรียนบ้ำนอีโยะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44209 1096010058          โรงเรียนบ้ำนอำตะบือเระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44210 1096010059          โรงเรียนบ้ำนบือแนปีแย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44211 1096010060          โรงเรียนบ้ำนปะลุกำสำเมำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44212 1096010061          โรงเรียนวัดเชิงเขำ(แดงอุทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44213 1096010062          โรงเรียนบ้ำนมะยูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44214 1096010063          โรงเรียนบ้ำนบำตูฯ มิตรภำพท่ี 66 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44215 1096010064          โรงเรียนบ้ำนปะลุกำแปเรำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44216 1096010065          โรงเรียนบ้ำนตะโละบำลอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44217 1096010066          โรงเรียนบ้ำนสุไหงบำตู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44218 1096010067          โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 9 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44219 1096010068          โรงเรียนบ้ำนปูซูตีฆอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44220 1096010069          โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 10 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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44221 1096010070          โรงเรียนบ้ำนต้นตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44222 1096010071          โรงเรียนบ้ำนแยะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44223 1096010072          โรงเรียนบ้ำนนำกอ(มะดำกะอุทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44224 1096010073          โรงเรียนบ้ำนลุโบะปำเระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44225 1096010074          โรงเรียนบ้ำนจอเบำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44226 1096010075          โรงเรียนบ้ำนตะโละมีญอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44227 1096010076          โรงเรียนบ้ำนบูเกะบำกง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44228 1096010077          โรงเรียนบ้ำนบลูกำสนอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44229 1096010078          โรงเรียนบ้ำนกูยิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44230 1096010079          โรงเรียนบ้ำนย่ีงอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44231 1096010080          โรงเรียนบ้ำนกูเล็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44232 1096010081          โรงเรียนบ้ำนบูเกะกอตอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44233 1096010082          โรงเรียนบ้ำนกำบุ๊ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44234 1096010083          โรงเรียนบ้ำนกำเด็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44235 1096010084          โรงเรียนบ้ำนศำลำลูกไก่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44236 1096010085          โรงเรียนบ้ำนทุ่งคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44237 1096010086          โรงเรียนบ้ำนปูตะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44238 1096010087          โรงเรียนบ้ำนกูแว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44239 1096010088          โรงเรียนบ้ำนลูโบะบำยะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44240 1096010089          โรงเรียนบ้ำนปำลอบำต๊ะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44241 1096010090          โรงเรียนบ้ำนก ำปงปีแซ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44242 1096010091          โรงเรียนบ้ำนลูโบะดำโต๊ะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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44243 1096010092          โรงเรียนบ้ำนกำแร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44244 1096010093          โรงเรียนบ้ำนกำลิซำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44245 1096010094          โรงเรียนบ้ำนกำหน๊ัวะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44246 1096010095          โรงเรียนบ้ำนฮูลู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44247 1096010096          โรงเรียนบ้ำนกำเด็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44248 1096010097          โรงเรียนบ้ำนสะโล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44249 1096010098          โรงเรียนบ้ำนลูโบ๊ะกำเยำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44250 1096010099          โรงเรียนบ้ำนบำโง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44251 1096010100          โรงเรียนบ้ำนสิโป ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44252 1096010101          โรงเรียนบ้ำนกูจิงลือปะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44253 1096010102          โรงเรียนบ้ำนท ำนบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44254 1096010103          โรงเรียนระแงะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44255 1096010104          โรงเรียนบ้ำนเขำพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44256 1096010105          โรงเรียนวัดร่อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44257 1096010106          โรงเรียนบ้ำนบือนังกือเปำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44258 1096010107          โรงเรียนบ้ำนบ่อทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44259 1096010108          โรงเรียนบ้ำนกอแนะเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44260 1096010109          โรงเรียนวัดตันติกำรำมมิตรภำพท่ี 109 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44261 1096010110          โรงเรียนบ้ำนตะโละ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44262 1096010111          โรงเรียนบ้ำนแกแม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44263 1096010112          โรงเรียนบ้ำนป่ำไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44264 1096010113          โรงเรียนบ้ำนตันหยงลิมอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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44265 1096010114          โรงเรียนบ้ำนลูโบ๊ะดีแย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44266 1096010115          โรงเรียนชุมชนสหพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44267 1096010116          โรงเรียนบ้ำนบองอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44268 1096010117          โรงเรียนบ้ำนบำโงกูโบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44269 1096010118          โรงเรียนบ้ำนสำเมำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44270 1096010119          โรงเรียนบ้ำนลำไม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44271 1096010120          โรงเรียนบ้ำนปำเซ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44272 1096010121          โรงเรียนประชำบ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44273 1096010122          โรงเรียนบ้ำนบละแต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44274 1096010123          โรงเรียนบ้ำนลูโบ๊ะบำตู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44275 1096010124          โรงเรียนบ้ำนเจ๊ะเก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44276 1096010125          โรงเรียนบ้ำนเขำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44277 1096010126          โรงเรียนบ้ำนบำโงสะโต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44278 1096010127          โรงเรียนบ้ำนตรำแดะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44279 1096010128          โรงเรียนไอยรำนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44280 1096010129          โรงเรียนบ้ำนบระเอ็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44281 1096010130          โรงเรียนบ้ำนเขำแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44282 1096010131          โรงเรียนบ้ำนมะรือโบตก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44283 1096010132          โรงเรียนบ้ำนบำโงระนะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44284 1096010133          โรงเรียนบ้ำนนิบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44285 1096010134          โรงเรียนบ้ำนบำโงปะแต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44286 1096010135          โรงเรียนบ้ำนสำยน  ำทิพย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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44287 1096010136          โรงเรียนบ้ำนสวนพลู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44288 1096010137          โรงเรียนบ้ำนธรรมเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44289 1096010138          โรงเรียนบ้ำนบลูกำฮีเล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44290 1096010139          โรงเรียนประชำพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44291 1096010140          โรงเรียนบ้ำนพนำทักษิณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44292 1096010141          โรงเรียนบ้ำนบำตง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44293 1096010142          โรงเรียนวัดรำษฎร์สโมสร(ไพโรจน์วิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44294 1096010143          โรงเรียนบ้ำนนำดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44295 1096010144          โรงเรียนบ้ำนรือเสำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44296 1096010145          โรงเรียนบ้ำนยำแลเบำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44297 1096010146          โรงเรียนบ้ำนบำกง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44298 1096010147          โรงเรียนบ้ำนนำโอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44299 1096010148          โรงเรียนบ้ำนบูก๊ิตยือแร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44300 1096010149          โรงเรียนบ้ำนบลูกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44301 1096010150          โรงเรียนบ้ำนยะบะ(อุปกำรวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44302 1096010151          โรงเรียนบ้ำนกำโดะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44303 1096010152          โรงเรียนบ้ำนลำเมำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44304 1096010153          โรงเรียนบ้ำนลำเมำะฮีเล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44305 1096010154          โรงเรียนบ้ำนสะแนะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44306 1096010155          โรงเรียนบ้ำนสุเป๊ะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44307 1096010156          โรงเรียนบ้ำนซือเลำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44308 1096010157          โรงเรียนบ้ำนลูโบะบูโละ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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44309 1096010158          โรงเรียนบ้ำนอีนอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44310 1096010159          โรงเรียนบ้ำนกูยิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44311 1096010160          โรงเรียนบ้ำนบริจ๊ะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44312 1096010161          โรงเรียนบ้ำนบือแรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44313 1096010162          โรงเรียนชุมชนสัมพันธ์บ้ำนลำโละ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44314 1096010163          โรงเรียนบ้ำนมะนังปันยัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44315 1096010164          โรงเรียนบ้ำนบำโงปูโละ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44316 1096010165          โรงเรียนบ้ำนละหำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44317 1096010166          โรงเรียนบ้ำนดือแย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44318 1096010167          โรงเรียนบ้ำนสำวอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44319 1096010168          โรงเรียนบ้ำนจือแร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44320 1096010169          โรงเรียนบ้ำนมือและห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44321 1096010170          โรงเรียนบ้ำนตำยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44322 1096010171          โรงเรียนบ้ำนยือลำแป ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44323 1096010172          โรงเรียนบ้ำนดือแยหะยี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44324 1096010173          โรงเรียนบ้ำนบือเล็งใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44325 1096010174          โรงเรียนประชำวิทยรังสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44326 1096010175          โรงเรียนบ้ำนป่ำไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44327 1096010176          โรงเรียนคีรีรำษฎร์รังสฤษด์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44328 1096010177          โรงเรียนบ้ำนลำเวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44329 1096010178          โรงเรียนบ้ำนตำมุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44330 1096010179          โรงเรียนสว่ำงวัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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44331 1096010180          โรงเรียนบ้ำนดำฮง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44332 1096010181          โรงเรียนบ้ำนสำคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44333 1096010182          โรงเรียนบ้ำนกลูบี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44334 1096010183          โรงเรียนชุมชนบ้ำนซำกอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44335 1096010184          โรงเรียนบ้ำนตะมะยูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44336 1096010185          โรงเรียนสำมัคคีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44337 1096010186          โรงเรียนบ้ำนตอหลัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44338 1096010187          โรงเรียนบ้ำนบือแนนำกอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44339 1096010188          โรงเรียนบ้ำนลูโบ๊ะบำตู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44340 1096010189          โรงเรียนบ้ำนไอร์แยง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44341 1096010190          โรงเรียนบ้ำนปำหนัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44342 1096010191          โรงเรียนบ้ำนคอลอกำเว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44343 1096012001          โรงเรียนนรำธิวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44344 1096012002          โรงเรียนนรำสิกขำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44345 1096012003          โรงเรียนเฉลิมพระเกียรต์ิ กรมหลวงนรำธิวำสรำชนครินทร์ บำงปอป ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44346 1096012004          โรงเรียนบำเจำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44347 1096012005          โรงเรียนร่มเกล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44348 1096012006          โรงเรียนตันหยงมัส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44349 1096012007          โรงเรียนรือเสำะชนูปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44350 1096012008          โรงเรียนเรียงรำษฏร์อุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44351 1096012009          โรงเรียนศรีวำรินทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44352 1096020001          โรงเรียนบ้ำนปูยู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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44353 1096020002          โรงเรียนบ้ำนศรีพงัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44354 1096020003          โรงเรียนบ้ำนตะเหล่ียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44355 1096020004          โรงเรียนบ้ำนเกำะสะท้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44356 1096020005          โรงเรียนบ้ำนปะลุกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44357 1096020006          โรงเรียนบ้ำนสะหร่ิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44358 1096020007          โรงเรียนบ้ำนโคกมือบำมิตรภำพท่ี 223 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44359 1096020008          โรงเรียนบ้ำนปลักปลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44360 1096020009          โรงเรียนวัดชลธำรำสิงเห(เสำร์ศึกษำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44361 1096020010          โรงเรียนบ้ำนตำบำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44362 1096020011          โรงเรียนบ้ำนหัวคลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44363 1096020012          โรงเรียนบ้ำนแฆแบ๊ะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44364 1096020013          โรงเรียนบ้ำนปะดะดอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44365 1096020014          โรงเรียนวัดเกษตรธิกำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44366 1096020015          โรงเรียนบ้ำนโคกงู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44367 1096020016          โรงเรียนบ้ำนบำงขุนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44368 1096020018          โรงเรียนวัดฉัททันต์สนำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44369 1096020019          โรงเรียนวัดโคกมะม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44370 1096020020          โรงเรียนวัดพระพุทธ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44371 1096020021          โรงเรียนวัดสิทธิสำรประดิษฐ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44372 1096020022          โรงเรียนบ้ำนกูบู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44373 1096020023          โรงเรียนบ้ำนสะปอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44374 1096020024          โรงเรียนบ้ำนโคกยำมู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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44375 1096020025          โรงเรียนบ้ำนไพรวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44376 1096020026          โรงเรียนวัดเกำะสวำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44377 1096020027          โรงเรียนวัดทรำยขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44378 1096020028          โรงเรียนบ้ำนตอหลัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44379 1096020029          โรงเรียนวัดโคกมะเฟือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44380 1096020030          โรงเรียนบ้ำนปูลำเจ๊ะมูดอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44381 1096020031          โรงเรียนบ้ำนคลองตัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44382 1096020032          โรงเรียนบ้ำนศำลำใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44383 1096020033          โรงเรียนบ้ำนสำมแยก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44384 1096020034          โรงเรียนบ้ำนบำโง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44385 1096020036          โรงเรียนบ้ำนไม้ฝำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44386 1096020037          โรงเรียนบ้ำนศำลำอูมำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44387 1096020038          โรงเรียนบ้ำนตอออ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44388 1096020039          โรงเรียนบ้ำนจะมำแกะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44389 1096020040          โรงเรียนบ้ำนบำงขุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44390 1096020041          โรงเรียนบ้ำนต ำเสำพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44391 1096020042          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองแว้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44392 1096020043          โรงเรียนบ้ำนแม่ดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44393 1096020044          โรงเรียนบ้ำนตอแล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44394 1096020045          โรงเรียนบ้ำนยะหอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44395 1096020046          โรงเรียนบ้ำนบูเกะตำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44396 1096020047          โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองแว้งสำยโท2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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44397 1096020048          โรงเรียนบ้ำนนูโร๊ะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44398 1096020049          โรงเรียนบ้ำนเจ๊ะยอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44399 1096020050          โรงเรียนเทพประทำน(บ้ำนเจ๊ะเด็ง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44400 1096020051          โรงเรียนเทพประทำนไทยยืนยง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44401 1096020052          โรงเรียนบ้ำนฆอเลำะทูวอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44402 1096020053          โรงเรียนบ้ำนกูวำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44403 1096020054          โรงเรียนบ้ำนกรือซอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44404 1096020055          โรงเรียนบ้ำนเจ๊ะเหม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44405 1096020056          โรงเรียนบ้ำนแว้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44406 1096020057          โรงเรียนบ้ำนแอแว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44407 1096020058          โรงเรียนบ้ำนตือมำยู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44408 1096020059          โรงเรียนเพลินพิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44409 1096020060          โรงเรียนบ้ำนแขยง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44410 1096020061          โรงเรียนนิคมพัฒนำ2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44411 1096020062          โรงเรียนบ้ำนน  ำใส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44412 1096020063          โรงเรียนรักไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44413 1096020064          โรงเรียนบ้ำนภูเขำทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44414 1096020065          โรงเรียนสุคิริน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44415 1096020066          โรงเรียนนิคมพัฒนำ 4 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44416 1096020067          โรงเรียนนิคมพัฒนำ10 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44417 1096020068          โรงเรียนบ้ำนน  ำทุเรียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44418 1096020069          โรงเรียนบ้ำนบำลูกำยำอิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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44419 1096020070          โรงเรียนบ้ำนร่วมใจ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44420 1096020071          โรงเรียนนิคมพัฒนำ5 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44421 1096020072          โรงเรียนนิคมพัฒนำ6 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44422 1096020073          โรงเรียนบ้ำนจุฬำภรณ์ 12 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44423 1096020074          โรงเรียนนิคมพัฒนำ7 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44424 1096020075          โรงเรียนนิคมพัฒนำ9 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44425 1096020076          โรงเรียนบ้ำนซรำยอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44426 1096020077          โรงเรียนบ้ำนตือระ มิตรภำพท่ี 172 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44427 1096020078          โรงเรียนบ้ำนลูโบ๊ะซำมำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44428 1096020079          โรงเรียนบ้ำนกวำลอซีรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44429 1096020080          โรงเรียนบ้ำนมือบำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44430 1096020081          โรงเรียนบ้ำนลำแล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44431 1096020082          โรงเรียนบ้ำนโต๊ะเวำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44432 1096020083          โรงเรียนบ้ำนกูแบอีแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44433 1096020084          โรงเรียนบ้ำนมูโนะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44434 1096020085          โรงเรียนบ้ำนปำดังยอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44435 1096020086          โรงเรียนบ้ำนลูโบะลือซง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44436 1096020087          โรงเรียนบ้ำนปูโป๊ะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44437 1096020088          โรงเรียนบ้ำนสุไหงโก-ลก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44438 1096020089          โรงเรียนบ้ำนกำวะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44439 1096020090          โรงเรียนบ้ำนสำยะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44440 1096020091          โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 89 (บ้ำนโคกสยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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44441 1096020092          โรงเรียนบ้ำนบำโงฮูมอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44442 1096020093          โรงเรียนบ้ำนเปำะเจ๊ะเต็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44443 1096020094          โรงเรียนบ้ำนไอบำตู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44444 1096020095          โรงเรียนบ้ำนบือรำแง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44445 1096020096          โรงเรียนบ้ำนโคกโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44446 1096020097          โรงเรียนบ้ำนโผลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44447 1096020098          โรงเรียนบ้ำนโต๊ะเด็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44448 1096020099          โรงเรียนอิสลำมบ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44449 1096020100          โรงเรียนบ้ำนปะลุรู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44450 1096020101          โรงเรียนบ้ำนปอเนำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44451 1096020102          โรงเรียนบ้ำนละหำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44452 1096020103          โรงเรียนบ้ำนโคกตำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44453 1096020104          โรงเรียนบ้ำนตำเซะใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44454 1096020105          โรงเรียนบ้ำนกูวำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44455 1096020106          โรงเรียนบ้ำนดอเหะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44456 1096020107          โรงเรียนบ้ำนบำโงกือเต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44457 1096020108          โรงเรียนบ้ำนตะโละบูเก๊ะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44458 1096020109          โรงเรียนบ้ำนสำกอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44459 1096020110          โรงเรียนบ้ำนไม้แก่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44460 1096020111          โรงเรียนบ้ำนกลูบี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44461 1096020112          โรงเรียนบ้ำนจือแร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44462 1096020113          โรงเรียนบ้ำนบอเกำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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44463 1096020114          โรงเรียนบ้ำนบำโงมำแย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44464 1096020115          โรงเรียนบ้ำนตำเซะเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44465 1096020116          โรงเรียนวัดโบรำณสถิตย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44466 1096020117          โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44467 1096020118          โรงเรียนบ้ำนตล่ิงสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44468 1096020119          โรงเรียนรำชภักดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44469 1096020120          โรงเรียนวัดประชุมชลธำรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44470 1096020121          โรงเรียนบ้ำนจะแนะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44471 1096020122          โรงเรียนบ้ำนตือกอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44472 1096020123          โรงเรียนบ้ำนละหำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44473 1096020124          โรงเรียนบ้ำนปำรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44474 1096020125          โรงเรียนบ้ำนไอกรอส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44475 1096020126          โรงเรียนบ้ำนยะออ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44476 1096020127          โรงเรียนบ้ำนน  ำวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44477 1096020128          โรงเรียนพิทักษ์วิทยำกุมุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44478 1096020129          โรงเรียนร่วมจิตประชำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44479 1096020130          โรงเรียนบ้ำนไอร์โซ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44480 1096020131          โรงเรียนบ้ำนน  ำหอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44481 1096020132          โรงเรียนบ้ำนรือเปำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44482 1096020133          โรงเรียนบ้ำนกำแย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44483 1096020134          โรงเรียนบ้ำนดุซงยอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44484 1096020135          โรงเรียนบ้ำนแมะแซ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

44485 1096020136          โรงเรียนบ้ำนบูเก๊ะบือแต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44486 1096020137          โรงเรียนบ้ำนริแง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44487 1096020138          โรงเรียนผดุงมำตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44488 1096020139          โรงเรียนบ้ำนยำนิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44489 1096020140          โรงเรียนบ้ำนเจำะไอร้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44490 1096020141          โรงเรียนบ้ำนโคก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44491 1096020142          โรงเรียนบ้ำนบำโงดุดุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44492 1096020143          โรงเรียนบ้ำนลูโบ๊ะเยำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44493 1096020144          โรงเรียนบ้ำนบูกิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44494 1096020145          โรงเรียนบ้ำนไอสะเตียร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44495 1096020146          โรงเรียนบ้ำนบำตำปำเซ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44496 1096020147          โรงเรียนบ้ำนบ ำรุงวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44497 1096020148          โรงเรียนบ้ำนเจำะเกำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44498 1096020149          โรงเรียนบ้ำนบูเก๊ะตำโมงมิตรภำพท่ี 128 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44499 1096020150          โรงเรียนบ้ำนมะรือโบออกมิตรภำพท่ี 199 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44500 1096020151          โรงเรียนบ้ำนจูโวะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44501 1096020152          โรงเรียนรำชพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44502 1096020153          โรงเรียนรำชประสงค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44503 1096020154          โรงเรียนบ้ำนตำโงะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44504 1096022001          โรงเรียนตำกใบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44505 1096022002          โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44506 1096022003          โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์นรำธิวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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44507 1096022004          โรงเรียนสุคิรินวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44508 1096022005          โรงเรียนสุไหงโกลก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44509 1096022006          โรงเรียนธัญธำรวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44510 1096022007          โรงเรียนมัธยมสุไหงปำดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44511 1096022008          โรงเรียนสวนพระยำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44512 1096022010          โรงเรียนบูกิตประชำอุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44513 1096240367          โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 39 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44514 1150100152          โรงเรียนเพ่ือชีวิตเชียงใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44515 1210010000          ศูนย์ กศน.เขตพระนคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44516 1210020000          ศูนย์ส่งเสริมกำรศึกษำนอกโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยพิเศษ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44517 1210020001          ศูนย์ กศน.เขตดุสิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44518 1210030000          ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยเขตหนองจอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44519 1210040000          ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยเขตบำงรัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44520 1210050000          ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยเขตบำงเขน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44521 1210060000          ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยเขตบำงกะปิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44522 1210070000          ศูนย์ กศน.เขตปทุมวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44523 1210080000          ศูนย์ กศน.เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44524 1210090000          ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยเขตพระโขนง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44525 1210100001          ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยเขตมีนบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44526 1210110000          ศูนย์ กศน.เขตลำดกระบัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44527 1210120000          ศูนย์ กศน.เขตยำนนำวำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44528 1210130000          ศูนย์ กศน.เขตสัมพันธวงศ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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44529 1210140001          ศูนย์ กศน.เขตพญำไท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44530 1210150000          ศูนย์ กศน.เขตธนบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44531 1210160000          ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยเขตบำงกอกใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44532 1210170000          ศูนย์ กศน.เขตห้วยขวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44533 1210180000          ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยเขตคลองสำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44534 1210190000          ศูนย์ กศน.เขตตล่ิงชัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44535 1210200001          ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยเขตบำงกอกน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44536 1210210000          ศูนย์ กศน.เขตบำงขุนเทียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44537 1210220000          ศูนย์ กศน.เขตภำษีเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44538 1210230000          ศูนย์ กศน.เขตหนองแขม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44539 1210240000          ศูนย์ กศน.เขต.รำษฎร์บูรณะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44540 1210250000          ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยเขตบำงพลัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44541 1210260000          ศูนย์ กศน.เขตดินแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44542 1210270000          ศูนย์ กศน.เขตบึงกุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44543 1210280000          ศูนย์ กศน.เขตสำทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44544 1210290000          ศูนย์ กศน.เขตบำงซ่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44545 1210300000          ศูนย์ กศน.เขตจตุจักร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44546 1210310000          ศูนย์ กศน.เขตบำงคอแหลม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44547 1210320000          ศูนย์ กศน.เขตประเวศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44548 1210330001          ศูนย์ กศน.เขตคลองเตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44549 1210340000          ศูนย์ กศน.เขตสวนหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44550 1210350000          ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยเขตจอมทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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44551 1210360000          ศูนย์ กศน.เขตดอนเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44552 1210370000          ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยเขตรำชเทวี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44553 1210370002          สถำบันกำรศึกษำทำงไกล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44554 1210380000          ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยเขตลำดพร้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44555 1210390000          ศูนย์ กศน.เขตวัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44556 1210400000          ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยเขตบำงแค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44557 1210410000          กศน.เขตหลักส่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44558 1210420000          ศูนย์ กศน.เขตสำยไหม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44559 1210430000          ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยเขตคันนำยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44560 1210440000          ศูนย์ กศน.เขตสะพำนสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44561 1210450000          ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยเขตวังทองหลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44562 1210460000          กศน.เขตคลองสำมวำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44563 1210470000          กศน. เขตบำงนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44564 1210480000          ศูนย์ กศน.เขตทวีวัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44565 1210490000          ศูนย์ กศน.เขตทุ่งครุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44566 1210500000          ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยเขตบำงบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44567 1211010001          ศูนย์ กศน.เมืองสมุทรปรำกำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44568 1211020000          ศูนย์ กศน.บำงบ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44569 1211030000          ศูนย์ กศน.อ ำเภอบำงพลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44570 1211040000          ศูนย์ กศน.พระประแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44571 1211050000          ศูนย์ กศน.พระสมุทรเจดีย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44572 1211060000          ศูนย์ กศน.ก่ิงอ.บำงเสำธง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

44573 1212010000          ศูนย์ กศน.อ ำเภอเมืองนนทบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44574 1212020000          ศูนย์ กศน.บำงกรวย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44575 1212030001          ศูนย์ กศน.บำงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44576 1212040000          ศูนย์ กศน.บำงบัวทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44577 1212050000          ศูนย์ กศน.ไทรน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44578 1212060000          ศูนย์ กศน.ปำกเกร็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44579 1213010001          ศูนย์ กศน.เมืองปทุมธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44580 1213020000          ศูนย์ กศน.คลองหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44581 1213030000          ศูนย์ กศน.ธัญบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44582 1213040000          ศูนย์ กศน.หนองเสือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44583 1213050000          ศูนย์ กศน.ลำดหลุมแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44584 1213060000          ศูนย์ กศน.ล ำลูกกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44585 1213070000          ศูนย์ กศน.สำมโคก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44586 1214010001          ศูนย์ กศน.พระนครศรีอยุธยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44587 1214020000          ศูนย์ กศน.ท่ำเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44588 1214030000          ศูนย์ กศน.นครหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44589 1214040000          ศูนย์ กศน.บำงไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44590 1214050000          ศูนย์ กศน.บำงบำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44591 1214060000          ศูนย์ กศน.บำงปะอิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44592 1214070000          ศูนย์ กศน.บำงปะหัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44593 1214080000          ศูนย์ กศน.ผักไห่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44594 1214090000          ศูนย์ กศน.ภำชี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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44595 1214100000          ศูนย์ กศน.ลำดบัวหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44596 1214110000          ศูนย์ กศน.วังน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44597 1214120000          ศูนย์ กศน.เสนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44598 1214130000          ศูนย์ กศน.บำงซ้ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44599 1214140000          ศูนย์ กศน.อุทัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44600 1214150000          ศูนย์ กศน.มหำรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44601 1214160000          ศูนย์ กศน.บ้ำนแพรก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44602 1215010000          ศูนย์ กศน.เมืองอ่ำงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44603 1215020000          ศูนย์ กศน.ไชโย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44604 1215030000          ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอป่ำโมก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44605 1215040001          ศูนย์ กศน.โพธ์ิทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44606 1215050000          ศูนย์ กศน.แสวงหำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44607 1215060000          ศูนย์ กศน.วิเศษชัยชำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44608 1215070000          ศูนย์ กศน.สำมโก้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44609 1216010001          ศูนย์ กศน.เมืองลพบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44610 1216020000          ศูนย์ กศน.พัฒนำนิคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44611 1216030000          ศูนย์ กศน.โคกส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44612 1216040000          ศูนย์ กศน.ชัยบำดำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44613 1216050000          ศูนย์ กศน.ท่ำวุ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44614 1216060000          ศูนย์ กศน.บ้ำนหม่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44615 1216070000          ศูนย์ กศน.ท่ำหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44616 1216080000          ศูนย์ กศน.สระโบสถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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44617 1216090000          ศูนย์ กศน.โคกเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44618 1216100000          ศูนย์ กศน.ล ำสนธิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44619 1216110000          ศูนย์ กศน.หนองม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44620 1217010001          ศูนย์ กศน.เมืองสิงห์บุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44621 1217020000          ศูนย์ กศน.บำงระจัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44622 1217030000          ศูนย์ กศน.ค่ำยบำงระจัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44623 1217040000          ศูนย์ กศน.พรหมบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44624 1217050000          ศูนย์ กศน.ท่ำช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44625 1217060000          ศูนย์ กศน.อินทร์บุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44626 1218010000          ศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียนจังหวัดชัยนำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44627 1218010001          ศูนย์ กศน.อ ำเภอเมืองชัยนำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44628 1218020000          ศูนย์ กศน.อ ำเภอมโนรมย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44629 1218030000          ศูนย์ กศน.อ ำเภอวัดสิงห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44630 1218040000          ศูนย์ กศน.อ ำเภอสรรพยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44631 1218050000          ศูนย์ กศน.อ ำเภอสรรคบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44632 1218060000          ศูนย์ กศน.อ ำเภอหันคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44633 1218070000          ศูนย์ กศน.อ ำเภอหนองมะโมง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44634 1218080000          ศูนย์ กศน.อ ำเภอเนินขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44635 1219010001          ศูนย์ กศน.เมืองสระบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44636 1219020000          ศูนย์ กศน.แก่งคอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44637 1219030000          ศูนย์ กศน.หนองแค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44638 1219040000          ศูนย์ กศน.วิหำรแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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44639 1219050000          ศูนย์ กศน.หนองแซง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44640 1219060000          ศูนย์ กศน.บ้ำนหมอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44641 1219070000          ศูนย์ กศน.ดอนพุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44642 1219080000          ศูนย์ กศน.หนองโดน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44643 1219090000          ศูนย์ กศน.พระพุทธบำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44644 1219100000          ศูนย์ กศน.เสำไห้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44645 1219110000          ศูนย์ กศน.มวกเหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44646 1219120000          ศูนย์ กศน.วังม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44647 1219130000          ศูนย์ กศน.เฉลิมพระเกียรติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44648 1220010001          ศูนย์ กศน.เมืองชลบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44649 1220020000          ศูนย์ กศน.บ้ำนบึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44650 1220030000          ศูนย์ กศน.หนองใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44651 1220040000          ศูนย์ กศน.บำงละมุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44652 1220040003          ศูนย์ฝึกและพัฒนำอำชีพเกษตรกรรมวัดญำณสังวรำรำมวรมหำวิหำร อันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44653 1220050000          ศูนย์ กศน.พำนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44654 1220060000          ศูนย์ กศน.พนัสนิคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44655 1220070000          ศูนย์ กศน.ศรีรำชำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44656 1220080000          ศูนย์ กศน.เกำะสีชัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44657 1220090000          ศูนย์ กศน.สัตหีบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44658 1220100000          ศูนย์ กศน.บ่อทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44659 1220110000          ศูนย์ กศน.อ ำเภอเกำะจันทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44660 1221010001          ศูนย์ กศน.เมืองระยอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

44661 1221010007          สถำบันพัฒนำกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยภำคตะวันออก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44662 1221020000          ศูนย์ กศน.บ้ำนฉำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44663 1221030000          ศูนย์ กศน.แกลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44664 1221040000          ศูนย์ กศน.วังจันทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44665 1221050000          ศูนย์ กศน.บ้ำนค่ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44666 1221060000          ศูนย์ กศน.ปลวกแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44667 1221070000          ศูนย์ กศน.เขำชะเมำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44668 1221080000          ศูนย์ กศน.นิคมพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44669 1222010001          ศูนย์ กศน.เมืองจันทบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44670 1222020000          ศูนย์ กศน.ขลุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44671 1222030000          ศูนย์ กศน.ท่ำใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44672 1222040000          ศูนย์ กศน.โป่งน  ำร้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44673 1222050000          ศูนย์ กศน.มะขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44674 1222060000          ศูนย์ กศน.แหลงสิงห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44675 1222070000          ศูนย์ กศน.สอยดำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44676 1222080000          ศูนย์ กศน.แก่งหำงแมว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44677 1222090000          ศูนย์ กศน.นำยำยอำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44678 1222100000          ศูนย์ กศน.ก่ิงอ.เขำคิชฌกูฏ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44679 1223010001          กศน.อ ำเภอเมืองตรำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44680 1223020000          กศน.อ ำเภอคลองใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44681 1223030000          กศน.อ ำเภอเขำสมิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44682 1223040000          กศน.อ ำเภอบ่อไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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44683 1223050000          กศน.อ ำเภอแหลมงอบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44684 1223060000          กศน.อ ำเภอเกำะกูด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44685 1223070000          กศน.อ ำเภอเกำะช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44686 1224010001          ศูนย์ กศน.เมืองเฉะเชิงเทรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44687 1224020000          ศูนย์ กศน.บำงคล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44688 1224030000          ศูนย์ กศน.บำงน  ำเปรี ยว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44689 1224040000          ศูนย์ กศน.บำงปะกง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44690 1224050000          ศูนย์ กศน.บ้ำนโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44691 1224060000          ศูนย์ กศน.พนมสำรคำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44692 1224070000          ศูนย์ กศน.รำชสำส์น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44693 1224080000          ศูนย์ กศน.สนำมชัยเขต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44694 1224090000          ศูนย์ กศน.แปลงยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44695 1224100000          ศูนย์ กศน.ท่ำตะเกียบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44696 1224110000          ศูนย์ กศน.คลองเข่ือน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44697 1225010001          ศูนย์ กศน.เมืองปรำจีนบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44698 1225020000          ศูนย์ กศน.กบินทร์บุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44699 1225030000          ศูนย์ กศน.นำดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44700 1225060000          ศูนย์ กศน.บ้ำนสร้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44701 1225070000          ศูนย์ กศน.ประจันตคำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44702 1225080000          ศูนย์ กศน.ศรีมหำโพธิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44703 1225090000          ศูนย์ กศน.ศรีมโหสถ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44704 1226010001          กศน.อ ำเภอเมืองนครนำยก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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44705 1226020000          กศน.อ ำเภอปำกพลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44706 1226030000          กศน.อ ำเภอบ้ำนนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44707 1226040000          กศน.อ ำเภอองครักษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44708 1227010001          ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอเมืองสระแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44709 1227010003          ศูนย์ฝึกและพัฒนำอำชีพรำษฎรไทยบริเวณชำยแดนสระแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44710 1227020000          ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอคลองหำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44711 1227030000          ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอตำพระยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44712 1227040000          ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอวังน  ำเย็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44713 1227050000          ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอวัฒนำนคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44714 1227060000          ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภออรัญประเทศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44715 1227070000          ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอเขำฉกรรจ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44716 1227080000          ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอโคกสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44717 1227090000          ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอวังสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44718 1230010001          ศูนย์ กศน.อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44719 1230020000          ศูนย์ กศน.อ ำเภอครบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44720 1230030000          ศูนย์ กศน.อ ำเภอเสิงสำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44721 1230040000          ศูนย์ กศน.อ ำเภอคง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44722 1230050000          ศูนย์ กศน.อ ำเภอบ้ำนเหล่ือม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44723 1230060000          ศูนย์ กศน.อ ำเภอจักรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44724 1230070000          ศูนย์ กศน.อ ำเภอโชคชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44725 1230080000          ศูนย์ กศน.อ ำเภอด่ำนขุนทด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44726 1230090000          ศูนย์ กศน.อ ำเภอโนนไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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44727 1230100000          ศูนย์ กศน.อ ำเภอโนนสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44728 1230110000          ศูนย์ กศน.อ ำเภอขำมสะแกแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44729 1230120000          ศูนย์ กศน.อ ำเภอบัวใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44730 1230130000          ศูนย์ กศน.อ ำเภอประทำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44731 1230140000          ศูนย์ กศน.อ ำเภอปักธงชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44732 1230150000          ศูนย์ กศน.อ ำเภอพิมำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44733 1230160000          ศูนย์ กศน.อ ำเภอห้วยแถลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44734 1230170000          ศูนย์ กศน.อ ำเภอชุมพวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44735 1230180000          ศูนย์ กศน.อ ำเภอสูงเนิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44736 1230190000          ศูนย์ กศน.อ ำเภอขำมทะเลสอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44737 1230200000          ศูนย์ กศน.อ ำเภอสีคิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44738 1230210000          ศูนย์ กศน.อ ำเภอปำกช่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44739 1230210003          สถำบันกำรศึกษำและพัฒนำต่อเน่ืองสิรินธร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44740 1230220000          ศูนย์ กศน.อ ำเภอหนองบุญมำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44741 1230230000          ศูนย์ กศน.อ ำเภอแก้งสนำมนำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44742 1230240000          ศูนย์ กศน.อ ำเภอโนนแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44743 1230250000          ศูนย์ กศน.อ ำเภอวังน  ำเขียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44744 1230260000          ศูนย์ กศน.อ ำเภอเทพำรักษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44745 1230270000          ศูนย์ กศน.อ ำเภอเมืองยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44746 1230280000          ศูนย์ กศน.อ ำเภอพระทองค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44747 1230290000          ศูนย์ กศน.อ ำเภอล ำทะเมนชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44748 1230300000          ศูนย์ กศน.อ ำเภอบัวลำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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44749 1230310000          ศูนย์ กศน.อ ำเภอสีดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44750 1230320000          ศูนย์ กศน.อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44751 1231010001          ศูนย์ กศน.เมืองบุรีรัมย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44752 1231020000          ศูนย์ กศน.คูเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44753 1231030000          ศูนย์ กศน.กระสัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44754 1231040000          ศูนย์ กศน.นำงรอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44755 1231050000          ศูนย์ กศน.หนองก่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44756 1231060000          ศูนย์ กศน.ละหำนทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44757 1231070000          ศูนย์ กศน.ประโคนชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44758 1231080000          ศูนย์ กศน.บ้ำนกรวด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44759 1231090000          ศูนย์ กศน.พุทไธสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44760 1231100000          ศูนย์ กศน.ล ำปลำยมำศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44761 1231110000          ศูนย์ กศน.สตึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44762 1231120000          ศูนย์ กศน.ปะค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44763 1231130000          ศูนย์ กศน.นำโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44764 1231140000          ศูนย์ กศน.หนองหงส์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44765 1231150000          ศูนย์ กศน.พลับพลำชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44766 1231160000          ศูนย์ กศน.ห้วยรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44767 1231170000          ศูนย์ กศน.โนนสุวรรณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44768 1231180000          ศูนย์ กศน.ช ำนิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44769 1231190000          ศูนย์ กศน.บ้ำนใหม่ไชยพจน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44770 1231200000          ศูนย์ กศน.โนนดินแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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44771 1231210000          ศูนย์ กศน.บ้ำนด่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44772 1231220000          กศน.อ ำเภอแคนดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44773 1231230000          ศูนย์ กศน.เฉลิมพระเกียรติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44774 1232010001          ศูนย์ กศน.เมืองสุรินทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44775 1232020000          ศูนย์ กศน.ชุมพลบรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44776 1232030000          ศูนย์ กศน.ท่ำตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44777 1232040000          ศูนย์ กศน.อ ำเภอจอมพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44778 1232050000          ศูนย์ กศน.ปรำสำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44779 1232060000          ศูนย์ กศน.กำบเชิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44780 1232060001          ศูนย์ฝึกและพัฒนำอำชีพรำษฎรไทยบริเวณชำยแดนจังหวัดสุรินทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44781 1232070001          ศูนย์ กศน.รัตนบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44782 1232080000          ศูนย์ กศน.สนม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44783 1232090000          ศูนย์ กศน.ศรีขรภูมิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44784 1232100000          ศูนย์ กศน.สังขะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44785 1232110000          ศูนย์ กศน.ล ำดวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44786 1232120000          ศูนย์ กศน.ส ำโรงทำบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44787 1232130000          ศูนย์ กศน.บัวเชด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44788 1232140000          ศูนย์ กศน.ก่ิง อ.พนมดงรัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44789 1232150000          ศูนย์ กศน.ก่ิง อ.ศรีณรงค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44790 1232160000          ศูนย์ กศน.อ ำเภอเขวำสินรินทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44791 1232170000          ศูนย์ กศน. อ ำเภอโนนนำรำยณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44792 1233010001          ศูนย์ กศน.เมืองศรีสะเกษ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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44793 1233020000          ศูนย์ กศน.ยำงชุมน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44794 1233030000          ศูนย์ กศน.กันทรำรมย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44795 1233040000          ศูนย์ กศน.กันทรลักษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44796 1233050000          ศูนย์ กศน.ขุขันธ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44797 1233060000          ศูนย์ กศน.ไพรบึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44798 1233070000          ศูนย์ กศน.ปรำงค์กู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44799 1233080000          ศูนย์ กศน.ขุนหำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44800 1233090000          ศูนย์ กศน.รำษีไศล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44801 1233100000          ศูนย์ กศน.อุทุมพรพิสัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44802 1233110000          ศูนย์ กศน.บึงบูรพ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44803 1233120000          ศูนย์ กศน.ห้วยทับทัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44804 1233130000          ศูนย์ กศน.โนนคูณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44805 1233140000          ศูนย์ กศน.ศรีรัตนะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44806 1233150000          ศูนย์ กศน.น  ำเกลี ยง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44807 1233160000          ศูนย์ กศน.วังหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44808 1233170000          ศูนย์ กศน.ภูสิงห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44809 1233180000          ศูนย์ กศน.เมืองจันทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44810 1233190000          ศูนย์ กศน.เบญจลักษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44811 1233200000          ศูนย์ กศน.พยุห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44812 1233210000          ศูนย์ กศน.โพธ์ิศรีสุวรรณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44813 1233220000          ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอศิลำลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44814 1234010001          ศูนย์ กศน.เมืองอุบลรำชธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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44815 1234020000          ศูนย์ กศน.ศรีเมืองใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44816 1234030000          ศูนย์ กศน.โขงเจียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44817 1234040000          ศูนย์ กศน.เข่ืองใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44818 1234050000          ศูนย์ กศน.เขมรำฐ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44819 1234070000          ศูนย์ กศน.เดชอุดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44820 1234080000          ศูนย์ กศน.นำจะหลวย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44821 1234090000          ศูนย์ กศน.น  ำยืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44822 1234100000          ศูนย์ กศน.บุณฑริก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44823 1234110000          ศูนย์ กศน.ตระกำรพืช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44824 1234120000          ศูนย์ กศน.กุดข้ำวปุ้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44825 1234140000          ศูนย์ กศน.ม่วงสำมสิบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44826 1234150000          ศูนย์ กศน.วำริช ำรำบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44827 1234190000          ศูนย์ กศน.พิบูลมังสำหำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44828 1234200000          ศูนย์ กศน.ตำลสุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44829 1234210000          ศูนย์ กศน.โพธ์ิไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44830 1234220000          ศูนย์ กศน.ส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44831 1234240000          ศูนย์ กศน.ดอนมดแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44832 1234250000          ศูนย์ กศน.สิรินธร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44833 1234260000          ศูนย์ กศน.ทุ่งศรีอุดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44834 1234290000          ศูนย์ กศน.นำเยีย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44835 1234300000          ศูนย์ กศน.นำตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44836 1234310000          ศูนย์ กศน.เหล่ำเสือโก้ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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44837 1234320000          ศูนย์ กศน.สว่ำงวีระวงค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44838 1234330000          ศูนย์ กศน.น  ำขุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44839 1235010001          ศูนย์ กศน.เมืองยโสธร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44840 1235020000          ศูนย์ กศน.ทรำยมูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44841 1235030000          ศูนย์ กศน.กุดชุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44842 1235040000          ศูนย์ กศน.ค ำเข่ือนแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44843 1235050000          ศูนย์ กศน.ป่ำติ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44844 1235060000          ศูนย์ กศน.มหำชนะชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44845 1235070000          ศูนย์ กศน.ค้อวัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44846 1235080000          ศูนย์บริกำรกำรศึกษำนอกโรงเรียนอ ำเภอเลิงนกทำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44847 1235090000          ศูนย์ กศน.ไทยเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44848 1236010001          ศูนย์ กศน.เมืองชัยภูมิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44849 1236020000          ศูนย์ กศน.บ้ำนเขว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44850 1236030000          ศูนย์ กศน.คอนสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44851 1236040000          ศูนย์ กศน.เกษตรสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44852 1236050000          ศูนย์ กศน.หนองบัวแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44853 1236060000          ศูนย์ กศน.จัตุรัส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44854 1236070000          ศูนย์ กศน.บ ำเหน็จณรงค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44855 1236080000          ศูนย์ กศน.หนองบัวระเหว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44856 1236090000          ศูนย์ กศน.เทพสถิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44857 1236100000          ศูนย์ กศน.ภูเขียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44858 1236110000          ศูนย์ กศน.บ้ำนแท่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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44859 1236120000          ศูนย์ กศน.แก้งคร้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44860 1236130000          ศูนย์ กศน.คอนสำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44861 1236140000          ศูนย์ กศน.ภักดีขุมพล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44862 1236150000          ศูนย์ กศน.เนินสง่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44863 1236160000          ศูนย์ กศน.อ ำเภอซับใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44864 1237010001          ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44865 1237020000          ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอชำนุมำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44866 1237030000          ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอปทุมรำชวงศำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44867 1237040000          ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอพนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44868 1237050000          ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอเสนำงคนิคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44869 1237060000          ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอหัวตะพำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44870 1237070000          ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอลืออ ำนำจ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44871 1239010000          ศูนย์ กศน.อ ำเภอเมืองหนองบัวล ำภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44872 1239010001          ศูนย์บริกำรกำรศึกษำนอกโรงเรียนอ ำเภอเมืองหนองบัวล ำภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44873 1239020000          ศูนย์ กศน.อ ำเภอนำกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44874 1239030000          ศูนย์ กศน.อ ำเภอโนนสัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44875 1239040000          ศูนย์ กศน. อ ำเภอศรีบุญเรือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44876 1239050000          ศูนย์ กศน.อ ำเภอสุวรรณคูหำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44877 1239060000          ศูนย์ กศน.อ ำเภอนำวัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44878 1240010001          ศูนย์ กศน.เมืองขอนแก่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44879 1240020000          ศูนย์ กศน.บ้ำนผ่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44880 1240030000          ศูนย์ กศน.พระยืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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44881 1240040000          ศูนย์ กศน.หนองเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44882 1240050000          ศูนย์ กศน.ขุมแพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44883 1240060000          ศูนย์ กศน.สีชมพู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44884 1240070000          ศูนย์ กศน.น  ำพอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44885 1240080000          ศูนย์ กศน.อุบลรัตน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44886 1240090000          ศูนย์ กศน.กระนวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44887 1240100000          ศูนย์ กศน.บ้ำนไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44888 1240110000          ศูนย์ กศน.เปือยน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44889 1240120000          ศูนย์ กศน.พล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44890 1240130000          ศูนย์ กศน.แวงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44891 1240140000          ศูนย์ กศน.แวงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44892 1240150000          กศน.อ ำเภอหนองสองห้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44893 1240160000          ศูนย์ กศน.ภูเวียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44894 1240170000          ศูนย์ กศน.มัญจำคีรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44895 1240180000          ศูนย์ กศน.ชนบท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44896 1240190000          กศน.อ ำเภอเขำสวนกวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44897 1240200000          ศูนย์ กศน.ภูผำม่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44898 1240210000          กศน.อ ำเภอซ ำสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44899 1240220000          ศูนย์ กศน.โคกโพธ์ิไชย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44900 1240230000          กศน.อ ำเภอหนองนำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44901 1240240000          ศูนย์ กศน.บ้ำนแฮด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44902 1240250000          กศน.อ ำเภอโนนศิลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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44903 1240290000          ศูนย์ กศน.อ ำเภอเวียงเก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44904 1241010001          กศน.อ ำเภอเมืองอุดรธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44905 1241020000          กศน.อ ำเภอกุดจับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44906 1241030000          กศน.อ ำเภอหนองวัวซอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44907 1241040000          กศน.อ ำเภอกุมภวำปี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44908 1241050000          กศน.อ ำเภอโนนสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44909 1241060000          กศน.อ ำเภอหนองหำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44910 1241070000          กศน.อ ำเภอทุ่งฝน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44911 1241080000          กศน.อ ำเภอไชยวำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44912 1241090000          กศน.อ ำเภอศรีธำตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44913 1241100000          กศน.อ ำเภอวังสำมหมอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44914 1241110000          กศน.อ ำเภอบ้ำนดุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44915 1241170000          กศน.อ ำเภอบ้ำนผือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44916 1241180000          กศน.อ ำเภอน  ำโสม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44917 1241190000          กศน.อ ำเภอเพ็ญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44918 1241200000          กศน.อ ำเภอสร้ำงคอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44919 1241210000          กศน.อ ำเภอหนองแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44920 1241220000          กศน.อ ำเภอนำยูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44921 1241230000          กศน.อ ำเภอพิบูลย์รักษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44922 1241240000          กศน.อ ำเภอกู่แก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44923 1241250000          กศน.อ ำเภอประจักษ์ศิลปำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44924 1242010001          กศน.อ ำเภอเมืองเลย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

44925 1242020000          กศน.อ ำเภอนำด้วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44926 1242030000          กศน.อ ำเภอเชียงคำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44927 1242040000          กศน.อ ำเภอปำกชม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44928 1242050000          กศน.อ ำเภอด่ำนซ้ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44929 1242060000          กศน.อ ำเภอนำแห้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44930 1242070000          กศน.อ ำเภอภูเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44931 1242080000          กศน.อ ำเภอท่ำล่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44932 1242090000          กศน.อ ำเภอวังสะพุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44933 1242100000          กศน.อ ำเภอภูกระดึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44934 1242110000          กศน.อ ำเภอภูหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44935 1242120000          กศน.อ ำเภอผำขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44936 1242130000          กศน.อ ำเภอเอรำวัณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44937 1242140000          กศน.อ ำเภอหนองหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44938 1243010001          ศูนย์ กศน.เมืองหนองคำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44939 1243020000          ศูนย์ กศน.ท่ำบ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44940 1243030000          กศน.อ ำเภอเมืองบึงกำฬ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44941 1243040000          กศน.อ ำเภอพรเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44942 1243050000          ศูนย์ กศน.โพนพิสัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44943 1243060000          กศน.อ ำเภอโซ่พิสัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44944 1243070000          ศูนย์ กศน.ศรีเชียงใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44945 1243080000          ศูนย์ กศน.สังคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44946 1243090000          กศน.อ ำเภอเซกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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44947 1243100000          กศน.อ ำเภอปำกคำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44948 1243110000          กศน.อ ำเภอบึงโขงหลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44949 1243120000          กศน.อ ำเภอศรีวิไล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44950 1243130000          กศน.อ ำเภอบุ่งคล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44951 1243140000          ศูนย์ กศน.สระใคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44952 1243150000          ศูนย์ กศน.เฝ้ำไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44953 1243160000          ศูนย์ กศน.รัตนวำปี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44954 1243170000          ศูนย์บริกำรกำรศึกษำนอกโรงเรียนก่ิงอ ำเภอโพธ์ิตำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44955 1244010001          ศูนย์ กศน.เมืองมหำสำรคำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44956 1244020000          ศูนย์ กศน.แกด ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44957 1244030000          ศูนย์ กศน.โกสุมพิสัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44958 1244040000          ศูนย์ กศน.กันทรวิชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44959 1244050000          ศูนย์ กศน.เชียงยืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44960 1244060000          ศูนย์ กศน.บรบือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44961 1244070000          ศูนย์ กศน.นำเชือก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44962 1244080000          ศูนย์ กศน.พยัคฆภูมิพิสัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44963 1244090000          ศูนย์ กศน.วำปีปทุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44964 1244100000          ศูนย์ กศน.นำดูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44965 1244110000          ศูนย์ กศน.ยำงสีสุรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44966 1244120000          ศูนย์บริกำรกำรศึกษำนอกโรงเรียนก่ิงอ ำเภอกุดรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44967 1244130000          ศูนย์ กศน. ช่ืนชม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44968 1245010001          ศูนย์ กศน.เมืองร้อยเอ็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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44969 1245020000          ศูนย์ กศน.เกษตรวิสัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44970 1245030000          ศูนย์ กศน.ปทุมรัตต์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44971 1245040000          ศูนย์ กศน.จตุรพักตรพิมำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44972 1245050000          ศูนย์ กศน.ธวัชบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44973 1245060000          ศูนย์ กศน.พนมไพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44974 1245070000          ศูนย์ กศน.โพนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44975 1245080000          ศูนย์ กศน.โพธ์ิชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44976 1245090000          ศูนย์ กศน.หนองพอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44977 1245100000          ศูนย์ กศน.เสลภูมิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44978 1245110000          ศูนย์ กศน.สุวรรณภูมิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44979 1245120000          ศูนย์ กศน.เมืองสรวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44980 1245130000          ศูนย์ กศน.โพนทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44981 1245140000          ศูนย์ กศน.อำจสำมำรถ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44982 1245150000          ศูนย์ กศน.เมยวดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44983 1245160000          ศูนย์ กศน.ศรีสมเด็จ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44984 1245170000          ศูนย์ กศน.จังหำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44985 1245180000          ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอเชียงขวัญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44986 1245190000          ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอหนองฮี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44987 1245200000          กศน.อ ำเภอทุ่งเขำหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44988 1246010001          ศูนย์ กศน.เมืองกำฬสินธ์ุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44989 1246020000          ศูนย์ กศน.นำมน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44990 1246030000          ศูนย์ กศน.กมลำไสย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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44991 1246040000          ศูนย์ กศน.ร่องค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44992 1246050000          ศูนย์ กศน.กุฉินำรำยณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44993 1246060000          ศูนย์ กศน.เขำวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44994 1246070000          ศูนย์ กศน.ยำงตลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44995 1246080000          ศูนย์ กศน.ห้วยเม็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44996 1246090000          ศูนย์ กศน.สหัสขันธ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44997 1246100000          ศูนย์ กศน.ค ำม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44998 1246110000          ศูนย์ กศน.ท่ำคันโท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
44999 1246120000          ศูนย์ กศน.หนองกุงศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45000 1246130000          ศูนย์ กศน.สมเด็จ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45001 1246140000          ศูนย์ กศน.ห้วยผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45002 1246150000          ศูนย์บริกำรกำรศึกษำนอกโรงเรียนก่ิงอ ำเภอสำมชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45003 1246160000          ศูนย์ กศน.นำคู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45004 1246170000          ศูนย์บริกำรกำรศึกษำนอกโรงเรียนก่ิงอ ำเภอดอนจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45005 1246180000          ศูนย์ กศน.อ ำเภอฆ้องชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45006 1247010001          กศน.อ ำเภอเมืองสกลนคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45007 1247020000          กศน.อ ำเภอกุสุมำลย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45008 1247030000          กศน.อ ำเภอกุดบำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45009 1247040000          กศน.อ ำเภอพรรณำนิคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45010 1247050000          กศน.อ ำเภอพังโคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45011 1247060000          กศน.อ ำเภอวำริชภูมิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45012 1247070000          กศน.อ ำเภอนิคมน  ำอูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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45013 1247080000          กศน.อ ำเภอวำนรนิวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45014 1247090000          กศน.อ ำเภอค ำตำกล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45015 1247100000          กศน.อ ำเภอบ้ำนม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45016 1247110000          กศน.อ ำเภออำกำศอ ำนวย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45017 1247120000          กศน.อ ำเภอสว่ำงแดนดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45018 1247130000          กศน.อ ำเภอส่องดำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45019 1247140000          กศน.อ ำเภอเต่ำงอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45020 1247150000          กศน.อ ำเภอโคกศรีสุพรรณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45021 1247160000          กศน.อ ำเภอเจริญศิลป์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45022 1247170000          กศน.อ ำเภอโพนนำแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45023 1247180000          กศน.อ ำเภอภูพำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45024 1248010001          ศูนย์ กศน.เมืองนครพนม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45025 1248020000          ศูนย์ กศน.ปลำปำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45026 1248030000          ศูนย์ กศน.ท่ำอุเทน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45027 1248040000          ศูนย์ กศน.บ้ำนแพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45028 1248050000          ศูนย์ กศน.ธำตุพนม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45029 1248060000          ศูนย์ กศน.เรณูนคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45030 1248070000          ศูนย์ กศน.นำแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45031 1248080000          ศูนย์ กศน.ศรีสงครำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45032 1248090000          ศูนย์ กศน.อ ำเภอนำหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45033 1248100000          ศูนย์ กศน.โพนสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45034 1248110000          ศูนย์ กศน.นำทม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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45035 1248120000          ศูนย์ กศน.อ ำเภอวังยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45036 1249010000          ศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียนจังหวัดมุกดำหำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45037 1249010001          ศุนย์ กศน.เมืองมุกดำหำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45038 1249010003          ศูนย์ฝึกและพัฒนำอำชีพรำษฎรไทยบริเวณชำยแดนมุกดำหำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45039 1249020000          ศุนย์ กศน.นิคมค ำสร้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45040 1249030000          ศุนย์ กศน.ดอนตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45041 1249040000          ศุนย์ กศน.ดงหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45042 1249050000          ศุนย์ กศน.ค ำชะอี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45043 1249060000          ศูนย์บริกำรกำรศึกษำนอกโรงเรียนอ ำเภอหว้ำนใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45044 1249070000          ศุนย์ กศน.หนองสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45045 1250010000          ศูนย์ กศน. เมืองเชียงใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45046 1250020000          ศูนย์ กศน. จอมทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45047 1250030000          ศูนย์ กศน. แม่แจ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45048 1250040000          ศูนย์ กศน. เชียงดำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45049 1250050000          ศูนย์ กศน. ดอยสะเก็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45050 1250060000          ศูนย์ กศน. แม่แตง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45051 1250070001          ศูนย์ กศน. แม่ริม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45052 1250080000          ศูนย์ กศน. สะเมิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45053 1250090000          ศูนย์ กศน.ฝำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45054 1250100000          ศูนย์ กศน. แม่อำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45055 1250110000          ศูนย์ กศน. พร้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45056 1250120000          ศูนย์ กศน. สันป่ำตอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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45057 1250130000          ศูนย์ กศน. สันก ำแพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45058 1250140000          ศูนย์ กศน. สันทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45059 1250150000          ศูนย์ กศน. หำงดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45060 1250160000          ศูนย์ กศน. ฮอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45061 1250170000          ศูนย์ กศน. ดอยเต่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45062 1250180000          ศูนย์ กศน. อมก๋อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45063 1250190000          ศูนย์ กศน. สำรภี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45064 1250200000          ศูนย์ กศน. เวียงแหง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45065 1250210000          ศูนย์ กศน. ไชยปรำกำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45066 1250220000          ศูนย์ กศน.แม่วำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45067 1250230000          ศูนย์ กศน. ก่ิง อ.แม่ออน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45068 1250240000          ศูนย์ กศน. ก่ิง อ.ดอยหล่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45069 1250250000          กศน. อ ำเภอกัลยำณิวัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45070 1251010001          ศูนย์ กศน.เมืองล ำพูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45071 1251020000          ศูนย์ กศน.แม่ทำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45072 1251030000          ศูนย์ กศน.บ้ำนโฮ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45073 1251040000          ศูนย์ กศน.ลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45074 1251050000          ศูนย์ กศน.ทุ่งหัวช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45075 1251060000          ศูนย์ กศน.ป่ำซำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45076 1251070000          ศูนย์ กศน.บ้ำนธิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45077 1251080000          ศูนย์ กศน.เวียงหนองล่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45078 1252010001          ศูนย์ กศน. เมืองล ำปำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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45079 1252020000          ศูนย์ กศน.แม่เมำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45080 1252030000          ศูนย์ กศน.เกำะคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45081 1252040000          ศูนย์ กศน.เสริมงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45082 1252050000          ศูนย์ กศน.งำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45083 1252060000          ศูนย์ กศน.แจ้ห่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45084 1252070000          ศูนย์ กศน.วังเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45085 1252080000          ศูนย์ กศน.เถิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45086 1252090000          ศูนย์ กศน.แม่พริก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45087 1252100000          ศูนย์ กศน.แม่ทะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45088 1252110000          ศูนย์ กศน.สบปรำบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45089 1252120000          ศูนย์ กศน.ห้ำงฉัตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45090 1252130000          ศูนย์ กศน.เมืองปำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45091 1253010001          กศน.อ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45092 1253020000          กศน.อ ำเภอตรอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45093 1253020001          ศูนย์ฝึกและพัฒนำอำชีพรำษฎรไทยบริเวณชำยแดนอุตรดิตถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45094 1253030000          กศน.อ ำเภอท่ำปลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45095 1253040000          กศน.อ ำเภอน  ำปำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45096 1253050000          กศน.อ ำเภอฟำกท่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45097 1253060000          กศน.อ ำเภอบ้ำนโคก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45098 1253070000          กศน.อ ำเภอพิชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45099 1253080000          กศน.อ ำเภอลับแล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45100 1253090000          กศน.อ ำเภอทองแสนขัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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45101 1254010001          ศูนย์ กศน.เมืองแพร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45102 1254020000          ศูนย์ กศน.ร้องกวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45103 1254030000          ศูนย์ กศน.ลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45104 1254040000          ศูนย์บริกำรกำรศึกษำนอกโรงเรียนอ ำเภอสูงเม่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45105 1254050000          ศูนย์ กศน.เด่นชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45106 1254060000          ศูนย์ กศน.สอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45107 1254070000          ศูนย์ กศน.วังชิ น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45108 1254080000          ศูนย์ กศน.หนองม่วงไข่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45109 1255010001          ศูนย์ กศน.เมืองน่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45110 1255020000          ศูนย์ กศน.แม่จริม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45111 1255030000          ศูนย์ กศน.บ้ำนหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45112 1255040000          ศูนย์ กศน.นำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45113 1255050000          ศูนย์ กศน.ปัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45114 1255060000          ศูนย์ กศน.ท่ำวังผำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45115 1255070000          ศูนย์ กศน.เวียงสำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45116 1255080000          ศูนย์ กศน.ทุ่งช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45117 1255090000          ศูนย์ กศน.เชียงกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45118 1255100000          ศูนย์ กศน.นำหม่ืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45119 1255110000          ศูนย์ กศน.สันติสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45120 1255120000          ศูนย์ กศน.บ่อเกลือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45121 1255130000          ศูนย์ กศน.สองแคว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45122 1255140000          ศูนย์ กศน.อ ำเภอภูเพียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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45123 1255150000          ศูนย์ กศน.เฉลิมพระเกียรติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45124 1256010001          ศูนย์ กศน.เมืองพะเยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45125 1256020000          ศูนย์ กศน.จุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45126 1256030000          ศูนย์ กศน.เชียงค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45127 1256040000          ศูนย์ กศน.เชียงม่วน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45128 1256050000          ศูนย์ กศน.ดอกค ำใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45129 1256060000          ศูนย์ กศน.ปง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45130 1256070000          ศูนย์ กศน.แม่ใจ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45131 1256080000          ศูนย์ กศน.ภูซำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45132 1256090000          ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอภูกำมยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45133 1257010001          ศูนย์ กศน.อ ำเภอเมืองเชียงรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45134 1257020000          ศูนย์ กศน.อ ำเภอเวียงชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45135 1257030000          ศูนย์ กศน.อ ำเภอเชียงของ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45136 1257040000          ศูนย์ กศน.อ ำเภอเทิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45137 1257050000          ศูนย์ กศน.อ ำเภอพำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45138 1257060000          ศูนย์ กศน.อ ำเภอป่ำแดด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45139 1257070000          ศูนย์ กศน.อ ำเภอแม่จัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45140 1257080000          ศูนย์ กศน.อ ำเภอเชียงแสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45141 1257080001          ศูนย์ฝึกและพัฒนำอำชีพรำษฎรไทยบริเวณชำยแดนจังหวัดเชียงรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45142 1257090000          ศูนย์ กศน.อ ำเภอแม่สำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45143 1257100000          ศูนย์ กศน.อ ำเภอแม่สรวย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45144 1257110000          ศูนย์ กศน.อ ำเภอเวียงป่ำเป้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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45145 1257120000          ศูนย์ กศน.อ ำเภอพญำเม็งรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45146 1257130000          ศูนย์ กศน.อ ำเภอเวียงแก่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45147 1257140000          ศูนย์ กศน.อ ำเภอขุนตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45148 1257150000          ศูนย์ กศน.อ ำเภอแม่ฟ้ำหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45149 1257160000          ศูนย์ กศน.อ ำเภอแม่ลำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45150 1257170000          ศูนย์ กศน.อ ำเภอเวียงเชียงรุ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45151 1257180000          ศูนย์ กศน.อ ำเภอดอยหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45152 1258010001          ศูนย์ กศน.เมืองแม่ฮ่องสอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45153 1258020000          ศูนย์ กศน.ขุนยวม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45154 1258030000          ศูนย์ กศน.ปำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45155 1258040000          ศูนย์ กศน.แม่สะเรียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45156 1258050000          ศูนย์ กศน.แม่ลำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45157 1258060000          ศูนย์ กศน.สบเมย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45158 1258070000          ศูนย์ กศน.ปำงมะผ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45159 1260010001          ศูนย์ กศน.เมืองนครสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45160 1260020000          ศูนย์ กศน.โกรกพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45161 1260030000          ศูนย์ กศน.ชุมแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45162 1260040000          ศูนย์ กศน.หนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45163 1260050000          ศูนย์ กศน.บรรพตพิสัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45164 1260060000          ศูนย์ กศน.เก้ำเลี ยว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45165 1260070000          ศูนย์ กศน.ตำคลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45166 1260080000          ศูนย์ กศน.ท่ำตะโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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45167 1260090000          ศูนย์ กศน.ไพศำลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45168 1260100000          ศูนย์ กศน.พยุหะคีรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45169 1260110000          ศูนย์ กศน.ลำดยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45170 1260120000          ศูนย์ กศน.ตำกฟ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45171 1260130000          ศูนย์ กศน.แม่วงก์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45172 1260140000          ศูนย์ กศน.ก่ิง อ.แม่เปิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45173 1260150000          ศูนย์ กศน.อ ำเภอชุมตำบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45174 1261010001          ศูนย์ กศน.เมืองอุทัยธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45175 1261020000          ศูนย์ กศน.ทัพทัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45176 1261030000          ศูนย์ กศน.สว่ำงอำรมณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45177 1261040000          ศูนย์ กศน.หนองฉำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45178 1261050000          ศูนย์ กศน.หนองขำหย่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45179 1261060000          ศูนย์ กศน.บ้ำนไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45180 1261070000          ศูนย์ กศน.ลำนสัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45181 1261080000          ศูนย์ กศน.ห้วยคต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45182 1262010001          ศูนย์ กศน.เมืองก ำแพงเพชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45183 1262020000          ศูนย์ กศน.ไทรงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45184 1262030000          ศูนย์ กศน.คลองลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45185 1262040000          ศูนย์ กศน.ขำณุวรลักษบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45186 1262050000          ศูนย์ กศน.คลองขลุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45187 1262060000          ศูนย์ กศน.พรำนกระต่ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45188 1262070000          ศูนย์ กศน.ลำนกระบือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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45189 1262080000          ศูนย์ กศน.ทรำยทองวัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45190 1262090000          ศูนย์ กศน.ปำงศิลำทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45191 1262100000          ศูนย์ กศน.บึงสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45192 1262110000          ศูนย์ กศน.โกสัมพีนคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45193 1263010001          ศูนย์ กศน.เมืองตำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45194 1263020000          ศูนย์ กศน.บ้ำนตำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45195 1263030000          ศูนย์ กศน.สำมเงำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45196 1263040000          ศูนย์ กศน.แม่ระมำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45197 1263050000          ศูนย์ กศน.ท่ำสองยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45198 1263060000          ศูนย์ กศน.แม่สอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45199 1263070000          ศูนย์ กศน.พบพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45200 1263080000          ศูนย์ กศน.อุ้มผำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45201 1263090000          ศูนย์ กศน.วังเจ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45202 1264010001          ศูนย์ กศน.เมืองสุโขทัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45203 1264020000          ศูนย์ กศน.บ้ำนด่ำนลำนหอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45204 1264030000          ศูนย์ กศน.คีรีมำศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45205 1264040000          ศูนย์ กศน.กงไกรลำศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45206 1264050000          ศูนย์ กศน.ศรีสัชนำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45207 1264060000          ศูนย์ กศน.ศรีส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45208 1264070000          ศูนย์ กศน. สวรรคโลก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45209 1264080000          ศูนย์ กศน.ศรีนคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45210 1264090000          ศูนย์ กศน.ทุ่งเสล่ียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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45211 1265010001          ศูนย์ กศน.เมืองพิษณุโลก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45212 1265020000          ศูนย์ กศน.นครไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45213 1265030000          ศูนย์ กศน.ชำติตระกำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45214 1265040000          ศูนย์ กศน.บำงระก ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45215 1265050000          ศูนย์ กศน.บำงกระทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45216 1265060000          ศูนย์ กศน.พรหมพิรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45217 1265070000          ศูนย์ กศน.วัดโบสถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45218 1265080000          ศูนย์ กศน.วังทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45219 1265090000          ศูนย์ กศน.เนินมะปรำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45220 1266010001          ศูนย์ กศน.เมืองพิจิตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45221 1266020000          ศูนย์ กศน.วังทรำยพูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45222 1266030000          ศูนย์ กศน.โพธ์ิประทับช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45223 1266040000          ศูนย์ กศน.ตะพำนหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45224 1266050000          ศูนย์ กศน.บำงมูลนำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45225 1266060000          ศูนย์ กศน.โพทะเล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45226 1266070000          ศูนย์ กศน.สำมง่ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45227 1266080000          ศูนย์ กศน.ทับคล้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45228 1266090000          ศูนย์ กศน.ก่ิง อ.สำกเหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45229 1266100000          ศูนย์ กศน.ก่ิง อ.บึงนำรำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45230 1266110000          ศูนย์ กศน.ก่ิง อ.ดงเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45231 1266120000          ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอวชิรบำรมี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45232 1267010001          ศูนย์ กศน.เมืองเพชรบรูณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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45233 1267020000          ศูนย์ กศน.ชนแดน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45234 1267030000          ศูนย์ กศน.หล่มสัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45235 1267040000          ศูนย์ กศน.หล่มเก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45236 1267050000          ศูนย์ กศน.วิเชียรบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45237 1267060000          ศูนย์ กศน.ศรีเทพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45238 1267070000          ศูนย์ กศน.หนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45239 1267080000          ศูนย์ กศน.บึงสำมพัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45240 1267090000          ศูนย์ กศน.น  ำหนำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45241 1267100000          ศูนย์ กศน.วังโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45242 1267110000          ศูนย์ กศน.เขำค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45243 1270010001          ศูนย์ กศน.เมืองรำชบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45244 1270020000          ศูนย์ กศน.จอมบึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45245 1270030000          ศูนย์ กศน.สวนผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45246 1270040000          ศูนย์ กศน.ด ำเนินสะดวก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45247 1270050000          ศูนย์ กศน.บ้ำนโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45248 1270060000          ศูนย์ กศน.บำงแพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45249 1270070001          ศูนย์ กศน.โพธำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45250 1270080000          ศูนย์ กศน.ปำกท่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45251 1270090000          ศูนย์ กศน.วัดเพลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45252 1270100000          ศูนย์ กศน. บ้ำนคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45253 1271010000          ศูนย์ กศน.เมืองกำญจนบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45254 1271010004          ศูนย์ฝึกและพัฒนำอำชีพรำษฎรไทยบริเวณชำยแดนจังหวัดกำญจนบุรีสำมสงฆ์ทรงพระคุณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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45255 1271020000          ศูนย์ กศน.ไทรโยค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45256 1271030000          ศูนย์ กศน.บ่อพลอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45257 1271040000          ศูนย์ กศน.ศรีสวัสด์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45258 1271050000          ศูนย์ กศน.ท่ำมะกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45259 1271060001          ศูนย์ กศน.ท่ำม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45260 1271070000          ศูนย์ กศน.ทองผำภูมิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45261 1271080000          ศูนย์ กศน.สังขละบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45262 1271090000          ศูนย์ กศน.พนมทวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45263 1271100000          ศูนย์ กศน.เลำขวัญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45264 1271110000          ศูนย์ กศน.ด่ำนมะขำมเตี ย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45265 1271120000          ศูนย์ กศน.หนองปรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45266 1271130000          ศูนย์ กศน.ห้วยกระเจำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45267 1272010001          ศูนย์ กศน.เมืองสุพรรณบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45268 1272020000          กศน.อ ำเภอเดิมบำงนำงบวช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45269 1272030000          ศูนย์ กศน.ด่ำนช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45270 1272040000          กศน.เภอบำงปลำม้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45271 1272050000          กศน.อ ำเภอศรีประจันต์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45272 1272060000          กศน.อ ำเภอดอนเจดีย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45273 1272070000          ศูนย์ กศน.สองพ่ีน้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45274 1272080000          กศน.อ ำเภอสำมชุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45275 1272090000          ศูนย์ กศน.อู่ทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45276 1272100000          ศูนย์ กศน.หนองหญ้ำไซ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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45277 1273010001          ศูนย์ กศน.เมืองนครปฐม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45278 1273020000          ศูนย์ กศน.ก ำแพงแสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45279 1273030000          ศูนย์ กศน.นครชัยศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45280 1273040000          ศูนย์ กศน.ดอนตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45281 1273050000          ศูนย์ กศน.บำงเลน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45282 1273060000          ศูนย์ กศน.สำมพรำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45283 1273070000          ศูนย์ กศน.พุทธมณฑล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45284 1273070001          ศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียนกำญจนำภิเษก (วิทยำลัยในวัง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45285 1274010001          กศน.อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45286 1274020000          กศน.อ ำเภอกระทุ่มแบน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45287 1274030000          กศน.อ ำเภอบ้ำนแพ้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45288 1275010001          ศูนย์ กศน.เมืองสมุทรสงครำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45289 1275020000          ศูนย์ กศน.บำงคนที ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45290 1275030000          ศูนย์ กศน.อัมพวำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45291 1276010001          ศูนย์ กศน.เมืองเพชรบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45292 1276020000          ศูนย์ กศน.เขำย้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45293 1276030000          ศูนย์ กศน.หนองหญ้ำปล้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45294 1276040000          ศูนย์ กศน.ชะอ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45295 1276050000          ศูนย์ กศน.ท่ำยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45296 1276060000          ศูนย์ กศน.บ้ำนลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45297 1276070000          ศูนย์ กศน.บ้ำนแหลม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45298 1276080000          ศูนย์ กศน.แก่งกระจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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45299 1277010001          ศูนย์ กศน.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45300 1277020000          ศูนย์ กศน.กุยบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45301 1277030000          ศูนย์ กศน.ทับสะแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45302 1277040000          ศูนย์ กศน.บำงสะพำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45303 1277050000          ศูนย์ กศน.บำงสะพำนน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45304 1277060000          ศูนย์ กศน.ปรำณบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45305 1277070000          ศูนย์ กศน.หัวหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45306 1277080000          ศูนย์ กศน.สำมร้อยยอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45307 1280010000          ศูนย์ กศน.เมืองนครศรีธรรมรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45308 1280020000          ศูนย์ กศน.พรหมคีรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45309 1280030000          ศูนย์ กศน.ลำนสกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45310 1280040000          ศูนย์ กศน.ฉวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45311 1280050000          ศูนย์ กศน.พิปูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45312 1280060000          ศูนย์ กศน.เชียรใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45313 1280070000          ศูนย์ กศน.ชะอวด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45314 1280080000          ศูนย์ กศน.ท่ำศำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45315 1280090000          ศูนย์ กศน.ทุ่งสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45316 1280100000          ศูนย์ กศน.นำบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45317 1280110000          ศูนย์ กศน.ทุ่งใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45318 1280120000          ศูนย์ กศน.ปำกพนัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45319 1280130000          ศูนย์ กศน.ร่อนพิบูลย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45320 1280140000          ศูนย์ กศน.สิชล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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45321 1280150000          ศูนย์ กศน.ขนอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45322 1280160000          ศูนย์ กศน.หัวไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45323 1280170000          ศูนย์ กศน.บำงขัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45324 1280180000          ศูนย์ กศน.ถ  ำพรรณรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45325 1280190000          ศูนย์ กศน.จุฬำภรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45326 1280200001          ศูนย์ กศน.พระพรหม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45327 1280210000          ศูนย์ กศน.นบพิต ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45328 1280220000          ศูนย์ กศน.ช้ำงกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45329 1280230000          ศูนย์ กศน.เฉลิมพระเกียรติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45330 1281010001          ศูนย์ กศน.เมืองกระบ่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45331 1281020000          ศูนย์ กศน.เขำพนม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45332 1281030000          ศูนย์ กศน.เกำะลันตำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45333 1281040000          ศูนย์ กศน.คลองท่อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45334 1281050000          ศูนย์ กศน.อ่ำวลึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45335 1281060000          ศูนย์ กศน.ปลำยพระยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45336 1281070000          ศูนย์ กศน.ล ำทับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45337 1281080000          ศูนย์ กศน.เหนือคลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45338 1282010001          ศูนย์ กศน.เมืองพังงำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45339 1282020000          ศูนย์ กศน.เกำะยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45340 1282030000          ศูนย์ กศน.กะปง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45341 1282040000          ศูนย์ กศน.ตะก่ัวทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45342 1282050000          ศูนย์ กศน.ตะก่ัวป่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

45343 1282060000          ศูนย์ กศน.คุระบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45344 1282070000          ศูนย์ กศน.ทับปุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45345 1282080000          ศูนย์ กศน.ท้ำยเหมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45346 1283010001          ศูนย์ กศน.เมืองภูเก็ต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45347 1283020000          ศูนย์ กศน.กะทู้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45348 1283030000          ศูนย์ กศน.ถลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45349 1284010001          กศน.อ ำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45350 1284020000          กศน.อ ำเภอกำญจนดิษฐ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45351 1284030000          กศน.อ ำเภอดอนสัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45352 1284040000          กศน.อ ำเภอเกำะสมุย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45353 1284050000          กศน.อ ำเภอเกำะพะงัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45354 1284060000          กศน.อ ำเภอไชยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45355 1284070000          กศน.อ ำเภอท่ำชนะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45356 1284080000          กศน.อ ำเภอคีรีรัฐนิคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45357 1284090000          กศน.อ ำเภอบ้ำนตำขุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45358 1284100000          กศน.อ ำเภอพนม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45359 1284110000          กศน.อ ำเภอท่ำฉำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45360 1284120000          กศน.อ ำเภอบ้ำนนำสำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45361 1284130000          กศน.อ ำเภอบ้ำนนำเดิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45362 1284140000          กศน.อ ำเภอเคียนซำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45363 1284150000          กศน.อ ำเภอเวียงสระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45364 1284160000          กศน.อ ำเภอพระแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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45365 1284170000          กศน.อ ำเภอพุนพิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45366 1284180000          กศน.อ ำเภอชัยบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45367 1284190000          กศน.อ ำเภอวิภำวดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45368 1285010002          ศูนย์ กศน.เมืองระนอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45369 1285020000          ศูนย์ กศน.ละอุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45370 1285030000          ศูนย์ กศน.กะเปอร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45371 1285040000          ศูนย์ กศน.กระบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45372 1285050000          ศูนย์ กศน.ก่ิงอ ำเภอสุขส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45373 1286010001          ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอเมืองชุมพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45374 1286010003          ศูนย์ฝึกและพัฒนำอำชีพรำษฎรไทยบริเวณชำยแดนจังหวัดชุมพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45375 1286020000          ศูนย์ กศน.ท่ำแชะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45376 1286030000          ศูนย์ กศน.ปะทิว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45377 1286040000          ศูนย์ กศน.หลังสวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45378 1286050000          ศูนย์ กศน.ละแม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45379 1286060000          ศูนย์ กศน.พะโต๊ะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45380 1286070000          ศูนย์ กศน.สวี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45381 1286080000          ศูนย์ กศน.ทุ่งตะโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45382 1290010001          ศูนย์ กศน.เมืองสงขลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45383 1290020000          ศูนย์ กศน.สทิงพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45384 1290030000          ศูนย์ กศน.จะนะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45385 1290040000          ศูนย์ กศน.นำทวี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45386 1290050000          ศูนย์ กศน.เทพำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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45387 1290060000          ศูนย์ กศน.สะบ้ำย้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45388 1290070000          ศูนย์ กศน.ระโนด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45389 1290080000          ศูนย์ กศน.กระแสสินธ์ุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45390 1290090000          ศูนย์ กศน.รัตภูมิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45391 1290100000          ศูนย์ กศน.สะเดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45392 1290110000          ศูนย์ กศน.หำดใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45393 1290120000          ศูนย์ กศน.นำหม่อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45394 1290130000          ศูนย์ กศน.ควนเนียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45395 1290140000          ศูนย์ กศน.บำงกล่ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45396 1290150000          ศูนย์ กศน.สิงหนคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45397 1290160000          ศูนย์ กศน.คลองหอยโข่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45398 1291010001          ศูนย์ กศน.เมืองสตูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45399 1291020000          ศูนย์ กศน.ควนโดน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45400 1291030000          ศูนย์ กศน.ควนกำหลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45401 1291040000          ศูนย์ กศน.ท่ำแพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45402 1291050000          ศูนย์ กศน.ละงู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45403 1291060000          ศูนย์ กศน.ทุ่งหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45404 1291070000          ศูนย์ กศน.อ ำเภอมะนัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45405 1292010001          ศูนย์ กศน.เมืองตรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45406 1292020000          ศูนย์ กศน.กันตัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45407 1292030000          ศูนย์ กศน.ย่ำนตำขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45408 1292040000          ศูนย์ กศน.ปะเหลียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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45409 1292050000          ศูนย์ กศน.สิเกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45410 1292060000          ศูนย์ กศน.ห้วยยอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45411 1292070000          ศูนย์ กศน.วังวิเศษ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45412 1292080000          ศูนย์ กศน.นำโยง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45413 1292090000          ศูนย์ กศน.รัษฎำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45414 1292100000          ศูนย์ กศน.ก่ิง อ.ส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45415 1293010000          ศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียนจังหวัดพัทลุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45416 1293010001          ศูนย์ กศน.เมืองพัทลุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45417 1293020000          ศูนย์ กศน.กงหรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45418 1293030000          ศูนย์ กศน.เขำชัยสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45419 1293040000          ศูนย์ กศน.ตะโหมด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45420 1293050000          ศูนย์ กศน.ควนขนุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45421 1293060000          ศูนย์ กศน.ปำกพะยูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45422 1293070000          ศูนย์ กศน.ศรีบรรพต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45423 1293080000          ศูนย์ กศน.ป่ำบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45424 1293090000          ศูนย์ กศน.บำงแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45425 1293100000          ศูนย์ กศน.ป่ำพะยอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45426 1293110000          ศูนย์ กศน.ก่ิงอ ำเภอศรีนครินทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45427 1294010001          ศูนย์ กศน.เมืองปัตตำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45428 1294020000          ศูนย์ กศน.โคกโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45429 1294030000          ศูนย์ กศน.หนองจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45430 1294030001          ศูนย์ฝึกและพัฒนำอำชีพรำษฎรไทยบริเวณชำยแดนปัตตำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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45431 1294040000          ศูนย์ กศน.ปะนำเระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45432 1294050000          ศูนย์ กศน.มำยอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45433 1294060000          ศูนย์ กศน.ทุ่งยำงแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45434 1294070000          ศูนย์ กศน.สำยบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45435 1294080000          ศูนย์ กศน.ไม่แก่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45436 1294090000          ศูนย์ กศน.ยะหร่ิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45437 1294100000          ศูนย์ กศน.ยะรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45438 1294110000          ศูนย์ กศน.กะพ้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45439 1294120000          ศูนย์ กศน.แม่ลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45440 1295010001          ศูนย์ กศน.เมืองยะลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45441 1295020000          ศูนย์ กศน.เบตง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45442 1295030000          ศูนย์ กศน.บันนังสตำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45443 1295040000          ศูนย์ กศน.ธำรโต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45444 1295050000          ศูนย์ กศน.ยะหำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45445 1295060000          ศูนย์ กศน.รำมัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45446 1295070000          ศูนย์ กศน.กำบัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45447 1295080000          ศูนย์ กศน.ก่ิงกรงปินัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45448 1296010001          ศูนย์บริกำรกำรศึกษำนอกโรงเรียนอ ำเภอเมืองนรำธิวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45449 1296020000          ศูนย์บริกำรกำรศึกษำนอกโรงเรียนอ ำเภอตำกใบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45450 1296030000          ศูนย์บริกำรกำรศึกษำนอกโรงเรียนอ ำเภอบำเจำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45451 1296040000          ศูนย์บริกำรกำรศึกษำนอกโรงเรียนอ ำเภอย่ีงอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45452 1296050000          ศูนย์บริกำรกำรศึกษำนอกโรงเรียนอ ำเภอระแงะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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45453 1296060000          ศูนย์บริกำรกำรศึกษำนอกโรงเรียนอ ำเภอรือเสำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45454 1296070000          ศูนย์บริกำรกำรศึกษำนอกโรงเรียนอ ำเภอศรีสำคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45455 1296080000          ศูนย์บริกำรกำรศึกษำนอกโรงเรียนอ ำเภอแว้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45456 1296090000          ศูนย์บริกำรกำรศึกษำนอกโรงเรียนอ ำเภอสุคิริน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45457 1296100000          ศูนย์บริกำรกำรศึกษำนอกโรงเรียนอ ำเภอสุไหงโกลก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45458 1296110000          ศูนย์บริกำรกำรศึกษำนอกโรงเรียนอ ำเภอสุไหงปำดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45459 1296120000          ศูนย์บริกำรกำรศึกษำนอกโรงเรียนอ ำเภอจะแนะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45460 1296130000          ศูนย์บริกำรกำรศึกษำนอกโรงเรียนอ ำเภอเจำะไอร้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45461 1310016101          กำญจนำภิเษกวิทยำลัยช่ำงทองหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45462 1310016201          วิทยำลัยอำชีวศึกษำเสำวภำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45463 1310026101          วิทยำลัยเทคนิคดุสิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45464 1310036401          วิทยำลัยกำรอำชีพกำญจนำภิเษกหนองจอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45465 1310046501          วิทยำลัยสำรพัดช่ำงส่ีพระยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45466 1310066201          วิทยำลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45467 1310086501          วิทยำลัยสำรพัดช่ำงพระนคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45468 1310096201          วิทยำลัยพณิชยกำรบำงนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45469 1310106101          วิทยำลัยเทคนิคมีนบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45470 1310106102          วิทยำลัยเทคนิคกำญจนำภิเษกมหำนคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45471 1310166201          วิทยำลัยอำชีวศึกษำธนบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45472 1310186501          วิทยำลัยสำรพัดช่ำงธนบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45473 1310226201          วิทยำลัยพณิชยกำรธนบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45474 1310246201          วิทยำลัยพณิชยกำรเชตุพน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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45475 1310256501          วิทยำลัยสำรพัดช่ำงนครหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45476 1310276401          วิทยำลัยกำรอำชีพนวมินทรำชูทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45477 1310286201          วิทยำลัยอำชีวศึกษำเอ่ียมละออ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45478 1310366101          วิทยำลัยเทคนิคดอนเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45479 1310456201          วิทยำลัยพณิชยกำรอินทรำชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45480 1310466201          วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเท่ียวกรุงเทพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45481 1310506101          วิทยำลัยเทคนิครำชสิทธำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45482 1311016101          วิทยำลัยเทคนิคสมุทรปรำกำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45483 1311016501          วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสมุทรปรำกำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45484 1311026101          วิทยำลัยเทคนิคกำญจนำภิเษกสมุทรปรำกำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45485 1311056401          วิทยำลัยกำรอำชีพพระสมุทรเจดีย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45486 1312056401          วิทยำลัยเทคนิคนนทบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45487 1313016101          วิทยำลัยเทคนิคปทุมธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45488 1313016301          วิทยำลัยกำรอำชีวศึกษำปทุมธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45489 1313036101          วิทยำลัยเทคนิคธัญบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45490 1314016101          วิทยำลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45491 1314016102          วิทยำลัยเทคโนโลยีและอุตสำหกรรมกำรต่อเรือพระนครศรีอยุธยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45492 1314016103          วิทยำลัยเทคนิคอุตสำหกรรมยำนยนต์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45493 1314016201          วิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45494 1314046301          วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45495 1314126401          วิทยำลัยกำรอำชีพเสนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45496 1314146501          วิทยำลัยสำรพัดช่ำงพระนครศรีอยุธยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

45497 1314156401          วิทยำลัยกำรอำชีพมหำรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45498 1315016101          วิทยำลัยเทคนิคอ่ำงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45499 1315046401          วิทยำลัยกำรอำชีพโพธ์ิทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45500 1315066401          วิทยำลัยกำรอำชีพวิเศษชัยชำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45501 1316016101          วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45502 1316016201          วิทยำลัยอำชีวศึกษำลพบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45503 1316016501          วิทยำลัยสำรพัดช่ำงลพบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45504 1316026301          วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45505 1316036101          วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45506 1316036401          วิทยำลัยเทคนิคโคกส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45507 1316046401          วิทยำลัยกำรอำชีพชัยบำดำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45508 1317016101          วิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45509 1317016201          วิทยำลัยอำชีวศึกษำสิงห์บุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45510 1317016301          วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45511 1317046101          วิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45512 1317066401          วิทยำลัยกำรอำชีพอินทร์บุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45513 1318016101          วิทยำลัยเทคนิคชัยนำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45514 1318026301          วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45515 1318086401          วิทยำลัยกำรอำชีพเนินขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45516 1319016101          วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45517 1319016201          วิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45518 1319016501          วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสระบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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45519 1319036401          วิทยำลัยกำรอำชีพหนองแค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45520 1319066101          วิทยำลัยเทคนิคท่ำหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45521 1319096401          วิทยำลัยกำรอำชีพสระบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45522 1319116101          วิทยำลัยเทคนิคมวกเหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45523 1320016201          วิทยำลัยอำชีวศึกษำชลบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45524 1320016501          วิทยำลัยสำรพัดช่ำงชลบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45525 1320026101          วิทยำลัยเทคนิคชลบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45526 1320046401          วิทยำลัยเทคนิคพัทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45527 1320056401          วิทยำลัยอำชีวศึกษำเทคโนโลยีฐำนวิทยำศำสตร์ (ชลบุรี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45528 1320066401          วิทยำลัยกำรอำชีพพนัสนิคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45529 1320096101          วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45530 1320096301          วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45531 1321016101          วิทยำลัยเทคนิคระยอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45532 1321016102          วิทยำลัยเทคนิคมำบตำพุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45533 1321016501          วิทยำลัยสำรพัดช่ำงระยอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45534 1321036401          วิทยำลัยกำรอำชีพแกลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45535 1321056101          วิทยำลัยเทคนิคบ้ำนค่ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45536 1322016101          วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45537 1322016501          วิทยำลัยสำรพัดช่ำงจันทบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45538 1322076401          วิทยำลัยกำรอำชีพสอยดำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45539 1322096401          วิทยำลัยกำรอำชีพนำยำยอำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45540 1323016101          วิทยำลัยเทคนิคตรำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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45541 1323016501          วิทยำลัยสำรพัดช่ำงตรำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45542 1323046401          วิทยำลัยกำรอำชีพบ่อไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45543 1324016101          วิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45544 1324016201          วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45545 1324016501          วิทยำลัยสำรพัดช่ำงฉะเชิงเทรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45546 1324046401          วิทยำลัยกำรอำชีพบำงปะกง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45547 1324056101          วิทยำลัยเทคนิคจุฬำภรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45548 1324066301          วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45549 1324066401          วิทยำลัยกำรอำชีพพนมสำรคำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45550 1325016101          วิทยำลัยเทคนิคปรำจีนบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45551 1325016501          วิทยำลัยสำรพัดช่ำงปรำจีนบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45552 1325026401          วิทยำลัยกำรอำชีพกบินทร์บุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45553 1325046101          วิทยำลัยเทคนิคบูรพำปรำจีน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45554 1326016101          วิทยำลัยเทคนิคนครนำยก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45555 1326016401          วิทยำลัยกำรอำชีพนครนำยก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45556 1326046401          วิทยำลัยกำรอำชีพองครักษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45557 1327046401          วิทยำลัยกำรอำชีพวังน  ำเย็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45558 1327056101          วิทยำลัยเทคนิคสระแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45559 1327066301          วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45560 1330016101          วิทยำลัยเทคนิคนครรำชสีมำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45561 1330016201          วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครรำชสีมำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45562 1330016202          วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเท่ียวนครรำชสีมำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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45563 1330016501          วิทยำลัยสำรพัดช่ำงนครรำชสีมำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45564 1330026301          วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครรำชสีมำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45565 1330076101          วิทยำลัยเทคนิคสุรนำรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45566 1330086101          วิทยำลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45567 1330126401          วิทยำลัยกำรอำชีพบัวใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45568 1330146101          วิทยำลัยเทคนิคปักธงชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45569 1330156401          วิทยำลัยเทคนิคพิมำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45570 1330176401          วิทยำลัยกำรอำชีพชุมพวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45571 1330216401          วิทยำลัยกำรอำชีพปำกช่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45572 1331016101          วิทยำลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45573 1331016301          วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45574 1331016501          วิทยำลัยสำรพัดช่ำงบุรีรัมย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45575 1331026101          วิทยำลัยเทคนิคคูเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45576 1331046401          วิทยำลัยกำรอำชีพนำงรอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45577 1331066601          วิทยำลัยเทคโนโลยีและกำรจัดกำรโนนดินแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45578 1331116401          วิทยำลัยกำรอำชีพสตึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45579 1332016101          วิทยำลัยเทคนิคสุรินทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45580 1332016201          วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุรินทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45581 1332016501          วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสุรินทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45582 1332036401          วิทยำลัยกำรอำชีพท่ำตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45583 1332056401          วิทยำลัยกำรอำชีพปรำสำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45584 1332096401          วิทยำลัยกำรอำชีพศีขรภูมิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

45585 1332106401          วิทยำลัยกำรอำชีพสังขะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45586 1333016101          วิทยำลัยเทคนิคศรีสะเกษ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45587 1333016301          วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45588 1333016401          วิทยำลัยกำรอำชีพศรีสะเกษ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45589 1333016501          วิทยำลัยสำรพัดช่ำงศรีสะเกษ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45590 1333036601          วิทยำลัยเทคนิคกันทรำรมย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45591 1333046401          วิทยำลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45592 1333086401          วิทยำลัยกำรอำชีพขุนหำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45593 1333096601          วิทยำลัยเทคโนโลยีและกำรจัดกำรรำษีไศล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45594 1334016201          วิทยำลัยอำชีวศึกษำอุบลรำชธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45595 1334016301          วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลรำชธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45596 1334016401          วิทยำลัยเทคนิคอุบลรำชธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45597 1334016501          วิทยำลัยสำรพัดช่ำงอุบลรำชธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45598 1334056401          วิทยำลัยกำรอำชีพเขมรำฐ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45599 1334076101          วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45600 1334116401          วิทยำลัยกำรอำชีพตระกำรพืชผล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45601 1334116601          วิทยำลัยเทคนิคพิบูลมังสำหำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45602 1334156401          วิทยำลัยกำรอำชีพวำรินช ำรำบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45603 1335016101          วิทยำลัยเทคนิคยโสธร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45604 1335066301          วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45605 1335086401          วิทยำลัยกำรอำชีพเลิงนกทำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45606 1336016101          วิทยำลัยเทคนิคชัยภูมิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

45607 1336016301          วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45608 1336016501          วิทยำลัยสำรพัดช่ำงชัยภูมิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45609 1336076401          วิทยำลัยกำรอำชีพบ ำเหน็จณรงค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45610 1336126401          วิทยำลัยกำรอำชีพแก้งคร้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45611 1337016101          วิทยำลัยเทคนิคอ ำนำจเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45612 1337066401          วิทยำลัยกำรอำชีพหัวตะพำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45613 1339016101          วิทยำลัยเทคนิคหนองบัวล ำภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45614 1339046401          วิทยำลัยกำรอำชีพศรีบุญเรือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45615 1340016101          วิทยำลัยเทคนิคขอนแก่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45616 1340016201          วิทยำลัยอำชีวศึกษำขอนแก่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45617 1340016401          วิทยำลัยกำรอำชีพบ้ำนไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45618 1340016501          วิทยำลัยเทคนิคนครขอนแก่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45619 1340056401          วิทยำลัยเทคนิคชุมแพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45620 1340076101          วิทยำลัยเทคนิคน  ำพอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45621 1340096401          วิทยำลัยกำรอำชีพกระนวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45622 1340126401          วิทยำลัยกำรอำชีพพล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45623 1340156601          วิทยำลัยเทคโนโลยีและกำรจัดกำรหนองสองห้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45624 1340176301          วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45625 1340186401          วิทยำลัยกำรอำชีพขอนแก่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45626 1341016101          วิทยำลัยเทคนิคอุดรธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45627 1341016201          วิทยำลัยอำชีวศึกษำอุดรธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45628 1341016301          วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

45629 1341016401          วิทยำลัยกำรอำชีพหนองหำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45630 1341016501          วิทยำลัยสำรพัดช่ำงอุดรธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45631 1341046401          วิทยำลัยกำรอำชีพกุมภวำปี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45632 1341106102          วิทยำลัยเทคนิคกำญจนำภิเษกอุดรธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45633 1341176401          วิทยำลัยกำรอำชีพบ้ำนผือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45634 1341196201          วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเท่ียวอุดรธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45635 1342016101          วิทยำลัยเทคนิคเลย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45636 1342016201          วิทยำลัยอำชีวศึกษำเลย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45637 1342056401          วิทยำลัยกำรอำชีพด่ำนซ้ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45638 1342096401          วิทยำลัยกำรอำชีพวังสะพุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45639 1343016101          วิทยำลัยเทคนิคหนองคำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45640 1343016102          วิทยำลัยเทคโนโลยีและอุตสำหกรรมกำรต่อเรือหนองคำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45641 1343016201          วิทยำลัยอำชีวศึกษำหนองคำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45642 1343036401          วิทยำลัยเทคนิคบึงกำฬ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45643 1343096401          วิทยำลัยกำรอำชีพเซกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45644 1344016101          วิทยำลัยเทคนิคมหำสำรคำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45645 1344016201          วิทยำลัยอำชีวศึกษำมหำสำรคำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45646 1344016301          วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหำสำรคำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45647 1344016501          วิทยำลัยสำรพัดช่ำงมหำสำรคำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45648 1344086401          วิทยำลัยกำรอำชีพพยัคฆภูมิพิสัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45649 1344096401          วิทยำลัยเทคนิควำปีปทุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45650 1345016101          วิทยำลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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45651 1345016201          วิทยำลัยอำชีวศึกษำร้อยเอ็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45652 1345016401          วิทยำลัยกำรอำชีพร้อยเอ็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45653 1345026401          วิทยำลัยกำรอำชีพเกษตรวิสัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45654 1345066301          วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45655 1345066401          วิทยำลัยกำรอำชีพพนมไพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45656 1345076401          วิทยำลัยกำรอำชีพโพนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45657 1345116101          วิทยำลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45658 1346016101          วิทยำลัยเทคนิคกำฬสินธ์ุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45659 1346016501          วิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำฬสินธ์ุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45660 1346066102          วิทยำลัยเทคนิคเขำวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45661 1346106401          วิทยำลัยกำรอำชีพค ำม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45662 1346126401          วิทยำลัยกำรอำชีพหนองกุงศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45663 1346146401          วิทยำลัยกำรอำชีพห้วยผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45664 1347016101          วิทยำลัยเทคนิคสกลนคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45665 1347016501          วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสกลนคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45666 1347046401          วิทยำลัยกำรอำชีพพรรณำนิคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45667 1347126401          วิทยำลัยกำรอำชีพสว่ำงแดนดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45668 1348016501          วิทยำลัยเทคนิคนครพนม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45669 1348026401          วิทยำลัยกำรอำชีพวัดโฆสมังคลำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45670 1348046101          วิทยำลัยเทคนิคบ้ำนแพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45671 1348076401          วิทยำลัยกำรอำชีพนำแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45672 1349016401          วิทยำลัยกำรอำชีพนวมินทรำชินีมุกดำหำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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45673 1349026401          วิทยำลัยกำรอำชีพนิคมค ำสร้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45674 1349036601          วิทยำลัยเทคโนโลยีและกำรจัดกำรดอนตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45675 1350016101          วิทยำลัยเทคนิคเชียงใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45676 1350016201          วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45677 1350016501          วิทยำลัยสำรพัดช่ำงเชียงใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45678 1350026401          วิทยำลัยกำรอำชีพจอมทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45679 1350096401          วิทยำลัยกำรอำชีพฝำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45680 1350126301          วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45681 1350136101          วิทยำลัยเทคนิคสันก ำแพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45682 1350196601          วิทยำลัยเทคนิคสำรภี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45683 1351016101          วิทยำลัยเทคนิคล ำพูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45684 1351026301          วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีล ำพูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45685 1351036401          วิทยำลัยกำรอำชีพบ้ำนโฮ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45686 1351066401          วิทยำลัยกำรอำชีพป่ำซำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45687 1352016101          วิทยำลัยเทคนิคล ำปำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45688 1352016201          วิทยำลัยอำชีวศึกษำล ำปำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45689 1352016501          วิทยำลัยสำรพัดช่ำงล ำปำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45690 1352026601          วิทยำลัยเทคโนโลยีและกำรจัดกำร กฟผ. แม่เมำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45691 1352036401          วิทยำลัยกำรอำชีพเกำะคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45692 1352086401          วิทยำลัยกำรอำชีพเถิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45693 1353016101          วิทยำลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45694 1353016201          วิทยำลัยอำชีวศึกษำอุตรดิตถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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45695 1353016501          วิทยำลัยสำรพัดช่ำงอุตรดิตถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45696 1353056401          วิทยำลัยกำรอำชีพรัตนประสิทธ์ิวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45697 1353076401          วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45698 1354016101          วิทยำลัยเทคนิคแพร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45699 1354016201          วิทยำลัยอำชีวศึกษำแพร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45700 1354036401          วิทยำลัยกำรอำชีพลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45701 1354046501          วิทยำลัยสำรพัดช่ำงแพร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45702 1354056301          วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45703 1354066401          วิทยำลัยกำรอำชีพสอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45704 1355016101          วิทยำลัยเทคนิคน่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45705 1355016501          วิทยำลัยสำรพัดช่ำงน่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45706 1355056401          วิทยำลัยกำรอำชีพปัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45707 1355076401          วิทยำลัยกำรอำชีพเวียงสำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45708 1356016101          วิทยำลัยเทคนิคพะเยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45709 1356016301          วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45710 1356036401          วิทยำลัยกำรอำชีพเชียงค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45711 1356056401          วิทยำลัยกำรอำชีพดอกค ำใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45712 1356066601          วิทยำลัยเทคโนโลยีและกำรจัดกำรปง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45713 1357016101          วิทยำลัยเทคนิคเชียงรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45714 1357016102          วิทยำลัยเทคนิคกำญจนำภิเษกเชียงรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45715 1357016201          วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45716 1357016301          วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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45717 1357016401          วิทยำลัยกำรอำชีพเชียงรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45718 1357026401          วิทยำลัยกำรอำชีพเวียงเชียงรุ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45719 1357046401          วิทยำลัยกำรอำชีพเทิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45720 1357116101          วิทยำลัยเทคนิคเวียงป่ำเป้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45721 1358016401          วิทยำลัยกำรอำชีพนวมินทรำชินีแม่ฮ่องสอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45722 1358046401          วิทยำลัยกำรอำชีพแม่สะเรียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45723 1360016101          วิทยำลัยเทคนิคนครสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45724 1360016201          วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45725 1360016301          วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45726 1360016401          วิทยำลัยกำรอำชีพนครสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45727 1360056401          วิทยำลัยกำรอำชีพบรรพตพิสัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45728 1360136101          วิทยำลัยเทคนิคแม่วงก์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45729 1361016101          วิทยำลัยเทคนิคอุทัยธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45730 1361016301          วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45731 1361016501          วิทยำลัยสำรพัดช่ำงอุทัยธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45732 1362016101          วิทยำลัยเทคนิคก ำแพงเพชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45733 1362016301          วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีก ำแพงเพชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45734 1362016501          วิทยำลัยสำรพัดช่ำงก ำแพงเพชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45735 1362046401          วิทยำลัยกำรอำชีพขำณุวรลักษบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45736 1363016301          วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีตำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45737 1363016501          วิทยำลัยเทคนิคตำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45738 1363026401          วิทยำลัยกำรอำชีพบ้ำนตำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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45739 1363066401          วิทยำลัยเทคนิคแม่สอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45740 1364016101          วิทยำลัยเทคนิคสุโขทัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45741 1364016201          วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุโขทัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45742 1364016501          วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสุโขทัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45743 1364056401          วิทยำลัยกำรอำชีพศรีสัชนำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45744 1364066401          วิทยำลัยกำรอำชีพศรีส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45745 1364076301          วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45746 1365016101          วิทยำลัยเทคนิคพิษณุโลก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45747 1365016102          วิทยำลัยเทคนิคสองแคว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45748 1365016201          วิทยำลัยอำชีวศึกษำพิษณุโลก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45749 1365016202          วิทยำลัยพณิชยกำรบึงพระพิษณุโลก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45750 1365016501          วิทยำลัยสำรพัดช่ำงพิษณุโลก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45751 1365026401          วิทยำลัยกำรอำชีพนครไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45752 1366016101          วิทยำลัยเทคนิคพิจิตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45753 1366016501          วิทยำลัยสำรพัดช่ำงพิจิตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45754 1366076301          วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45755 1367016101          วิทยำลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45756 1367016301          วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45757 1367016501          วิทยำลัยสำรพัดช่ำงเพชรบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45758 1367026401          วิทยำลัยกำรอำชีพชนแดน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45759 1367056401          วิทยำลัยกำรอำชีพวิเชียรบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45760 1370016101          วิทยำลัยเทคนิครำชบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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45761 1370016501          วิทยำลัยสำรพัดช่ำงรำชบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45762 1370056101          วิทยำลัยเทคนิครำชบุรี2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45763 1370056401          วิทยำลัยกำรอำชีพบ้ำนโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45764 1370076101          วิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45765 1370076301          วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีรำชบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45766 1370086401          วิทยำลัยกำรอำชีพปำกท่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45767 1371016101          วิทยำลัยเทคนิคกำญจนบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45768 1371016201          วิทยำลัยอำชีวศึกษำกำญจนบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45769 1371016301          วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำญจนบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45770 1371016501          วิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำญจนบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45771 1371066401          วิทยำลัยกำรอำชีพกำญจนบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45772 1371096401          วิทยำลัยกำรอำชีพพนมทวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45773 1372016101          วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45774 1372016201          วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45775 1372016501          วิทยำลัยสำรพัดช่ำงบรรหำร-แจ่มใส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45776 1372036301          วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45777 1372076401          วิทยำลัยกำรอำชีพสองพ่ีน้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45778 1372096401          วิทยำลัยกำรอำชีพอู่ทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45779 1373016101          วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45780 1373016201          วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45781 1373016501          วิทยำลัยสำรพัดช่ำงนครปฐม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45782 1373036401          วิทยำลัยกำรอำชีพบำงแก้วฟ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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45783 1373066401          วิทยำลัยกำรอำชีพนครปฐม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45784 1373076401          วิทยำลัยกำรอำชีพพุทธมณฑล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45785 1374016101          วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45786 1374036401          วิทยำลัยกำรอำชีพบ้ำนแพ้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45787 1375016101          วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45788 1375016501          วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสมุทรสงครำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45789 1375036401          วิทยำลัยกำรอำชีพอัมพวำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45790 1376016101          วิทยำลัยเทคนิคเพชรบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45791 1376016201          วิทยำลัยอำชีวศึกษำเพชรบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45792 1376016501          วิทยำลัยสำรพัดช่ำงเพชรบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45793 1376026401          วิทยำลัยกำรอำชีพเขำย้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45794 1376046301          วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45795 1376046601          วิทยำลัยเทคโนโลยีและกำรจัดกำรวังไกลกังวล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45796 1376066401          วิทยำลัยกำรอำชีพบ้ำนลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45797 1377016101          วิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45798 1377046401          วิทยำลัยกำรอำชีพบำงสะพำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45799 1377066401          วิทยำลัยกำรอำชีพปรำณบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45800 1377076401          วิทยำลัยกำรอำชีพวังไกลกังวล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45801 1380016101          วิทยำลัยเทคนิคนครศรีธรรมรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45802 1380016201          วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครศรีธรรมรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45803 1380016202          วิทยำลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45804 1380016501          วิทยำลัยสำรพัดช่ำงนครศรีธรรมรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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45805 1380026401          วิทยำลัยกำรอำชีพพรหมคีรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45806 1380096101          วิทยำลัยเทคนิคทุ่งสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45807 1380126101          วิทยำลัยเทคโนโลยีและอุตสำหกรรมกำรต่อเรือนครศรีธรรมรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45808 1380146101          วิทยำลัยเทคนิคสิชล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45809 1380166401          วิทยำลัยกำรอำชีพหัวไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45810 1380206401          วิทยำลัยกำรอำชีพนครศรีธรรมรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45811 1380226301          วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45812 1381016101          วิทยำลัยเทคนิคกระบ่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45813 1381016501          วิทยำลัยสำรพัดช่ำงกระบ่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45814 1381046401          วิทยำลัยกำรอำชีพคลองท่อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45815 1381056401          วิทยำลัยกำรอำชีพอ่ำวลึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45816 1381086301          วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบ่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45817 1382016101          วิทยำลัยเทคนิคพังงำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45818 1382046301          วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45819 1382056401          วิทยำลัยกำรอำชีพตะก่ัวป่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45820 1382086401          วิทยำลัยกำรอำชีพท้ำยเหมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45821 1383016101          วิทยำลัยเทคนิคภูเก็ต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45822 1383016201          วิทยำลัยอำชีวศึกษำภูเก็ต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45823 1383016501          วิทยำลัยสำรพัดช่ำงภูเก็ต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45824 1383036102          วิทยำลัยเทคนิคถลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45825 1384016101          วิทยำลัยเทคนิคสุรำษฎร์ธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45826 1384016102          วิทยำลัยเทคนิคกำญจนดิษฐ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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45827 1384016201          วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุรำษฎร์ธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45828 1384016501          วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสุรำษฎร์ธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45829 1384046201          วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเท่ียวสมุย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45830 1384066401          วิทยำลัยกำรอำชีพไชยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45831 1384106301          วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุรำษฎร์ธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45832 1384156401          วิทยำลัยกำรอำชีพเวียงสระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45833 1385016101          วิทยำลัยเทคนิคระนอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45834 1385016301          วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45835 1385046401          วิทยำลัยกำรอำชีพกระบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45836 1386016101          วิทยำลัยเทคนิคชุมพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45837 1386016201          วิทยำลัยอำชีวศึกษำชุมพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45838 1386016501          วิทยำลัยสำรพัดช่ำงชุมพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45839 1386026401          วิทยำลัยกำรอำชีพท่ำแซะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45840 1386046301          วิทยำลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45841 1386046401          วิทยำลัยกำรอำชีพหลังสวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45842 1386086301          วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45843 1390016201          วิทยำลัยอำชีวศึกษำสงขลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45844 1390016301          วิทยำลัยประมงติณสูลำนนท์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45845 1390016501          วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสงขลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45846 1390026401          วิทยำลัยกำรอำชีพสมเด็จเจ้ำพะโคะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45847 1390036101          วิทยำลัยเทคนิคจะนะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45848 1390046401          วิทยำลัยกำรอำชีพนำทวี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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45849 1390096301          วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45850 1390116101          วิทยำลัยเทคนิคหำดใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45851 1390116401          วิทยำลัยกำรอำชีพหลวงประธำนรำษฎร์นิกร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45852 1390156601          วิทยำลัยเทคโนโลยีและกำรจัดกำรสิงหนคร (รัตน์ ประธำนรำษฎร์นิกร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45853 1391016101          วิทยำลัยเทคนิคสตูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45854 1391036301          วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45855 1391056401          วิทยำลัยกำรอำชีพละงู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45856 1392016101          วิทยำลัยเทคนิคตรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45857 1392016301          วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45858 1392016401          วิทยำลัยกำรอำชีพตรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45859 1392016501          วิทยำลัยสำรพัดช่ำงตรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45860 1392026401          วิทยำลัยกำรอำชีพกันตัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45861 1392046401          วิทยำลัยกำรอำชีพปะเหลียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45862 1392066401          วิทยำลัยกำรอำชีพห้วยยอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45863 1393016101          วิทยำลัยเทคนิคพัทลุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45864 1393016301          วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45865 1393016501          วิทยำลัยสำรพัดช่ำงพัทลุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45866 1393056401          วิทยำลัยกำรอำชีพควนขนุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45867 1393096401          วิทยำลัยกำรอำชีพบำงแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45868 1393106101          วิทยำลัยเทคนิคพัทลุง2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45869 1394016101          วิทยำลัยเทคนิคปัตตำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45870 1394016201          วิทยำลัยอำชีวศึกษำปัตตำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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45871 1394016401          วิทยำลัยกำรอำชีพปัตตำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45872 1394036101          วิทยำลัยเทคนิคกำญจนำภิเษกปัตตำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45873 1394036301          วิทยำลัยเทคโนโลยีกำรเกษตรและประมงปัตตำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45874 1394076401          วิทยำลัยกำรอำชีพสำยบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45875 1395016101          วิทยำลัยเทคนิคยะลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45876 1395016201          วิทยำลัยอำชีวศึกษำยะลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45877 1395016501          วิทยำลัยสำรพัดช่ำงยะลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45878 1395026401          วิทยำลัยกำรอำชีพเบตง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45879 1395066401          วิทยำลัยกำรอำชีพรำมัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45880 1396016501          วิทยำลัยสำรพัดช่ำงนรำธิวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45881 1396106401          วิทยำลัยกำรอำชีพสุไหงโก-ลก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45882 1410021201          สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต(ละอออุทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45883 1410021202          สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45884 1410051101          สำธิตมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์บำงเขน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45885 1410051202          สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45886 1410061101          สำธิตมหำวิทยำลัยรำมค ำแหง(ฝ่ำยประถม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45887 1410061102          สำธิตมหำวิทยำลัยรำมค ำแหง(ฝ่ำยมัธยม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45888 1410071101          สำธิตจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย(ฝ่ำยประถม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45889 1410071102          สำธิตจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย(ฝ่ำยมัธยม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45890 1410071103          สำธิตมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45891 1410100100          จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45892 1410100200          มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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45893 1410100500          มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ท่ำพระจันทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45894 1410100800          มหำวิทยำลัยศิลปำกร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45895 1410100900          มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45896 1410101200          สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45897 1410101500          มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45898 1410101600          สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45899 1410118500          มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45900 1410118600          มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45901 1410118700          สถำบันเทคโนโลยีปทุมวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45902 1410151201          สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45903 1410214600          มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45904 1410215000          มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45905 1410216500          มหำวิทยำลัยสวนดุสิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45906 1410216600          มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45907 1410217400          มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45908 1410217700          มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45909 1410222700          รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45910 1410301201          สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45911 1410319200          มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45912 1410319201          มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ วิทยำเขตเทคนิคกรุงเทพฯ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45913 1410319202          มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ  วิทยำเขตบพิตรพิมุข มหำเมฆ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45914 1410319203          มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ  วิทยำเขตพระนครใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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45915 1410319301          มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก  วิทยำเขตจักรพงษภูนำรถ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45916 1410319302          มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก  วิทยำเขตอุเทนถวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45917 1410319400          มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45918 1410319401          มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร  วิทยำเขตเทเวศร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45919 1410319402          มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร  วิทยำเขตโชติเวช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45920 1410319403          มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร  วิทยำเขตพณิชยกำรพระนคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45921 1410319405          มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร  วิทยำเขตพระนครเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45922 1410319501          มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์  วิทยำเขตเพำะช่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45923 1410319502          มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์  วิทยำเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45924 1410391101          สำธิตมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒประสำนมิตร(ฝ่ำยประถม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45925 1410391102          สำธิตมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒประสำนมิตร(ฝ่ำยมัธยม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45926 1410400700          มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45927 1410501400          มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45928 1410711300          วิทยำลัยกรุงเทพธนบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45929 1410711500          วิทยำลัยเซนต์หลุยส์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45930 1410711600          วิทยำลัยเซำธ์อีสท์บำงกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45931 1410711700          วิทยำลัยดุสิตธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45932 1410711900          วิทยำลัยทองสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45933 1410712200          วิทยำลัยนอร์ทกรุงเทพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45934 1410712900          วิทยำลัยมิชชัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45935 1410713200          วิทยำลัยรัชต์ภำคย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45936 1410722400          วิทยำลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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45937 1410722500          วิทยำลัยเทคโนโลยีสยำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45938 1410722700          สถำบันบัณฑิตศึกษำจุฬำภรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45939 1410722800          สถำบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45940 1410722900          สถำบันอำศรมศิลป์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45941 1410820300          วิทยำลัยชุมชน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45942 1411725000          สถำบันเทคโนโลยีปัญญำภิวัฒน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45943 1412319801          มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์นนทบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45944 1412401100          มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45945 1412722600          วิทยำลัยรำชพฤกษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45946 1413021201          สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์(ในพระบรมรำชูปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45947 1413031301          สำธิตมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45948 1413100502          มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45949 1413215300          มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45950 1413319100          มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45951 1413319101          มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี วิทยำเขตปทุมธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45952 1413723000          สถำบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45953 1414011201          สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45954 1414118601          มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตมหำวชิรำลงกรณรำชวิทยำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45955 1414215100          มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45956 1414319800          มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45957 1414319802          มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์วำสุกรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45958 1414319803          มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ  วิทยำเขตพระนครศรีอยุธยำ หันตรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

45959 1416011201          สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45960 1416100205          มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตลพบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45961 1416214500          มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45962 1419712901          วิทยำลัยมิชช่ัน มวกเหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45963 1420011101          โรงเรียนสำธิตพิบูลบ ำเพ็ญ  มหำวิทยำลัยบูรพำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45964 1420100202          มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตศรีรำชำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45965 1420100503          มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์พัทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45966 1420101201          สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ วิทยำเขตชลบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45967 1420101900          มหำวิทยำลัยบูรพำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45968 1420319300          มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45969 1420319303          มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก  วิทยำเขตบำงพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45970 1420319305          มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก  คณะเกษตรศำสตร์บำงพระ จังหวัดชลบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45971 1421118529          มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำลัยสงฆ์ระยอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45972 1421720101          วิทยำลัยเฉลิมกำญจนำ  วิทยำเขตระยอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45973 1421724000          วิทยำลัยเฉลิมกำญจนำระยอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45974 1422011201          สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏร ำไพพรรณี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45975 1422101901          มหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตสำรสนเทศจันทบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45976 1422216000          มหำวิทยำลัยรำชภัฏร ำไพพรรณี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45977 1422319304          มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก  วิทยำเขตจันทบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45978 1423820315          วิทยำลัยชุมชนตรำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45979 1424011201          สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45980 1424118522          มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำลัยสงฆ์พุทธโสธร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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45981 1424215900          มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45982 1425101501          มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ วิทยำเขตปรำจีนบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45983 1426100901          มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45984 1426711400          วิทยำลัยเซนต์เทเรซำ-อินติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45985 1427101902          มหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตสำรสนเทศสระแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45986 1427820307          วิทยำลัยชุมชนสระแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45987 1430011201          สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45988 1430101202          สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ วิทยำเขตนครรำชสีมำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45989 1430118505          มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตนครรำชสีมำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45990 1430214800          มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45991 1430319900          มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน นครรำชสีมำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45992 1430319901          มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45993 1430501700          มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45994 1430718800          วิทยำลัยนครรำชสีมำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45995 1431011201          สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45996 1431118518          มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45997 1431217600          มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45998 1431820304          วิทยำลัยชุมชนบุรีรัมย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
45999 1432011201          สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46000 1432118508          มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตสุรินทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46001 1432216700          มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46002 1432319902          มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน  วิทยำเขตสุรินทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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46003 1433118523          มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำลัยสงฆ์ศรีษะเกษ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46004 1433216300          มหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46005 1433720100          วิทยำลัยเฉลิมกำญจนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46006 1434011201          สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี(ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46007 1434101203          สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ วิทยำเขตอุบลรำชธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46008 1434101800          มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46009 1434118506          มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตอุบลรำชธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46010 1434217100          มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46011 1434712800          วิทยำลัยโปลีเทคนิคภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46012 1435820317          วิทยำลัยชุมชนยโสธร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46013 1436101780          มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  วิทยำลัยสงฆ์ชัยภูมิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46014 1436214200          มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46015 1439820306          วิทยำลัยชุมชนหนองบัวล ำภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46016 1440011101          สำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น(มอดินแดง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46017 1440011102          สำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น(ศึกษำศำสตร์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46018 1440100300          มหำวิทยำลัยขอนแก่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46019 1440118504          มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตขอนแก่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46020 1440118607          มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตอีสำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46021 1440319903          มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน  วิทยำเขตภำคขอนแก่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46022 1440712500          วิทยำลัยบัณฑิตบริหำรธุรกิจ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46023 1440712600          วิทยำลัยบัณฑิตเอเชีย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46024 1441011201          สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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46025 1441101204          สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ วิทยำเขตอุดรธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46026 1441216900          มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46027 1441711000          วิทยำลัยสันตพล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46028 1441712100          วิทยำลัยเทคโนโลยีรำชธำนีอุดร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46029 1442011201          สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46030 1442118513          มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำลัยสงฆ์เลย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46031 1442118605          มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตศรีล้ำนช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46032 1442216200          มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46033 1443100301          มหำวิทยำลัยขอนแก่น วิทยำเขตหนองคำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46034 1443118501          มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตหนองคำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46035 1444011201          สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46036 1444041101          สำธิตมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม(ฝ่ำยประถม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46037 1444041102          สำธิตมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม(ฝ่ำยมัธยม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46038 1444102100          มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46039 1444118530          มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำลัยสงฆ์มหำสำรคำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46040 1444215600          มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46041 1445101784          มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  วิทยำลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46042 1445118602          มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46043 1445215800          มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46044 1446214000          มหำวิทยำลัยกำฬสินธ์ุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46045 1446319904          มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน  วิทยำเขตภำคกำฬสินธ์ุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46046 1447100203          มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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46047 1447217500          มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46048 1447319905          มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน  วิทยำเขตภำคสกลนคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46049 1447319906          มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน  สถำบันวิจัยและฝึกอบรมกำรเกษตรสกลนคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46050 1448011101          โรงเรียนสำธิตแห่งมหำวิทยำลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46051 1448102600          มหำวิทยำลัยนครพนม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46052 1448118512          มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำลัยสงฆ์นครพนม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46053 1448217800          มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครพนม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46054 1449820305          วิทยำลัยชุมชนมุกดำหำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46055 1450011101          สำธิตมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46056 1450011202          สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46057 1450100400          มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46058 1450101300          มหำวิทยำลัยแม่โจ้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46059 1450118503          มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตเชียงใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46060 1450118603          มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตล้ำนนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46061 1450214400          มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46062 1450319600          มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46063 1450319601          มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ  วิทยำเขตภำคพำยัพจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46064 1450710500          วิทยำลัยฟำร์อีสเทอร์น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46065 1451101205          สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ วิทยำเขตล ำพูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46066 1451118514          มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำลัยสงฆ์ล ำพูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46067 1452100501          มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์ล ำปำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46068 1452118521          มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำลัยสงฆ์นครล ำปำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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46069 1452216100          มหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46070 1452319603          มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ  เขตพื นท่ีล ำปำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46071 1452319607          สถำบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46072 1452720200          วิทยำลัยอินเตอร์เทคล ำปำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46073 1453011201          สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46074 1453217000          มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46075 1454100209          มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ แพร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46076 1454101301          มหำวิทยำลัยแม่โจ้ วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติแพร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46077 1454118507          มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตแพร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46078 1454820318          วิทยำลัยชุมชนแพร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46079 1455118520          มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำลัยสงฆ์นครน่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46080 1455319602          มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ  วิทยำเขตน่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46081 1456102001          มหำวิทยำลัยพะเยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46082 1456118509          มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตพะเยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46083 1457011201          สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46084 1457101206          สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ วิทยำเขตเชียงรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46085 1457118524          มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำลัยสงฆ์เชียงรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46086 1457214300          มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46087 1457319604          มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ  วิทยำเขตเชียงรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46088 1457502400          มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46089 1457718200          วิทยำลัยเชียงรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46090 1458820301          วิทยำลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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46091 1460011201          สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46092 1460118515          มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตนครสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46093 1460217200          มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46094 1461118532          มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำลัยสงฆ์อุทัยธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46095 1461820308          วิทยำลัยชุมชนอุทัยธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46096 1462214100          มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46097 1463319605          มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ  วิทยำเขตตำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46098 1463713400          วิทยำลัยลุ่มน  ำปิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46099 1463820303          วิทยำลัยชุมชนตำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46100 1465011101          สำธิตมหำวิทยำลัยนเรศวร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46101 1465011201          สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46102 1465101207          สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ วิทยำเขตพิษณุโลก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46103 1465102000          มหำวิทยำลัยนเรศวร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46104 1465118516          มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำลัยสงฆ์พุทธชินรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46105 1465215200          มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46106 1465319606          มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ  วิทยำเขตพิษณุโลก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46107 1465718300          วิทยำลัยพิษณุโลก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46108 1466118527          มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำลัยสงฆ์พิจิตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46109 1466820302          วิทยำลัยชุมชนพิจิตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46110 1467011201          สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46111 1467101786          มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  วิทยำลัยสงฆ์พ่อขุนผำเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46112 1467215400          มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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46113 1470021201          สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง(อนุบำลทำนตะวัน) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46114 1470100208          มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ รำชบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46115 1470101788          มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  วิทยำลัยสงฆ์รำชบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46116 1470216800          มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46117 1470501401          มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี วิทยำเขตรำชบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46118 1471100601          มหำวิทยำลัยมหิดล วิทยำเขตกำญจนบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46119 1471213900          มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46120 1472100204          มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตสุพรรณบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46121 1472118528          มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46122 1472319804          มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์สุพรรณบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46123 1473011102          สำธิตมหำวิทยำลัยศิลปำกร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46124 1473011201          สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46125 1473021101          สำธิตมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์วิทยำเขตก ำแพงแสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46126 1473073101          วิทยำลัยดุริยำงคศิลป์มหำวิทยำลัยมหิดล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46127 1473100201          มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46128 1473100600          มหำวิทยำลัยมหิดล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46129 1473100801          มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตพระรำชวังสนำมจันทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46130 1473101782          มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  วิทยำลัยสงฆ์พุทธปัญญำศรีทวำรวดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46131 1473118510          มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตบำฬิกศึกษำพุทธโฆส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46132 1473118606          มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตสิรินธรรำชวิทยำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46133 1473214700          มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46134 1473319500          มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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46135 1473319503          มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์  วิทยำเขตศำลำยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46136 1473713600          วิทยำลัยแสงธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46137 1474820314          วิทยำลัยชุมชนสมุทรสำคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46138 1476100802          มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46139 1476118533          มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำลัยสงฆ์เพชรบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46140 1476217900          มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46141 1477319504          มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์  วิทยำเขตวังไกลกังวล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46142 1480011201          สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46143 1480118502          มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตนครศรีธรรมรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46144 1480118604          มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตศรีธรรมำโศกรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46145 1480214900          มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46146 1480319702          มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย  วิทยำเขตนครศรีธรรมรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46147 1480319703          มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย  วิทยำเขตศรีวิชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46148 1480319704          มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย คณะเกษตรศำสตร์นครศรีธรรมรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46149 1480502300          มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46150 1480712000          วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46151 1480713500          วิทยำลัยศรีโสภณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46152 1481100206          มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกระบ่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46153 1482820316          วิทยำลัยชุมชนพังงำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46154 1483011201          สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46155 1483101001          มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตภูเก็ต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46156 1483101208          สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ วิทยำเขตภูเก็ต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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46157 1483215500          มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46158 1484101002          มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตสุรำษฎร์ธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46159 1484101209          สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ วิทยำเขตสุรำษฎร์ธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46160 1484118531          มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำลัยสงฆ์สุรำษฎร์ธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46161 1484217300          มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฏร์ธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46162 1484711800          วิทยำลัยตำปี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46163 1485820309          วิทยำลัยชุมชนระนอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46164 1486101302          มหำวิทยำลัยแม่โจ้ วิทยำเขตชุมพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46165 1486101601          สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง วิทยำเขตชุมพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46166 1486319404          มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร  วิทยำเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46167 1490011201          สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46168 1490101000          มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46169 1490101210          สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ วิทยำเขตหำดใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46170 1490102200          มหำวิทยำลัยทักษิณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46171 1490216400          มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46172 1490319700          มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46173 1490319701          มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย  วิทยำเขตภำคใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46174 1490420319          วิทยำลัยชุมชนสงขลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46175 1490718400          วิทยำลัยพุทธศำสนำนำนำชำติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46176 1491820313          วิทยำลัยชุมชนสตูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46177 1492101004          มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตตรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46178 1492319705          มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย  วิทยำเขตตรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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46179 1494011101          สำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46180 1494101003          มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46181 1494118519          มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำลัยสงฆ์ปัตตำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46182 1494820311          วิทยำลัยชุมชนปัตตำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46183 1495011201          สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46184 1495101211          สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ วิทยำเขตยะลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46185 1495215700          มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46186 1495820312          วิทยำลัยชุมชนยะลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46187 1496102500          มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำชนครินทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46188 1496820310          วิทยำลัยชุมชนนรำธิวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46189 2000600468          สถำบันกำรอำชีวศึกษำกรุงเทพมหำนคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
46190 3011200101          โรงเรียนเทศบำล 1 (เย่ียมเกษสุวรรณ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46191 3011200102          โรงเรียนเทศบำล 2 (วัดใน) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46192 3011200103          โรงเรียนเทศบำล 3 (คลองตำเค็ด) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46193 3011200104          โรงเรียนเทศบำล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46194 3011200105          โรงเรียนเทศบำล 5 (วัดกลำงวรวิหำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46195 3011200201          โรงเรียนเทศบำลวัดแค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46196 3011200202          โรงเรียนเทศบำลวัดทรงธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46197 3011200203          โรงเรียนเทศบำลป้อมแผลงไฟฟ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46198 3011200301          โรงเรียนเทศบำล 1 (บำงปูใหม่) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46199 3011200302          โรงเรียนเทศบำล 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46200 3011300101          โรงเรียนบำงเมืองสำมแพรก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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46201 3012100101          โรงเรียนวัดสัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46202 3012100102          โรงเรียนวัดประชำรังสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46203 3012100103          โรงเรียนวัดมะเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46204 3012100104          โรงเรียนวัดบำงบัวทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46205 3012100105          โรงเรียนวัดเสำธงหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46206 3012100106          โรงเรียนวัดสโมสร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46207 3012100111          โรงเรียนนนทบุรีวิทยำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46208 3012200101          โรงเรียนนครนนท์วิทยำ 1 วัดท้ำยเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46209 3012200102          โรงเรียนนครนนท์วิทยำ 2 วัดทินกรนิมิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46210 3012200103          โรงเรียนนครนนท์วิทยำ 3 วัดนครอินทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46211 3012200104          โรงเรียนนครนนท์วิทยำ 4 วัดบำงแพรกเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46212 3012200105          โรงเรียนนครนนท์วิทยำ 5 ทำนสัมฤทธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46213 3012200201          โรงเรียนเทศบำลวัดละหำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46214 3012200202          โรงเรียนวัดสิงห์ (แจ่มช่ืนวิทยำคม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46215 3012200301          โรงเรียนเทศบำลปลำยบำงวัดสุนทรธรรมิกำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46216 3013200101          โรงเรียนเทศบำลเมืองปทุมธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46217 3013200201          โรงเรียนเทศบำลท่ำโขลง ๑ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46218 3013200301          โรงเรียนอนุบำลเทศบำลเมืองสน่ันรักษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46219 3013200401          โรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลบำงกะดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46220 3013200601          โรงเรียนขจรเนติยุทธ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46221 3013300101          โรงเรียนอนุบำลองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงย่ีโถ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46222 3013300201          โรงเรียนอนุบำลองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำลูกกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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46223 3013300401          โรงเรียนอนุบำลองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองสำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46224 3013300601          โรงเรียนอนุบำลองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองส่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46225 3014100101          โรงเรียนวัดช่ำงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46226 3014200101          โรงเรียนเทศบำลสรรพสำมิตบ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46227 3014200102          โรงเรียนเทศบำลวัดเขียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46228 3014200103          โรงเรียนเทศบำลวัดตองปุโบรำณคณิสสร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46229 3014200104          โรงเรียนเทศบำลวัดศำลำปูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46230 3014200105          โรงเรียนเทศบำลวัดรัตนชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46231 3014200106          โรงเรียนเทศบำลวัดแม่นำงปลื ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46232 3014200107          โรงเรียนเทศบำลวัดป่ำโค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46233 3014200108          โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46234 3014200201          โรงเรียนเทศบำลวัดแค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46235 3014200202          โรงเรียนเทศบำลท่ำเรือประชำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46236 3014200203          โรงเรียนเทศบำลวัดกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46237 3014200301          โรงเรียนเสนำบดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46238 3014200501          โรงเรียนเทศบำลวัดเจ้ำเจ็ดนอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46239 3014200901          โรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลปรำสำททอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46240 3014300101          โรงเรียนวัดบำงนมโค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46241 3015200301          โรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลโคกพุทรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46242 3016200101          โรงเรียนเทศบำล 1 บ้ำนท่ำหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46243 3016200102          โรงเรียนเทศบำล 2 วัดกวิศรำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46244 3016200103          โรงเรียนเทศบำล 3 วัดคลองสำยบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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46245 3016200104          โรงเรียนเทศบำล 4 วัดเมืองใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46246 3016200201          โรงเรียนเทศบำล 1 บ้ำนโคกส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46247 3016200202          โรงเรียนเทศบำล 2 วัดแก้วจันทรำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46248 3016200203          โรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลโคกส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46249 3016200301          โรงเรียนเทศบำลบ้ำนหม่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46250 3016200302          โรงเรียนอนุบำลเทศบำลเมืองบ้ำนหม่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46251 3016200401          โรงเรียนเทศบำล 1 (ซอย 6) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46252 3016200501          โรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลล ำนำรำยณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46253 3016200601          โรงเรียนเทศบำลเมืองเขำสำมยอด 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46254 3016300101          โรงเรียนอนุบำลพระศรีอำริย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46255 3017200201          โรงเรียนเทศบำล 1 (สหรำษฎร์วิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46256 3018100101          โรงเรียนชัยนำทพิทยำคม 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46257 3018200101          โรงเรียนเทศบำลบ้ำนกล้วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46258 3018200102          โรงเรียนเทศบำลเขำท่ำพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46259 3018200103          โรงเรียนเทศบำลวัดหัวยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46260 3018200201          โรงเรียนเทศบำลวัดสิงห์สถิตย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46261 3018200301          โรงเรียนเทศบำลต ำบลหำงน  ำสำคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46262 3019100101          โรงเรียนหรเทพ รุ่งเรืองประชำสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46263 3019200101          โรงเรียนเทศบำล 1 (วัดทองพุ่มพวง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46264 3019200102          โรงเรียนเทศบำล 2 (วัดศรีบุรีรัตนำรำม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46265 3019200103          โรงเรียนเทศบำล 3 (วัดบ้ำนอ้อย) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46266 3019200104          โรงเรียนเทศบำล 4 (วัดบ ำรุงธรรม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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46267 3019200105          โรงเรียนเทศบำล 5 (วัดดำวเรือง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46268 3019200106          โรงเรียนเทศบำล 6 (วัดเชิงเขำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46269 3019200107          โรงเรียนเทศบำล 7 (วัดแก่งขนุน) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46270 3019200108          โรงเรียนเทศบำล 8 (วัดเจดีย์งำม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46271 3019200109          โรงเรียนเทศบำล 9 (วัดเขำคูบำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46272 3019200110          โรงเรียนเทศบำล 10 (อนุบำลเทศบำล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46273 3019200201          โรงเรียนเทศบำลบ้ำนม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46274 3019200202          โรงเรียนเทศบำลพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46275 3019200203          โรงเรียนเทศบำลวัดแก่งคอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46276 3019200301          โรงเรียนเทศบำล 1 นำเร่ิงรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46277 3019200302          โรงเรียนเทศบำล 2 วัดเสนำนฤมิตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46278 3019200303          โรงเรียนเทศบำล 3 วัดสหมิตรมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46279 3019200304          โรงเรียนเทศบำล 4 หนองแคอนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46280 3019200305          โรงเรียนเทศบำล 5 วัดเกำะกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46281 3019200401          โรงเรียนเทศบำลพระพุทธบำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46282 3019200402          วิทยำลัยอำชีวศึกษำเทศบำลพระพุทธบำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46283 3019200502          โรงเรียนเทศบำลทับกวำง 2 (จิตรประไพชำเล่ต์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46284 3019300101          โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองปลำหมอ(วัดหนองปลำกะด่ี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46285 3020000147          โรงเรียนเทศบำลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้ำนมำบสำมเกลียว) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46286 3020100101          โรงเรียนอนุบำลเมืองใหม่ชลบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46287 3020100102          โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46288 3020100103          โรงเรียนท่ำข้ำมพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

46289 3020100104          โรงเรียนสวนป่ำเขำชะอำงค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46290 3020100105          โรงเรียนพลูตำหลวงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46291 3020100106          โรงเรียนบ้ำนเขำซก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46292 3020200101          โรงเรียนเทศบำลวัดก ำแพง(อุดมพิทยำกร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46293 3020200102          โรงเรียนเทศบำลวัดโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46294 3020200103          โรงเรียนเทศบำลชลรำษฎร์นุเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46295 3020200104          โรงเรียนเทศบำลวัดเนินสุทธำวำส(สุทธิพงษ์ประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46296 3020200105          โรงเรียนเทศบำลอินทปัญญำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46297 3020200201          โรงเรียนเทศบำลบ้ำนศรีมหำรำชำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46298 3020200202          โรงเรียนเทศบำลวัดรำษฎร์นิยมธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46299 3020200301          โรงเรียนเทศบำล 1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46300 3020200302          โรงเรียนเทศบำล 2 วัดกลำงทุมมำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46301 3020200303          โรงเรียนเทศบำล 3 วัดเกำะแก้วนครสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46302 3020200304          โรงเรียนเทศบำล 4 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46303 3020200401          โรงเรียนเทศบำล 1 (สถำวร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46304 3020200403          โรงเรียนอนุบำลเทศบำล 3 (องุ่นอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46305 3020200501          โรงเรียนเทศบำลแหลมฉบัง 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46306 3020200502          โรงเรียนเทศบำลแหลมฉบัง 2 (มูลนิธิไต้ล้ง - เช็ง พรประภำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46307 3020200503          โรงเรียนเทศบำลแหลมฉบัง 3 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46308 3020200601          โรงเรียนอนุบำลเทศบำลเกำะสีชัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46309 3020200701          โรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลบ่อทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46310 3020201001          โรงเรียนเทศบำลดอนหัวฬ่อ 1 บ้ำนมำบสำมเกลียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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46311 3020400101          โรงเรียนเมืองพัทยำ 1 (เชิญพิศลยบุตรรำษฎร์บ ำเพ็ญ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46312 3020400102          โรงเรียนเมืองพัทยำ 2 (เจริญรำษฎร์อุทิศำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46313 3020400103          โรงเรียนเมืองพัทยำ 3 (สว่ำงฟ้ำพฤฒำรำม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46314 3020400104          โรงเรียนเมืองพัทยำ 4 (วัดหนองใหญ่) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46315 3020400105          โรงเรียนเมืองพัทยำ 5 (บ้ำนเนินพัทธยำเหนือ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46316 3020400106          โรงเรียนเมืองพัทยำ 6 (วัดธรรมสำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46317 3020400107          โรงเรียนเมืองพัทยำ 7 (บ้ำนหนองพังแค) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46318 3020400108          โรงเรียนเมืองพัทยำ 8 (พัทธยำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46319 3020400109          โรงเรียนเมืองพัทยำ 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46320 3020400110          โรงเรียนเมืองพัทยำ 10 (บ้ำนเกำะล้ำน) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46321 3021200101          โรงเรียนเทศบำลวัดปำกน  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46322 3021200102          โรงเรียนเทศบำลบ้ำนปำกคลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46323 3021200103          โรงเรียนเทศบำลวัดโขดทิมทำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46324 3021200104          โรงเรียนเทศบำลวัดลุ่มมหำชัยชุมพล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46325 3021200105          โรงเรียนสำธิตเทศบำลนครระยอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46326 3021200201          โรงเรียนเทศบำลมำบตำพุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46327 3021300101          โรงเรียนอนุบำลต ำบลนิคมพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46328 3022200101          โรงเรียนเทศบำลเมืองจันทบุรี 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46329 3022200102          โรงเรียนเทศบำลเมืองจันทบุรี ๒ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46330 3022200201          โรงเรียนเทศบำลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46331 3022200202          โรงเรียนเทศบำลเมืองขลุง 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46332 3022200301          โรงเรียนเทศบำลบ้ำนป่ำแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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46333 3022200302          โรงเรียนเทศบำลวัดไผ่ล้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46334 3022200303          โรงเรียนเทศบำลวัดบุญญวำสวิหำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46335 3022200304          โรงเรียนเทศบำลวัดหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46336 3023100101          โรงเรียนกีฬำจังหวัดตรำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46337 3023200101          โรงเรียนเทศบำลชุมชนวิมลวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46338 3024100101          โรงเรียนวัดสัมปทำน (บำงแก้วพุทธิยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46339 3024100102          โรงเรียนพนมอดุลวิทยำ 2 ช ำป่ำงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46340 3024200101          โรงเรียนเทศบำล 1 วัดแหลมใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46341 3024200102          โรงเรียนเทศบำล 2  พระยำศรีสุนทรโวหำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46342 3024200201          โรงเรียนเทศบำล ๑ วัดแจ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46343 3024200202          โรงเรียนเทศบำล ๒ วัดโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46344 3024200301          โรงเรียนเทศบำล ๑ (บำงวัว) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46345 3024200601          โรงเรียนเทศบำลวัดบำงมะเฟือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46346 3024300101          โรงเรียนอนุบำลองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหมอนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46347 3025100101          โรงเรียนประชำรัฐพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46348 3025100102          โรงเรียนประจันตรำษฎร์บ ำรุง (อ ำเภอ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46349 3025100103          โรงเรียนมัธยมวัดป่ำมะไฟ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46350 3025100104          โรงเรียนลำดตะเคียนรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46351 3025100105          โรงเรียนกบินทร์บุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46352 3025100106          โรงเรียนวังตะเคียนวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46353 3025100107          โรงเรียนวังดำลวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46354 3025100108          โรงเรียนนนทรีวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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46355 3025100109          โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ กบินทร์บุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46356 3025100110          โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46357 3025100111          โรงเรียนศรีรักษ์รำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46358 3025100112          โรงเรียนสุวรรณวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46359 3025100113          โรงเรียนวัดพรหมประสิทธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46360 3025200101          โรงเรียนเทศบำล 1 (ปรำจีนรำษฎร์รังสฤษฎ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46361 3025200102          โรงเรียนเทศบำล 2 (วัดหลวงปรีชำกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46362 3025200103          โรงเรียนเทศบำล 3 (วัดแก้วพิจิตร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46363 3025200104          โรงเรียนเทศบำล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46364 3025200105          โรงเรียนเทศบำล 5 (บดินทร์เดชำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46365 3025200106          โรงเรียนเทศบำล 6 วัดศรีมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46366 3025200201          โรงเรียนเทศบำล 1 (กบินทร์รำษฎร์อ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46367 3025200202          โรงเรียนเทศบำล 2 (วัดใหม่ท่ำพำณิชย์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46368 3026200101          โรงเรียนเทศบำล 1 วัดศรีเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46369 3026200102          โรงเรียนเทศบำล 2 บ้ำนตลำดเก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46370 3026200103          โรงเรียนเทศบำล 3 บ้ำนต่ ำบุญศิริ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46371 3027100101          โรงเรียนซับนกแก้ววิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46372 3027100102          โรงเรียนบ้ำนแก้งวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46373 3027100103          โรงเรียนเขำฉกรรจ์วิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46374 3027100104          โรงเรียนไทรเด่ียววิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46375 3027100105          โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46376 3027200101          โรงเรียนเทศบำลชนะชัยศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

46377 3027200102          โรงเรียนเทศบำลบ้ำนกิโลสอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46378 3027200201          โรงเรียนเทศบำล 1 หนองกะพ้ออนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46379 3027200202          โรงเรียนเทศบำล 2 บ้ำนลัดกะสัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46380 3027200301          โรงเรียนเทศบำลมิตรสัมพันธ์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46381 3030000362          โรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลด่ำนเกวียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46382 3030100101          โรงเรียนบัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ นครรำชสีมำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46383 3030100102          โรงเรียนกลำงดงปุณณวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46384 3030100103          โรงเรียนโตนดพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46385 3030100104          โรงเรียนมะค่ำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46386 3030100105          โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำนครรำชสีมำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46387 3030100106          โรงเรียนดอนไพลพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46388 3030100107          โรงเรียนหนองยำงพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46389 3030100108          โรงเรียนคลองเมืองพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46390 3030100109          โรงเรียนหนองขำมพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46391 3030100110          โรงเรียนด่ำนเกวียนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46392 3030100111          โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46393 3030100112          โรงเรียนหินดำดวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46394 3030100113          โรงเรียนหนองบุญมำกพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46395 3030100114          โรงเรียนบ้ำนใหญ่พิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46396 3030100115          โรงเรียนมำบตะโกพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46397 3030100116          โรงเรียนเฉลียงพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46398 3030100117          โรงเรียนบ้ำนใหม่พิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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46399 3030100118          โรงเรียนล ำพระเพลิงพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46400 3030100119          โรงเรียนสูงเนิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46401 3030100120          โรงเรียนสองครพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46402 3030100121          โรงเรียนวังรำงพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46403 3030100122          โรงเรียนสวัสด์ิผดุงวิทยำ อ ำเภอสีคิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46404 3030100123          โรงเรียนสีคิ ววิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46405 3030100124          โรงเรียนปำกช่องพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46406 3030100125          โรงเรียนปำกช่อง 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46407 3030100126          โรงเรียนเขำใหญ่พิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46408 3030100127          โรงเรียนสีคิ วหนองหญ้ำขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46409 3030100129          โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46410 3030100130          โรงเรียนปรำสำทวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46411 3030100131          โรงเรียนทัพรั งพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46412 3030100132          โรงเรียนพระทองค ำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46413 3030100133          โรงเรียนเทพำรักษ์รำชวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46414 3030100134          โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46415 3030100135          โรงเรียนหนองบัวพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46416 3030100136          โรงเรียนปรำงค์ทองวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46417 3030100137          โรงเรียนวังไม้แดงพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46418 3030100138          โรงเรียนตลำดไทรพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46419 3030100139          โรงเรียนสำหร่ำยวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46420 3030100140          โรงเรียนสะแกรำชธวัชศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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46421 3030100141          โรงเรียนกุดจิกวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46422 3030100142          โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46423 3030100143          โรงเรียนเมืองยำงศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46424 3030100144          โรงเรียนวังน  ำเขียวพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46425 3030100145          โรงเรียนอรพิมพ์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46426 3030100147          โรงเรียนวังหมีพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46427 3030100149          โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46428 3030100154          โรงเรียนหนองหว้ำพิทยำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46429 3030100155          โรงเรียนวัดประชำนิมิตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46430 3030100156          โรงเรียนบัวลำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46431 3030100157          โรงเรียนประทำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46432 3030200101          โรงเรียนเทศบำล 1 (บูรพำวิทยำกร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46433 3030200102          โรงเรียนเทศบำล 2 (วัดสมอรำย) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46434 3030200103          โรงเรียนเทศบำล 3 (ยมรำชสำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46435 3030200104          โรงเรียนเทศบำล 4 (เพำะช ำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46436 3030200105          โรงเรียนเทศบำล 5 (วัดป่ำจิตตสำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46437 3030200106          โรงเรียนกีฬำเทศบำลนครนครรำชสีมำ (อนุสรณ์ 70 ปี เทศบำล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46438 3030200201          โรงเรียนเทศบำล 1 (รัฐรำษฎร์สงเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46439 3030200202          โรงเรียนเทศบำล 2 (รัฐรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46440 3030200203          โรงเรียนเทศบำล 3 (รัฐรำษฎร์พัฒนำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46441 3030200301          โรงเรียนเทศบำล 1 บ้ำนบัวใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46442 3030200302          โรงเรียนเทศบำล 2 สหกรณ์สมทบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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46443 3030200303          โรงเรียนเทศบำล 3 (บ้ำนหนองม่วง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46444 3030200401          โรงเรียนเทศบำล 1 (บ้ำนหนองสำหร่ำย) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46445 3030200501          โรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลโนนแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46446 3030200502          โรงเรียนเทศบำลปลำยบำงวัดสิงห์ (แจ่มช่ืนวิทยำคม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46447 3030200503          โรงเรียนเทศบำลปลำยบำงวัดอุบลวนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46448 3030200504          โรงเรียนเทศบำลปลำยบำงวัดโบสถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46449 3030200505          โรงเรียนเทศบำลปลำยบำงวัดส้มเกลี ยง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46450 3030200506          โรงเรียนเทศบำลปลำยบำงวัดโคนอนรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46451 3030200601          โรงเรียนเทศบำลหนองหัวฟำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46452 3030200701          โรงเรียนเทศบำลตลำดแค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46453 3030200801          โรงเรียนโยธินนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46454 3030200901          โรงเรียนเทศบำลต ำบลจักรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46455 3030201001          โรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลเมืองคง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46456 3030302502          โรงเรียนเทศบำลต ำบลโนนแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46457 3031100101          โรงเรียนหนองขมำรวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46458 3031200101          โรงเรียนเทศบำล 1 บุรีรำษฎร์ดรุณวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46459 3031200102          โรงเรียนเทศบำล 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46460 3031200103          โรงเรียนเทศบำล 3 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46461 3031200201          โรงเรียนทีโอเอวิทยำ (เทศบำล 1) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46462 3031200301          โรงเรียนเทศบำลต ำบลนำโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46463 3031200601          โรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลสำมแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46464 3031200801          โรงเรียนอนุบำลเทศบำลเมืองชุมเห็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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46465 3032200102          โรงเรียนเทศบำล 2 วิภัชศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46466 3032200103          โรงเรียนเทศบำล 3 เทศบำลอนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46467 3032200201          โรงเรียนเทศบำลต ำบลท่ำตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46468 3032300101          โรงเรียนกีฬำหม่ืนศรีวิทยำนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46469 3033100101          โรงเรียนบ้ำนสิริขุนหำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46470 3033100102          โรงเรียนบ้ำนเพียนำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46471 3033100103          โรงเรียนไพรบึงวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46472 3033100104          โรงเรียนกันทรอมวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46473 3033100105          โรงเรียนบ้ำนเปือยนำสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46474 3033100106          โรงเรียนบ้ำนปรำสำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46475 3033100107          โรงเรียนหนองทุ่งศรีส ำรำญวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46476 3033100108          โรงเรียนผักแพววิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46477 3033100109          โรงเรียนกระดุมทองวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46478 3033100110          โรงเรียนแวงก้ววิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46479 3033100111          โรงเรียนหนองถ่มวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46480 3033100112          โรงเรียนโพธ์ิธำตุประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46481 3033100113          โรงเรียนโคกสะอำดวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46482 3033100114          โรงเรียนบกวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46483 3033100115          โรงเรียนไตรมิตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46484 3033100116          โรงเรียนโพธ์ิศรีสุวรรณวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46485 3033100117          โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46486 3033100118          โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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46487 3033100119          โรงเรียนด่ำนอุดมศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46488 3033100120          โรงเรียนเมืองแคนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46489 3033100121          โรงเรียนหวำยค ำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46490 3033100122          โรงเรียนประชำพัฒนศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46491 3033100123          โรงเรียนกุดเสลำวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46492 3033100124          โรงเรียนดงรักวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46493 3033100125          โรงเรียนตระกำศประชำสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46494 3033100126          โรงเรียนสำยธำรวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46495 3033100127          โรงเรียนนำแก้ววิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46496 3033100128          โรงเรียนพรำนวิบูลวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46497 3033100129          โรงเรียนโพธ์ิวงศ์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46498 3033100130          โรงเรียนร่มโพธ์ิวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46499 3033100131          โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46500 3033100132          โรงเรียนหนองหว้ำประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46501 3033100133          โรงเรียนศรีแก้วพิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46502 3033100134          โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46503 3033100135          โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46504 3033100136          โรงเรียนโนนปูนวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46505 3033100137          โรงเรียนรำษีไศล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46506 3033100138          โรงเรียนศิลำลำดวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46507 3033100139          โรงเรียนขุนหำญวิทยำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46508 3033200101          โรงเรียนเทศบำล 1 (วัดเจียงอี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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46509 3033200102          โรงเรียนเทศบำล 2 (รัชมังคลำนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46510 3033200103          โรงเรียนเทศบำล 3 (เฉลิมพระเกียรติฯ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46511 3033200104          โรงเรียนชุมชนหนองยำงหนองม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46512 3033200105          โรงเรียนบ้ำนโนนส ำนักมิตรภำพท่ี 121 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46513 3033200201          โรงเรียนบ้ำนหนองสิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46514 3033200401          โรงเรียนเทศบำล ๑ (อนุบำลบ้ำนป่ำไม้) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46515 3033300101          โรงเรียนบ้ำนหนองมะเกลือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46516 3034100101          โรงเรียนพิบูลมังสำหำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46517 3034100102          โรงเรียนแก้งเหนือพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46518 3034100103          โรงเรียนเหล่ำงำมพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46519 3034100104          โรงเรียนโนนกลำงวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46520 3034100105          โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46521 3034100106          โรงเรียนไร่ใต้ประชำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46522 3034100107          โรงเรียนเบ็ตตี ดูเมน 2 ช่องเม็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46523 3034100108          โรงเรียนห้วยข่ำพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46524 3034100109          โรงเรียนน  ำขุ่นวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46525 3034100110          โรงเรียนบัวงำมวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46526 3034100111          โรงเรียนนำค ำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46527 3034100112          โรงเรียนนำสะไมพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46528 3034200101          โรงเรียนเทศบำลบูรพำอุบล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46529 3034200102          โรงเรียนเทศบำล 2 หนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46530 3034200103          โรงเรียนเทศบำล 3 สำมัคคีวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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46531 3034200104          โรงเรียนเทศบำล 4 อนุบำลพระเจ้ำใหญ่องค์ตื อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46532 3034200201          โรงเรียนเทศบำลวำรินวิชำชำติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46533 3034200202          โรงเรียนเทศบำลบ้ำนสุขส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46534 3034200203          โรงเรียนเทศบำลบ้ำนหนองตำโผ่นมิตรภำพท่ี 5 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46535 3034200302          โรงเรียนเทศบำล 2 พิบูลวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46536 3034200401          โรงเรียนเทศบำลแสนสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46537 3034200701          โรงเรียนอนุบำลเทศบำลเมืองเดชอุดม (ศิริลักษณ์วิทยำ อนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46538 3034201001          โรงเรียนเทศบำลบุณฑริก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46539 3034300201          โรงเรียนอนุบำลองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำง 1 (บ้ำนหมำกมำย) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46540 3035100101          โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46541 3035200101          โรงเรียนเทศบำล 1 สุขวิทยำกรตั งตรงจิตร 15 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46542 3035200102          โรงเรียนเทศบำล 2 สำมัคคีวัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46543 3035200103          โรงเรียนเทศบำล 3 ห้ำธันวำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46544 3035200201          โรงเรียนเทศบำลต ำบลทรำยมูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46545 3035200301          โรงเรียนกุดชุม (คุรุรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46546 3035200401          โรงเรียนบ้ำนสวำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46547 3036100101          โรงเรียนบ ำเหน็จณรงค์วิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46548 3036100102          โรงเรียนภูแลนคำวิทยำยน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46549 3036100103          โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46550 3036100104          โรงเรียนห้วยต้อนพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46551 3036100105          โรงเรียนลุ่มล ำชีนิรมิตวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46552 3036100106          โรงเรียนหนองไผ่วิทยำนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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46553 3036100107          โรงเรียนกวำงโจนศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46554 3036100108          โรงเรียนบ้ำนเด่ือวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46555 3036100109          โรงเรียนมัธยมบ้ำนแก้งวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46556 3036100110          โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46557 3036100111          โรงเรียนมัธยมหนองศำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46558 3036100112          โรงเรียนบ้ำนหันวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46559 3036100113          โรงเรียนหนองสังข์วิทยำยน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46560 3036100114          โรงเรียนโคกสะอำดวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46561 3036100115          โรงเรียนสระพังวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46562 3036100116          โรงเรียนห้วยยำงวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46563 3036100117          โรงเรียนโนนกอกวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46564 3036100118          โรงเรียนหนองขำมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46565 3036100119          โรงเรียนเพชรวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46566 3036100120          โรงเรียนบ้ำนเป้ำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46567 3036100121          โรงเรียนกุดน  ำใสพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46568 3036100122          โรงเรียนเนินสง่ำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46569 3036100123          โรงเรียนตรีประชำพัฒนำศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46570 3036100124          โรงเรียนโป่งนกประชำสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46571 3036100125          โรงเรียนโนนคร้อวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46572 3036100126          โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46573 3036200101          โรงเรียนเทศบำล 1 (วิทยำนำรี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46574 3036200102          โรงเรียนเทศบำล 2 (เมืองเก่ำวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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46575 3036200103          โรงเรียนเทศบำล 3 (ปรำงค์กู่วิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46576 3036200104          โรงเรียนเทศบำล 4 (อมรสะเพียรชัยอุทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46577 3036200201          โรงเรียนเทศบำลแก้งคร้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46578 3036200401          โรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลนำหนองทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46579 3037200101          โรงเรียนเทศบำล 1  วัดเทพมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46580 3037200102          โรงเรียนเทศบำลเมืองอ ำนำจเจริญ  (พุทธอุทยำน) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46581 3037200103          โรงเรียนสำธิตเทศบำลเมืองอ ำนำจเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46582 3037200201          โรงเรียนเทศบำลพนำ (สำมัคคีวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46583 3037200202          โรงเรียนอนุบำลสำธิตเทศบำลต ำบลพนำ (เทศบำล๒) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46584 3039200101          โรงเรียนเทศบำล 1 (วัดเกำะแก้ว) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46585 3039200301          โรงเรียนเทศบำลนำกลำง 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46586 3040000001          โรงเรียนเทศบำลบ้ำนทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46587 3040100101          โรงเรียนเมืองพลพิทยำคม อ. พล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46588 3040100102          โรงเรียนบ้ำนคูขำด (สถิตย์อุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46589 3040100103          โรงเรียนบ้ำนหนองเสี ยว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46590 3040100104          โรงเรียนแท่นศิลำทิพย์ศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46591 3040100105          โรงเรียนศรีเสมำวิทยำเสริม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46592 3040100106          โรงเรียนพิศำลปุณณวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46593 3040100107          โรงเรียนซ ำสูงพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46594 3040100108          โรงเรียนพระธำตุขำมแก่นพิทยำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46595 3040100109          โรงเรียนหนองโนประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46596 3040100110          โรงเรียนพูวัดพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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46597 3040100111          โรงเรียนโคกสูงประชำสรรพ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46598 3040100112          โรงเรียนโนนหันวิทยำยน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46599 3040100113          โรงเรียนสีชมพูศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46600 3040100114          โรงเรียนมัธยมหนองเขียด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46601 3040200101          โรงเรียนเทศบำลบ้ำนโนนหนองวัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46602 3040200102          โรงเรียนเทศบำลวัดกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46603 3040200103          โรงเรียนเทศบำลคุ้มหนองคู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46604 3040200104          โรงเรียนเทศบำลสวนสนุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46605 3040200105          โรงเรียนเทศบำลบ้ำนหนองใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46606 3040200106          โรงเรียนเทศบำลบ้ำนศรีฐำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46607 3040200107          โรงเรียนเทศบำลบ้ำนโนนชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46608 3040200108          โรงเรียนเทศบำลบ้ำนสำมเหล่ียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46609 3040200109          โรงเรียนเทศบำลบ้ำนหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46610 3040200110          โรงเรียนเทศบำลบ้ำนตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46611 3040200111          โรงเรียนเทศบำลบ้ำนโนนทัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46612 3040200201          โรงเรียนเทศบำลหนองแวงประชำอุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46613 3040200202          โรงเรียนเทศบำลศรีเมืองพลประชำนุเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46614 3040200203          โรงเรียนเทศบำลพลประชำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46615 3040200301          โรงเรียนเทศบำลบ้ำนไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46616 3040200401          โรงเรียนเทศบำล 1 (ส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำลอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46617 3040200501          โรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลหนองแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46618 3040200701          โรงเรียนเทศบำลบ้ำนแฮด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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46619 3040201401          โรงเรียนเทศบำลบ้ำนเป็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46620 3040201501          โรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลพระลับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46621 3040300101          โรงเรียนอนุบำลองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน  ำพอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46622 3040300201          โรงเรียนอนุบำลองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส (วัดศรีมงคล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46623 3040300301          โรงเรียนบ้ำนทุ่งเชือก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46624 3040300401          โรงเรียนค ำใหญ่ปันน  ำใจ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46625 3040300701          โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46626 3041001166          โรงเรียนเทศบำล 10 (อนุบำลหนูดี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46627 3041100101          โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46628 3041100102          โรงเรียนนำทรำยวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46629 3041100103          โรงเรียนชัยนำค ำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46630 3041200101          โรงเรียนเทศบำล 1 โพศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46631 3041200102          โรงเรียนเทศบำล 2 มุขมนตรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46632 3041200103          โรงเรียนเทศบำล 3 บ้ำนเหล่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46633 3041200104          โรงเรียนเทศบำล 4 วัดโพธิวรำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46634 3041200105          โรงเรียนเทศบำล 5 สีหรักษ์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46635 3041200106          โรงเรียนมัธยมเทศบำล 6 นครอุดรธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46636 3041200107          โรงเรียนเทศบำล 7 รถไฟสงเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46637 3041200108          โรงเรียนเทศบำล 8 (ไทยรัฐวิทยำ 72) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46638 3041200109          โรงเรียนเทศบำล 9 มณเฑียรอนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46639 3041200201          โรงเรียนบ้ำนโสกคูณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46640 3041200301          โรงเรียนเทศบำล 1 หนองใส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

46641 3041200401          โรงเรียนเทศบำลต ำบลน  ำโสม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46642 3041200601          โรงเรียนเทศบำลต ำบลโนนสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46643 3041200801          โรงเรียนเทศบำล 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46644 3041300101          โรงเรียนบ้ำนหนองกอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46645 3041300201          โรงเรียนบ้ำนโคกสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46646 3042000880          โรงเรียนเทศบำลนำอ้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46647 3042100101          โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46648 3042200101          โรงเรียนชุมชนศรีสะอำด  (เทศบำล 1) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46649 3042200102          โรงเรียนเทศบำล 2 ศรีบุญเรือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46650 3042200103          โรงเรียนเทศบำล 3 ศรีสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46651 3042200104          โรงเรียนบ้ำนภูบ่อบิด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46652 3042200105          โรงเรียนบ้ำนหนองผักก้ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46653 3042200201          โรงเรียนเทศบำลวังสะพุง 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46654 3042200202          โรงเรียนเทศบำลวังสะพุง 2 บ้ำนบุ่งไสล่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46655 3042200301          โรงเรียนเทศบำลนำด้วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46656 3043200101          โรงเรียนเทศบำล 1 สว่ำงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46657 3043200102          โรงเรียนเทศบำล 2 ช ำนำญอนุเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46658 3043200103          โรงเรียนเทศบำล 3 ยุวบูรณ์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46659 3043200104          โรงเรียนเทศบำล 4 ฉลองรัตน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46660 3043200106          วิทยำลัยอำชีวศึกษำเทศบำลเมืองหนองคำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46661 3043200201          โรงเรียนเทศบำล 1 (เมืองท่ำบ่อ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46662 3043200301          โรงเรียนเทศบำลปำกคำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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46663 3043200401          โรงเรียนเทศบำลพรเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46664 3043200501          โรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลศรีพนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46665 3043300101          โรงเรียนอนุบำลองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่งไฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46666 3044100101          โรงเรียนงัวบำวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46667 3044100102          โรงเรียนดอนเงินพิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46668 3044100103          โรงเรียนหนองเหล็กศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46669 3044100104          โรงเรียนศรีสุขพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46670 3044100105          โรงเรียนมะค่ำพิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46671 3044100106          โรงเรียนเลิงแฝกประชำบ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46672 3044100107          โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46673 3044100108          โรงเรียนท่ำขอนยำงพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46674 3044100109          โรงเรียนนำสีนวลพิทยำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46675 3044100110          โรงเรียนขำมป้อมพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46676 3044100111          โรงเรียนเสือโก้กวิทยำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46677 3044100112          โรงเรียนนำข่ำวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46678 3044100113          โรงเรียนหนองโกวิชำประสิทธ์ิพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46679 3044100114          โรงเรียนหนองโพธ์ิวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46680 3044100115          โรงเรียนหัวเรือพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46681 3044100116          โรงเรียนมัธยมดงยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46682 3044100117          โรงเรียนเวียงสะอำดพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46683 3044200101          โรงเรียนเทศบำลสำมัคคีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46684 3044200102          โรงเรียนเทศบำลโพธ์ิศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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46685 3044200103          โรงเรียนเทศบำลบ้ำนค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46686 3044200104          โรงเรียนเทศบำลบ้ำนแมด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46687 3044200105          โรงเรียนเทศบำลบูรพำพิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46688 3044200106          โรงเรียนเทศบำลศรีสวัสด์ิวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46689 3044200107          โรงเรียนเทศบำลบ้ำนส่องนำงใย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46690 3044200301          โรงเรียนเทศบำลต ำบลพยัคฆภูมิพิสัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46691 3045100101          โรงเรียนโพธ์ิทองพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46692 3045100102          โรงเรียนทุ่งกุลำประชำนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46693 3045200101          โรงเรียนเทศบำลวัดเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46694 3045200102          โรงเรียนเทศบำลหนองหญ้ำม้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46695 3045200103          โรงเรียนเทศบำลวัดบูรพำภิรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46696 3045200104          โรงเรียนเทศบำลวัดป่ำเรไร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46697 3045200105          โรงเรียนเทศบำลวัดรำษฎรอุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46698 3045200106          โรงเรียนเทศบำลวัดเวฬุวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46699 3045200107          โรงเรียนเทศบำลวัดสระทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46700 3045200108          โรงเรียนอนุบำลเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46701 3045200201          โรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลชัยวำรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46702 3045200401          โรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลหนองพอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46703 3045200501          โรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลเชียงใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46704 3046000039          โรงเรียนอนุบำลโนนศิลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46705 3046100101          โรงเรียนเมืองสมเด็จ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46706 3046100102          โรงเรียนนำเชือกวิทยำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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46707 3046100103          โรงเรียนขมิ นพิทยำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46708 3046100104          โรงเรียนล ำปำววิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46709 3046100105          โรงเรียนคลองขำมวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46710 3046100106          โรงเรียนดงมูลวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46711 3046100107          โรงเรียนทรำยมูลพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46712 3046100108          โรงเรียนเนินยำงประชำสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46713 3046100109          โรงเรียนหนองห้ำงพิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46714 3046200101          โรงเรียนเทศบำล 1 กำฬสินธ์ุพิทยำสิทธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46715 3046200102          โรงเรียนเทศบำล 2 วัดสว่ำงคงคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46716 3046200103          โรงเรียนเทศบำล 3 วัดเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46717 3046200104          โรงเรียนเทศบำล 4 เฉลิมพระเกียรติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46718 3046200301          โรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลธัญญำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46719 3046200801          โรงเรียนอนุบำลเทศบำลเมืองบัวขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46720 3046300101          โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46721 3046300201          โรงเรียนอนุบำลองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46722 3046300301          โรงเรียนอนุบำลโคกกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46723 3047100101          โรงเรียนร่มไทรวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46724 3047100102          โรงเรียนธำตุทองอ ำนวยวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46725 3047100103          โรงเรียนสกลรำชวิทยำนุกูล 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46726 3047100104          โรงเรียนภูดินแดงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46727 3047100105          โรงเรียนเด่ือศรีไพรวัลย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46728 3047100106          โรงเรียนค ำยำงพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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46729 3047200101          โรงเรียนเทศบำล 1 เชิงชุมประชำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46730 3047200102          โรงเรียนเทศบำล 2 เชิงชุมอนุชนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46731 3047200103          โรงเรียนเทศบำล 3 ยุติธรรมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46732 3047200104          โรงเรียนเทศบำล 4 รัฐประชำนุเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46733 3048200101          โรงเรียนเทศบำล ๑  (หนองแสง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46734 3048200102          โรงเรียนเทศบำล ๒ (บ ำรุงเมือง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46735 3048200103          โรงเรียนเทศบำล ๓ (พินิจพิทยำนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46736 3048200104          โรงเรียนเทศบำล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46737 3048200105          โรงเรียนเทศบำล ๕ (สมพรอภัยโส) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46738 3048200106          โรงเรียนอนุบำลเทศบำลเมืองนครพนม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46739 3048300401          โรงเรียนอนุบำลบ้ำนคลองสระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46740 3049200101          โรงเรียนทีโอเอวิทยำ (ท.1) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46741 3049200102          โรงเรียนเทศบำล 2 (วัดนิรมิตร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46742 3050100101          โรงเรียนแม่อำยวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46743 3050100102          โรงเรียนบ้ำนแม่งอนขี เหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46744 3050200101          โรงเรียนเทศบำลวัดเกตกำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46745 3050200102          โรงเรียนเทศบำลวัดท่ำสะต๋อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46746 3050200103          โรงเรียนเทศบำลวัดกู่ค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46747 3050200104          โรงเรียนเทศบำลวัดศรีดอนไชย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46748 3050200105          โรงเรียนเทศบำลวัดศรีสุพรรณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46749 3050200106          โรงเรียนเทศบำลดอกเงิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46750 3050200107          โรงเรียนเทศบำลวัดป่ำแพ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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46751 3050200108          โรงเรียนเทศบำลวัดศรีปิงเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46752 3050200109          โรงเรียนเทศบำลวัดพวกช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46753 3050200110          โรงเรียนเทศบำลวัดเชียงยืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46754 3050200111          โรงเรียนเทศบำลวัดหม่ืนเงินกอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46755 3050200201          โรงเรียนเทศบำล1(ทุ่งฟ้ำบดรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46756 3050200401          โรงเรียนอนุบำลสำนสำยใยรักเทศบำลเมืองเมืองแกนพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46757 3050200601          โรงเรียนเทศบำลเวียงฝำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46758 3050200701          โรงเรียนอนุบำลหนองป่ำคร่ัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46759 3050200702          โรงเรียนอนุบำลหนองป่ำคร่ัง2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46760 3050201101          โรงเรียนบ้ำนห้วยเป้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46761 3050201102          โรงเรียนอนุบำลพัฒนำต้นน  ำขุนคอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46762 3050201601          โรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลเจดีย์แม่ครัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46763 3050201801          โรงเรียนอนุบำลเทศบำลเมืองแม่เหียะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46764 3050202001          โรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลเมืองนะ 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46765 3050202201          โรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลสันปูเลย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46766 3050203001          โรงเรียนเทศบำลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้ำนข่วงเปำเหนือ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46767 3050203101          โรงเรียนสันป่ำตอง เทศบำลต ำบลยุหว่ำ 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46768 3050203102          โรงเรียนอนุบำล เทศบำลต ำบลยุหว่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46769 3050300101          โรงเรียนอนุบำลองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบวกค้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46770 3050300201          โรงเรียนอนุบำลสันทรำยพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46771 3050300901          โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตรปัญญำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46772 3050300902          โรงเรียนบ้ำนดอนแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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46773 3050301301          โรงเรียนอนุบำล อบต.สันต้นหมื อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46774 3050301901          โรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลออนใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46775 3051100101          โรงเรียนนำทรำยวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46776 3051100104          วิทยำลัยเทคโนโลยีและกำรจัดกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำพูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46777 3051200101          โรงเรียนเทศบำลจำมเทวี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46778 3051200102          โรงเรียนเทศบำลประตูลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46779 3051200103          โรงเรียนเทศบำลสันป่ำยำงหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46780 3051200104          โรงเรียนเทศบำลสันป่ำยำงหน่อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46781 3051300101          โรงเรียนบ้ำนกลำงวิทยำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46782 3052100101          โรงเรียนวอแก้ววิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46783 3052200101          โรงเรียนเทศบำล 1 (บ้ำนแสนเมืองมูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46784 3052200102          โรงเรียนเทศบำล 3 บุญทวงศ์อนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46785 3052200103          โรงเรียนเทศบำล 4 (บ้ำนเชียงรำย) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46786 3052200104          โรงเรียนเทศบำล 5 (บ้ำนศรีบุญเรือง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46787 3052200105          โรงเรียนเทศบำล 6 (วัดป่ำรวก) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46788 3052200106          โรงเรียนเทศบำล 7 (ศิรินำวินวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46789 3052300301          โรงเรียนอนุบำลองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46790 3053100101          โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46791 3053200101          โรงเรียนเทศบำลท่ำอิฐ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46792 3053200102          โรงเรียนเทศบำลวัดท้ำยตลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46793 3053200103          โรงเรียนเทศบำลวัดเกษมจิตตำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46794 3053200104          โรงเรียนเทศบำลวัดหนองผำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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46795 3053200105          โรงเรียนเทศบำลวัดคลองโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46796 3053200106          โรงเรียนเทศบำลวัดไผ่ล้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46797 3053200201          โรงเรียนพนมมำศพิทยำกร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46798 3054100101          โรงเรียนบ้ำนไผ่ย้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46799 3054100102          โรงเรียนพัฒนำประชำอุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46800 3054100103          โรงเรียนเด่นไชยวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46801 3054200101          โรงเรียนเทศบำลวัดสวรรคนิเวศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46802 3054200102          โรงเรียนเทศบำลวัดหัวข่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46803 3054200103          โรงเรียนเทศบำลวัดชัยมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46804 3054200104          โรงเรียนเทศบำลวัดเหมืองแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46805 3054200105          โรงเรียนสำธิตเทศบำลบ้ำนเชตวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46806 3054200201          โรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลเด่นชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46807 3054200301          โรงเรียนเทศบำลต ำบลร้องกวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46808 3054200901          โรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลช่อแฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46809 3055100101          โรงเรียนตำลชุมพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46810 3055200101          โรงเรียนจุมปีวนิดำภรณ์ (เทศบำลบ้ำนภูมินทร์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46811 3055200102          โรงเรียนดรุณวิทยำ (เทศบำลบ้ำนสวนตำล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46812 3055200103          โรงเรียนสำมัคคีวิทยำคำร (เทศบำลบ้ำนพระเนตร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46813 3055200201          โรงเรียนเทศบำล (บ้ำนหนองนก) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46814 3056200101          โรงเรียนเทศบำล 1 (พะเยำประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46815 3056200102          โรงเรียนเทศบำล 2 (แม่ต๋ ำดรุณเวทย์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46816 3056200103          โรงเรียนเทศบำล 3 (หล่ำยอิงรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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46817 3056200104          โรงเรียนเทศบำล 4 (ภูมินทร์รำษฎร์นุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46818 3056200105          โรงเรียนเทศบำล 5 (แก้วปัญญำอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46819 3056200106          โรงเรียนเทศบำล 6 (รัฐประชำอุทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46820 3056201001          โรงเรียนเทศบำลต ำบลเวียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46821 3057100101          องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46822 3057200101          โรงเรียนเทศบำล 1 ศรีเกิด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46823 3057200102          โรงเรียนเทศบำล 2 หนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46824 3057200103          โรงเรียนเทศบำล 3 ศรีทรำยมูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46825 3057200104          โรงเรียนเทศบำล 4 สันป่ำก่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46826 3057200105          โรงเรียนเทศบำล 5 เด่นห้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46827 3057200106          โรงเรียนเทศบำล 6  สลำกกินแบ่งรัฐบำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46828 3057200107          โรงเรียนเทศบำล 7  ฝ่ังหม่ิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46829 3057200201          โรงเรียนเทศบำล 1 ป่ำก่อด ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46830 3057200301          โรงเรียนวัดพรหมวิหำร  (เทศบำล 1) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46831 3057200302          โรงเรียนวัดป่ำยำง  (เทศบำล 2) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46832 3057200401          โรงเรียนอนุบำลเทศบำลป่ำแงะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46833 3057200501          โรงเรียนเทศบำล 1 ต้นยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46834 3057200502          โรงเรียนบ้ำนใหม่ (ประกอบรำษฎร์วิทยำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46835 3057200601          โรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลเวียงเชียงแสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46836 3057200701          โรงเรียนอนุบำลป่ำแดด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46837 3057200801          โรงเรียนบ้ำนเก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46838 3057300101          โรงเรียนอนุบำลลองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต ำบลป่ำหุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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46839 3057300201          โรงเรียนบ้ำนดอนตัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46840 3057300301          โรงเรียนบ้ำนท่ำฮ้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46841 3057300701          โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำตึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46842 3057301201          โรงเรียนอนุบำลต ำบลท่ำสุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46843 3058100101          โรงเรียนบ้ำนจองค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46844 3058200101          โรงเรียนเทศบำลเมืองแม่ฮ่องสอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46845 3058200103          โรงเรียนเทศบำลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบำล 3 แผนกประถมศึกษำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46846 3060100101          โรงเรียนนครสวรรค์อิงลิชโปรแกรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46847 3060200101          โรงเรียนเทศบำลวัดไทรใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46848 3060200102          โรงเรียนเทศบำลวัดปำกน  ำโพใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46849 3060200103          โรงเรียนเทศบำลวัดพรหมจริยวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46850 3060200104          โรงเรียนเทศบำลวัดวรนำถบรรพต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46851 3060200105          โรงเรียนเทศบำลวัดช่องคีรีสิทธิวรำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46852 3060200106          โรงเรียนเทศบำลวัดจอมคีรีนำคพรต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46853 3060200107          โรงเรียนเทศบำลวัดสุคตวรำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46854 3060200108          โรงเรียนเทศบำลวัดไทรเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46855 3060200201          โรงเรียนเทศบำล 1 (บ้ำนชุมแสง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46856 3060200202          โรงเรียนเทศบำล 2 (คลองระนง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46857 3060200203          โรงเรียนเทศบำล 3 (วัดแสงธรรมสุทธำวำส) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46858 3060200301          โรงเรียนเทศบำลตำคลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46859 3060200401          โรงเรียนเทศบำลวัดศรีประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46860 3061200101          โรงเรียนเทศบำลบ้ำนปำกกะบำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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46861 3061200102          โรงเรียนเทศบำลวัดหลวงรำชำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46862 3061200103          โรงเรียนเทศบำลวัดอมฤตวำรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46863 3061200104          โรงเรียนชุมชนเทศบำลวัดมณีสถิตกปิฎฐำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46864 3061200105          โรงเรียนเทศบำลวัดธรรมโศภิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46865 3062100101          องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดก ำแพงเพชร  (กีฬำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46866 3062200101          โรงเรียนเทศบำล 1 (เกริกกฤตยำอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46867 3062200102          โรงเรียนเทศบำล 2 (วัดทุ่งสวน) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46868 3062200103          โรงเรียนเทศบำล 3 (อินทรัมพรรย์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46869 3062200104          โรงเรียนชำกังรำววิทยำ (อินทร์-ชุ่ม ดีสำรอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46870 3062200201          โรงเรียนเทศบำล 1 (คลองสวนหมำก) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46871 3062200301          โรงเรียนเทศบำลลำนกระบือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46872 3062200401          โรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลพรำนกระต่ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46873 3062200601          โรงเรียนเทศบำลช่องลม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46874 3063000104          โรงเรียนเทศบำลรัตนวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46875 3063000300          โรงเรียนต ำรวจตะเวนชำยแดนบ้ำนถ  ำเสือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46876 3063100103          โรงเรียนเทศบำลชัยชนะวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46877 3063200102          โรงเรียนเทศบำลสำยประทีป ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46878 3063200201          โรงเรียนเทศบำลวัดดอนแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46879 3063200202          โรงเรียนเทศบำลวัดบุญญำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46880 3063200203          โรงเรียนเทศบำลวัดมณีไพรสณฑ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46881 3063200204          โรงเรียนเทศบำลวัดชุมพลคีรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46882 3063200205          โรงเรียนเทศบำลเฉลิมพระเกียรติฯ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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46883 3063200301          โรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลแม่กุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46884 3063200401          โรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลพบพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46885 3063300101          โรงเรียนเทศบำลเพชรวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46886 3064100101          โรงเรียนวัดวังสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46887 3064100102          โรงเรียนวัดคลองโป่ง (ธรรมภำณบ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46888 3064200101          โรงเรียนเทศบำลวัดไชยชุมพล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46889 3064200102          โรงเรียนเทศบำลเมืองสุโขทัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46890 3064200201          โรงเรียนเทศบำลแป้นจันทร์กระจ่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46891 3064200202          โรงเรียนเทศบำลสวรรคโลกประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46892 3064200203          โรงเรียนเทศบำลเมืองสวรรคโลก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46893 3064200204          โรงเรียนเทศบำลวัดสวรรคำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46894 3064200205          โรงเรียนเทศบำลวัดสวัสดิกำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46895 3064200301          โรงเรียนวัดลำยมิตรภำพท่ี 80 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46896 3064200801          โรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลในเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46897 3064300101          โรงเรียนบ้ำนหรรษำเจริญประชำนุเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46898 3064300201          โรงเรียนบ้ำนวังโคนไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46899 3064300301          โรงเรียนวัดท่ำช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46900 3065100101          โรงเรียนศรีอินทรำทิตย์พิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46901 3065100102          โรงเรียนบำงกลำงท่ำวพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46902 3065200101          โรงเรียนเทศบำล 1 (วัดน้อย) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46903 3065200103          โรงเรียนเทศบำล 3 (วัดท่ำมะปรำง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46904 3065200104          โรงเรียนเทศบำล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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46905 3065200201          โรงเรียนเทศบำล 1 หนองตมศึกษำ (จิ นตง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46906 3065200301          โรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลวัดโบสถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46907 3065200401          โรงเรียนพิรำมอุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46908 3065200701          โรงเรียนอนุบำลเมืองอรัญญิก 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46909 3066100101          โรงเรียนบำงลำย จิตตภำวันอุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46910 3066200101          โรงเรียนเทศบำล 1 บ้ำนปำกทำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46911 3066200102          โรงเรียนเทศบำลบ้ำนท่ำหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46912 3066200103          โรงเรียนเทศบำล ๓  ๕ ธันวำมหำรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46913 3066200201          โรงเรียนเทศบำล 1 บำงมูลนำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46914 3066200202          โรงเรียนเทศบำล 2 วัดชัยมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46915 3066200301          โรงเรียนเทศบำลตะพำนหินวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46916 3066200302          โรงเรียนเทศบำล 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46917 3066200303          โรงเรียนเทศบำล 3 วัดสันติพลำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46918 3066200304          โรงเรียนเทศบำล 4 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46919 3066200401          โรงเรียนเทศบำลรำษฎร์เจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46920 3066200501          โรงเรียนเทศบำลโพธ์ิประทับช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46921 3066200601          โรงเรียนเทศบำลทับคล้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46922 3066300101          โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46923 3066300201          โรงเรียนอนุบำลองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46924 3066300301          โรงเรียนอนุบำลองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลย่ำนยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46925 3067200101          โรงเรียนเทศบำล 1 (บ้ำนในเมือง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46926 3067200102          โรงเรียนเทศบำล 2 (วัดภูเขำดิน) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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46927 3067200103          โรงเรียนเทศบำล 3 (ชำญวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46928 3067200104          โรงเรียนเทศบำล 4 (บ้ำนไทรงำม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46929 3067200201          โรงเรียนเทศบำลวัดประชุมคงคำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46930 3067200202          โรงเรียนเทศบำลบ้ำนศรีมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46931 3067200203          โรงเรียนเทศบำลบ้ำนสักงอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46932 3067200204          วิทยำลัยอำชีวศึกษำเทศบำลหล่มสัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46933 3067200205          โรงเรียนอนุบำลบ้ำนศรีมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46934 3070100101          โรงเรียน อบจ.รบ.1 (วัดห้วยปลำดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46935 3070200101          โรงเรียนเทศบำล 1 (วัดสัตตนำรถปริวัตร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46936 3070200102          โรงเรียนเทศบำล 2 (วัดช่องลม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46937 3070200103          โรงเรียนเทศบำล 3 (เทศบำลสงเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46938 3070200104          โรงเรียนเทศบำล 4 (วัดมหำธำตุวรวิหำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46939 3070200105          โรงเรียนเทศบำล 5 (พหลโยธินฯ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46940 3070200201          โรงเรียนเทศบำลวัดไทรอำรีรักษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46941 3070200202          โรงเรียนเทศบำลวัดโชค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46942 3070200301          โรงเรียนเทศบำล 1 ทรงพลวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46943 3070200302          โรงเรียนเทศบำล 2 วัดบ้ำนโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46944 3070200303          โรงเรียนเทศบำล 3 ประชำยินดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46945 3070200401          โรงเรียนเทศบำลต ำบลหลักเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46946 3070200501          โรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลกรับใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46947 3070200601          โรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลเขำงู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46948 3071000015          โรงเรียนเทศบำลทองผำภูมิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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46949 3071100101          โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกำญจนบุรี 1 (บ้ำนเก่ำวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46950 3071100102          โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกำญจนบุรี 2 (บ้ำนหนองอ ำเภอจีน) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46951 3071200101          โรงเรียนเทศบำล 1 (วัดเทวสังฆำรำม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46952 3071200102          โรงเรียนเทศบำล 2 (ประชำภิบำล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46953 3071200103          โรงเรียนเทศบำล 3 (บ้ำนบ่อ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46954 3071200104          โรงเรียนเทศบำล 4 (บ้ำนชุกกุ่ม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46955 3071200105          โรงเรียนเทศบำล 5 (กระดำษไทยอนุเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46956 3071200301          โรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลหนองขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46957 3071300101          โรงเรียนวัดพุน  ำร้อนรัตนคีรีอบต.บ้ำนเก่ำ1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46958 3072200101          โรงเรียนเทศบำล 1 วัดประตูสำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46959 3072200102          โรงเรียนเทศบำล 2 วัดปรำสำททอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46960 3072200103          โรงเรียนเทศบำล 3 วัดไชนำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46961 3072200104          โรงเรียนเทศบำล 4 วัดศรีบัวบำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46962 3072200201          โรงเรียนเทศบำล 1 ตลำดบำงล่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46963 3072200202          โรงเรียนเทศบำล 2 อ ำนวยวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46964 3072200203          โรงเรียนเทศบำล 3 วัดใหม่อัมพวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46965 3072200204          โรงเรียนเทศบำล 4 วัดโพธ์ิอ้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46966 3072200205          โรงเรียนเทศบำล 5 วัดศรีส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46967 3072200301          โรงเรียนอนุบำลเทศบำลหนองหญ้ำไซ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46968 3072200302          โรงเรียนอนุบำลเทศบำลเมืองวังน้้ำเย็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46969 3072300101          องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงตำเถร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46970 3073200101          โรงเรียนเทศบำล 1 วัดพระงำม (สำมัคคีพิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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46971 3073200102          โรงเรียนเทศบำล 2 วัดเสนหำ (สมัครพลผดุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46972 3073200103          โรงเรียนเทศบำล 3 สระกระเทียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46973 3073200104          โรงเรียนเทศบำล 4 (เชำวนปรีชำอุทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46974 3073200105          โรงเรียนเทศบำล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46975 3073200106          วิทยำลัยอำชีวศึกษำเทศบำลนครปฐม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46976 3073200107          โรงเรียนกีฬำเทศบำลนครนครปฐม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46977 3073200108          โรงเรียนทวำรวดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46978 3073200109          โรงเรียนอนุบำลสระแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46979 3073200110          โรงเรียนอนุบำลประปำนคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46980 3073200111          โรงเรียนอนุบำลสุขสวัสด์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46981 3073200112          โรงเรียนอนุบำลเทศบำลนครนครปฐม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46982 3073200201          โรงเรียนเทศบำล 1 วัดล ำลูกบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46983 3073200301          โรงเรียนวัดห้วยพลู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46984 3073200601          โรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลบำงเลน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46985 3073300101          โรงเรียนอนุบำลองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพรงมะเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46986 3074100101          โรงเรียนบ้ำนปล่องเหล่ียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46987 3074100102          โรงเรียนวัดหลักส่ีรำษฎร์สโมสร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46988 3074200201          โรงเรียนเทศบำลวัดเจษฎำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46989 3074200202          โรงเรียนเทศบำลวัดช่องลม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46990 3074200203          โรงเรียนเทศบำลวัดโกรกกรำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46991 3074200204          โรงเรียนเทศบำลวัดตึกมหำชยำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46992 3074200205          โรงเรียนเทศบำลวัดแหลมสุวรรณำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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46993 3074200206          โรงเรียนเทศบำลบ้ำนมหำชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46994 3074200301          โรงเรียนเทศบำลวัดดอนไก่ดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46995 3074200302          โรงเรียนเทศบำลศรีบุณยำนุสสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46996 3074200401          โรงเรียนเทศบำลอ้อมน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46997 3074200402          โรงเรียนอนุบำลเทศบำลอ้อมน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46998 3074200403          วิทยำลัยอำชีวศึกษำเทศบำลอ้อมน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
46999 3074200404          โรงเรียนอนุบำลเทศบำลอ้อมน้อย 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47000 3075200101          โรงเรียนเทศบำลวัดใหญ่ (รำชพงษ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47001 3075200102          โรงเรียนเทศบำลแสงวณิชอุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47002 3075200103          โรงเรียนเทศบำลวัดธรรมนิมิต (พ่อค้ำอุทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47003 3075200104          โรงเรียนเทศบำลวัดประทุมคณำวำส (นิพัทธ์หริณสูตร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47004 3075200105          โรงเรียนเทศบำลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47005 3075200201          โรงเรียนเทศบำล 1 วัดนำงวัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47006 3075200202          โรงเรียนเทศบำล 2 วัดเกษม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47007 3075200203          โรงเรียนเทศบำล 3 วัดอัมพวันเจติยำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47008 3076200101          โรงเรียนเทศบำล 1 วัดแก่นเหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47009 3076200102          โรงเรียนเทศบำล 2 วัดพระทรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47010 3076200103          โรงเรียนเทศบำล 3 ชุมชนวัดจันทรำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47011 3076200104          โรงเรียนเทศบำล 4 วัดไชยสุรินทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47012 3076200201          โรงเรียนเทศบำล 1 บ้ำนชะอ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47013 3076200202          โรงเรียนเทศบำล 2 วัดไทรย้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47014 3076200203          โรงเรียนเทศบำล 3 วัดเนรัญชรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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47015 3076200204          โรงเรียนเทศบำล 4 บ้ำนบ่อแขม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47016 3076200205          โรงเรียนเทศบำล 5 บ้ำนห้วยทรำยใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47017 3076200206          โรงเรียนเทศบำล 6 บ้ำนห้วยทรำยเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47018 3076200207          โรงเรียนเทศบำล 7 บ้ำนหนองตำพด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47019 3076200208          โรงเรียนเทศบำล 8 สวนสนชะอ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47020 3076200209          โรงเรียนเทศบำล 9 บ้ำนสำมพระยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47021 3077100101          โรงเรียนรัชตวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47022 3077200101          โรงเรียนเทศบำลวัดธรรมิกำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47023 3077200102          โรงเรียนเทศบำลบ้ำนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47024 3077200103          โรงเรียนเทศบำลบ้ำนค่ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47025 3077200201          โรงเรียนเทศบำลบ้ำนหัวหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47026 3077200202          โรงเรียนเทศบำลบ้ำนเขำเต่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47027 3077200203          โรงเรียนเทศบำลบ้ำนตะเกียบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47028 3077200204          โรงเรียนเทศบำลวัดหนองแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47029 3077200205          โรงเรียนเทศบำลบ้ำนสมอโพรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47030 3077200206          โรงเรียนเทศบำลบ้ำนบ่อฝ้ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47031 3077200207          โรงเรียนเทศบำลเขำพิทักษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47032 3077200301          โรงเรียนบ้ำนปลำยน  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47033 3080100101          โรงเรียนสำธิตองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 1 (บ้ำนท่ำเรือมิตรภำพท่ี 30) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47034 3080100102          โรงเรียนบ้ำนน  ำโฉ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47035 3080100103          โรงเรียนไม้เรียงประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47036 3080100104          โรงเรียนวัดส ำนักขัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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47037 3080100105          โรงเรียนสำธิตองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด2 (บ้ำนส ำนักไม้เรียบ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47038 3080200101          โรงเรียนเทศบำลวัดท้ำวโคตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47039 3080200102          โรงเรียนเทศบำลวัดเสมำเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47040 3080200103          โรงเรียนเทศบำลวัดมเหยงคณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47041 3080200104          โรงเรียนสำธิตเทศบำลวัดเพชรจริก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47042 3080200105          โรงเรียนเทศบำลวัดใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47043 3080200106          โรงเรียนเทศบำลวัดศำลำมีชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47044 3080200107          โรงเรียนเทศบำลวัดเสำธงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47045 3080200108          โรงเรียนเทศบำลวัดศรีทวี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47046 3080200109          โรงเรียนเทศบำลวัดท่ำโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47047 3080200201          โรงเรียนเทศบำลวัดศรีสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47048 3080200202          โรงเรียนเทศบำลปำกพนัง 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47049 3080200203          โรงเรียนเทศบำลวัดคงคำสวัสด์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47050 3080200204          โรงเรียนเทศบำลปำกพนัง 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47051 3080200205          โรงเรียนเทศบำลวัดรำมประดิษฐ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47052 3080200206          โรงเรียนเทศบำลวัดนำควำรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47053 3080200301          โรงเรียนเทศบำลวัดโคกสะท้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47054 3080200302          โรงเรียนเทศบำลวัดท่ำแพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47055 3080200303          โรงเรียนเทศบำลวัดชัยชุมพล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47056 3080200304          โรงเรียนเทศบำลบ้ำนนำเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47057 3080200305          โรงเรียนกีฬำเทศบำลเมืองทุ่งสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47058 3080200306          โรงเรียนรีสอร์ทอนุบำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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47059 3081100301          โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกระบ่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47060 3081200101          โรงเรียนเทศบำล 1 บ้ำนตลำดเก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47061 3081200102          โรงเรียนเทศบำล 2 คลองจิหลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47062 3081200103          โรงเรียนเทศบำล 3 ท่ำแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47063 3081200104          โรงเรียนเทศบำล 4 อนุบำลปำนุรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47064 3081200201          โรงเรียนเทศบำลคลองท่อมใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47065 3081200301          โรงเรียนเทศบำลต ำบลอ่ำวลึกใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47066 3081200601          โรงเรียนเทศบำล1บ้ำนกระบ่ีน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47067 3081300101          โรงเรียนบ้ำนช่องพลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47068 3081300102          โรงเรียนอนุบำลอ่ำวนำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47069 3081300201          โรงเรียนอนุบำลบำงเท่ำแม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47070 3081300501          โรงเรียนอนุบำลคลองเขม้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47071 3082200101          โรงเรียนเทศบำลบ้ำนท้ำยช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47072 3082200102          โรงเรียนอนุบำลเทศบำลเมืองพังงำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47073 3082200201          โรงเรียนเทศบำลบ้ำนเสนำรังสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47074 3082200202          โรงเรียนเทศบำลศรีตะก่ัวป่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47075 3082200203          โรงเรียนเทศบำลบ้ำนย่ำนยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47076 3082200501          โรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลโคกกลอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47077 3082200601          โรงเรียนเทศบำลต ำบลบำงเตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47078 3082300101          โรงเรียนอนุบำลท้ำยเหมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47079 3082300601          โรงเรียนอนุบำลกะไหล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47080 3083100101          โรงเรียนบ้ำนตลำดเหนือ (วันครู 2502) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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47081 3083100102          โรงเรียนเมืองภูเก็ต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47082 3083100103          โรงเรียนบ้ำนไม้เรียบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47083 3083100105          โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสำธิตร่วมพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47084 3083200101          โรงเรียนเทศบำลปลูกปัญญำ ในพระอุปถัมภ์ฯ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47085 3083200102          โรงเรียนเทศบำลเมืองภูเก็ต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47086 3083200103          โรงเรียนเทศบำลบ้ำนบำงเหนียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47087 3083200104          โรงเรียนเทศบำลวัดขจรรังสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47088 3083200105          โรงเรียนเทศบำลบ้ำนสำมกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47089 3083200106          โรงเรียนเทศบำลพิบูลสวัสดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47090 3083200107          โรงเรียนอนุบำลเทศบำลนครภูเก็ต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47091 3083200201          โรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลเชิงทะเล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47092 3083200301          โรงเรียนอนุบำลเทศบำลเมืองป่ำตอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47093 3083200401          โรงเรียนอนุบำลเทศบำลกะทู้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47094 3083200701          โรงเรียนเทศบำลต ำบลรัษฎำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47095 3084100101          โรงเรียนดอนสักผดุงวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47096 3084100102          โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 2 (บ้ำนดอนเกลี ยง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47097 3084100103          โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสุรำษฏร์ธำนี ๓ (บ้ำนนำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47098 3084200101          โรงเรียนเทศบำล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47099 3084200102          โรงเรียนเทศบำล 3 ตลำดล่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47100 3084200103          โรงเรียนเทศบำล 4 วัดโพธำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47101 3084200104          โรงเรียนเทศบำล 5 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47102 3084200201          โรงเรียนเทศบำล 1 (ห้วยมุด) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

47103 3084200202          โรงเรียนเทศบำล 2 (บ้ำนอู่มำด) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47104 3084200203          โรงเรียนเทศบำล 3 (บ้ำนคลองหำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47105 3084200204          โรงเรียนเทศบำล 4 (บ้ำนทุ่งคำเกรียน) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47106 3084200205          โรงเรียนเทศบำล 5 (วสุนธรำภิวัฒก์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47107 3084200206          วิทยำลัยอำชีวศึกษำเทศบำลเมืองนำสำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47108 3084200401          โรงเรียนเทศบำลต ำบลเกำะพะงัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47109 3084200501          โรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลกำญจนดิษฐ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47110 3084200801          โรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลย่ำนดินแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47111 3084201201          โรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลเมืองเวียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47112 3084201301          โรงเรียนเทศบำลทุ่งหลวง1 บ้ำนโคกมะพร้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47113 3084201401          โรงเรียนเทศบำล 1 (บ้ำนสะพำนกฐิน) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47114 3084300301          โรงเรียนบ้ำนเขำพระอินทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47115 3085200101          โรงเรียนเทศบำลวัดอุปนันทำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47116 3085200102          โรงเรียนเทศบำลบ้ำนเขำนิเวศน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47117 3086100101          โรงเรียนสหกรณ์ประชำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47118 3086100102          โรงเรียนบ้ำนทับวัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47119 3086200101          โรงเรียนเทศบำล 1 บ้ำนท่ำตะเภำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47120 3086200102          โรงเรียนเทศบำล 2 (วัดเกำะแก้ว) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47121 3086200201          โรงเรียนเทศบำลวัดด่ำนประชำกร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47122 3086200202          โรงเรียนอุดมวิทยำกร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47123 3089200101          โรงเรียนเทศบำล 1 วัดต้นสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47124 3089200102          โรงเรียนเทศบำล 2 วัดโล่ห์สุทธำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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47125 3089200103          โรงเรียนเทศบำล 3 วัดชัยมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47126 3089200201          โรงเรียนชุมชนเทศบำลวัดปำโมกข์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47127 3089200202          โรงเรียนเทศบำลวัดพินิจธรรมสำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47128 3089200203          โรงเรียนเทศบำลวัดโบสถ์วรดิตถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47129 3089200204          โรงเรียนเทศบำลวัดแจ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47130 3089200205          โรงเรียนเทศบำลวัดอัมพวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47131 3089200206          โรงเรียนเทศบำลวัดแสนสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47132 3090200101          โรงเรียนเทศบำล 1 (ถนนนครนอก) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47133 3090200102          โรงเรียนเทศบำล 2 (อ่อนอุทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47134 3090200103          โรงเรียนเทศบำล 3 (วัดศำลำหัวยำง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47135 3090200104          โรงเรียนเทศบำล 4 (บ้ำนแหลมทรำย) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47136 3090200105          โรงเรียนเทศบำล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47137 3090200201          โรงเรียนเทศบำล 1 (เอ็งเสียงสำมัคคี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47138 3090200202          โรงเรียนเทศบำล 2 (บ้ำนหำดใหญ่) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47139 3090200203          โรงเรียนเทศบำล 3 (โศภณพิทยำคุณำนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47140 3090200204          โรงเรียนเทศบำล 4 (วัดคลองเรียน) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47141 3090200205          โรงเรียนเทศบำล 5 วัดหำดใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47142 3090200206          โรงเรียนเทศบำล 6 (อนุบำลในฝัน) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47143 3090200301          โรงเรียนเทศบำล 1 บ้ำนสะเดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47144 3090200302          โรงเรียนเทศบำล 2 บ้ำนสะเดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47145 3090200303          โรงเรียนเทศบำล 3 ชุมชนหมู่บ้ำนตัวอย่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47146 3090200401          โรงเรียนเทศบำล 1 (ชุมชนบ้ำนอุดมทอง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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47147 3090200501          โรงเรียนเทศบำล 1(อนุบำลอัจฉริยะ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47148 3090201101          โรงเรียนเทศบำลเมืองสิงหนคร 1 (บ้ำนยำงงำม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47149 3091200101          โรงเรียนเทศบำล 1 (วัดสตูลสันตยำรำม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47150 3091200102          โรงเรียนเทศบำล 2 (วัดชนำธิปเฉลิม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47151 3091200103          โรงเรียนเทศบำล 3 (บ้ำนหัวทำง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47152 3091200104          โรงเรียนเทศบำล 4 (บ้ำนศำลำกันตง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47153 3091200105          โรงเรียนอนุบำลเทศบำลเมืองสตูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47154 3091200201          โรงเรียนเทศบำล 1 (บ้ำนท่ำจีน) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47155 3092200101          โรงเรียนเทศบำล 1 (สังขวิทย์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47156 3092200102          โรงเรียนเทศบำล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47157 3092200103          โรงเรียนเทศบำล 3 (บ้ำนนำตำล่วง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47158 3092200104          โรงเรียนเทศบำล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47159 3092200105          โรงเรียนเทศบำล 5 (วัดควนขัน) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47160 3092200106          โรงเรียนเทศบำล 6 (วัดตันตยำภิรม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47161 3092200107          โรงเรียนเทศบำล 7 (วัดประสิทธิชัย) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47162 3092200108          โรงเรียนเทศบำล 8 (อนุบำลฝันท่ีเป็นจริง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47163 3092200201          โรงเรียนเทศบำลบ้ำนคลองภำษี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47164 3092200202          โรงเรียนเทศบำลวัดตรังคภูมิพุทธำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47165 3092200301          โรงเรียนเทศบำลห้วยยอดวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47166 3092200501          โรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลควนกุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47167 3093200101          โรงเรียนเทศบำลวัดภูผำภิมุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47168 3093200102          โรงเรียนเทศบำลวัดนิโครธำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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47169 3093200103          โรงเรียนเทศบำลบ้ำนคูหำสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47170 3093200104          โรงเรียนเทศบำลจุ่งฮ่ัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47171 3093200105          โรงเรียนวัดนำงลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47172 3093200801          โรงเรียนอนุบำลอ่ำวพะยูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47173 3093300101          โรงเรียนวัดธำรำสถิตย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47174 3094100101          โรงเรียนบ้ำนเขำตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47175 3094100102          โรงเรียนบ้ำนตะบิงตีงิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47176 3094200101          โรงเรียนเทศบำล 1 บ้ำนจะบังติกอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47177 3094200102          โรงเรียนเทศบำล 2 วัดตำนีนรสโมสร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47178 3094200103          โรงเรียนเทศบำล 3 บ้ำนปำกน  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47179 3094200104          โรงเรียนเทศบำล 4 วัดนพวงศำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47180 3094200105          โรงเรียนเทศบำล 5 เทศบำลเมืองปัตตำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47181 3094200201          โรงเรียนเทศบำล 3 บ้ำนปำตำตีมอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47182 3094200202          โรงเรียนเทศบำลบ้ำนกำหยี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47183 3094200203          โรงเรียนเทศบำล 1 บ้ำนตะลุบัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47184 3094200204          โรงเรียนเทศบำล 4 บ้ำนอุเมะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47185 3094200205          โรงเรียนเทศบำลบ้ำนบำงตำหยอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47186 3094200206          โรงเรียนเทศบำล 2 บ้ำนปำกน  ำ(พิธำนอุทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47187 3095100101          โรงเรียนล ำพระยำประชำนุเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47188 3095200101          โรงเรียนเทศบำล 1 (บ้ำนสะเตง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47189 3095200102          โรงเรียนเทศบำล 2 (บ้ำนมลำยูบำงกอก) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47190 3095200103          โรงเรียนเทศบำล 3 (วัดพุทธภูมิ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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47191 3095200104          โรงเรียนเทศบำล 4 (ธนวิถี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47192 3095200105          โรงเรียนเทศบำล 5 (บ้ำนตลำดเก่ำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47193 3095200106          โรงเรียนเทศบำล 6 (วัดเมืองยะลำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47194 3095200201          โรงเรียนเทศบำล 1 (บ้ำนกำแป๊ะ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47195 3095200202          โรงเรียนเทศบำล 2 (บ้ำนกำแป๊ะกอตอ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47196 3095200203          โรงเรียนเทศบำล 3 (บ้ำนกุนุงจนอง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47197 3095200204          โรงเรียนเทศบำล 4 (บ้ำนกำแป๊ะฮูลู) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47198 3095200205          โรงเรียนเทศบำล 6 (ประชำสันต์ิ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47199 3096200101          โรงเรียนเทศบำล 1 (ถนนภูผำภักดี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47200 3096200102          โรงเรียนเทศบำล 2 (บ้ำนบำเละฮิเล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47201 3096200103          โรงเรียนเทศบำล 3 (บ้ำนยะกัง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47202 3096200104          โรงเรียนเทศบำล 4 ก ำปงตำโก๊ะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47203 3096200105          โรงเรียนเทศบำล 5 (วัดประชำภิรมย์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47204 3096200106          โรงเรียนเทศบำล 6 (ถนนโคกเคียน) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47205 3096200201          โรงเรียนเทศบำล 1 (รำษฎรบ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47206 3096200202          โรงเรียนเทศบำล 2 (บ้ำนตันหยงมะลิ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47207 3096200203          โรงเรียนเทศบำล 3 (วิมุกตำยนวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47208 3096200204          โรงเรียนเทศบำล 4 (บ้ำนทรำยทอง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47209 3110010101          โรงเรียนวัดมกุฎกษัตริยำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47210 3110010102          โรงเรียนวัดตรีทศเทพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47211 3110010103          โรงเรียนวัดรำชนัดดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47212 3110010104          โรงเรียนวัดมหรรณพำรำม ในพระรำชูปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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47213 3110010105          โรงเรียนวัดสุทัศน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47214 3110010106          โรงเรียนวัดมหำธำตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47215 3110010107          โรงเรียนวัดพระเชตุพน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47216 3110010108          โรงเรียนรำชบพิธ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47217 3110010109          โรงเรียนวัดรำชบูรณะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47218 3110010110          โรงเรียนวัดอินทรวิหำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47219 3110010111          โรงเรียนวัดใหม่อมตรส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47220 3110010201          โรงเรียนวัดพระพิเรนทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47221 3110010202          โรงเรียนวัดสิตำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47222 3110010203          โรงเรียนวัดคณิกำผล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47223 3110010204          โรงเรียนวัดดิสำนุกำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47224 3110010301          โรงเรียนวัดบรมนิวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47225 3110010304          โรงเรียนสวนหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47226 3110010305          โรงเรียนวัดสระบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47227 3110010306          โรงเรียนสวนลุมพินี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47228 3110010307          โรงเรียนปทุมวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47229 3110010308          โรงเรียนวัดดวงแข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47230 3110010309          โรงเรียนปลูกจิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47231 3110010401          โรงเรียนวัดจักรวรรด์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47232 3110010402          โรงเรียนวัดปทุมคงคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47233 3110010403          โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47234 3110010501          โรงเรียนวัดหัวล ำโพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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47235 3110010502          โรงเรียนวัดม่วงแค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47236 3110010503          โรงเรียนวัดมหำพฤฒำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47237 3110010504          โรงเรียนวัดสวนพลู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47238 3110010505          โรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47239 3110010601          โรงเรียนวัดประชำระบือธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47240 3110010602          โรงเรียนวัดสวัสดิวำรีสีมำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47241 3110010603          โรงเรียนวัดรำชผำติกำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47242 3110010604          โรงเรียนวัดเทวรำชกุญชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47243 3110010605          โรงเรียนวัดสมณำนัมบริหำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47244 3110010606          โรงเรียนเบญจมบพิตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47245 3110010607          โรงเรียนสุโขทัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47246 3110010608          โรงเรียนวัดจันทรสโมสร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47247 3110010609          โรงเรียนวัดธรรมำภิรตำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47248 3110010701          โรงเรียนวัดประดู่ธรรมำธิปัตย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47249 3110010702          โรงเรียนวัดบำงโพโอมำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47250 3110010703          โรงเรียนวัดสร้อยทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47251 3110010704          โรงเรียนวัดทองสุทธำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47252 3110010706          โรงเรียนวัดเลียบรำษฏร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47253 3110010707          โรงเรียนวัดประชำศรัทธำธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47254 3110010801          โรงเรียนวัดไผ่ตัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47255 3110010902          โรงเรียนวัดดิสหงสำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47256 3110010903          โรงเรียนวัดพระยำยัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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47257 3110010904          โรงเรียนวัดทัศนำรุณสุนทริกำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47258 3110011001          โรงเรียนวัดดอกไม้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47259 3110011002          โรงเรียนวัดช่องลม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47260 3110011003          โรงเรียนวัดช่องนนทรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47261 3110011004          โรงเรียนวัดปริวำศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47262 3110011005          โรงเรียนวัดคลองใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47263 3110011006          โรงเรียนวัดคลองภูมิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47264 3110011101          โรงเรียนวัดดอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47265 3110011102          โรงเรียนวัดยำนนำวำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47266 3110011201          โรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47267 3110011202          โรงเรียนวัดรำชสิงขร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47268 3110011203          โรงเรียนวัดลำดบัวขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47269 3110011204          โรงเรียนวัดไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47270 3110011205          โรงเรียนวัดจันทร์นอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47271 3110011206          โรงเรียนวัดบำงโคล่นอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47272 3110011207          โรงเรียนวัดจันทร์ใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47273 3110011301          โรงเรียนบำงจำก (นำคเผ่ือนอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47274 3110011302          โรงเรียนวัดรำษฎร์ศรัทธำธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47275 3110011304          โรงเรียนวัดธรรมมงคล (หลวงพ่อวิริยังค์อุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47276 3110011401          โรงเรียนวัดสะพำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47277 3110011402          โรงเรียนวัดคลองเตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47278 3110011403          โรงเรียนศูนย์รวมน  ำใจ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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47279 3110011501          โรงเรียนวัดตะกล่ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47280 3110011502          โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47281 3110011503          โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47282 3110011504          โรงเรียนคลองมะขำมเทศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47283 3110011505          โรงเรียนสุเหร่ำจรเข้ขบ (กุลำงกูรอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47284 3110011506          โรงเรียนสุเหร่ำทำงควำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47285 3110011507          โรงเรียนสุเหร่ำทับช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47286 3110011508          โรงเรียนสุเหร่ำบึงหนองบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47287 3110011509          โรงเรียนสุเหร่ำศำลำลอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47288 3110011510          โรงเรียนสุเหร่ำบ้ำนม้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47289 3110011512          โรงเรียนงำมมำนะ (แผน-ทับอุทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47290 3110011513          โรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47291 3110011514          โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47292 3110011515          โรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47293 3110011602          โรงเรียนบ้ำนคลองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47294 3110011603          โรงเรียนบ้ำนบัวมล (เจริญรำษฎร์อุทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47295 3110011604          โรงเรียนประชำภิบำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47296 3110011605          โรงเรียนวัดไตรรัตนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47297 3110011701          โรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหำรอำกำศอุทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47298 3110011702          โรงเรียนพหลโยธิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47299 3110011705          โรงเรียนเปรมประชำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47300 3110011801          โรงเรียนวัดเสมียนนำรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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47301 3110011802          โรงเรียนวัดเทวสุนทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47302 3110011803          โรงเรียนบ้ำนลำดพร้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47303 3110011804          โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47304 3110011806          โรงเรียนประชำนิเวศน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47305 3110011901          โรงเรียนไขศรีปรำโมชอนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47306 3110011902          โรงเรียนสุเหร่ำคลองจ่ัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47307 3110011903          โรงเรียนวัดเทพลีลำ (สิงหประสิทธิวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47308 3110011904          โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47309 3110011905          โรงเรียนล ำสำลี (รำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47310 3110011906          โรงเรียนคลองกะจะ (พงษ์สมบัติบ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47311 3110011907          โรงเรียนสุเหร่ำวังใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47312 3110011908          โรงเรียนสุเหร่ำหัวหมำกน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47313 3110011909          โรงเรียนบ้ำนบำงกะปิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47314 3110011910          โรงเรียนวัดบึงทองหลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47315 3110012001          โรงเรียนลอยสำยอนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47316 3110012003          โรงเรียนเทพวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47317 3110012004          โรงเรียนวัดลำดปลำเค้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47318 3110012005          โรงเรียนเพชรถนอม (คลองเสือน้อย) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47319 3110012006          โรงเรียนคลองทรงกระเทียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47320 3110012101          โรงเรียนวัดบำงเตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47321 3110012102          โรงเรียนประภำสวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47322 3110012103          โรงเรียนคลองล ำเจียก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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47323 3110012104          โรงเรียนวัดนวลจันทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47324 3110012105          โรงเรียนวัดพิชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47325 3110012107          โรงเรียนพิชัยพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47326 3110012108          โรงเรียนแย้มจำดวิชชำนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47327 3110012201          โรงเรียนวัดประยุรวงค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47328 3110012202          โรงเรียนวัดขุนจันทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47329 3110012203          โรงเรียนวัดบุคคโล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47330 3110012204          โรงเรียนวัดดำวคนอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47331 3110012205          โรงเรียนวัดกัลยำณมิตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47332 3110012206          โรงเรียนวัดรำชคฤห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47333 3110012207          โรงเรียนวัดประดิษฐำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47334 3110012208          โรงเรียนวัดบำงสะแกใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47335 3110012209          โรงเรียนวัดเวฬุรำชิณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47336 3110012210          โรงเรียนกันตทำรำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47337 3110012211          โรงเรียนวัดโพธินิมิตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47338 3110012212          โรงเรียนวัดใหม่ยำยนุ้ย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47339 3110012213          โรงเรียนวัดกระจับพินิจ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47340 3110012214          โรงเรียนวัดรำชวรินทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47341 3110012215          โรงเรียนวัดบำงสะแกนอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47342 3110012216          โรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47343 3110012217          โรงเรียนวัดบำงน  ำชน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47344 3110012304          โรงเรียนวัดทองธรรมชำติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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47345 3110012305          โรงเรียนวัดทองนพคุณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47346 3110012306          โรงเรียนวัดพิชัยญำติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47347 3110012307          โรงเรียนวัดสุวรรณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47348 3110012401          โรงเรียนวัดนิมมำนรดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47349 3110012402          โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47350 3110012404          โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47351 3110012405          โรงเรียนวัดโคนอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47352 3110012406          โรงเรียนวัดมะพร้ำวเตี ย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47353 3110012407          โรงเรียนวัดโตนด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47354 3110012408          โรงเรียนวัดตะล่อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47355 3110012409          โรงเรียนวัดก ำแพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47356 3110012410          โรงเรียนวัดทองศำลำงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47357 3110012411          โรงเรียนวัดวิจิตรกำรนิมิตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47358 3110012412          โรงเรียนวัดประดู่ (พ่วงอุทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47359 3110012413          โรงเรียนบำงจำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47360 3110012501          โรงเรียนหมู่บ้ำนเกำะโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47361 3110012503          โรงเรียนรำชมนตรี (ปลื ม-เช่ือมนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47362 3110012506          โรงเรียนแก้วข ำทับอุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47363 3110012507          โรงเรียนคลองพิทยำลงกรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47364 3110012510          โรงเรียนศำลเจ้ำ (ห้ำวนุกูลวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47365 3110012511          โรงเรียนวัดท่ำข้ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47366 3110012512          โรงเรียนวัดบัวผัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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47367 3110012514          โรงเรียนวัดประชำบ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47368 3110012515          โรงเรียนวัดเลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47369 3110012516          โรงเรียนบำงขุนเทียนศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47370 3110012601          โรงเรียนวัดมงคลวรำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47371 3110012602          โรงเรียนวัดนำงนอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47372 3110012603          โรงเรียนวัดศำลำครืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47373 3110012605          โรงเรียนวัดสีสุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47374 3110012606          โรงเรียนวัดบำงประทุนนอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47375 3110012607          โรงเรียนวัดโพธ์ิแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47376 3110012608          โรงเรียนวัดนำคนิมิตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47377 3110012609          โรงเรียนวัดบำงขุนเทียนนอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47378 3110012611          โรงเรียนวัดไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47379 3110012701          โรงเรียนวัดบำงขุนนนท์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47380 3110012702          โรงเรียนวัดวิเศษกำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47381 3110012703          โรงเรียนวัดเจ้ำอำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47382 3110012704          โรงเรียนวัดโพธ์ิเรียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47383 3110012705          โรงเรียนวัดยำงสุทธำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47384 3110012706          โรงเรียนวัดศรีสุดำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47385 3110012707          โรงเรียนวัดบำงเสำธง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47386 3110012708          โรงเรียนวัดสุวรรณำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47387 3110012709          โรงเรียนวัดพระยำท ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47388 3110012711          โรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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47389 3110012712          โรงเรียนวัดอัมพวำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47390 3110012713          โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47391 3110012714          โรงเรียนวัดดุสิตำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47392 3110012715          โรงเรียนวัดปฐมบุตรอิศรำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47393 3110012801          โรงเรียนวัดอำวุธวิกสิตำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47394 3110012802          โรงเรียนวัดพระยำศิริไอยสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47395 3110012803          โรงเรียนวัดเปำโรหิตย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47396 3110012804          โรงเรียนวัดเทพำกร (เล่ียมมำตุทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47397 3110012805          โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47398 3110012806          โรงเรียนวัดวิมุตยำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47399 3110012807          โรงเรียนวัดบำงพลัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47400 3110012808          โรงเรียนวัดคฤหบดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47401 3110012809          โรงเรียนวัดรวก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47402 3110012810          โรงเรียนวัดสำมัคคีสุทธำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47403 3110012901          โรงเรียนวัดไก่เตี ย (สวัสด์ิประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47404 3110012902          โรงเรียนวัดชัยพฤกษมำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47405 3110012903          โรงเรียนชุมทำงตล่ิงชัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47406 3110012905          โรงเรียนวัดทอง (อุดมศิลปวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47407 3110012906          โรงเรียนวัดมะกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47408 3110012907          โรงเรียนวัดโพธ์ิ (รำษฏร์ผดุงผล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47409 3110012908          โรงเรียนวัดอินทรำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47410 3110012909          โรงเรียนวัดปำกน  ำฝ่ังเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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47411 3110012910          โรงเรียนวัดประสำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47412 3110012911          โรงเรียนวัดเกำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47413 3110012912          โรงเรียนวัดพิกุล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47414 3110012913          โรงเรียนวัดกระโจมทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47415 3110012914          โรงเรียนวัดรัชฎำธิฐำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47416 3110012915          โรงเรียนวัดตล่ิงชัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47417 3110012916          โรงเรียนวัดช่ำงเหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47418 3110013001          โรงเรียนวัดรำชสิทธำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47419 3110013002          โรงเรียนวัดท่ำพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47420 3110013003          โรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47421 3110013004          โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47422 3110013005          โรงเรียนวัดดีดวด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47423 3110013006          โรงเรียนวัดนำคกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47424 3110013101          โรงเรียนคลองสองต้นนุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47425 3110013102          โรงเรียนคลองสำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47426 3110013103          โรงเรียนวังเล็กวิทยำนุสรณ์ (คลองส่ี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47427 3110013105          โรงเรียนบึงขวำง (มหำดไทยอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47428 3110013106          โรงเรียนมีนบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47429 3110013108          โรงเรียนวัดบ ำเพ็ญเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47430 3110013109          โรงเรียนวัดแสนสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47431 3110013110          โรงเรียนวัดใหม่ล ำนกแขวก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47432 3110013111          โรงเรียนศำลำคู้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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47433 3110013112          โรงเรียนสุเหร่ำบำงชัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47434 3110013202          โรงเรียนวัดปลูกศรัทธำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47435 3110013204          โรงเรียนวัดบ ำรุงร่ืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47436 3110013205          โรงเรียนวัดพลมำนีย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47437 3110013206          โรงเรียนวัดสุทธำโภชน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47438 3110013207          โรงเรียนแสงหิรัญวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47439 3110013208          โรงเรียนประสำนสำมัคคี (บ้ำนทับยำว) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47440 3110013209          โรงเรียนวัดบึงบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47441 3110013210          โรงเรียนวัดทิพพำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47442 3110013211          โรงเรียนล ำพะอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47443 3110013213          โรงเรียนวัดขุมทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47444 3110013214          โรงเรียนต ำบลขุมทอง (ประชำอุทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47445 3110013215          โรงเรียนขุมทอง(เพชรทองค ำอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47446 3110013217          โรงเรียนวัดปำกบึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47447 3110013218          โรงเรียนสุเหร่ำล ำนำยโส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47448 3110013219          โรงเรียนแดงเป้ำ (สิงสุขบูรณะ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47449 3110013220          โรงเรียนเคหะชุมชนลำดกระบัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47450 3110013301          โรงเรียนวัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47451 3110013302          โรงเรียนสุเหร่ำหะยีมินำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47452 3110013303          โรงเรียนสุเหร่ำบ้ำนเกำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47453 3110013304          โรงเรียนล ำบุหร่ีพวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47454 3110013306          โรงเรียนสุเหร่ำศำลำแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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47455 3110013307          โรงเรียนสุเหร่ำใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47456 3110013308          โรงเรียนสำมแยกท่ำไข่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47457 3110013309          โรงเรียนหลวงแพ่ง (บ ำรุงรัฐกิจ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47458 3110013310          โรงเรียนนิลรำษฎร์อุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47459 3110013311          โรงเรียนบ้ำนเจียรดับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47460 3110013312          โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47461 3110013313          โรงเรียนสุเหร่ำนำตับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47462 3110013314          โรงเรียนสุเหร่ำอีรั ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47463 3110013315          โรงเรียนอิสลำมล ำไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47464 3110013316          โรงเรียนบ้ำนล ำต้นกล้วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47465 3110013317          โรงเรียนวัดพระยำปลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47466 3110013318          โรงเรียนวัดแสนเกษม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47467 3110013319          โรงเรียนวัดใหม่เจริญรำษฎร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47468 3110013321          โรงเรียนวัดสีชมพู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47469 3110013322          โรงเรียนล ำเจดีย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47470 3110013323          โรงเรียนสุเหร่ำคลองเก้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47471 3110013324          โรงเรียนสุเหร่ำคลองสิบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47472 3110013325          โรงเรียนสุเหร่ำคลองสิบเอ็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47473 3110013326          โรงเรียนสุเหร่ำสนำมกลำงล ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47474 3110013327          โรงเรียนวัดใหม่กระทุ่มล้ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47475 3110013328          โรงเรียนผลลีรุ่งเรือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47476 3110013329          โรงเรียนวัดรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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47477 3110013330          โรงเรียนคลองสอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47478 3110013331          โรงเรียนคำรีอุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47479 3110013333          โรงเรียนศิริวังวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47480 3110013335          โรงเรียนวัดอู่ตะเภำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47481 3110013337          โรงเรียนล ำผักชี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47482 3110013403          โรงเรียนวัดประเสริฐสุทธำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47483 3110013404          โรงเรียนวัดแจงร้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47484 3110013405          โรงเรียนวัดสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47485 3110013406          โรงเรียนวัดสำรอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47486 3110013501          โรงเรียนวัดหนองแขม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47487 3110013503          โรงเรียนประชำบ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47488 3110013505          โรงเรียนมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47489 3110013506          โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47490 3110013602          โรงเรียนพระรำม ๙ กำญจนำภิเษก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47491 3110013603          โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47492 3110013701          โรงเรียนวัดใต้ (รำษฎรนิรมิต) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47493 3110013702          โรงเรียนนำคนำวำอุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47494 3110013704          โรงเรียนสุเหร่ำใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47495 3110013705          โรงเรียนหัวหมำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47496 3110013706          โรงเรียนคลองกลันตัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47497 3110013707          โรงเรียนวัดทองใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47498 3110013803          โรงเรียนวิชำกร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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47499 3110013901          โรงเรียนวัดหลักส่ี (ทองใบ ทิวำรี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47500 3110013904          โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยำ 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47501 3110013906          โรงเรียนบำงเขน (ไว้สำลีอนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47502 3110014002          โรงเรียนวัดเกำะสุวรรณำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47503 3110014003          โรงเรียนออเงิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47504 3110014005          โรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47505 3110014006          โรงเรียนประชำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47506 3110014007          โรงเรียนพรพระร่วงประสิทธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47507 3110014008          โรงเรียนวัดรำษฎร์นิยมธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47508 3110014009          โรงเรียนซอยแอนเนกซ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47509 3110014101          โรงเรียนสุเหร่ำทับช้ำงคลองบน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47510 3110014102          โรงเรียนวัดลำดบัวขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47511 3110014103          โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (200 ปี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47512 3110014105          โรงเรียนสุเหร่ำลำดบัวขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47513 3110014201          โรงเรียนจินดำบ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47514 3110014202          โรงเรียนคันนำยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47515 3110014301          โรงเรียนสุเหร่ำลำดพร้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47516 3110014302          โรงเรียนสุเหร่ำดอนสะแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47517 3110014303          โรงเรียนวัดสำมัคคีธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47518 3110014401          โรงเรียนกลำงคลองสอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47519 3110014403          โรงเรียนบ้ำนแบนชะโด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47520 3110014404          โรงเรียนบ้ำนหนองระแหง (ชมแสงประชำนุกูล) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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47521 3110014405          โรงเรียนประชำรำษฎร์อุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47522 3110014407          โรงเรียนวัดบัวแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47523 3110014408          โรงเรียนวัดแป้นทอง (สำมวำวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47524 3110014409          โรงเรียนวัดพระยำสุเรนทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47525 3110014410          โรงเรียนวัดล ำกะดำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47526 3110014411          โรงเรียนวัดศรีสุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47527 3110014412          โรงเรียนวัดสุขใจ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47528 3110014413          โรงเรียนวัดสุทธิสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47529 3110014414          โรงเรียนสุเหร่ำเกำะขุนเณร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47530 3110014415          โรงเรียนสุเหร่ำคลองส่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47531 3110014416          โรงเรียนสุเหร่ำคลองหน่ึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47532 3110014417          โรงเรียนสุเหร่ำสำมวำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47533 3110014501          โรงเรียนวัดธำตุทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47534 3110014504          โรงเรียนสุเหร่ำบำงมะเขือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47535 3110014505          โรงเรียนสุเหร่ำสำมอิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47536 3110014506          โรงเรียนวัดภำษี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47537 3110014507          โรงเรียนแจ่มจันทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47538 3110014508          โรงเรียนสวัสดีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47539 3110014601          โรงเรียนบำงแค (เน่ืองสังวำลย์อนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47540 3110014604          โรงเรียนเพชรเกษม (จตุรงค์สงครำมอนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47541 3110014605          โรงเรียนวัดศำลำแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47542 3110014606          โรงเรียนบำงไผ่ (บ้ำนนำยพันแก้วขำว) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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47543 3110014607          โรงเรียนบำงเชือกหนัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47544 3110014608          โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47545 3110014609          โรงเรียนบำงแคเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47546 3110014610          โรงเรียนวัดม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47547 3110014612          โรงเรียนหมู่บ้ำนเศรษฐกิจ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47548 3110014701          โรงเรียนวัดบำงนำใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47549 3110014702          โรงเรียนวัดบำงนำนอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47550 3110014703          โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47551 3110014705          โรงเรียนอ ำนวยกนกศิริอนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47552 3110014706          โรงเรียนศรีเอ่ียมอนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47553 3110014802          โรงเรียนบ้ำนนำยผล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47554 3110014803          โรงเรียนบ้ำนนำยสี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47555 3110014804          โรงเรียนวัดบำงบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47556 3110014805          โรงเรียนพรหมรำษฎร์รังสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47557 3110014806          โรงเรียนสถำนีพรมแดน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47558 3110014807          โรงเรียนวัดนินสุขำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47559 3110014901          โรงเรียนคลองต้นไทร (สุขล้อมอุทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47560 3110014902          โรงเรียนคลองทวีวัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47561 3110014903          โรงเรียนคลองบำงพรหม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47562 3110014904          โรงเรียนคลองมหำสวัสด์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47563 3110014906          โรงเรียนตั งพิรุฬห์ธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47564 3110015001          โรงเรียนนำหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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47565 3110015002          โรงเรียนสำมัคคีบ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47566 3110015003          โรงเรียนบำงมด (ตันเปำว์วิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47567 3110015004          โรงเรียนรำษฎร์บูรณะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47568 3110015005          โรงเรียนรำงรำชพฤกษ์ (นุชมีอุทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47569 3110015006          โรงเรียนวัดทุ่งครุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47570 3110015007          โรงเรียนคลองรำงจำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47571 3110015008          โรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47572 3110020302          โรงเรียนวัดชัยมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47573 3110020303          โรงเรียนวัดปทุมวนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47574 3110020705          โรงเรียนวัดมัชฌันติกำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47575 3110020901          โรงเรียนก่ิงเพชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47576 3110021303          โรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47577 3110021404          โรงเรียนชุมชนหมู่บ้ำนพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47578 3110021511          โรงเรียนคลองปักหลัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47579 3110021516          โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47580 3110021601          โรงเรียนไทยนิยมสงเครำะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47581 3110021703          โรงเรียนวัดเวฬุวนำรำม (สินทรัพย์อนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47582 3110021704          โรงเรียนประชำอุทิศ (จันทำบอนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47583 3110021706          โรงเรียนบ ำรุงรวิวรรณวิทยำ (ทุ่งสีกัน) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47584 3110021805          โรงเรียนเสนำนิคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47585 3110021807          โรงเรียนมัธยมประชำนิเวศน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47586 3110021911          โรงเรียนมัธยมบ้ำนบำงกะปิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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47587 3110022002          โรงเรียนวัดลำดพร้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47588 3110022106          โรงเรียนคลองกุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47589 3110022301          โรงเรียนวัดเศวตฉัตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47590 3110022302          โรงเรียนวัดสุทธำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47591 3110022303          โรงเรียนวัดทองเพลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47592 3110022308          โรงเรียนมัธยมวัดสุทธำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47593 3110022403          โรงเรียนวัดอ่ำงแก้ว (จีบ ปำนข ำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47594 3110022502          โรงเรียนวัดหัวกระบือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47595 3110022504          โรงเรียนวัดสะแกงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47596 3110022505          โรงเรียนวัดแสมด ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47597 3110022508          โรงเรียนวัดบำงกระด่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47598 3110022509          โรงเรียนวัดก ำแพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47599 3110022513          โรงเรียนวัดกก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47600 3110022604          โรงเรียนวัดโพธ์ิทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47601 3110022610          โรงเรียนวัดยำยร่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47602 3110022710          โรงเรียนวัดมะลิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47603 3110022811          โรงเรียนบำงย่ีขันวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47604 3110022904          โรงเรียนฉิมพลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47605 3110023104          โรงเรียนบ้ำนเกำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47606 3110023107          โรงเรียนวัดทองสัมฤทธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47607 3110023113          โรงเรียนสุเหร่ำทรำยกองดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47608 3110023201          โรงเรียนวัดลำดกระบัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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47609 3110023203          โรงเรียนวัดสังฆรำชำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47610 3110023212          โรงเรียนวัดรำชโกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47611 3110023216          โรงเรียนวัดลำนบุญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47612 3110023305          โรงเรียนหนองจอกพิทยำนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47613 3110023320          โรงเรียนวัดสำมง่ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47614 3110023332          โรงเรียนสุเหร่ำล ำแขก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47615 3110023334          โรงเรียนสังฆประชำนุสสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47616 3110023336          โรงเรียนวัดล ำต้อยต่ิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47617 3110023401          โรงเรียนวัดบำงปะกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47618 3110023402          โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47619 3110023502          โรงเรียนวัดอุดมรังสี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47620 3110023504          โรงเรียนบ้ำนขุนประเทศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47621 3110023601          โรงเรียนประชำรำษฎร์บ ำเพ็ญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47622 3110023703          โรงเรียนวัดปำกบ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47623 3110023708          โรงเรียนมัธยมนำคนำวำอุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47624 3110023802          โรงเรียนวิชูทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47625 3110023902          โรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47626 3110023903          โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยำ 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47627 3110023905          โรงเรียนกำรเคหะท่ำทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47628 3110024001          โรงเรียนสำยไหม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47629 3110024004          โรงเรียนวัดหนองใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47630 3110024104          โรงเรียนสุเหร่ำซีรอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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47631 3110024106          โรงเรียนสำมแยกคลองหลอแหล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47632 3110024402          โรงเรียนบำงชัน (ปลื มวิทยำนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47633 3110024406          โรงเรียนวัดคู้บอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47634 3110024418          โรงเรียนสุเหร่ำแสนแสบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47635 3110024502          โรงเรียนวิจิตรวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47636 3110024503          โรงเรียนสุเหร่ำบ้ำนดอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47637 3110024602          โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47638 3110024603          โรงเรียนคลองหนองใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47639 3110024611          โรงเรียนวัดรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47640 3110024704          โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47641 3110024707          โรงเรียนเพี ยนพินอนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47642 3110024801          โรงเรียนบ้ำนนำยเหรียญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47643 3110024808          โรงเรียนพระยำมนธำตุรำชศรีพิจิตร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47644 3110024809          โรงเรียนคงโครัดอุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47645 3110024905          โรงเรียนวัดปุรณำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47646 3110024907          โรงเรียนมัธยมปุรณำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47647 3210000003          มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47648 3210020001          วิทยำลัยพยำบำลเกื อกำรุณย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47649 3210020002          วิทยำลัยแพทย์ศำสน์ กทม. ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47650 4011010001          ศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47651 5010270001          วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี นพรัตน์วชิระ กรุงเทพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47652 5010370001          วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี กรุงเทพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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47653 5012010001          วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี จังหวัดนนทบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47654 5012050001          วิทยำลัยเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขกำญจนำภิเษก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47655 5018010001          วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ชัยนำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47656 5019010001          วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สระบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47657 5019090001          วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พระพุทธบำท สระบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47658 5020010001          วิทยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธร ชลบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47659 5020010002          วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ชลบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47660 5022010001          วิทยำลัยพยำบำลพระปกเกล้ำ จันทบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47661 5030010001          วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี นครรำชสีมำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47662 5032010001          วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สุรินทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47663 5034010001          วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47664 5034150001          วิทยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธร อุบลรำชธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47665 5040010001          วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี  ขอนแก่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47666 5040010002          วิทยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธร ขอนแก่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47667 5041010001          วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี อุดรธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47668 5044010001          วิทยำลัยพยำบำลศรีมหำสำรคำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47669 5050070001          วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี  เชียงใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47670 5052010001          วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี นครล ำปำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47671 5053010001          วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี อุตรดิตถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47672 5056010001          วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี  พะเยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47673 5060010001          วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี     สวรรค์ประชำรักษ์  นครสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47674 5065010001          วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พิษณุโลก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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47675 5065080001          วิทยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47676 5070010001          วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี รำชบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47677 5070050001          วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี จักรีรัช รำชบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47678 5072010001          วิทยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47679 5072010002          วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สุพรรรณบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47680 5076010001          วิทยำลัยพยำบำลพระจอมเกล้ำ เพชรบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47681 5080010001          วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี นครศรีธรรมรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47682 5084010001          วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี  สุรำษฏร์ธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47683 5090010001          วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สงขลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47684 5090200205          โรงเรียนเทศบำล 5 (วัดหำดใหญ่) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47685 5092010001          วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ตรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47686 5092020001          วิทยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธร ตรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47687 5095010001          วิทยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธร ยะะลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47688 5095010002          วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี  ยะลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47689 5360509001          โรงเรียนเทศบำล 1(อนุบำลเด็กน่ำรัก) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47690 5510000002          โรงเรียนช่ำงฝีมือทหำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47691 5526000001          โรงเรียนเตรียมทหำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47692 5711000001          โรงเรียนนำยเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47693 6012110106          มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิทยำเขตกรุงเทพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47694 6014140231          โรงเรียนกีฬำจังหวัดอ่ำงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47695 6020000107          มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิทยำเขตชลบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47696 6020000223          โรงเรียนกีฬำจังหวัดชลบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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47697 6033000116          มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิทยำเขตศรีสะเกษ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47698 6033000229          โรงเรียนกีฬำจังหวัดศรีสะเกษ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47699 6034000132          โรงเรียนกีฬำจังหวัดอุบลรำชธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47700 6036000108          มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิทยำเขตชัยภูมิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47701 6040000122          โรงเรียนกีฬำจังหวัดขอนแก่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47702 6041000120          มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิทยำเขตอุดรธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47703 6044000113          สถำบันกำรพลศึกษำวิทยำเขตมหำสำรคำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47704 6050200110          สถำบันกำรพลศึกษำวิทยำเขตเชียงใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47705 6052100228          โรงเรียนกีฬำจังหวัดล ำปำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47706 6064000118          มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิทยำเขตสุโขทัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47707 6067000112          มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิทยำเขตเพชรบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47708 6072000119          มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิทยำเขตสุพรรณบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47709 6072000230          โรงเรียนกีฬำจังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47710 6074000117          สถำบันกำรพลศึกษำวิทยำเขตสมุทรสำคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47711 6080110125          โรงเรียนกีฬำจังหวัดนครศรีธรรมรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47712 6081000105          มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิทยำเขตกระบ่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47713 6086190109          มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิทยำเขตชุมพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47714 6092140111          มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิทยำเขตตรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47715 6092140224          โรงเรียนกีฬำจังหวัดตรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47716 6095000114          มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิทยำเขตยะลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47717 6095000227          โรงเรียนกีฬำจังหวัดยะลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47718 6510010801          วิทยำลัยนำฎศิลป ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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47719 6510011001          สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47720 6510110701          วิทยำลัยช่ำงศิลป ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47721 6515010804          วิทยำลัยนำฎศิลปอ่ำงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47722 6516010808          วิทยำลัยนำฎศิลปลพบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47723 6522010809          วิทยำลัยนำฎศิลปจันทบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47724 6530010812          วิทยำลัยนำฎศิลปนครรำชสีมำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47725 6545010805          วิทยำลัยนำฎศิลปร้อยเอ็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47726 6546010807          วิทยำลัยนำฎศิลปกำฬสินธ์ุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47727 6550010802          วิทยำลัยนำฎศิลปเชียงใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47728 6564010806          วิทยำลัยนำฎศิลปสุโขทัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47729 6572010702          วิทยำลัยช่ำงศิลปสุพรรณบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47730 6572010811          วิทยำลัยนำฎศิลปสุพรรณบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47731 6573070801          วิทยำลัยนำฎศิลปนครปฐม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47732 6580010803          วิทยำลัยนำฎศิลปนครศรีธรรมรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47733 6580020703          วิทยำลัยช่ำงศิลปนครศรีธรรมรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47734 6593010810          วิทยำลัยนำฎศิลปพัทลุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47735 7010010101          โรงเรียนวชิรมกุฏ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47736 7010010102          โรงเรียนบำลีสำธิตศึกษำ มจร. ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47737 7010010104          โรงเรียนบำลีเตรียมอุดมศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47738 7010060103          โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47739 7010081301          โรงเรียนมังกรกมลำวำสวิทยำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47740 7010090108          โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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47741 7010131401          โรงเรียนกุศลสมำครวิทยำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47742 7010190106          โรงเรียนวัดกำญจนสิงหำสน์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47743 7010200105          โรงเรียนพุทธศำสตร์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47744 7010290109          โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสำมัญศึกษำวัดเวตวันธรรมำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47745 7010360107          โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพรหมรังษี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47746 7010470110          โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47747 7013020102          โรงเรียนเตรียมพุทธศำสตร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47748 7013070101          โรงเรียนวัดโกเมศรัตนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47749 7014060301          โรงเรียนวัดนิเวศธรรมประวัติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47750 7014110302          โรงเรียนมหำวชิรำลงกรณรำชวิทยำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47751 7015010301          โรงเรียนศรีเมืองทองวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47752 7015020301          โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดไชโยวรวิหำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47753 7015040302          โรงเรียนวัดเกำะปริยัติวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47754 7015040303          โรงเรียนกิตติยำรำมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47755 7015100133          โรงเรียนขุมทองวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47756 7016010301          โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดกวิศรำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47757 7016040302          โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดล ำนำรำยณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47758 7017060301          โรงเรียนวัดโบสถ์อินทร์บุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47759 7017060302          โรงเรียนพิพิธสุตคุณำนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47760 7017060304          โรงเรียนวัดไผ่ด ำ แผนกสำมัญศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47761 7017060305          โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธ์ิศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47762 7019090301          โรงเรียนพระปริยัติธรรมพลำนุสรณ์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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47763 7020070001          โรงเรียนโพธ์ิทัตปัทมสัมภำวะศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47764 7020100243          โรงเรียนเครือวัลย์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47765 7020100255          โรงเรียนผำสุกวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47766 7020100279          โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสำมัญศึกษำวัดเนินบุญญำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47767 7021011201          โรงเรียนมงคลวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47768 7021011202          โรงเรียนพระปริยัติธรรมอ ำนวยวิทยำ แผนกสำมัญศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47769 7021021203          โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสุวรรณรังสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47770 7024011201          โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวรำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47771 7024011202          โรงเรียนวัดจุกเฌอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47772 7025010001          โรงเรียนพุทธศำสตร์ศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47773 7025071201          โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสำมัญศึกษำวัดแจ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47774 7026011201          โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดอุดมธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47775 7030011101          โรงเรียนปริยัติสำมัญนครรำชสีมำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47776 7030011107          โรงเรียนบูรพำวิทยำนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47777 7030011112          โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47778 7030061108          โรงเรียนวัดตะกุดเครือปลอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47779 7030081104          โรงเรียนสัทธรรมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47780 7030101105          โรงเรียนดอนหวำยพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47781 7030121111          โรงเรียนประชำนิมิตรวิจัยศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47782 7030131103          โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47783 7030141106          โรงเรียนพระปริยัตธรรมปักธงชัยวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47784 7030151102          โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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47785 7030161110          โรงเรียนพระปริยัตธรรมอุทัยวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47786 7030211109          โรงเรียนปริยัติสำมัญศึกษำ อ ำเภอปำกช่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47787 7031011101          โรงเรียนปริยัติธีรวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47788 7031011106          โรงเรียนพระปริยัติธรรมอิสำณรำชวิทยำนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47789 7031011108          โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลำดชัยวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47790 7031031103          โรงเรียนวัดท่ำสว่ำงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47791 7031051104          โรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปรำสำทวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47792 7031091107          โรงเรียนปริยัติสำมัญวัดโพนทองธรรมวิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47793 7039010701          โรงเรียนวัดพิศำลรัญญำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47794 7039010703          โรงเรียนวัดโพธ์ิชัยสมสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47795 7039010704          โรงเรียนวัดศรีสระแก้ววิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47796 7039020705          โรงเรียนวัดศิริบุญธรรมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47797 7039030706          โรงเรียนดอนธำตุนรงค์วิทย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47798 7039050702          โรงเรียนสุวรรณำรำมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47799 7043100211          โรงเรียนวัดเวฬุวันวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47800 7044100085          โรงเรียนบำลีสำธิตศึกษำ มจร. วัดอภิสิทธ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47801 7044100097          โรงเรียนอุทัยทิศวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47802 7044100115          โรงเรียนวัดสุวรรณำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47803 7044100127          โรงเรียนปัจจิมเชียงยืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47804 7044100139          โรงเรียนปทุมพิทยำกร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47805 7044100140          โรงเรียนวัดหัวหนองสังฆประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47806 7044100152          โรงเรียนวัดศรีเมืองนำเชือก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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47807 7044100164          โรงเรียนปริยัติธรรมทัพป่ำจิกวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47808 7044100176          โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดหัวดงนำค่ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47809 7044100188          โรงเรียนวำปีคณำนุสรณ์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47810 7044100190          โรงเรียนหนองแวงวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47811 7044100206          โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดยำงสีสุรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47812 7045070001          โรงเรียนปริยัติสำมัญโพนทองวิทยำนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47813 7045100081          โรงเรียนเทพบัณฑิตวิทยำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47814 7045100093          โรงเรียนธีรปริยัติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47815 7045100100          โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสำมัญศึกษำวัดบูรพำภิรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47816 7045100111          โรงเรียนมงคลญำณปริยัติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47817 7045100123          โรงเรียนสุนทรธรรมปริยัติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47818 7045100147          โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสำมัญศึกษำวัดธำตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47819 7045100159          โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีอริยวงศ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47820 7045100160          โรงเรียนสำมัคคีปริยัติธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47821 7045100172          โรงเรียนปริยัติสำรคุณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47822 7045100184          โรงเรียนวิโรจน์ผดุงศำสน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47823 7045100196          โรงเรียนศรีทองนพคุณวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47824 7045100202          โรงเรียนพระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47825 7045100214          โรงเรียนสุพรรณภูมิพิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47826 7045100226          โรงเรียนสุเทพนครวิช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47827 7046050001          โรงเรียนพระปริยัติธรรมสำมัญวัดสิมนำโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47828 7046100052          โรงเรียนพระปริยัตธรรมสำมัญวัดกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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47829 7046100064          โรงเรียนชัยมงคลวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47830 7046100076          โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดปฐมแพงศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47831 7046100090          โรงเรียนวัดบุณฑริกกำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47832 7046100106          โรงเรียนสว่ำงอำรมณ์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47833 7046100118          โรงเรียนไชยวำรวิทยำเสริม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47834 7046100120          โรงเรียนหนองบัวพัฒนำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47835 7046130101          โรงเรียนสมเด็จปริยัติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47836 7047010101          โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสำมัญศึกษำวัดแจ้งแสงอรุณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47837 7047100060          โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสำมัญศึกษำวัดศรีสุมังคล์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47838 7047100072          โรงเรียนวัดพระธำตุเชิงชุมวรวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47839 7047100084          โรงเรียนวัดพระธำตุนำรำยณ์เจงเวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47840 7047100096          โรงเรียนเหล่ำแมดวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47841 7047100102          โรงเรียนวัดโพธ์ิค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47842 7047100126          โรงเรียนวัดพระธำตุศรีมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47843 7047100138          โรงเรียนวัดทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47844 7047100140          โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสำมัญศึกษำวัดสว่ำงภูมิดล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47845 7048090001          โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ วัดธำตุประสิทธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47846 7048100134          โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมหำธำตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47847 7048100146          โรงเรียนคณิศรธรรมิกำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47848 7048100158          โรงเรียนวัดพระธำตุพนม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47849 7048100160          โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธำตุเรณูวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47850 7048100171          โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสำมัญศึกษำวัดพระซองวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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47851 7048100183          โรงเรียนวัดศรีสงครำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47852 7048100195          โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสำมัญศึกษำวัดศรีชมภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47853 7048100201          โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีหนำถวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47854 7048100213          โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสำมัญศึกษำวัดศรีสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47855 7049100038          โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47856 7049100040          โรงเรียนสว่ำงอำรมณ์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47857 7050010001          โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47858 7050050001          โรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศำสน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47859 7050080001          โรงเรียนวัดสะเมิงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47860 7050100270          โรงเรียนเชตุพนศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47861 7050100282          โรงเรียนบำลีสำธิตศึกษำ มจร. ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47862 7050100294          โรงเรียนพลรำชมวิทยำกร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47863 7050100300          โรงเรียนศรีบุญเรืองปริยัติศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47864 7050100324          โรงเรียนสำมัคคีวิทยำทำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47865 7050100336          โรงเรียนอภัยอริยศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47866 7050100348          โรงเรียนแม่แจ่มปริยัติศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47867 7050100350          โรงเรียนวัดอินทำรำมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47868 7050100361          โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47869 7050100373          โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47870 7050100397          โรงเรียนฝำงธรรมศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47871 7050100403          โรงเรียนวัดเจดีย์งำมปริยัติวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47872 7050100415          โรงเรียนวัดพระบำทอุดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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47873 7050100427          โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดท่ำตอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47874 7050100439          โรงเรียนเข่ือนผำกวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47875 7050100440          โรงเรียนสันป่ำตองศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47876 7050100452          โรงเรียนวัดวิเวกวนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47877 7050100476          โรงเรียนวัดฉิมพลีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47878 7050100490          โรงเรียนเวียงแหงปริยัติศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47879 7050100506          โรงเรียนพระปริยัตธรรมวัดป่ำไม้แดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47880 7050100518          โรงเรียนวัดโขงขำววิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47881 7050150001          โรงเรียนหำงดงสังฆรำษฎร์อุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47882 7050160001          โรงเรียนวัดบ้ำนขุนเตรียมพุทธศำสตร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47883 7050190001          โรงเรียนสำรภีปริยัติศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47884 7050220001          โรงเรียนสัพพัญญูวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47885 7051040001          โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศำพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47886 7051080001          โรงเรียนวัดท่ำช้ำงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47887 7051100060          โรงเรียนโสภณวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47888 7051100071          โรงเรียนหอปริยัติศึกษำวัดพระธำตุหริภุญชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47889 7051100083          โรงเรียนอินทะวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47890 7051100095          โรงเรียนปริยัติสำมัญสำมัคคีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47891 7051100101          โรงเรียนบ้ำนโฮ่งหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47892 7051100113          โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้ำตนหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47893 7051100149          โรงเรียนวัดพวงค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47894 7051100150          โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสำมัญศึกษำวัดทุ่งหัวช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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47895 7051100162          โรงเรียนพรหมจักรสังวร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47896 7052010001          โรงเรียนปริยัติวัดม่อนจ ำศีล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47897 7052100091          โรงเรียนวิฑิตธรรมคุณอุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47898 7052100108          โรงเรียนแม่สุกศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47899 7052100110          โรงเรียนบ้ำนใหม่วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47900 7052100133          โรงเรียนบ้ำนหม้อศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47901 7052100301          โรงเรียนแม่พระปริยัติศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47902 7053100104          โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47903 7053100116          โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสำมัญศึกษำวัดเสำหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47904 7054100069          โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47905 7054100070          โรงเรียนร้องเข็มวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47906 7054100082          โรงเรียนเชตวันวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47907 7054100094          โรงเรียนร้องแหย่งวิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47908 7054100100          โรงเรียนศรีคีรินทร์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47909 7054100112          โรงเรียนวังฟ่อนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47910 7055030001          โรงเรียนพระปริยัติธรรมำนุสรณ์ วัดฟ้ำสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47911 7055090101          โรงเรียนเชียงกลำงปริยัติศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47912 7055100089          โรงเรียนนันทบุรีวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47913 7055100090          โรงเรียนวัดนำรำบวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47914 7055100107          โรงเรียนวัดปรำงค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47915 7055100119          โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47916 7055100120          โรงเรียนวัดน  ำไคร้นันทชัยศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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47917 7055100132          โรงเรียนพระปริยัติศำสนำภิพัฒน์วัดเมืองรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47918 7055100144          โรงเรียนวัดบุญยืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47919 7055100156          โรงเรียนวัดรำษฎร์บ ำรุงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47920 7055100168          โรงเรียนดอนมงคลสันติสุขวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47921 7055120001          โรงเรียนวัดบ่อหลวงวิทยำธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47922 7056100085          โรงเรียนรำชคฤห์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47923 7056100097          โรงเรียนห้วยข้ำวก่ ำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47924 7056100103          โรงเรียนวัดหย่วนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47925 7056100115          โรงเรียนป่ำแขมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47926 7056100127          โรงเรียนสุวรรณคณำนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47927 7056100139          โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสำมัญศึกษำวัดปัวดอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47928 7056100140          โรงเรียนนำปรังวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47929 7056100152          โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสำมัญศึกษำวัดโพธำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47930 7056100164          โรงเรียนวัดม่วงชุมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47931 7057010001          โรงเรียนวัดฝังหม่ินวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47932 7057030001          โรงเรียนวัดคร่ึงใต้ตรีนิคมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47933 7057100196          โรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47934 7057100202          โรงเรียนวัดเวียงชัยพิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47935 7057100226          โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47936 7057100238          โรงเรียนวัดอ ำมำตย์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47937 7057100240          โรงเรียนชยำภิวัฒน์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47938 7057100251          โรงเรียนวัดใหม่ใต้วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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47939 7057100263          โรงเรียนวัดแม่ค ำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47940 7057100275          โรงเรียนวัดหม่ืนพุทธวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47941 7057100287          โรงเรียนวัดไชยสถำนวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47942 7057100299          โรงเรียนวัดวิเชตร์มณี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47943 7057100305          โรงเรียนวัดเจดีย์หลวงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47944 7057100317          โรงเรียนวัดสันหนองบัววิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47945 7057100329          โรงเรียนวัดป่ำตำลใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47946 7057100330          โรงเรียนบุญเรืองวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47947 7060100138          โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47948 7060100140          โรงเรียนบำลีเตรียมอุดมศึกษำวัดโพธำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47949 7060100151          โรงเรียนวัดท่ำพระเจริญพรต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47950 7060100163          โรงเรียนวัดไทรเหนือวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47951 7060100187          โรงเรียนวัดหนองปลิงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47952 7060100199          โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสำมัญศึกษำวัดส้มเสี ยว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47953 7060100205          โรงเรียนวัดวำปีรัตนำรำมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47954 7060100217          โรงเรียนวัดโคกเด่ือวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47955 7060100229          โรงเรียนศรีนภเขตวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47956 7061100079          โรงเรียนวัดมณีสถิตกปิฏฐำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47957 7061100080          โรงเรียนอุทำนอุทิศธรรมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47958 7062100051          โรงเรียนวชิรกุญชรมัธยม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47959 7062100063          โรงเรียนวัดคฤหบดีสงฆ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47960 7064070001          โรงเรียนวัดหนองโว้งวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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47961 7064100080          โรงเรียนรำชธำนีวิทยำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47962 7064100091          โรงเรียนวัดเหมืองนำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47963 7065100104          โรงเรียนธรรมจักรวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47964 7065100116          โรงเรียนวัดจันทร์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47965 7065100128          โรงเรียนสำธิตวิทยำลัยสงฆ์พุทธชินรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47966 7066100100          โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47967 7067100089          โรงเรียนปริยัติสำมัญวัดมหำธำตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47968 7067100090          โรงเรียนปริยัติสำมัญวัดไพรสณฑ์ศักดำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47969 7067100107          โรงเรียนปริยัติสำมัญวัดสระเกศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47970 7067100119          โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสำมัญศึกษำวัดประชำนิมิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47971 7070020001          โรงเรียนวัดปริยัติธรรมแผนกสำมัญศึกษำวัดถ  ำสิงโตทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47972 7071100192          โรงเรียนวัดสิริกำญจนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47973 7072100096          โรงเรียนโพธิสังวรวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47974 7073100079          โรงเรียนวัดเสนหำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47975 7073100092          โรงเรียนพระปริยัติธรรมมหำสวัสด์ิวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47976 7076100157          โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไสกระดำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47977 7077010001          โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสำมัญศึกษำ วัดธรรมิกำรำมวรวิหำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47978 7080010001          โรงเรียนพระปริยัติธรรม สำมัญศึกษำวัดสระเรียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47979 7080100259          โรงเรียนพระบรมธำตุพิทักษ์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47980 7080100272          โรงเรียนสำธิตศึกษำวิทยำลัยสงฆ์ภำคทักษิณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47981 7080100284          โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมะนำวหวำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47982 7080100296          โรงเรียนวัดถ  ำทองพรรณรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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47983 7080110001          โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดขนำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47984 7081100048          โรงเรียนวัดแก้วโกรวำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47985 7084100140          โรงเรียนแสงธรรมพิทยำคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47986 7084100151          โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดกรวด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47987 7084100163          โรงเรียนพระบรมธำตุไชยำวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47988 7084120001          โรงเรียนพระปริยัติแผนกสำมัญศึกษำวัดบำงภำวนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47989 7084120002          โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนำสำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47990 7085010001          โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดตโปทำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47991 7086100099          โรงเรียนพุทธรังษีพิทยำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47992 7090100220          โรงเรียนวัดมัชฌิมำวิสุทธิเทพวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47993 7090100232          โรงเรียนแสงทองวิทยำธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47994 7090100244          โรงเรียนพุทธวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47995 7090100256          โรงเรียนหลวงพ่อเดิมประสิทธ์ิวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47996 7090100268          โรงเรียนถำวรวิทยำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47997 7090100269          โรงเรียนมหำปัญญำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47998 7091100070          โรงเรียนธรรมจักรวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
47999 7092100144          โรงเรียนสิทธิธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48000 7094100135          โรงเรียนมุจลินท์ปริยัติธรรมสำมัญศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48001 7095010001          โรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ วัดเมืองยะลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48002 7173011114          โรงเรียนนำยร้อยต ำรวจ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48003 7222021101          โรงเรียนบ้ำนน  ำแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48004 7222051102          โรงเรียนบ้ำนคลองมะลิประเวศน์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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48005 7222071103          โรงเรียนสิงคโปร์แอร์ไลน์ส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48006 7222081104          โรงเรียนบ้ำนบ่อชะอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48007 7222081105          โรงเรียนบ้ำนหำงแมว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48008 7222081108          โรงเรียนบ้ำนคลองแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48009 7223011106          โรงเรียนบ้ำนท่ำกุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48010 7223031107          โรงเรียนบ้ำนเขำฉลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48011 7224081210          โรงเรียนบ้ำนนำยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48012 7224081211          โรงเรียนบ้ำนนำอิสำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48013 7224081213          โรงเรียนมัธยมพระรำชทำนนำยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48014 7227021205          โรงเรียนกำรบินไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48015 7227041209          โรงเรียนบ้ำนคลองตะเคียนชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48016 7227061201          โรงเรียนบ้ำนเขำสำรภี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48017 7227061206          โรงเรียนประชำรัฐบ ำรุง 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48018 7227071208          โรงเรียนบ้ำนน  ำอ้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48019 7227091202          โรงเรียนบ้ำนทุ่งกบินทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48020 7227091203          โรงเรียนวังศรีทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48021 7227091204          โรงเรียนบ้ำนคลองเจริญสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48022 7227091212          โรงเรียนพีระยำนุเครำะห์ฯ 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48023 7231062107          โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48024 7232052103          โรงเรียนพีระยำนุเครำะห์ฯ 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48025 7232102105          โรงเรียนบ้ำนตำตุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48026 7232102106          โรงเรียนบ้ำนตำแตรว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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48027 7232132102          โรงเรียนบ้ำนซ ำปะโต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48028 7232132104          โรงเรียนบ้ำนรุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48029 7232142101          โรงเรียนบ้ำนโคกแสลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48030 7233042210          โรงเรียนบ้ำนหนองใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48031 7234032201          โรงเรียนบ้ำนปำกลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48032 7234092203          โรงเรียนบ้ำนค ำสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48033 7234092204          โรงเรียนบ้ำนท่ำแสนคูณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48034 7234102209          โรงเรียนบ้ำนป่ำไม้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48035 7234252208          โรงเรียนบ้ำนแก่งศรีโคตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48036 7234252211          โรงเรียนชุมชนป่ำหญ้ำคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48037 7234332202          โรงเรียนบ้ำนตำเอ็ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48038 7235082205          โรงเรียนบ้ำนศรีสวัสด์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48039 7237022206          โรงเรียนบ้ำนป่ำก่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48040 7237022207          โรงเรียนบ้ำนห้วยฆ้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48041 7241182415          โรงเรียนบ้ำนเทพภูเงิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48042 7241222403          โรงเรียนบ้ำนสมประสงค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48043 7241222404          โรงเรียนบ้ำนห้วยเวียงงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48044 7241222409          โรงเรียนบ้ำนเมืองทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48045 7241222413          โรงเรียนบ้ำนนำชมภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48046 7242022408          โรงเรียนบ้ำนหนองแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48047 7242042402          โรงเรียนบ้ำนห้วยเป้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48048 7242042405          โรงเรียนฮิลมำร์พำเบิล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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48049 7242042407          โรงเรียนบ้ำนนำนกปีด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48050 7242052401          โรงเรียนเฉลิมรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48051 7242062414          โรงเรียนบ้ำนนำปอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48052 7242142410          โรงเรียนบ้ำนวังชมภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48053 7243032406          โรงเรียนบ้ำนห้วยดอกไม้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48054 7243032411          โรงเรียนบ้ำนหนองตะไก้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48055 7243032412          โรงเรียนบ้ำนนำแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48056 7247152307          โรงเรียนค็อกนิสไทยฯ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48057 7248032301          โรงเรียนชูทิศวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48058 7248032303          โรงเรียนบ้ำนหำดทรำยเพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48059 7248102304          โรงเรียนบ้ำนหนองดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48060 7248102306          โรงเรียนคอนรำดเฮงเค็ล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48061 7248112302          โรงเรียนช่ำงกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48062 7248112305          โรงเรียนบ้ำนนำสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48063 7249042308          โรงเรียนกำรท่ำอำกำศยำนฯ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48064 7250033311          โรงเรียนบ้ำนแม่ลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48065 7250033314          โรงเรียนบ้ำนใหม่พัฒนำสันติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48066 7250043308          โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48067 7250043316          โรงเรียนบ้ำนหนองแขม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48068 7250063315          โรงเรียนไลออนส์มหำจักร 9 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48069 7250083306          โรงเรียนรัปปำปอร์ต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48070 7250093302          โรงเรียนอำโอยำม่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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48071 7250103301          โรงเรียนเฮียงไทยธ ำรงค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48072 7250103307          โรงเรียนทุติยะโพธ์ิอนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48073 7250113303          โรงเรียนเจ้ำพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48074 7250183319          โรงเรียนบ้ำนผำแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48075 7250203304          โรงเรียนเบญจมะ 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48076 7250223312          โรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48077 7253063101          โรงเรียนบุญธรรม-บุญพริ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48078 7253063105          โรงเรียนยอดโพธ์ิทอง 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48079 7255023216          โรงเรียนพีระยำนุเครำะห์ฯ 3 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48080 7255073209          โรงเรียนบ ำรุงท่ี 98 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48081 7255123217          โรงเรียนเฉลิมฉลอง 100 ปีฯ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48082 7255133212          โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนผู้บังคับบัญชำลูกเสือรถไฟมักกะสัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48083 7256063211          โรงเรียนเบ็ตตี ดูเมน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48084 7257013213          โรงเรียนเทคนิคดุสิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48085 7257033203          โรงเรียนอำชีวศึกษำเชียงรำย-พะเยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48086 7257103201          โรงเรียนบ้ำนดอยล้ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48087 7257133206          โรงเรียนชนัตถ์ปิยะอุย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48088 7257133207          โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้ำนห้วยแล้ง(ต.ช.ด.อนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48089 7257153202          โรงเรียนเจ้ำพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48090 7257153204          โรงเรียนศรีสมวงศ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48091 7257153205          โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ ำรุง ท่ี 87 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48092 7257153208          โรงเรียนเจ้ำพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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48093 7257153210          โรงเรียนบ ำรุงท่ี 112 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48094 7257153214          โรงเรียนสังวำลย์วิท 8 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48095 7257153215          โรงเรียนบ้ำนนำโต่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48096 7257153218          โรงเรียนทอท.เฉลิมพระเกียรติฯ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48097 7258053309          โรงเรียนแม่ลำงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48098 7258053310          โรงเรียนบ้ำนตุนฯ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48099 7258063317          โรงเรียนบ้ำนโตแฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48100 7258063318          โรงเรียนบ้ำนพะกะเช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48101 7258073305          โรงเรียนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48102 7258073313          โรงเรียนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48103 7263043403          โรงเรียนบ้ำนแพะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48104 7263043410          โรงเรียนบ้ำนแสมใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48105 7263043419          โรงเรียนบ้ำนเลอตอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48106 7263043420          โรงเรียนบ้ำนทีวะเบยทะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48107 7263043421          โรงเรียนบ้ำนวะกะเลโค๊ะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48108 7263043422          โรงเรียนบ้ำนเลพะสุคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48109 7263053402          โรงเรียนจุฬำ-ธรรมศำสตร์ 3 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48110 7263053404          โรงเรียนเทคนิคอำสำ 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48111 7263053409          โรงเรียนกำมำผำโด้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48112 7263053414          โรงเรียนบ้ำนแม่อมยะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48113 7263053415          โรงเรียนบ้ำนแม่ละนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48114 7263053416          โรงเรียนบ้ำนพอบือละคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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48115 7263053417          โรงเรียนบ้ำนแม่หละคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48116 7263053418          โรงเรียนบ้ำนคะเนจือทะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48117 7263053423          โรงเรียนบ้ำนเลโพเด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48118 7263053424          โรงเรียนบ้ำนตีนดอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48119 7263063412          โรงเรียนท่ำนผู้หญิงทวี มณีนุตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48120 7263063413          โรงเรียนบ้ำนห้วยน  ำขุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48121 7263073401          โรงเรียนตชด.บ้ำนมอเกอร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48122 7263083405          โรงเรียนบ้ำนแม่กลองคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48123 7263083406          โรงเรียนบ้ำนแม่กลองใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48124 7263083407          โรงเรียนบ้ำนเลตองคุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48125 7263083408          โรงเรียนบ้ำนแม่จันทะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48126 7263083411          โรงเรียนบ้ำนหม่องก๊ัวะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48127 7265023104          โรงเรียนอำทรอุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48128 7265033102          โรงเรียนบ้ำนลำดเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48129 7265033106          โรงเรียนบ้ำนรักไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48130 7265033107          โรงเรียนบ้ำนนุชเทียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48131 7267023103          โรงเรียนบ้ำนโป่งตะแบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48132 7270031306          โรงเรียนตะโกปิดทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48133 7270031309          โรงเรียนบ้ำนถ  ำหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48134 7271021305          โรงเรียนบ้ำนแม่น  ำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48135 7271021307          โรงเรียนเฮงเคลไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48136 7271021308          โรงเรียนบ้ำนต้นมะม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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48137 7271041303          โรงเรียนมิตรมวลชน 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48138 7271071304          โรงเรียนวิจิตรวิทยำคำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48139 7271071312          โรงเรียนบ้ำนปิล็อกค่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48140 7271081301          โรงเรียนสหธนำคำรกรุงเทพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48141 7271081302          โรงเรียนสุนทรเวช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48142 7271081310          โรงเรียนบ้ำนเรดำร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48143 7271081311          โรงเรียนบ้ำนทิไล่ป้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48144 7276081405          โรงเรียนนเรศวรบ้ำนห้วยโสก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48145 7276081406          โรงเรียนบ้ำนโป่งลึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48146 7277021403          โรงเรียนบ้ำนย่ำนซ่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48147 7277061401          โรงเรียนบ้ำนเขำจ้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48148 7277061407          โรงเรียนบ้ำนท่ำวังหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48149 7277071402          โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48150 7277071404          โรงเรียนนเรศวรป่ำละอู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48151 7277071408          โรงเรียนบ้ำนแพรกตะคร้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48152 7277071409          โรงเรียนบ้ำนคลองน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48153 7277081410          โรงเรียนบ้ำนป่ำหมำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48154 7280074201          โรงเรียนบ้ำนควนมีชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48155 7280134204          โรงเรียนบ้ำนเขำวัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48156 7280174202          โรงเรียนบ้ำนไร่ยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48157 7280174203          โรงเรียนบ้ำนยูงงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48158 7284064111          โรงเรียนบ้ำนยำงโพรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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48159 7284074110          โรงเรียนบ้ำนกอเตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48160 7284164101          โรงเรียนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48161 7284194103          โรงเรียนบ้ำนคลองวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48162 7285024104          โรงเรียนบ้ำนในวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48163 7286024102          โรงเรียนสันตินิมิตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48164 7286024107          โรงเรียนบ้ำนพันวำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48165 7286044106          โรงเรียนบ้ำนห้วยเหมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48166 7286054105          โรงเรียนสิริรำษฎร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48167 7286054108          โรงเรียนบ้ำนสวนเพชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48168 7286074109          โรงเรียนบ้ำนควนสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48169 7290044303          โรงเรียนเชิญ พิศลยบุตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48170 7290044310          โรงเรียนบ้ำนประกอบออก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48171 7290064302          โรงเรียนมหำรำช 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48172 7290064304          โรงเรียนบ้ำนส ำนักเอำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48173 7290064308          โรงเรียนบ้ำนหำดทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48174 7290104301          โรงเรียนส่ือมวลชนกีฬำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48175 7290104305          โรงเรียนทุ่งไม้ด้วน 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48176 7290104307          โรงเรียนบ้ำนทุ่งสบำยใจ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48177 7290104315          โรงเรียนบ้ำนบำโรย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48178 7291034311          โรงเรียนยูงทองรัฐประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48179 7291034314          โรงเรียนบ้ำนส้ำนแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48180 7292034306          โรงเรียนบ้ำนทุ่งตะเซะพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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48181 7292044309          โรงเรียนสันติรำษฎร์ประชำบ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48182 7292044312          โรงเรียนบ้ำนหินจอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48183 7293104313          โรงเรียนบ้ำนควนตะแบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48184 7294054410          โรงเรียนพีระยำนุเครำะห์ฯ 4 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48185 7295014412          โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษำ สมเด็จพระเทพฯ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48186 7295044401          โรงเรียนสังวำลย์วิท 4 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48187 7295044403          โรงเรียนนิคมพิทักษ์รำษฎร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48188 7295044404          โรงเรียนบ้ำนปำโจแมเรำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48189 7295054402          โรงเรียนโรงงำนยำสูบ 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48190 7296064411          โรงเรียนกำรท่ำอำกำศยำนฯ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48191 7296074407          โรงเรียนบ้ำนตืองอช่ำงกลปทุมวันอนุสรณ์13 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48192 7296074408          โรงเรียนบ้ำนละโอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48193 7296094409          โรงเรียนบ้ำนลีนำนนท์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48194 7296124405          โรงเรียนบ้ำนไอร์บือแต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48195 030401000000        ส ำนักงำนคลังเขต 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48196 030401120000        ส ำนักงำนคลังจังหวัดนนทบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48197 030401130000        ส ำนักงำนคลังจังหวัดปทุมธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48198 030401140000        ส ำนักงำนคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48199 030401150000        ส ำนักงำนคลังจังหวัดอ่ำงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48200 030401160000        ส ำนักงำนคลังจังหวัดลพบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48201 030401170000        ส ำนักงำนคลังจังหวัดสิงห์บุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48202 030401180000        ส ำนักงำนคลังจังหวัดชัยนำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
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48203 030401190000        ส ำนักงำนคลังจังหวัดสระบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48204 030402000000        ส ำนักงำนคลังเขต 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48205 030402110000        ส ำนักงำนคลังจังหวัดสมุทรปรำกำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48206 030402200000        ส ำนักงำนคลังจังหวัดชลบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48207 030402210000        ส ำนักงำนคลังจังหวัดระยอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48208 030402220000        ส ำนักงำนคลังจังหวัดจันทบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48209 030402230000        ส ำนักงำนคลังจังหวัดตรำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48210 030402240000        ส ำนักงำนคลังจังหวัดฉะเชิงเทรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48211 030402250000        ส ำนักงำนคลังจังหวัดปรำจีนบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48212 030402260000        ส ำนักงำนคลังจังหวัดนครนำยก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48213 030402270000        ส ำนักงำนคลังจังหวัดสระแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48214 030403000000        ส ำนักงำนคลังเขต 3 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48215 030403300000        ส ำนักงำนคลังจังหวัดนครรำชสีมำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48216 030403310000        ส ำนักงำนคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48217 030403320000        ส ำนักงำนคลังจังหวัดสุรินทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48218 030403330000        ส ำนักงำนคลังจังหวัดศรีสะเกษ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48219 030403340000        ส ำนักงำนคลังจังหวัดอุบลรำชธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48220 030403350000        ส ำนักงำนคลังจังหวัดยโสธร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48221 030403360000        ส ำนักงำนคลังจังหวัดชัยภูมิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48222 030403370000        ส ำนักงำนคลังจังหวัดอ ำนำจเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48223 030404000000        ส ำนักงำนคลังเขต 4 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48224 030404380000        ส ำนักงำนคลังจังหวัดบึงกำฬ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
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48225 030404390000        ส ำนักงำนคลังจังหวัดหนองบัวล ำภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48226 030404400000        ส ำนักงำนคลังจังหวัดขอนแก่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48227 030404410000        ส ำนักงำนคลังจังหวัดอุดรธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48228 030404420000        ส ำนักงำนคลังจังหวัดเลย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48229 030404430000        ส ำนักงำนคลังจังหวัดหนองคำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48230 030404440000        ส ำนักงำนคลังจังหวัดมหำสำรคำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48231 030404450000        ส ำนักงำนคลังจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48232 030404460000        ส ำนักงำนคลังจังหวัดกำฬสินธ์ุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48233 030404470000        ส ำนักงำนคลังจังหวัดสกลนคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48234 030404480000        ส ำนักงำนคลังจังหวัดนครพนม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48235 030404490000        ส ำนักงำนคลังจังหวัดมุกดำหำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48236 030405000000        ส ำนักงำนคลังเขต 5 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48237 030405500000        ส ำนักงำนคลังจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48238 030405510000        ส ำนักงำนคลังจังหวัดล ำพูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48239 030405520000        ส ำนักงำนคลังจังหวัดล ำปำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48240 030405540000        ส ำนักงำนคลังจังหวัดแพร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48241 030405550000        ส ำนักงำนคลังจังหวัดน่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48242 030405560000        ส ำนักงำนคลังจังหวัดพะเยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48243 030405570000        ส ำนักงำนคลังจังหวัดเชียงรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48244 030405580000        ส ำนักงำนคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48245 030406000000        ส ำนักงำนคลังเขต 6 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48246 030406530000        ส ำนักงำนคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
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48247 030406600000        ส ำนักงำนคลังจังหวัดนครสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48248 030406610000        ส ำนักงำนคลังจังหวัดอุทัยธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48249 030406620000        ส ำนักงำนคลังจังหวัดก ำแพงเพชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48250 030406630000        ส ำนักงำนคลังจังหวัดตำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48251 030406640000        ส ำนักงำนคลังจังหวัดสุโขทัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48252 030406650000        ส ำนักงำนคลังจังหวัดพิษณุโลก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48253 030406660000        ส ำนักงำนคลังจังหวัดพิจิตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48254 030406670000        ส ำนักงำนคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48255 030407000000        ส ำนักงำนคลังเขต 7 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48256 030407700000        ส ำนักงำนคลังจังหวัดรำชบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48257 030407710000        ส ำนักงำนคลังจังหวัดกำญจนบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48258 030407720000        ส ำนักงำนคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48259 030407730000        ส ำนักงำนคลังจังหวัดนครปฐม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48260 030407740000        ส ำนักงำนคลังจังหวัดสมุทรสำคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48261 030407750000        ส ำนักงำนคลังจังหวัดสมุทรสงครำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48262 030407760000        ส ำนักงำนคลังจังหวัดเพชรบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48263 030407770000        ส ำนักงำนคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48264 030408000000        ส ำนักงำนคลังเขต 8 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48265 030408800000        ส ำนักงำนคลังจังหวัดนครศรีธรรมรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48266 030408810000        ส ำนักงำนคลังจังหวัดกระบ่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48267 030408820000        ส ำนักงำนคลังจังหวัดพังงำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48268 030408830000        ส ำนักงำนคลังจังหวัดภูเก็ต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
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48269 030408840000        ส ำนักงำนคลังจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48270 030408850000        ส ำนักงำนคลังจังหวัดระนอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48271 030408860000        ส ำนักงำนคลังจังหวัดชุมพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48272 030408920000        ส ำนักงำนคลังจังหวัดตรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48273 030408930000        ส ำนักงำนคลังจังหวัดพัทลุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48274 030409000000        ส ำนักงำนคลังเขต 9 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48275 030409900000        ส ำนักงำนคลังจังหวัดสงขลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48276 030409910000        ส ำนักงำนคลังจังหวัดสตูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48277 030409940000        ส ำนักงำนคลังจังหวัดปัตตำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48278 030409950000        ส ำนักงำนคลังจังหวัดยะลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48279 030409960000        ส ำนักงำนคลังจังหวัดนรำธิวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48280 002802200          โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลต ำแย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
48281 A002                ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48282 A003                ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48283 A004                ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48284 A005                ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48285 A006                ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48286 A2004032            ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดชัยนำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48287 A309                ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48288 A310                ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
48289 A320                สถำบันดนตรีกัลยำณิวัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48290 A321                สถำบันวิทยำลัยชุมชน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
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48291 A333                สถำบันเทคโนโลยีจิตรลดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48292 E15080001           ศูนย์พัฒนำเด็กเล้กบ้ำนหำดภรำดรภำพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48293 E15080002           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48294 E15080003           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนสมสนุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48295 E15080004           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองไฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48296 E15080005           ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดแสงอรุณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48297 E15080006           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบำงเหรียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48298 E15080007           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคลองคล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48299 E15080008           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนม่วงกุล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48300 E15080009           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ่อแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48301 E1508001            ศูนย์พัฒนำเด็กก่อนเกณฑ์วัดสังคมวิทยำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48302 E15080010           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหินลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48303 E15080011           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48304 E15080012           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเขำไว้ข้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48305 E15080013           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลเมืองศิลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48306 E15080014           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดวังกุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48307 E15080015           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดนิคมคณำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48308 E15080016           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนควนพุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48309 E15080017           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48310 E15080018           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดอบทม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48311 E15080019           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนไผ่หมูขวิด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48312 E1508002            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดมงคลนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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48313 E15080020           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปะอำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48314 E15080021           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48315 E15080022           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนฝำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48316 E15080023           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหินลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48317 E15080024           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบำงหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48318 E15080025           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเตรียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48319 E15080026           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสวนใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48320 E15080027           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยทรัพย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48321 E15080028           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนย่ำนขำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48322 E15080029           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยดั ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48323 E1508003            ศูนย์พัฒนำเด็กก่อนเกณฑ์วัดบวรพุทธำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48324 E15080030           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสะพำนหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48325 E15080031           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกรับพวงเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48326 E15080032           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกรับพวงใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48327 E15080033           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลปทุมรำชวงศำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48328 E15080034           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำถำวร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48329 E15080035           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยท้องฟำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48330 E15080036           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนท่ำสะแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48331 E15080037           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลเขำกอบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48332 E15080038           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทับชัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48333 E15080039           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลเวียงฝำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48334 E1508004            ศูนย์พัฒนำเด็กก่อนเกณฑ์วัดมงคลนิมิตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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48335 E15080040           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลโคกจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48336 E15080041           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองสำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48337 E15080042           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48338 E15080043           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลบ้ำนแก่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48339 E15080044           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลหนองแฝก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48340 E15080045           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโคกเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48341 E15080046           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบำงโสก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48342 E15080047           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลบ้ำนว่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48343 E15080048           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกุดหมำกเห็บ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48344 E15080049           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนอนุบำลบ้ำนคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48345 E1508005            ศูนย์พัฒนำเด็กก่อนเกณฑ์วัดแก้วสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48346 E15080050           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนล ำพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48347 E15080051           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสันติมโนประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48348 E15080052           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขวำทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48349 E15080053           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนธำตุใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48350 E15080054           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองตำกวย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48351 E15080055           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48352 E15080056           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48353 E15080057           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนท่ำศรีไคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48354 E15080058           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนวังใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48355 E15080059           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำอวนน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48356 E1508006            ศูนย์พัฒนำเด็กก่อนเกณฑ์วัดป่ำล ำภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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48357 E15080060           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48358 E15080061           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48359 E15080062           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดทรงธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48360 E15080063           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดอุทยำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48361 E15080064           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดประทุมเมศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48362 E15080065           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลบึงระมำณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48363 E15080066           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลด่ำนทับตะโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48364 E15080067           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดจอมมณี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48365 E15080068           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแก่งม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48366 E15080069           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนร่องธำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48367 E1508007            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนผัง 3 ใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48368 E15080070           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโป่งแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48369 E15080071           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนท่ำฮ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48370 E15080072           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรัทธำธรรม(บ้ำนผักเน่ำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48371 E15080073           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดรำษฎร์สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48372 E15080074           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดป่ำห้วยลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48373 E15080075           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคันเปือย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48374 E15080076           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนค ำนกหอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48375 E15080077           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนลำดวำรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48376 E15080078           ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดห้วยไฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48377 E15080079           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำป่ำแซง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48378 E1508008            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำไซ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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48379 E15080080           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนวินัยดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48380 E15080081           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดค ำย่ำนำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48381 E15080082           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดยำงเครือพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48382 E15080083           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสำมแยกชมภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48383 E15080084           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสำมัคคยำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48384 E15080085           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดผำสุกำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48385 E15080086           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนไร่กงสี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48386 E15080087           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวังมะนำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48387 E15080088           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมณีลอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48388 E15080089           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองปลำเข็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48389 E1508009            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบะยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48390 E15080090           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนโหนน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48391 E15080091           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองคู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48392 E15080092           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำโหนนเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48393 E15080093           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำโหนนน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48394 E15080094           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังชิ น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48395 E15080095           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลกุดจับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48396 E15080096           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลหนองยวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48397 E15080097           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลบ้ำนตำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48398 E15080098           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนตำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48399 E15080099           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนศรีบุญเรือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48400 E1508010            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำแก-ภูดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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48401 E15080100           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนอินทร์แปลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48402 E15080101           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนผ่ำนศึก 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48403 E15080102           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนผ่ำนศึก 4 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48404 E15080103           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหลุบหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48405 E15080104           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำหนุนสอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48406 E15080105           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแหนสอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48407 E15080106           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนน  ำโมง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48408 E15080107           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสบเป็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48409 E15080108           ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดอิสำณสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48410 E15080109           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทองหลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48411 E1508011            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำนกชุม-นำชุมพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48412 E15080110           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กท่ำทองใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48413 E15080111           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำทองใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48414 E15080112           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลแสนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48415 E15080113           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนนำ (ประสิทธ์ิวิทยำคำร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48416 E15080114           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนโป่งกะสัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48417 E15080115           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนเขำวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48418 E15080116           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดวชิรำลงกรณวรำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48419 E15080117           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกมลรำษฎร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48420 E15080118           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนท่ำวิเศษ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48421 E15080119           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแสงสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48422 E1508012            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำตำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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48423 E15080120           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองรังสิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48424 E15080121           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนลำนตำเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48425 E15080122           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเสน่ห์พ่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48426 E15080123           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกองม่องทะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48427 E15080124           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเกำะสะเด่ิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48428 E15080125           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนไล่โว่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48429 E15080126           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทิไล่ป้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48430 E15080127           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนจะแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48431 E15080128           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสำยโท 12 กลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48432 E15080129           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนต้นส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48433 E1508013            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกสว่ำงดงง่ำมน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48434 E15080130           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48435 E15080131           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดชัยมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48436 E15080132           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีโพธ์ิไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48437 E15080133           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีธำตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48438 E15080134           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโนนสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48439 E15080135           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดนำสะตัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48440 E15080136           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบูรพำ  สำขำดอนงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48441 E15080137           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลบ้ำนตำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48442 E15080138           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนตำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48443 E15080139           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนศรีบุญเรือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48444 E1508014            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำโคกเล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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48445 E15080140           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนอินทร์แปลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48446 E15080141           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนผ่ำนศึก 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48447 E15080142           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนผ่ำนศึก 4 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48448 E15080143           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหลุบหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48449 E15080144           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลโนนตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48450 E15080145           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนอู่ยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48451 E15080146           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนวังพระนอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48452 E15080147           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสำมนำค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48453 E15080148           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนพันต ำลึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48454 E15080149           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดอนกุ่มทิพย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48455 E1508015            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำโปร่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48456 E15080150           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองนำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48457 E15080151           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดคลองเกษม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48458 E15080152           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเสำหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48459 E15080153           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสระนิคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48460 E15080154           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคลองศิลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48461 E15080155           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนใหม่ชยำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48462 E15080156           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโป่งถืบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48463 E15080157           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนสร้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48464 E15080158           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเกำะอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48465 E15080159           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กประชำอุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48466 E1508016            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กแสงวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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48467 E15080160           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเสำหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48468 E15080161           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสระนิคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48469 E15080162           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคลองศิลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48470 E15080163           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนใหม่ชยำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48471 E15080164           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโป่งถืบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48472 E15080165           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลในเตำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48473 E15080166           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองกะทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48474 E15080167           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองไข่น  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48475 E15080168           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสอยดำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48476 E15080169           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนป่ำไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48477 E1508017            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดป่ำคลองกุ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48478 E15080170           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเต่ำด ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48479 E15080171           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลเขำพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48480 E15080172           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลนำเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48481 E15080173           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดงคร่ังใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48482 E15080174           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแจ่มอำรมณื ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48483 E15080175           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบ้ำนโพนเงินน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48484 E15080176           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนวัดบูรพำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48485 E15080177           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนวัดรำษฎร์เจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48486 E15080178           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเกล็ดแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48487 E15080179           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเขำชีจรรย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48488 E1508018            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำสะเม็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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48489 E15080180           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวำนรนิวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48490 E15080181           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนวังบงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48491 E15080182           ศุนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหินเหิบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48492 E15080183           ศุนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแหลมทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48493 E15080184           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลคลองชะอุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48494 E15080185           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนละเวี ย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48495 E15080186           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองคูณพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48496 E15080187           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกปรำสำทพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48497 E15080188           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโพธ์ิไทรทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48498 E15080189           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลมิตรภำพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48499 E1508019            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำสะโน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48500 E15080190           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48501 E15080191           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48502 E15080192           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแฝก-โนนส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48503 E15080193           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดดำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48504 E15080194           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโพธ์ิตะควน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48505 E15080195           ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสว่ำงอำรมณ์(กู่) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48506 E15080196           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนส ำนักวำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48507 E15080197           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโหล๊ะเร็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48508 E15080198           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48509 E15080199           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทุ่งมะขำมป้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48510 E1508020            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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48511 E15080200           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลรัษฎำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48512 E15080201           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนท่ำเรือใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48513 E15080202           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลรัษฎำ(แหลมตุ๊กแก) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48514 E15080203           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนทุ่งคำ(บุณยขจรประชำอำสำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48515 E15080204           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแก้งกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48516 E15080205           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำแค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48517 E15080206           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลโคกตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48518 E15080207           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเปลียนรำษฎร์อนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48519 E15080208           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนวังเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48520 E15080209           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนก้องเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48521 E1508021            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48522 E15080210           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนฝำยหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48523 E15080211           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำค ำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48524 E15080212           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลท่ำช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48525 E15080213           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหุบรัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48526 E15080214           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหนองลำดหญ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48527 E15080215           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลคลองชะอุ่น  ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48528 E15080216           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนอ่ำงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48529 E15080217           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนพวงพยอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48530 E15080218           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลหงส์หิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48531 E15080219           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีสระแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48532 E1508022            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองกระยัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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48533 E15080220           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพยอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48534 E15080221           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนละทำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48535 E15080222           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนหนองเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48536 E15080223           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนเหม้ำหนองเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48537 E15080224           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48538 E15080225           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนเขวำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48539 E15080226           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนบำงน้อยสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48540 E15080227           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดขุนสงฆ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48541 E15080228           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดประดับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48542 E15080229           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนค่ำยบำงระจัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48543 E1508023            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนภูผำหอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48544 E15080230           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนอนุบำลค่ำยบำงระจัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48545 E15080231           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขุนฝำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48546 E15080232           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนชำยคลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48547 E15080233           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดหนองรี บ้ำนหนองรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48548 E15080234           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนจงโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48549 E15080235           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนแลง (บ้ำนตะเกรำทอง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48550 E15080236           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชะอวด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48551 E15080237           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโป่งตำลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48552 E15080238           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนสระน  ำใสวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48553 E15080239           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนหนองซ่อมตะเคียนงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48554 E1508024            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลห้วยใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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48555 E15080240           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนหนองคุ้มวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48556 E15080241           ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีบุญเรือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48557 E15080242           ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีเมืองใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48558 E15080243           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนท่ำไห ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48559 E15080244           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนท่ำค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48560 E15080245           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนจำนเก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48561 E15080246           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนจำนใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48562 E15080247           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลป่ำหุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48563 E15080248           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหล่มเก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48564 E15080249           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนถ  ำโกบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48565 E1508025            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48566 E15080250           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเขำดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48567 E15080251           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยน  ำแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48568 E15080252           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กกอกแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48569 E15080253           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กขมิ น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48570 E15080254           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหนองคูณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48571 E15080255           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเด่นรำษฎร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48572 E15080256           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดดงขี เหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48573 E15080257           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดเกำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48574 E15080258           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินโงม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48575 E15080259           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลเมืองหนองคำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48576 E1508026            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลจอหอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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48577 E15080260           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหนองเต็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48578 E15080261           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนโนนแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48579 E15080262           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดพรหมรัตนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48580 E15080263           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดหนองตะครอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48581 E15080264           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดปทุมคงคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48582 E15080265           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก เทศบำลต ำบลดอยสะเก็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48583 E15080266           ศูนย์พัฒนำเด็กอนุบำลและปฐมวัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48584 E15080267           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดหนองยำงเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48585 E15080268           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโพธ์ิพิพัฒนำรำมสูงเนิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48586 E15080269           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโพธ์ิชัยปฐมพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48587 E1508027            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลลำนกระบือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48588 E15080270           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีจันทร์สว่ำงคงคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48589 E15080271           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนอู่ยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48590 E15080272           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนวังพระนอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48591 E15080273           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสำมนำค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48592 E15080274           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนพันต ำลึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48593 E15080275           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดอนกุ่มทิพย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48594 E15080276           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดงแสนตอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48595 E15080277           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเหล่ำใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48596 E15080278           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกุดแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48597 E15080279           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดงบัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48598 E1508028            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลเขำงู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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48599 E15080280           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดอนชี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48600 E15080281           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกุงชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48601 E15080282           ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีโพธ์ิชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48602 E15080283           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหลักสำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48603 E15080284           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลเมืองยโสธร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48604 E15080285           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนชุมทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48605 E15080286           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนน  ำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48606 E15080287           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48607 E15080288           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนค ำบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48608 E15080289           ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้ำนสิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48609 E1508029            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเกตุใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48610 E15080290           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48611 E15080291           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.บ้ำนแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48612 E15080292           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนไชยวำนน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48613 E15080293           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดงยำงพรพิบูลย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48614 E15080294           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลบ้ำนใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48615 E15080295           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสุวรรณรังสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48616 E15080296           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนส ำนักท้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48617 E15080297           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กแสงส่องหล้ำ 3 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48618 E15080298           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลส ำนักท้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48619 E15080299           ศูนยพัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองมะค่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48620 E1508030            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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48621 E15080300           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนล ำทองหลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48622 E15080301           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบันไดม้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48623 E15080302           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกขมิ น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48624 E15080303           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนตำพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48625 E15080304           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนล ำเดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48626 E15080305           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแสลงคง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48627 E15080306           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนชุมแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48628 E15080307           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48629 E15080308           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วงหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48630 E15080309           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนท่ำล ำบิด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48631 E1508031            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนยำงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48632 E15080310           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลบ้ำนนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48633 E15080311           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบุญสัมพันธ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48634 E15080312           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเขำหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48635 E15080313           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนท้ำยเกำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48636 E15080314           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนวังประดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48637 E15080315           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนวังน  ำขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48638 E15080316           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48639 E15080317           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดงตำจันทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48640 E15080318           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48641 E15080319           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคลองเตียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48642 E1508032            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโพธ์ิทองบ้ำนชำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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48643 E15080320           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ใส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48644 E15080321           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสังกัดเทศบำลต ำบลวังยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48645 E15080322           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48646 E15080323           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนป่ำแดงหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48647 E15080325           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสันบุญเรือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48648 E15080326           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเหมืองแดงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48649 E15080327           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลกะเปอร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48650 E15080328           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนขุนรำยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48651 E15080329           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคลองยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48652 E1508033            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนสระบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48653 E15080330           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมัสยิดนูรุ้ลอีหม่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48654 E15080331           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกุดลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48655 E15080332           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนปำกน  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48656 E15080333           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกหนองมะนำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48657 E15080334           ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดผำแก้วใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48658 E15080335           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48659 E15080336           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลแม่ปำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48660 E15080337           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลหนำมแท่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48661 E15080338           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนพะเนียด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48662 E15080339           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหุ่งหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48663 E1508034            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48664 E15080340           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดงนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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48665 E15080341           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโหง่นขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48666 E15080342           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดควนชม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48667 E15080343           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนชำยคลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48668 E15080344           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองบัวสิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48669 E15080345           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนปำกโนด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48670 E15080346           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนท่ำงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48671 E15080347           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลเวียงสระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48672 E15080348           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสุวรรณมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48673 E15080349           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกป่ำกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48674 E1508035            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองสรวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48675 E15080350           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกุดฉิม-ศรีวิไล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48676 E15080351           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดนันทวิชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48677 E15080352           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนท่ำศิลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48678 E15080353           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนใหม่สุขเกษม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48679 E15080354           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนด่ำนใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48680 E15080355           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนพระ-บ้ำนหัวบึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48681 E15080356           ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48682 E15080357           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48683 E15080358           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบกหวำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48684 E15080359           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำฮี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48685 E1508036            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดธำตุมังคลำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48686 E15080360           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดอนกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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48687 E15080361           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเขำล่อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48688 E15080362           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปะหลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48689 E15080363           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48690 E15080364           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนแดน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48691 E15080365           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดนำหุบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48692 E15080366           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดเขำห้วยลุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48693 E15080367           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเสำธง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48694 E15080368           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลโคกพุทรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48695 E15080369           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนพวงพยอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48696 E1508037            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองหลอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48697 E15080370           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลหงส์หิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48698 E15080371           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนล ำเหย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48699 E15080372           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48700 E15080373           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหินกอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48701 E15080374           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไทรทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48702 E15080375           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคลองเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48703 E15080376           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48704 E15080377           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดบ้ำนพลัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48705 E15080378           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48706 E15080379           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนอุดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48707 E1508038            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48708 E15080380           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนตะเกียบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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48709 E15080381           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลเมืองสระแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48710 E15080382           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองนกเขำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48711 E15080383           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนลัดกะสัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48712 E15080384           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองกะพ้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48713 E15080385           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กตลำดสระแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48714 E15080386           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำไม้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48715 E15080387           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนปล่องเหล่ียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48716 E15080388           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48717 E15080389           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดวังจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48718 E1508039            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนดงหนองโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48719 E15080390           ศูนย์พัฒนำเด็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนฉิมพลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48720 E15080391           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสุวรรณเตมีย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48721 E15080392           ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ดำรุ้ลมุตตำกีน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48722 E15080393           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลเมืองยโสธร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48723 E15080394           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโสบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48724 E15080395           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48725 E15080396           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดต้นโชค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48726 E15080397           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสันติวนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48727 E15080398           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนใหม่หนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48728 E15080399           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลท่ำเกษม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48729 E1508040            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลเมืองหนองส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48730 E15080400           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกพลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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48731 E15080401           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลหินตั ง1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48732 E15080402           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลหินตั ง2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48733 E15080403           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลทำขุมเงิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48734 E15080404           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเป็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48735 E15080405           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลสระลงเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48736 E15080406           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนเทศบำล1บำงมูลนำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48737 E15080407           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนเทศบำล2วัดชัยมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48738 E15080408           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนอนุบำลบำงมูลนำกรำษฎร์อุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48739 E15080409           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถนนหัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48740 E1508041            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนหนองน  ำเค็ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48741 E15080410           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลเมืองท่ำโขลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48742 E15080412           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48743 E15080413           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48744 E15080414           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกบำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48745 E15080415           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนตำแปด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48746 E15080416           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกฟันโปง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48747 E15080417           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหนองใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48748 E15080418           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กนำมูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48749 E15080419           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหนองชุมแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48750 E1508042            ศูนย์พัฒนำเด็กวัดล ำลูกบัว (เทศบำลต ำบลสำมง่ำม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48751 E15080420           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กนำค ำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48752 E15080421           ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดนำค ำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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48753 E15080422           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสะอำดแห่งท่ี1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48754 E15080423           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสะอำดแห่งท่ี2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48755 E15080424           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลหนองบัวใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48756 E15080425           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กคลองห้วยทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48757 E15080426           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กท่ำเล่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48758 E15080427           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลผำขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48759 E15080428           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนชัยศรีหนองแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48760 E15080429           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโพธ์ิใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48761 E1508043            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนอีหลุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48762 E15080430           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนท่ำโพธ์ิท่ำไฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48763 E15080431           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหนองกุงน้อยหนองกุงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48764 E15080432           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองผักแว่นหมู่ท่ี1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48765 E15080433           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเขำหินตั งหมู่ท่ี2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48766 E15080434           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบำรมีหมู่ท่ี5 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48767 E15080435           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลหนองสอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48768 E15080436           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48769 E15080437           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหนองโพน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48770 E15080438           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโนนทอง-ค ำเม็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48771 E15080439           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48772 E1508044            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนป่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48773 E15080440           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองพะอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48774 E15080441           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดอนพลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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48775 E15080442           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลร่องเคำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48776 E15080443           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนวังใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48777 E15080444           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหนองหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48778 E15080445           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเนินสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48779 E15080446           ศูนย์ท่ี1(บ้ำนหนองนกเขำ)ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลเมืองสระแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48780 E15080447           ศูนย์ท่ี1(บ้ำนหนองนกเขำ)ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลเมืองสระแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48781 E15080448           ศูนย์ท่ี3(บ้ำนหนองกะพ้อ)ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลเมืองสระแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48782 E15080449           ศูนย์ท่ี4(ตลำดสระแก้ว)ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลเมืองสระแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48783 E1508045            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองตอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48784 E15080450           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสิรินธร วัดมงคลชัยพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48785 E15080451           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเมืองเก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48786 E15080452           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48787 E15080453           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดบ้ำนกร่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48788 E15080454           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนอนุบำลศรีประจันต์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48789 E15080455           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีเมืองคุณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48790 E15080456           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนผก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48791 E15080457           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48792 E15080458           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลห้วยผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48793 E15080459           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเกำะมะม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48794 E1508046            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนจ ำปำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48795 E15080460           ศูนย์เด็กอนุบำล3ขวบต ำบลค้อใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48796 E15080461           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนแก้ว1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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48797 E15080462           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนแก้ว2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48798 E15080463           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดดอนไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48799 E15080464           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลออนใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48800 E15080465           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป๊ำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48801 E15080466           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48802 E15080467           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนโนนลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48803 E15080468           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนหมำกยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48804 E15080469           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองหอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48805 E1508047            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนบ่อน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48806 E15080470           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบุเขว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48807 E15080471           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนท ำนบพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48808 E15080472           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเมืองไพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48809 E15080473           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนตำลม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48810 E15080474           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบำงปรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48811 E15080475           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนฉำงเกลือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48812 E15080476           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคลองขุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48813 E15080477           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลท่ำหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48814 E15080478           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกเพชรพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48815 E15080479           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโพธ์ิเอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48816 E1508048            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนโนนสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48817 E15080480           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสำมเรือน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48818 E15080481           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนก้ำนเหลือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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48819 E15080482           ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดนิคมศิลำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48820 E15080483           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตูมใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48821 E15080484           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนตูมน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48822 E15080485           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองดุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48823 E15080486           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48824 E15080487           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสว่ำงบูรพำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48825 E15080488           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนปะค ำส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48826 E15080489           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนโนนเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48827 E1508049            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเหล่ำป่ำสำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48828 E15080490           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48829 E15080491           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กรวมน  ำใจบ้ำนโคกสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48830 E15080492           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนทอง1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48831 E15080493           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดมณีโคตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48832 E15080494           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กอนุบำล3ขวบโรงเรียนวัดบำงโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48833 E15080495           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดไพรสณฑ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48834 E15080496           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสำมัคคีธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48835 E15080497           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนน  ำพุพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48836 E15080498           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนวังเดือนห้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48837 E15080499           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำมูลตุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48838 E1508050            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนขุนฝำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48839 E15080500           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีจ ำปำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48840 E15080501           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดดอนสุทธำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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48841 E15080502           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดห้วยสุวรรณวนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48842 E15080503           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโพธ์ินฤมิตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48843 E15080504           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลนำแพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48844 E15080505           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกระเดียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48845 E15080506           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเวียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48846 E15080507           ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดภำรำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48847 E15080508           ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสระบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48848 E15080509           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปะอำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48849 E1508051            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนป่ำตึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48850 E15080510           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองไฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48851 E15080511           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนกเต็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48852 E15080512           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนจันทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48853 E15080513           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโดมประดิษฐ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48854 E15080514           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทรำยมูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48855 E15080515           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโนนรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48856 E15080516           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโพธ์ิศิลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48857 E15080517           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสว่ำงชำติบ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48858 E15080518           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสีลวิสุทธิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48859 E15080519           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทรำยทอง-กุดแข้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48860 E1508052            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองท่อมใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48861 E15080520           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลหัวโพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48862 E15080521           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแหลมทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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48863 E15080522           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดอนมะขำมเทศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48864 E15080523           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสวนมะพร้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48865 E15080524           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กชุมชนบ้ำนวังตะโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48866 E15080525           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหนองเรือเพียปู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48867 E15080526           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนอนุบำลไชยวำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48868 E15080527           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดไชยนำถวรำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48869 E15080528           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดท่ำบ่อวำรีรินทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48870 E15080529           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดอุดมมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48871 E1508053            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนขี ตุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48872 E15080530           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนลำนไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48873 E15080531           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำทองสุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48874 E15080532           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนลำนไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48875 E15080533           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำทองสุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48876 E15080534           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหนองแวงโสกพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48877 E15080535           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนยวนสำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48878 E15080536           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนไทรงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48879 E15080537           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกะเปำใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48880 E15080538           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนตล่ิงชัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48881 E15080539           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนป่ำงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48882 E1508054            ศูนย์พัฒนำเด็กเล่นบ้ำนย่ิงเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48883 E15080540           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสุเหร่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48884 E15080541           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กศรีวิสัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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48885 E15080542           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลนำเยีย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48886 E15080544           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคลองเขม้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48887 E15080545           ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัสยิดบ้ำนคลองเขม้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48888 E15080546           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กด่ำนใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48889 E15080547           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเหล่ำอ้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48890 E15080548           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองจันทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48891 E15080549           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนยำงเขำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48892 E1508055            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดประชำชำติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48893 E15080550           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยไก่ต่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48894 E15080551           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสำมขุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48895 E15080552           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดงไม้งำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48896 E15080553           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนมรสวบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48897 E15080554           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเขำมัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48898 E15080555           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กผังปำล์ม 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48899 E15080556           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กผังปำล์ม 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48900 E15080557           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนมะนัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48901 E15080558           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนป่ำพน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48902 E15080559           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนปำล์มทองพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48903 E1508056            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดป่ำหนำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48904 E15080560           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมัสยิดซอลำฮุดดีน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48905 E15080561           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทุ่งขี หนอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48906 E15080562           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนรำชด ำเนิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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48907 E15080563           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนอุ้มผำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48908 E15080564           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแปโดทะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48909 E15080565           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนก่ิวห้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48910 E15080566           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนอุ้มผำงคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48911 E15080567           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนยะโม่คี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48912 E15080568           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนปะหละทะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48913 E15080569           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเซปะหละ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48914 E1508057            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโนนสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48915 E15080570           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแม่ละมุ้งคี สำขำเดลอปอบอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48916 E15080571           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแม่ละมุ้งคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48917 E15080572           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กดอยแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48918 E15080573           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กแม่อำยหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48919 E15080574           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลแม่อำย บ้ำนเด่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48920 E15080575           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมงคลนิมิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48921 E15080576           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กชัยสถำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48922 E15080577           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทุ่งกว้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48923 E15080578           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดเนินดินแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48924 E15080579           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหัวเขำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48925 E1508058            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสำมัคคีเจริญธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48926 E15080580           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48927 E15080581           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนไพรสะเดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48928 E15080582           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนหนองบัวห่ิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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48929 E15080583           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนเขำถ่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48930 E15080584           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนเขำอีส้ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48931 E15080585           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนเขำถ  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48932 E15080586           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลพรำนกระต่ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48933 E15080587           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศิริสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48934 E15080588           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนมัดกำนกทำขุมปูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48935 E15080589           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดมัดกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48936 E1508059            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนก ำแมด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48937 E15080590           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48938 E15080591           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนศำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48939 E15080592           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองระนำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48940 E15080593           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48941 E15080594           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองเชียงทูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48942 E15080595           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดเขำภูดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48943 E15080596           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโนนมันปลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48944 E15080597           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดห้วยทรำย อุดรทิศวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48945 E15080598           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยสงครำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48946 E15080599           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนท่ำสวำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48947 E1508060            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนวังสมบัติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48948 E15080600           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดปลำซิว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48949 E15080601           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองสำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48950 E15080602           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเขวำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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48951 E15080603           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกันทรำรมย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48952 E15080604           ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโสภณวิหำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48953 E15080605           ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโคกสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48954 E15080606           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลพรำนกระต่ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48955 E15080607           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กห้วยส้ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48956 E15080608           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กศรีสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48957 E15080609           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กพุทธำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48958 E1508061            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดป่ำค ำเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48959 E15080610           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศิริมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48960 E15080611           ศูนพัฒนำเด็กเล็กซ ำบ่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48961 E15080612           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กศรีสมชำติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48962 E15080613           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดวัดถ  ำผำฆ้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48963 E15080614           ศูนย์พัฒนำเด็กเล้กวัดใหม่โนนสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48964 E15080615           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กศรีพรมำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48965 E15080616           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก บ้ำนคึมมะอุ-สวนหม่อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48966 E15080617           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลดอกไม้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48967 E15080618           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนยำงเลิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48968 E15080619           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนดอกไม้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48969 E1508062            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนคลองมะละกอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48970 E15080620           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48971 E15080621           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคอกหนองไพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48972 E15080622           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลท่ำฉำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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48973 E15080623           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลค ำน  ำแซบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48974 E15080624           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนหนองอนำมัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48975 E15080625           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนโนนสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48976 E15080626           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนหนองบัวห่ิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48977 E15080627           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48978 E15080628           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันทำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48979 E15080629           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนหนองหัวช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48980 E1508063            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนเขำข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48981 E15080630           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเลิศสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48982 E15080631           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48983 E15080632           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนค ำนำงตุ้ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48984 E15080633           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองเหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48985 E15080634           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนถ  ำผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48986 E15080635           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนป่ำตง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48987 E15080636           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเขำนำใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48988 E15080637           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนปำกตรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48989 E15080638           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดใหม่สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48990 E15080639           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48991 E1508064            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนน  ำซับเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48992 E15080640           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48993 E15080641           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนศำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48994 E15080642           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนมะกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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48995 E15080643           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนโชงโลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48996 E15080644           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกล้วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48997 E15080645           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนตะคลองแล้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48998 E15080646           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนศำลำต้นรัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
48999 E15080647           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโงกน  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49000 E15080648           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลนำขยำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49001 E15080649           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลบำงเหรียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49002 E1508065            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทุ่งหินโคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49003 E15080651           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลแสงสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49004 E15080652           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลแม่สำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49005 E15080653           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำวงเดือน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49006 E15080654           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนน  ำพุหินลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49007 E15080655           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนน  ำอุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49008 E15080656           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโนนจ ำปำทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49009 E15080657           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49010 E15080658           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมะค่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49011 E15080659           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กดำรุลญันนะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49012 E1508066            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนธรรมยำนประยุต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49013 E15080660           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลแปลงยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49014 E15080661           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดจ ำปำ บ้ำนนำพู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49015 E15080662           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดงมะไฟ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49016 E15080663           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนศรีบุญเรือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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49017 E15080664           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนป่ำก้ำวดอนแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49018 E15080665           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนหลวงหัวสวย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49019 E15080666           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองนกเขียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49020 E15080667           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดล ำดวน บ้ำนหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49021 E15080668           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลท่ำพญำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49022 E15080669           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลจตุรพักตรพิมำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49023 E1508067            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนแก่งสีเสียด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49024 E15080670           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำเกษม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49025 E15080671           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนศรีเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49026 E15080672           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49027 E15080673           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำชิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49028 E15080674           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนศรีมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49029 E15080675           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสักงอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49030 E15080676           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรัพย์พระยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49031 E15080677           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเขำเจ็ดลูก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49032 E15080678           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนมะนำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49033 E15080679           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนปะอำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49034 E1508068            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนเนินผำสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49035 E15080680           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคลองแอ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49036 E15080681           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีบูรพำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49037 E15080682           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดอนม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49038 E15080683           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดนำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

49039 E15080684           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโป่งน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49040 E15080685           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคอนสำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49041 E15080686           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดหัวสะพำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49042 E15080687           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดห้วยหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49043 E15080688           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดงเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49044 E15080689           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลหนองนำงนวล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49045 E1508069            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนใหม่ถำวร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49046 E15080690           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลโพนเมือง 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49047 E15080691           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนน  ำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49048 E15080692           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดหัวหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49049 E15080693           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไร่พัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49050 E15080694           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทุ่งใหญ่ - โพธ์ิชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49051 E15080695           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลดงคู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49052 E15080696           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนชวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49053 E15080697           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวโคก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49054 E15080698           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหนองลุมพุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49055 E15080699           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทุ่งสงบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49056 E1508070            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลจักรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49057 E15080700           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองรัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49058 E15080701           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนวังเกษตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49059 E15080702           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทุ่งมน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49060 E15080703           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคลองข่อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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49061 E15080704           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลทุ่งแค้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49062 E15080705           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนธำตุใหม่พัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49063 E15080706           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบ้ำนหนองตำกวย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49064 E15080707           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลหนองแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49065 E15080708           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลหงำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49066 E15080709           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนน  ำพุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49067 E1508071            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชุมแสงสงครำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49068 E15080710           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนผือฮี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49069 E15080711           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต. ผือฮี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49070 E15080712           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลหนองบัววงหมู่ท่ี 1 ต ำบลขุย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49071 E15080713           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลหนองบัววงบ้ำนใหม่ทะเมนชัย หมู่ท่ี 6 ต ำบลไพล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49072 E15080714           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลหนองบัววงบ้ำนหนองโปร่ง หมู่ท่ี 3 ต ำบลขุย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49073 E15080715           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลเมืองเวียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49074 E15080716           ศุนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำชุมเห็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49075 E15080717           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนซับใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49076 E15080718           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนหินโคน อนุบำล ๓ ขวบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49077 E15080719           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนปลื มพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49078 E1508072            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลย่ำนยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49079 E15080720           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกวัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49080 E15080721           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกเขำพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49081 E15080722           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนทับปุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49082 E15080723           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดนิโครธำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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49083 E15080724           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49084 E15080725           ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโนนศรีคูณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49085 E15080726           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนวังน  ำลัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49086 E15080727           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเขำหินกลิ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49087 E15080728           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนร่องหอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49088 E15080729           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโพธ์ิศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49089 E1508073            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหัวดอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49090 E15080730           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเขำดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49091 E15080731           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งวัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49092 E15080732           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดพลำญชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49093 E15080733           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49094 E15080734           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกอะโตด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49095 E15080735           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสุคนธำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49096 E15080736           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดเทพมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49097 E15080737           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดมฤคทำยวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49098 E15080738           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองแปน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49099 E15080739           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดงสง่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49100 E1508074            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนท่ำเสียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49101 E15080740           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำสีนวล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49102 E15080741           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลวำปีปทุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49103 E15080742           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49104 E15080743           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหนองหญ้ำม้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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49105 E15080744           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโนนรัง ข. ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49106 E15080745           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองเหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49107 E15080746           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดทับลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49108 E15080747           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนบุพรำหมณ์อรุณอนุสรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49109 E15080748           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนบุพรำหมณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49110 E15080749           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำน กม.80 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49111 E1508075           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโพธ์ิสง่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49112 E15080750           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนทับลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49113 E15080751           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนล ำประโคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49114 E15080752           ศูนยพัฒนำเด็กเล็กบ้ำนซับน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49115 E15080753           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแม่โถ-เลำลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49116 E15080754           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนอมลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49117 E15080755           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแม่แวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49118 E15080756           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกองลอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49119 E15080757           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49120 E15080758           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบ่อสลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49121 E15080759           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนใหม่เฮำะคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49122 E1508076            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49123 E15080760           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนใหม่ทุ่งสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49124 E15080761           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแม่โถหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49125 E15080762           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดอกแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49126 E15080763           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองอีเลิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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49127 E15080764           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนตะเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49128 E15080765           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดประชำวงศำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49129 E15080766           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนควนร่อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49130 E15080767           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนควนใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49131 E15080768           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลหนองอิเฒ่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49132 E15080769           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ระกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49133 E1508077           ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดอีสำณสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49134 E15080770           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนท่ำฉำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49135 E15080771           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กขุนพัดเพ็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49136 E15080772           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนป่ำไม้เนินสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49137 E15080773           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดเสม็ดเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49138 E15080774           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีสุตำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49139 E15080775           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนปลำยคลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49140 E15080776           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสันกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49141 E15080777           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสระขุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49142 E15080778           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสำมัคคีศรัทธำธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49143 E15080779           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดเชียงหมั น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49144 E1508078            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนงอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49145 E15080780           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเจน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49146 E15080781           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลเมืองวังสะพุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49147 E15080782           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองคง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49148 E15080783           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนไทรงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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49149 E15080784           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนท่ำตล่ิงชัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49150 E15080785           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนภูมิเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49151 E15080786           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนอ่ำวช้ำงไล่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49152 E15080787           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนไสขรบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49153 E15080788           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนยูงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49154 E15080789           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเจริญเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49155 E15080790           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนพันดอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49156 E15080791           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกงพำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49157 E15080792           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49158 E15080793           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนค ำสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49159 E15080794           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบ้ำนหัวแม่สุริน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49160 E15080795           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนปำงตอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49161 E15080796           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49162 E15080797           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแม่อูคอหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49163 E15080798           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแม่อูคอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49164 E15080799           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหย่อมบ้ำนแม่สุรินน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49165 E1508080            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสร้ำงแป้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49166 E15080800           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กน  ำรัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49167 E15080801           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กย่ำนยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49168 E15080802           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพะโต๊ะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49169 E15080803           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนปำกเลข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49170 E15080804           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคลองแย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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49171 E15080805           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49172 E15080806           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกำรบินไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49173 E15080807           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดปรำงค์ปรำสำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49174 E15080808           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสำยตะคลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49175 E15080809           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดคลองสำยบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49176 E1508081            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทอนดอนยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49177 E15080810           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดเกำะสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49178 E15080811           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสุวรรณำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49179 E15080812           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดทองธรรมชำติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49180 E15080813           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชัยเกษม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49181 E15080814           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนพันดอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49182 E15080815           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกงพำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49183 E15080816           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49184 E15080817           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดงบัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49185 E15080818           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองสระปลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49186 E15080819           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49187 E1508082            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทุ่งขึงหนัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49188 E15080820           ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีกรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49189 E15080821           ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดโพธ์ิศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49190 E15080822           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนกู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49191 E15080823           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลประทัดบุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49192 E15080824           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโสกหมู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

49193 E15080825           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเขำแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49194 E15080826           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนไทรลอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49195 E15080827           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองปลิงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49196 E15080828           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49197 E15080829           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโนนม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49198 E1508083           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กทุ่งยำงเปล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49199 E15080830           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนน  ำอ้อม (๘๔ พรรษำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49200 E15080831           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนป่ำไม้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49201 E15080832           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองหญ้ำลำด (๖๐ พรรษำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49202 E15080833           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำหนองทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49203 E15080834           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดอิสำณรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49204 E15080835           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนซ ำผักหนำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49205 E15080836           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดลุมปุ๊ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49206 E15080837           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดไผ่น้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49207 E15080838           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนหนองทะลอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49208 E15080839           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลในเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49209 E1508084            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลบ้ำนแฮด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49210 E15080840           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กชุมชนวัดสมัยสุวรรณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49211 E15080841           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49212 E15080842           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนทองหลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49213 E15080843           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคูบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49214 E15080844           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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49215 E15080845           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกแก่นช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49216 E15080846           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกุดหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49217 E15080847           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกสนวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49218 E15080848           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดงถำวร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49219 E15080849           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49220 E1508085            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองคัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49221 E15080850           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49222 E15080851           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนผักบุ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49223 E15080852           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49224 E15080853           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนพะแนง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49225 E15080854           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49226 E15080855           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49227 E15080856           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองขนำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49228 E15080857           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสะโน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49229 E15080858           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49230 E15080859           ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดจอมมณีธร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49231 E1508086            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนวังน  ำหยำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49232 E15080860           ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดชัยมงคลธรรมมำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49233 E15080861           ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีธำตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49234 E15080862           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กจ ำปี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49235 E15080863           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กท่ำข้ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49236 E15080864           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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49237 E15080865           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กส ำนักตะค่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49238 E15080866           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสกุณปักษี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49239 E15080867           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองไฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49240 E15080868           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองมะเส่ียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49241 E15080869           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดอนหมู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49242 E1508087            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแม่สอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49243 E15080870           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำหร่ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49244 E15080871           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก โรงเรียนวัดลำดประทุมคงคำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49245 E15080872           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก โรงเรียนวัดหลักชัย(ประชำบรรลือฤทธ์ิ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49246 E15080873           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดปทุมวัน(โสนิกรประชำอนุสรณ์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49247 E15080874           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนน  ำภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49248 E15080875           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนก ำเนิดเพชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49249 E15080876           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนปำกภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49250 E15080877           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนน้อยสนำมบิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49251 E15080878           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดขัวสะพำนภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49252 E15080879           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีบุญเรือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49253 E1508088            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนใหม่สำรภี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49254 E15080880           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีอ้อมแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49255 E15080881           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีจอมแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49256 E15080882           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนท้องคุ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49257 E15080883           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเขมรโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49258 E15080884           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวังไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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49259 E15080885           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กไผ่สีทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49260 E15080886           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหนองมะเขือข่ืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49261 E15080887           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเขำธง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49262 E15080888           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคลองพวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49263 E15080889           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทะเลหอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49264 E1508089            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโรงวัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49265 E15080890           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนน  ำซ่ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49266 E15080891           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนศรีพระยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49267 E15080892           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กชุมชนวัดสมัยสุวรรณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49268 E15080893           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดดงขี เหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49269 E15080894           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดเกำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49270 E15080895           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนร้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49271 E15080896           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนผำแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49272 E15080897           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแม่งำวใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49273 E15080898           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแม่ค ำหล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49274 E15080899           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองพะไล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49275 E1508090            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยม่วงฝ่ังซ้ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49276 E15080900           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลบำงปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49277 E15080901           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติบ้ำนพระเพลิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49278 E15080902           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนไทรทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49279 E15080903           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนท่ำเต้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49280 E15080904           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเนินสำยฝน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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49281 E15080905           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสงเปือย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49282 E15080906           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดชัยมงคลวนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49283 E15080907           ศูนย์พัฒนำเล็กเด็กบ้ำนน  ำพุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49284 E15080908           ศูนย์พัฒนำเล็กเด็กแสงภักดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49285 E15080909           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลท่ำข้ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49286 E1508091            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยสะแพด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49287 E15080910           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กลำดบัวขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49288 E15080911           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำล 2 (รัฐรำษฎร์บ ำรุง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49289 E15080912           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกพระเจดีย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49290 E15080913           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแหน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49291 E15080914           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49292 E15080915           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบึงกระจับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49293 E15080916           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดดงยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49294 E15080917           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสระสองตอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49295 E15080918           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเพ็กใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49296 E15080919           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีดำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49297 E1508092            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนป่ำกล้วยพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49298 E15080920           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบูรพำสีหรำษฎร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49299 E15080921           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดอุทัยทิพพำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49300 E15080922           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมูลเหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49301 E15080923           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนยำงเครือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49302 E15080924           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดงเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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49303 E15080925           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองระเวียง หมู่ท่ี2 บ้ำนหนองขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49304 E15080926           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดงม่อนกระทิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49305 E15080927           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กนำก่วมใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49306 E15080928           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแม่ขรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49307 E15080929           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหญ้ำปล้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49308 E1508093            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบ่อเบี ย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49309 E15080930           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนหล่อ - โนนแย้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49310 E15080931           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49311 E15080932           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนเก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49312 E15080933           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49313 E15080934           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดตะเคียนงำมลัคขณำนุกูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49314 E15080935           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยน  ำขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49315 E15080936           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนพุน  ำร้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49316 E15080937           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนป่ำเตียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49317 E15080938           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวโทน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49318 E15080939           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนตำกแดดสุธรรมประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49319 E1508094            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49320 E15080940           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนโคกส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49321 E15080941           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนเขำพนม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49322 E15080942           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลนำตำล่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49323 E15080943           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49324 E15080944           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดไชยธำรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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49325 E15080945           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กยำงค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49326 E15080946           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเหล่ำข้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49327 E15080947           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลเมืองบัวขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49328 E15080948           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลพะตง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49329 E15080949           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนซับสนุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49330 E1508095            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนปำงคอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49331 E15080950           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหัวดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49332 E15080951           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนป่ำนหนองอ้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49333 E15080952           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49334 E15080953           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองตอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49335 E15080954           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนควนทองสีห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49336 E15080955           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมัสยิดบ้ำนบำงเป้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49337 E15080956           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนสวำสด์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49338 E15080957           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศิริแสงสว่ำงเจริญธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49339 E15080958           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีสว่ำงโพธ์ิทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49340 E15080959           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49341 E1508096            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโพธ์ิศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49342 E15080960           ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดทุ่งสว่ำงวนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49343 E15080961           ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสระพังทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49344 E15080962           ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดค ำแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49345 E15080963           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนค ำแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49346 E15080964           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนค ำเตำะเลำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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49347 E15080965           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนน  ำดุกหน้ำศูนย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49348 E15080966           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนวังยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49349 E15080967           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนปำกออก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49350 E15080968           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49351 E15080969           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวัดโบสถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49352 E1508097            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดธำตุยำงชุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49353 E15080970           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกุดกลอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49354 E15080971           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนค ำแม่มุ่ย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49355 E15080972           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดงบัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49356 E15080973           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49357 E15080974           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดฉันทำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49358 E15080975           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสมสนุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49359 E15080976           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดไชยชนะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49360 E15080977           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังชะพลู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49361 E15080978           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนไร่ดอนแตง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49362 E15080979           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนวังตำช่วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49363 E1508098            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดทุ่งสว่ำงโนนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49364 E15080980           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลโคกกรวด (โรงเรียนต ำบลโคกกรวด) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49365 E15080981           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลโคกกรวด (บ้ำนโคกเพชร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49366 E15080983           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดไตรสรณำคม (สองคลอง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49367 E15080984           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลสองคลอง (หงษ์ทอง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49368 E15080985           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดแสมขำวฯ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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49369 E15080986           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลห้วยไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49370 E15080987           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเมืองน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49371 E15080988           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดเจริญสมณกิจ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49372 E15080989           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดต ำบลหำดค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49373 E1508099            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีชมช่ืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49374 E15080990           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดเสลำนำก๊อก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49375 E15080991           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49376 E15080992           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนใหม่กิโลแปด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49377 E15080993           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองมะค่ำโมง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49378 E15080994           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองอุโลก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49379 E15080995           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนปลำโด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49380 E15080996           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกนำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49381 E15080997           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กท่ำแสงจันทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49382 E15080998           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองแซง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49383 E15080999           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลเชียงกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49384 E1508100            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีสว่ำงอำรมณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49385 E15081000           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสบกอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49386 E15081001           ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดคันนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49387 E15081002           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลพะลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49388 E15081003           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49389 E15081004           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดดอนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49390 E15081005           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กกองพลทหำรรำบท่ี 11 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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49391 E15081006           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนวนท่ำแครง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49392 E15081007           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองบัวฮี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49393 E15081008           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบัวแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49394 E15081009           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49395 E1508101            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49396 E15081010           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดอนงัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49397 E15081011           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนยำนำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49398 E15081012           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49399 E15081013           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบงตัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49400 E15081014           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองปู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49401 E15081015           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคลองหำเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49402 E15081016           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนปลำยธำรรำชรักษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49403 E15081017           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเขำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49404 E15081018           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนตำเสำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49405 E15081019           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองผักแว่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49406 E1508102            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคูเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49407 E15081020           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลห้วยแย้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49408 E15081021           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแจ้งใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49409 E15081022           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคลองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49410 E15081023           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองคล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49411 E15081024           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนไร่มุสลิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49412 E15081025           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนควนล ำภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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49413 E15081026           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49414 E15081027           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีเมืองธรรมคุณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49415 E15081028           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดทุ่งสว่ำงสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49416 E15081029           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลโนนสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49417 E1508103            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49418 E15081030           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโพธ์ิงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49419 E15081031           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนก ำแพงเพชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49420 E15081032           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโต้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49421 E15081033           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดอนเปล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49422 E15081034           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลเมืองบำงระจัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49423 E15081035           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลเมืองอ่ำงศิลำ เฉลิมพระเกียรติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49424 E15081036           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลท่ำนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49425 E15081037           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโพนงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49426 E15081038           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49427 E15081039           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนอุดมพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49428 E15081040           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโคกขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49429 E15081041           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติวัดบ้ำนขอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49430 E15081042           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสหกรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49431 E15081043           ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดต ำแย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49432 E15081044           ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดกระแซง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49433 E15081045           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49434 E15081046           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองฮ่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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49435 E15081047           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยไคร้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49436 E15081048           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเหมืองแร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49437 E15081049           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโป่งนก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49438 E1508105            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49439 E15081050           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนปำงปอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49440 E15081051           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดอยป่ำไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49441 E15081052           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบำงท่ำข้ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49442 E15081053           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสวนอ้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49443 E15081054           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนมะยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49444 E15081055           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองเบิด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49445 E15081056           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49446 E15081057           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดสัตตวนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49447 E15081058           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนวังหลุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49448 E15081059           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเนินทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49449 E1508106            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำค ำหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49450 E15081060           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเขำบรเพ็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49451 E15081061           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเจ้ำทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49452 E15081062           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49453 E15081063           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทิดไท้องค์รำชัน เทศบำลต ำบลล ำนำรำยณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49454 E15081064           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49455 E15081065           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนวังร่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49456 E15081066           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนท่ำช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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49457 E15081067           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนน  ำพุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49458 E15081068           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49459 E15081069           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนป่ำบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49460 E1508107            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49461 E15081070           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนร่องกะถิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49462 E15081071           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนติ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49463 E15081072           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดินนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49464 E15081073           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนพรุใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49465 E15081074           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนท่ำมะพร้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49466 E15081075           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทุ่งครก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49467 E15081076           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคลองย่ีเหร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49468 E15081077           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมะเกลือใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49469 E15081078           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทุ่งสะแบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49470 E15081079           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนวะภูแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49471 E1508108            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49472 E15081080           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดงมะไฟ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49473 E15081081           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49474 E15081082           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำซ่ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49475 E15081083           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนใหม่ศำลำเฟือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49476 E15081084           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโพน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49477 E15081085           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลสระโบสถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49478 E15081086           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลเรณูนคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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49479 E15081087           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดป่ำสำมัคคีธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49480 E15081088           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดก ำแพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49481 E15081089           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสง่ำโนนรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49482 E1508109            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49483 E15081090           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโพธ์ิศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49484 E15081091           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดท่ำแจ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49485 E15081092           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดแจ้งสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49486 E15081093           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49487 E15081094           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพระธำตุขิงแกง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49488 E15081095           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลหนองไม้งำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49489 E15081096           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสำยตรี 16 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49490 E15081098           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกตะโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49491 E15081099           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทุ่งใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49492 E1508110            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49493 E15081100           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49494 E15081101           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49495 E15081102           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49496 E15081103           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคึห์ ม.3 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49497 E15081104           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดหนองเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49498 E15081105           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสร้ำงม่ิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49499 E15081106           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองบัวรอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49500 E15081107           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเลิงคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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49501 E15081108           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนพยอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49502 E15081109           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนนำจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49503 E1508111            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดูนเลำ-ไทรทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49504 E15081110           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำยูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49505 E15081111           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลบุ่งคล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49506 E15081112           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโป่งตำลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49507 E15081113           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลทองผำภูมิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49508 E15081114           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนน  ำเลียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49509 E15081115           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนป่ำเปือย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49510 E15081116           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำชะเมำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49511 E15081117           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสีระมัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49512 E15081118           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคีรีวงค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49513 E15081119           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแสงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49514 E1508112            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนสูง-ป่ำปอแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49515 E15081120           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแสงอรุณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49516 E15081121           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนน  ำรำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49517 E15081122           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแม่งอนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49518 E15081123           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดทุ่งจ ำลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49519 E15081124           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49520 E15081125           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดลุมพินีวนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49521 E15081126           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก บ้ำนโพนหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49522 E15081127           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก วัดเจริญศิลป์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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49523 E15081128           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก บ้ำนเขวำหรดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49524 E15081129           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก วัดน้อยเจริญศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49525 E1508113            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดอินทำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49526 E15081130           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ชิโนวำทธ ำรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49527 E15081131           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก บ้ำนหนองแวงยำว - โพนข่อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49528 E15081132           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก บ้ำนโนนไผ่ลุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49529 E15081133           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำเพียก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49530 E15081134           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนมะขำมล้ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49531 E15081135           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสะแกย่ำงหมู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49532 E15081136           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนวัดโบสถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49533 E15081137           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดตะลุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49534 E15081138           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กอุทัยเก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49535 E15081139           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนขุนช่ำงเค่ียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49536 E1508114            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนก่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49537 E15081140           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศิริชัยพัฒนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49538 E15081141           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบูรพำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49539 E15081142           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กศรีสุวรรณ - ค ำแสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49540 E15081143           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดเทพมงคลพิชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49541 E15081144           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดมัขฌิมโพธิกำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49542 E15081145           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลมะขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49543 E15081146           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลโพหัก(วัดใหญ่โพหัก) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49544 E15081147           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลโพหัก(วัดสำมัคคีธรรม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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49545 E15081148           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลบุณฑริก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49546 E15081149           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหมอเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49547 E1508115            ศูนย์พัฒนำเด็กวัดศรีดำรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49548 E15081150           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำล 1 (รัฐรำษฎร์สงเครำะห์) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49549 E15081151           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก เทศบำลต ำบลยุหว่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49550 E15081152           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำล 3 (รัฐรำษฎร์พัฒนำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49551 E15081153           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนผือฮี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49552 E15081154           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโป่งแยงใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49553 E15081155           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49554 E15081156           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนม่วงค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49555 E15081157           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในวัดแม่สำใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49556 E15081158           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบวกจ่ัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49557 E15081159           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบวกเต๋ย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49558 E1508116            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโนนสิมมำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49559 E15081160           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนผำนกกก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49560 E15081161           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกระจำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49561 E15081162           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนิคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49562 E15081163           ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้ำนหนองบำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49563 E15081164           ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้ำนเชียงเครือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49564 E15081165           ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้ำนม่วงไข่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49565 E15081166           ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้ำนโคกพระเจ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49566 E15081167           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

49567 E15081168           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลพนมรุ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49568 E15081169           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุขฤทัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49569 E1508117            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49570 E15081170           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุขฤทัยบ้ำนวังบ่ำงสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49571 E15081171           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลปงเตำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49572 E15081172           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบ่อส่ีเหล่ียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49573 E15081173           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยน  ำตื น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49574 E15081174           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสำมเหล่ียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49575 E15081175           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนหนองไขว่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49576 E15081176           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองปลำซิว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49577 E15081177           ศูนย์พัฒนำเด็กบ้ำนเนินทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49578 E15081178           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนพรุตะเคียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49579 E15081179           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนปะระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49580 E1508118            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโพธ์ิศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49581 E15081180           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเหมืองทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49582 E15081181           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลตลุกดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49583 E15081182           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลม่วงต๊ึด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49584 E15081183           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโพนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49585 E15081184           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโพธ์ิศรีสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49586 E15081185           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนลำนเต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49587 E15081186           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนน  ำเท่ียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49588 E15081187           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนอุ่มจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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49589 E15081188           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนวังชงโค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49590 E15081189           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกองทูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49591 E1508119            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโพธ์ิชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49592 E15081190           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเนินพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49593 E15081191           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49594 E15081192           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดหนองใหญ่ศิริธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49595 E15081193           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กค่ำยพระยำไชยบูรณ์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49596 E15081194           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนยำงงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49597 E15081195           ศูนย์พัฒนำเด้กเล็กบ้ำนทะเลนอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49598 E15081196           ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดโลกำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49599 E15081197           ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนมัสยิดอีมำดลดีด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49600 E15081198           ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดโลกำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49601 E15081199           ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนมัสยิดอีมำดลดีด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49602 E1508120            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทรัพย์สมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49603 E15081200           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนอกป่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49604 E15081201           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนน  ำพำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49605 E15081202           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนร่มเกล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49606 E15081203           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนน  ำปูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49607 E15081204           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนน  ำตวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49608 E15081205           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมัสยิดนุรุลอิสลำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49609 E15081206           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49610 E15081207           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลอ่ำวลึกน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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49611 E15081208           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลน  ำแพร่พัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49612 E15081209           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำล 2 บ้ำนวังเป็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49613 E1508121            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนดงหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49614 E15081210           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองปรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49615 E15081211           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเนินสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49616 E15081212           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนน  ำริน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49617 E15081213           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนใหม่ชัยจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49618 E15081214           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหินประกำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49619 E15081215           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนตำนม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49620 E15081216           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำพรำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49621 E15081217           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนซ ำหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49622 E15081218           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนน  ำยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49623 E15081219           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสำยใยแห่งรักรุ่งทิพย์อุปถัมภ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49624 E1508122            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองบัวบำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49625 E15081221           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กศรีเสล่ียมวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49626 E15081222           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนวังธำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49627 E15081223           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนท่ำชุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49628 E15081224           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดเหมืองนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49629 E15081225           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคลองสินทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49630 E15081226           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลท่ำเย่ียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49631 E15081227           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลขุนคง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49632 E15081228           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนวังโบสถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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49633 E15081229           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนท่ำด้วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49634 E1508123            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสำมขำสันติสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49635 E15081230           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลบ้ำนเพชรภูเขียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49636 E15081231           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังโบสถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49637 E15081232           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหัวเลน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49638 E15081233           ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนมัสยิดอีมำดลอิสลำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49639 E15081234           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเปือย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49640 E15081235           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลหำรแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49641 E15081236           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนท่ำเสำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49642 E15081237           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนหนำมแท่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49643 E15081238           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทับเมย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49644 E15081239           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนค ำกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49645 E1508124            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนท่ำมะปริง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49646 E15081240           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนค ำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49647 E15081241           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโสกโดน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49648 E15081242           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลวังชิ น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49649 E15081243           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหัวแรต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49650 E15081244           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนช่ำงป่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49651 E15081245           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่ำงป่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49652 E15081246           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองผือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49653 E15081247           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหำดทรำยขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49654 E15081248           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองส่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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49655 E15081249           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบึงเขำย้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49656 E1508125            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49657 E15081250           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดตะวันเรือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49658 E15081251           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหมู่ 15 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49659 E15081252           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลห้วยยอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49660 E15081253           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลช่องลม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49661 E15081254           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโจดหนองแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49662 E15081255           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเตำเหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49663 E15081256           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49664 E15081257           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดท่ำกระบือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49665 E15081258           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดอ่ำงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49666 E15081259           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบำงยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49667 E1508126            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนปำกช่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49668 E15081260           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนปรำสำทเยอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49669 E15081261           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคูส่ีแจ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49670 E15081262           ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดบ้ำนประอำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49671 E15081263           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบัวเทียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49672 E15081264           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดอนมุย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49673 E15081265           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองแฝก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49674 E15081266           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49675 E15081267           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนป่ำกุมเกำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49676 E15081268           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคุ้งยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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49677 E15081269           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49678 E1508127            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49679 E15081270           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนใหม่โพธ์ิงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49680 E15081271           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนถ  ำเวียงแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49681 E15081272           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนปำงปุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49682 E15081273           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสองแคว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49683 E15081274           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนวังไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49684 E15081275           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนน  ำพัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49685 E15081276           ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีตัสสำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49686 E15081277           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำหมอม้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49687 E15081278           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแก้งกฐิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49688 E15081279           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลทะเลทรัพย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49689 E1508128            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหงอนไก่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49690 E15081280           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดดอนแตง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49691 E15081281           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังกะทะ (บ้ำนหนองขวำง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49692 E15081282           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังกะทะ (บ้ำนวังกะทะ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49693 E15081283           กิจกำรประปำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังกะทะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49694 E15081284           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลโสธร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49695 E15081285           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวงัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49696 E15081286           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบ่อบุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49697 E15081287           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกศรีบุญเรือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49698 E15081288           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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49699 E15081289           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนไก่ค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49700 E1508129            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49701 E15081290           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49702 E15081292           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนยำงเอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49703 E15081293           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองงูเหลือม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49704 E15081294           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรหมนิมิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49705 E15081295           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลทรำยมูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49706 E15081296           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบำงกระเบำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49707 E15081297           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กท่ำต ำหนัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49708 E15081298           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคอนสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49709 E15081299           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโพธ์ิทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49710 E1508130            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองตำเยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49711 E15081300           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน  ำมวบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49712 E15081301           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหำดไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49713 E15081302           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสำล่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49714 E15081303           ศูนย์พัฒนำเด็กวัยเตำะแตะบ้ำนน  ำป้ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49715 E15081304           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดงบัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49716 E15081305           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49717 E15081306           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองขุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49718 E15081307           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทุ่งใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49719 E15081308           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทุ่งงำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49720 E15081309           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนตำลเด่ียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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49721 E1508131            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนศรีทำยำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49722 E15081310           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนขอนหอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49723 E15081311           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49724 E15081312           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำบุญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49725 E15081314           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49726 E15081315           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนวังตะกู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49727 E15081316           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสะพังกร่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49728 E15081317           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนไผ่ขำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49729 E15081318           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนข่ือชนก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49730 E15081319           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนรำงกร่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49731 E1508132            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนรำษฎร์รักแดน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49732 E15081320           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบึงบ้ำน (เสำร์ห้ำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49733 E15081321           ศูนย์พัมนำเด็กเล็กวัดบ้ำนบกขี ยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49734 E15081322           ศูนย์พัมนำเด็กเล็กวัดหนองถ่มธรรมำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49735 E15081323           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหัวช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49736 E15081324           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนหนองหัวช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49737 E15081325           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนทุ่งพำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49738 E15081326           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนลือชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49739 E15081327           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนพะโค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49740 E15081328           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49741 E15081329           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49742 E1508133            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแท่นทัพไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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49743 E15081330           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยขะยุงตก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49744 E15081331           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลพระพุทธบำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49745 E15081332           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลเชียงคำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49746 E15081333           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนวังหมอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49747 E15081334           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนผำขวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49748 E15081335           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนน  ำงำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49749 E15081336           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยย่ืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49750 E15081337           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกะไหล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49751 E15081338           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่เจดีย์ใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49752 E15081339           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนเมืองน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49753 E1508134            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนผไทรวมพล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49754 E15081340           ศูนย์พัฒนำแด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนห้วยม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49755 E15081341           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนขุนลำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49756 E15081342           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน  ำหัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49757 E15081343           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหินลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49758 E15081344           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดสะเทียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49759 E15081345           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดปำกเหมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49760 E15081346           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดคีรีน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49761 E15081347           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดควนชะลิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49762 E15081348           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดงมะยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49763 E15081349           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49764 E1508135            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 2 เทศบำลนครอ้อมน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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49765 E15081350           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองนกหอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49766 E15081351           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลหัวปลวก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49767 E15081352           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดท่ำบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49768 E15081353           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนศำลำหลวงล่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49769 E15081354           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.ท่ำบอน (อนุบำล 3 ขวบ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49770 E15081355           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนศำลำหลวงบน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49771 E15081356           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลอำฮี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49772 E15081357           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำกระเซ็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49773 E15081358           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลช่องลม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49774 E15081359           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนดอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49775 E1508136            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดธำตุศรีส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49776 E15081360           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศำลำลอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49777 E15081361           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลช้ำงขวำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49778 E15081362           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนไสตอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49779 E15081363           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนหัวหมำกล่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49780 E15081364           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลฝำยแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49781 E15081365           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนฝำยแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49782 E15081366           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทุ่งน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49783 E15081367           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดงป่ำสัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49784 E15081368           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยไฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49785 E15081369           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลปำกกำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49786 E1508137            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโพธ์ิศรีเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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49787 E15081370           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดู่พงษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49788 E15081371           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดดอนสุทธำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49789 E15081374           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบำงม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49790 E15081375           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเอื ออำทร 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49791 E15081376           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลนำเหลือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49792 E15081377           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองแกหนองโน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49793 E15081378           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสระปทุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49794 E15081379           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคพันชำลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49795 E1508138            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดไชยพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49796 E15081380           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสุพรรณพนมทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49797 E15081381           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต้นแบบเทศบำลต ำบลทุ่งข้ำวพวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49798 E15081382           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทุ่งข้ำวพวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49799 E15081383           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแม่กอนใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49800 E15081384           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยทรำยขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49801 E15081389           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองหินปูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49802 E1508139           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนศำลำต้นรัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49803 E1508140           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโงกน  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49804 E1508141            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลศรีธำตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49805 E1508142            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกระเจำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49806 E1508143           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49807 E1508144           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสำมพัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49808 E1508145            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนควนสว่ำงวัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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49809 E1508146           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนิคมฯ 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49810 E15081460           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคู้สลอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49811 E1508147            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนไสท้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49812 E1508148            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนควนยอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49813 E1508149            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนิคมฯ 3 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49814 E1508150            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลโนนสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49815 E1508151            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลกงไกรลำศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49816 E1508152            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนปงท่ำข้ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49817 E1508153            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 1 เทศบำลนครอ้อมน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49818 E15081537           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคลองม่วงใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49819 E1508154            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองซอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49820 E15081544           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขัวเรียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49821 E15081545           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเต๋ยก่ิวเห็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49822 E15081546           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยปูด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49823 E15081547           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเป้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49824 E15081548           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลเมืองแม่เหียะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49825 E15081549           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลกลำงเวียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49826 E1508155            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กอนุบำลหัวหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49827 E1508156            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสองคอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49828 E150815653          ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลมะขุนหวำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49829 E1508157            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองหัวนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49830 E15081577           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศำลำลอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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49831 E15081578           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนในคลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49832 E15081579           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดกลำงปำกกรำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49833 E1508158            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโพนดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49834 E15081580           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดท ำใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49835 E15081581           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49836 E15081582           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดปำกกรำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49837 E1508159            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสองคอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49838 E1508160            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลแสนสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49839 E1508161            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนค ำคร่ัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49840 E1508162            ศูนย์พัฒนำเด้กเล็กบ้ำนนำสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49841 E1508163            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำนวล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49842 E1508164            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำประดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49843 E15081643           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนพันษี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49844 E1508165            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนค ำด้วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49845 E1508166            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสระคลองพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49846 E15081666           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเขำเล่ือม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49847 E15081667           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กอนุบำลคลองหำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49848 E15081668           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเขำช่องแคบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49849 E15081669           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเขำดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49850 E1508167            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49851 E1508168            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยศิลำผำสุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49852 E15081684           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลวังชมภู (บ้ำนซับข่อย) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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49853 E15081685           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลวังชมภู (บ้ำนคลองห้วยนำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49854 E1508169            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนลำดหอค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49855 E1508170            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนตำดน  ำพุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49856 E1508171            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49857 E1508172            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49858 E1508173            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49859 E1508174            ศูนย์วัดใหม่ศรีสุมังค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49860 E1508175            ศูนย์วัดสุวรรณมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49861 E15081759           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงลำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49862 E1508176            ศูนย์วัดโนนสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49863 E15081766           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนปำงงุ้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49864 E15081768           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กชุมชนพอกใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49865 E15081769           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำแต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49866 E1508177            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนค้อเขียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49867 E15081770           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดอนค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49868 E15081771           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหนองแสง-ดงอีบ่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49869 E15081772           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสันติสุข-สระแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49870 E1508178            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนโนนศรีทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49871 E1508179            ศูนย์วัดประชำสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49872 E1508180            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนิคมพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49873 E1508181            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลท่ำสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49874 E1508182            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดภูมิบำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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49875 E1508183            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดท่ำสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49876 E1508184            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสุทธำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49877 E1508185            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีประทุมสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49878 E1508186            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสว่ำงหนองกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ัวไป
49879 E15081864           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49880 E1508187            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโสภำรัตนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49881 E15081878           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กพนมเศษ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49882 E1508188            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดทำมเรืองศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49883 E15081883           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนควนมีด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49884 E1508189            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีสะอำดโนนงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49885 E1508190            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำยูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49886 E1508191            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49887 E1508192            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองกุงปำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49888 E1508193            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลทุ่งตะไคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49889 E1508194            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลทุ่งตะไคร (วัดทุ่งโพธ์ิทอง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49890 E15081945           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยหญ้ำเครือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49891 E1508195            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนด่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49892 E15081957           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเวียงท่ำกำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49893 E1508196            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเกำะแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49894 E15081967           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและปฐมวัยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนโตก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49895 E1508197            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสะป ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49896 E1508198            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเกำะมะพร้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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49897 E1508200            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลนำยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49898 E1508201            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดป่ำเลไลย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49899 E1508202            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49900 E15082022           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังเงิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49901 E15082023           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนสำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49902 E15082024           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กศูนย์กำรทหำรปืนใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49903 E15082026           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลท่ำลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49904 E15082027           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนแป้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49905 E15082028           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลสันปูเลย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49906 E15082029           ศูนย์พัฒนำเด็กเล้กบ้ำนป่ำขุย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49907 E1508203            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบ่อตะครองโนนฝ้ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49908 E1508204            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนป่ำหม้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49909 E1508205            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหินเหิบศิลำทิพย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49910 E1508206            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนบ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49911 E1508207            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนอิเล่ียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49912 E1508208            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49913 E1508209            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกนำคอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49914 E1508210            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดโพธ์ิศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49915 E1508211            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดกลำงท่ำข้ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49916 E1508212            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดสำธุกำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49917 E1508213            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนอ่ำงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49918 E15082133           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนชุมพลชำยทะเล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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49919 E1508214            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กคุยบ้ำนโอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49920 E1508215            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำป่ำแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49921 E1508216            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคุยป้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49922 E1508217            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคุยแขวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49923 E15082171           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเจริญสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49924 E15082172           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองสำมพรำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49925 E15082173           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดเขำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49926 E15082174           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำพอสอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49927 E15082176           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองคืกำรบริหำรส่วนต ำบลบำงบัวทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49928 E15082177           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและปฐมวัยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนโคก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49929 E1508218            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลทำงพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49930 E1508219            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดไตรรัตนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49931 E1508220            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดเทพนิมิตมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49932 E1508221            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองภัยศูนย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49933 E1508222            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำลำดควำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49934 E1508223            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดอนส้มโฮง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49935 E1508224            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนสงเปลือย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49936 E1508225            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดอุดมพัฒนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49937 E1508226            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กประจ ำต ำบลหัวเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49938 E1508227            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลโคกงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49939 E1508228            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลทุ่งค่ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49940 E1508229            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลนำหนองทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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49941 E1508230            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กประจ ำต ำบลโพธ์ิทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49942 E1508231            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองแวงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49943 E1508232            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองแวงน้อยสันติสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49944 E1508233            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนค ำบอนเวียงชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49945 E1508234            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแหลมทองพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49946 E1508235            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนสง่ำ - เท่อเล่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49947 E1508236            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49948 E1508237            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49949 E1508238            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนบ้ำนนำบ่อค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49950 E1508239            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนบ้ำนหนองป้ิงไก่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49951 E1508240            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนบ้ำนหนองกอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49952 E1508241            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนบ้ำนแม่นำรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49953 E1508242            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนบ้ำนปำงขนุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49954 E1508243            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนบ้ำนศรีไกรลำศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49955 E1508244            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนบ้ำนเขำวังเย่ียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49956 E1508245            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนบ้ำนหนองกองเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49957 E1508246            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลล ำทับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49958 E1508247            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลท่ำนำงแนว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49959 E1508248            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลหนองขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49960 E1508249            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรริหำรส่วนต ำบลโนนขมิ น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49961 E1508250            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีพัฒนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49962 E1508251            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลท่ำเสำ (ค่ำยพิชัยดำบหัก) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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49963 E1508252            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลท่ำเสำ (ม่อนดินแดง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49964 E1508253            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลท่ำเสำ (โรงเรียนพิชัยดำบหัก 1) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49965 E1508254            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลพรมสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49966 E1508255            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองห่ิงหำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49967 E15082551           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก้ำวหน้ำสำมัคคีค ำงูเหลือม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49968 E1508256            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนปิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49969 E1508257            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงบัวทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49970 E1508258            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคลองล ำรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49971 E1508259            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนพระเจ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49972 E1508260            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหวำยหลึม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49973 E1508261            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกกกม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49974 E1508262            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดงกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49975 E1508263            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนพรหมจรรย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49976 E15082634           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลซับน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49977 E1508264            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลดงป่ำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49978 E1508265            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดป่ำล ำดวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49979 E1508266            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหำยโศก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49980 E1508267            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโพธ์ิทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49981 E1508268            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโพธ์ิทองวนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49982 E1508269            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดชุมพวงสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49983 E1508270            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดขันตินิวำส บ้ำนกุดแข้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49984 E1508271            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดมงคลชัยยำรำม บ้ำนโพธ์ิชัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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49985 E1508272            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนพันขำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49986 E1508273            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49987 E1508274            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกก่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49988 E1508275            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนค ำอุปรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49989 E1508276            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนท่ำตุ้ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49990 E1508277            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49991 E1508278            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนมงคลชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49992 E1508279            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49993 E1508280            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49994 E1508281            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแมต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49995 E1508282            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสังข์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49996 E1508283            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49997 E1508284            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสวนสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49998 E1508285            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ่อล้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
49999 E1508286            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเนินธัมมัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50000 E1508287            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนไหนหนัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50001 E1508288            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทุ่งต้นปีก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50002 E1508289            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50003 E1508290            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกองโค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50004 E1508291            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคลองกล้วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50005 E1508292            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบึงท่ำยวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50006 E1508293            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนปำกคลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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50007 E1508294            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนป่ำแต้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50008 E1508295            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนผือโป้ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50009 E1508296            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองหูลิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50010 E1508297            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดงใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50011 E1508298            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไพศำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50012 E1508299            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนวังโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50013 E1508300            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนปำงวุ้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50014 E1508301            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50015 E1508302            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนน  ำหมีใหม่เจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50016 E1508303            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคคลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50017 E1508304            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนซับเม็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50018 E1508305            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนไทยสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50019 E1508306            ศูนย์พัฒนำเด็กก่อนวัยเรียนต ำบลปทุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50020 E1508307            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนซ่อมกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50021 E1508308            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนซำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50022 E1508309            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50023 E1508310            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนท่ำส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50024 E1508311            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบุญเพ็งวงศ์สง่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50025 E1508312            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโพธ์ิศรีรัตนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50026 E1508313            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสะอำดสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50027 E1508314            ศูนย์อบรมเด็กก่อนวัยเรียนวัดโพธ์ิชัยศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50028 E1508315            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนห้วยกองสี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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50029 E1508316            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหัวทุ่งใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50030 E1508317            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนผำสุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50031 E1508318            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหนองขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50032 E1508319            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหนองบัวแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50033 E1508320            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนดงบำก โนนสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50034 E1508321            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนเพ็ก ค ำบำก หำยโศก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50035 E1508322            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหำยโศก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50036 E1508323            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบัวแดง(วัดสระปทุม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50037 E1508324            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดงช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50038 E1508325            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคุยแต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50039 E1508326            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50040 E1508327            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50041 E1508328            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเรืองชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50042 E1508329            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนพังซ่อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50043 E1508330            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกถำวร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50044 E1508331            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีบุญเรือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50045 E1508332            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสว่ำงลัฎฐิวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50046 E1508333            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนพังงู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50047 E1508334            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดอุทุมวำรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50048 E1508335            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50049 E1508336            ศูนย์พัฒนำเด็กก่อนวัยเรียนต ำบลปทุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50050 E1508337            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองบัวบำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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50051 E1508338            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแพงศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50052 E1508339            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีบุญเรือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50053 E1508340            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยวังโตน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50054 E1508341            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดงยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50055 E1508342            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองนำไฮ-โนนสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50056 E1508343            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโพธ์ิชุมพัฒนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50057 E1508344            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดงปอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50058 E1508345            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนทับช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50059 E1508346            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสุขสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50060 E1508347            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธ์ิศรีทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50061 E1508348            โรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลทุ่งฝน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50062 E1508349            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนควนจง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50063 E1508350            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดเสมำท่ำค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50064 E1508351            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนชีโหล่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50065 E1508352            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50066 E1508353            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนส้มเฟือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50067 E1508354            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนยวนโปะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนพยำบำล
50068 E1508355            ศูนย์พัฒนำเด็กเลิกบ้ำนป่ำแก่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50069 E1508356            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบำงด้วน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50070 E1508357            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำข้ำวเสีย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50071 E1508358            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเขำไม้แก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50072 E1508359            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบำงค้ำงคำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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50073 E1508360            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทุ่งทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50074 E1508363            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสงเปือย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50075 E1508364            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนพังคอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50076 E1508365            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโสมนัสวิหำร บ้ำนหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50077 E1508366            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนป่ำกล้วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50078 E1508367            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลบำงดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50079 E1508368            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยต่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50080 E1508369            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหำดปำกเมง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50081 E1508370            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนฉำงหลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50082 E1508371            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำหละ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50083 E1508372            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน  ำผุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50084 E1508373            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลควนกุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50085 E1508374            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนไสต้นวำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50086 E1508375            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดุหุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50087 E1508376            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนพรุจูด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50088 E1508377            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนไร่ออก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50089 E1508378            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหัวหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50090 E1508379            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กนำบินหลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50091 E1508380            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50092 E1508381            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบวรมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50093 E1508382            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลตะเสะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50094 E1508383            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลนำโยงเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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50095 E1508384            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนผำเลือด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50096 E1508385            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50097 E1508386            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนย่ำนดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50098 E1508387            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนซ ำบ้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50099 E1508388            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงสัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50100 E1508389            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำสะบ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50101 E1508390            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดทุ่งใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50102 E1508391            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนถ  ำตลอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50103 E1508392            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเขำวิเศษ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50104 E1508393            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคลองโตน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50105 E1508394            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำท่ำมใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50106 E1508395            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำนอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50107 E1508396            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทอนหำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50108 E1508397            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กทุ่งรวงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50109 E1508398            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนท่ำโตบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50110 E1508399            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนควนไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50111 E1508400            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลสิเกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50112 E1508401            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทุ่งหนองแห้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50113 E1508402            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนในควน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50114 E1508403            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโพรงจระเข้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50115 E1508404            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนำนปู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50116 E1508405            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดคลองน  ำเจ็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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50117 E1508406            ศูนย์พัฒนำวัดควนวิเศษ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50118 E1508407            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลนครตรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50119 E1508408            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองแม่แตง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50120 E1508409            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองลวก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50121 E1508410            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนตอรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50122 E1508411            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนไผ่ตำสุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50123 E1508412            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลเสนำงคนิคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50124 E1508413            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50125 E1508414            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนขี เหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50126 E1508415            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนหนองแล้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50127 E1508417            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดซ ำแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50128 E1508418            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดตระกำจ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50129 E1508419            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กอบต.ตระกำจ(บ้ำนม่วง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50130 E1508420            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50131 E1508421            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสะบ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50132 E1508422            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลวังวิเศษ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50133 E1508423            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50134 E1508424            ศูนย์เด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไทยเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50135 E1508425            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลท่ำงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50136 E1508426            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลทุ่งยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50137 E1508427            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลวังคีรี(บ้ำนวังล ำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50138 E1508428            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดแจ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

50139 E1508429            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแพด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50140 E1508430            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลเขำปูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50141 E1508431            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลทุ่งต่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50142 E1508439            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลล ำภูรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50143 E1508440            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลบำงกุ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50144 E1508441            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนน  ำปลิว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50145 E1508442            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองครก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50146 E1508443            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนปำกคลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50147 E1508444            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกแจ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50148 E1508445            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลระโนด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50149 E1508446            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลทุ่งกระบือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50150 E1508447            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคลองปะเหลียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50151 E1508448            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนท่ำบันได ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50152 E1508449            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบุ่งมะแลงใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50153 E1508450            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนปริง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50154 E1508451            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะเปียะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50155 E1508452            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองปำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50156 E1508453            ศูนย์พัฒนำเด็กบ้ำนตระกำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50157 E1508454            ศูนย์พัฒนำเด็กบ้ำนดอนหมู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50158 E1508455            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดอ ำพำพน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50159 E1508456            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดจอมศรีมณีวรรณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50160 E1508457            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วันสังฆนิวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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50161 E1508458            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดอนมนต์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50162 E1508459            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้ำนนำลำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50163 E1508460            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำงโทน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50164 E1508461            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองแก่งทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50165 E1508462            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนป่งไฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50166 E1508463            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองชัยวำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50167 E1508464            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดธรรมำธิปไตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50168 E1508465            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดเวฬุวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50169 E1508466            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศิริมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50170 E1508467            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดเจริญธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50171 E1508468            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลเขำขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50172 E1508469            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนท่ำตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50173 E1508470            ศูนย์พัฒนำเด็กก่อนเกณฑ์วัดสว่ำงมำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50174 E1508471            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50175 E1508472            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองแวงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50176 E1508473            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหมูม่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50177 E1508474            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเม็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50178 E1508475            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดโพธ์ิชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50179 E1508476            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหมูม่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50180 E1508477            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแก่งพฤำชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50181 E1508478            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสำมขำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50182 E1508479            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำมขำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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50183 E1508480            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำมขำ2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50184 E1508481            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดโพธ์ิชัยสำมขำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50185 E1508482            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดโพธ์ิศรีสมสนุกบ้ำนคุย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50186 E1508483            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดแสงอรุณวรำรำมแก้งเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50187 E1508484            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดโพธ์ิศรีหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50188 E1508485            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50189 E1508486            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนรำษฎร์ส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50190 E1508487            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนใหม่เจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50191 E1508488            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50192 E1508489            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหมำกมำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50193 E1508490            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเม็กใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50194 E1508491            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเม็กน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50195 E1508492            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50196 E1508493            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดโนนสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50197 E1508494            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดหนองกุงเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50198 E1508495            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนฮ่องฮี หมู่ท่ี 13 14 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50199 E1508496            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดอนยูง หมู่ท่ี 12 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50200 E1508497            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสว่ำงอุทัยดอนยูง หมู่ท่ี 17 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50201 E1508498            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีนวลหัวงัว หมู่ท่ี 7 8 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50202 E1508499            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดชุมทำง หมู่ท่ี 18 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50203 E1508500            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลหัวถนน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50204 E1508501            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดหนองกุงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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50205 E1508502            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสำมชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50206 E1508503            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดหนองแซง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50207 E1508504            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กท่ำงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50208 E1508505            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโคกกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50209 E1508506            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหนองกุงกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50210 E1508507            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดำนเม็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50211 E1508508            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสวนผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50212 E1508509            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50213 E1508510            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50214 E1508511            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในวัดท่ำสินเธำว์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50215 E1508512            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในวัดบ้ำนหนองเม็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50216 E1508513            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลโกรกแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50217 E1508514            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกก่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50218 E1508515            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำออง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50219 E1508516            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกโฮง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50220 E1508517            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโพธ์ิศรีสว่ำงบ้ำนโคกกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50221 E1508518            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนค ำเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50222 E1508519            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนท่ำยม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50223 E1508520            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทับไฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50224 E1508521            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสำมัคคีธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50225 E1508522            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนภูแล่นช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50226 E1508523            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกกว้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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50227 E1508524            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนอู้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50228 E1508525            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโพธ์ิศรีมหำไชย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50229 E1508526            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดอรัญนำแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50230 E1508527            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบูรพำภิรมย์สุขเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50231 E1508528            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีบูรพำนำขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50232 E1508529            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสว่ำงหงษ์ทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50233 E1508530            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนค ำป่ำหว้ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50234 E1508531            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบอนเขียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50235 E1508532            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโนนสวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50236 E1508533            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโนนฟองแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50237 E1508534            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสุขสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50238 E1508536            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลหัวถนน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50239 E1508537            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกุดชะนวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50240 E1508538            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองจอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50241 E1508539            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50242 E1508540            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสิรินธร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50243 E1508541            ศูนย์พัฒนำแด็กเล็กบ้ำนสมสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50244 E1508543            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองบัวทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50245 E1508544            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำเมืองเพชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50246 E1508545            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกลิ งกลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50247 E1508546            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนจอมศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50248 E1508547            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองบ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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50249 E1508548            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดงยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50250 E1508549            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำรำยณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50251 E1508550            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนศรีสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50252 E1508551            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีดงเย็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50253 E1508552            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดอโศกธรรมำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50254 E1508553            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดเวฬุวนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50255 E1508554            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกุดแห่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50256 E1508555            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนศำลำทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50257 E1508556            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50258 E1508557            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีจูมพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50259 E1508558            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสุตตประดิษฐ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50260 E1508559            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลท่ำข้ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50261 E1508561            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสมสะอำดใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50262 E1508563            ศูนย์พัฒนำแด้กเล็กวัดบ้ำนกกตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50263 E1508564            ศูนย์พัฒนำแด้กเล็กวัดโพธ์ิชัยบุ่งคล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50264 E1508565            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนดอนอุมรัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50265 E1508566            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเหล่ำไฮงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50266 E1508567            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50267 E1508568            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดเคำรพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50268 E1508569            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศำสดำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50269 E1508570            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโนนหิตำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50270 E1508571            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสว่ำงศรีชมภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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50271 E1508572            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสุพรรณำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50272 E1508573            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดอนตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50273 E1508574            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดอัตตวีวิหำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50274 E1508575            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดนิโคร์เขตตำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50275 E1508576            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำเตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50276 E1508577            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดโพธำรำมบ้ำนจอมทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50277 E1508578            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสีสุกกุดฝ่ังแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50278 E1508579            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดโพธ์ิชัยดงเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50279 E1508580            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองนำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50280 E1508581            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหลุบหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50281 E1508582            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองโนหมู่ 3 หมู่ 7 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50282 E1508583            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีสะอำดห้วยมะทอหมู่ท่ี 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50283 E1508584            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีบุญเรือง หมู่ท่ี 5 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50284 E1508585            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสว่ำงชัยศรีโนนขี ควง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50285 E1508586            ศูนย์พัฒนำเด็กบ้ำนหนองกุงไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50286 E1508587            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนปลำเค้ำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50287 E1508588            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50288 E1508589            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโพนงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50289 E1508590            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนธนบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50290 E1508591            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนดอนหัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50291 E1508592            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนด่ำนเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50292 E1508593            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนโนนไฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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50293 E1508594            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโชคชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50294 E1508595            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนผำกลำงนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50295 E1508596            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสวัสดดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50296 E1508597            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโชคอ ำนวย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50297 E1508598            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเชียงหวำง - สร้ำงลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50298 E1508599            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองสระใคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50299 E1508600            ศูนย์พัฒนำเด็กวัดป่ำสว่ำงจิตนิมิตวนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50300 E1508601            ศูนย์พัฒนำเด็กบ้ำนสร้ำงหลวง - สร้ำงค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50301 E1508602            ศูนย์พัฒนำเด็กบ้ำนดงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50302 E1508603            ศูนย์พัฒนำเด็กบ้ำนโพนทัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50303 E1508604            ศูนย์พัฒนำเด็กบ้ำนโพนเลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50304 E1508605            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสว่ำงชัยศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50305 E1508606            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโนนสะอำดวำรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50306 E1508607            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดกลำงสีมำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50307 E1508608            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคลองคู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50308 E1508609            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่องสะแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50309 E1508610            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดโพธ์ิชัยบ้ำนหนอง&#8203;ห้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50310 E1508611            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองกะตัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50311 E1508612            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50312 E1508613            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโป่งน  ำร้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50313 E1508614            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคลองไพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50314 E1508615            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนชุมนุมไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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50315 E1508616            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสุมย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50316 E1508617            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนไทรพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50317 E1508618            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนนำกกตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50318 E1508619            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโพธ์ิชัยบุ่งคล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50319 E1508620            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดอัมพวันบ้ำนดอนอุมรัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50320 E1508621            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้ำนวังมน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50321 E1508622            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้ำนโคกโก่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50322 E1508623            ศูนย์อพัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50323 E1508624            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนขุมขี ยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50324 E1508625            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนสุขสันต์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50325 E1508626            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลโกรกแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50326 E1508627            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสมสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50327 E1508628            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนท่ำส้ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50328 E1508629            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสิเหร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50329 E1508630            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนท่ำปำบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50330 E1508631            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50331 E1508632            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดแสงนิมิตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50332 E1508633            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดอุทธกำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50333 E1508634            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก้ำนเหลือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50334 E1508635            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนมะนำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50335 E1508636            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนค ำกั ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50336 E1508637            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนแสงส่องหล้ำ ๙ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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50337 E1508638            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดอรัญญวำสี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50338 E1508639            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดชัยศรีบ้ำนเล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50339 E1508640            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโพธ์ิชัยหัวขวำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50340 E1508641            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนบึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50341 E1508642            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโพธ์ิศรีบึงไฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50342 E1508643            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กอุทัยวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50343 E1508644            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดวิเศษชัยศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50344 E1508645            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดจินดำมณี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50345 E1508646            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโพธ์ิศรีบ้ำนแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50346 E1508647            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโพธ์ิศรีบ้ำนยำงค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50347 E1508648            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโพธ์ิศรีบ้ำนหนองแวงบ่อแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50348 E1508649            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลอิตื อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50349 E150865             ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทุ่งหินโคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50350 E1508650            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองอีบุตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50351 E1508651            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหัวเมย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50352 E1508652            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50353 E1508653            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50354 E1508654            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนค ำไผ่ - ถ  ำจันทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50355 E1508655            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแสงอรุณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50356 E1508656            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีชมภูวนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50357 E1508657            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลโพธ์ิทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50358 E1508658            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

50359 E1508659            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลค ำใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50360 E150866             ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลบ้ำนตำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50361 E1508660            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้ำนวังมน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50362 E1508661            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้ำนโคกโก่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50363 E1508662            ศูนย์อพัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50364 E1508663            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนขุมขี ยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50365 E1508664            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโพธ์ิสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50366 E1508665            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดจันทรำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50367 E1508666            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโสมมนัสสถำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50368 E1508667            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดอรุณสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50369 E1508668            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเขำเหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50370 E1508669            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสำมหลัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50371 E150867             ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนตำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50372 E1508670            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนไกรเกรียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50373 E1508671            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนน  ำพุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50374 E1508672            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนตีนตก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50375 E1508673            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลเขำโจด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50376 E1508674            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50377 E1508675            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสร้ำงแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50378 E1508676            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนชำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50379 E1508677            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองผ้ำอ้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50380 E1508678            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดงค ำพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

50381 E1508679            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50382 E150868             ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนศรีบุญเรือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50383 E1508680            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50384 E1508681            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโพธ์ิชัยคอนเรียบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50385 E1508682            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสว่ำงโคกกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50386 E1508683            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดดอนสนวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50387 E1508684            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนป่ำโมงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50388 E1508685            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองผอุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50389 E1508686            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.ล ำชี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50390 E1508687            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศิริอัมพวันบ้ำนวังยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50391 E1508688            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโนนแดงเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50392 E1508689            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบวรดิตถำรำมท่ำเย่ียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50393 E150869             ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนอินทร์แปลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50394 E1508690            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโพธ์ิงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50395 E1508691            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดเซิดส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50396 E1508692            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนศำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50397 E1508693            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนโนนสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50398 E1508694            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดอินทำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50399 E1508695            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเด่ือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50400 E1508696            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองนกเป็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50401 E1508697            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50402 E1508698            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนสั นหนองแคสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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50403 E1508699            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50404 E150870             ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนผ่ำนศึก 2 หมู่  4 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50405 E1508700            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนด่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50406 E1508701            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนหนองขี เห็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50407 E1508702            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนวังจ่ัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50408 E1508703            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนลุงพลู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50409 E1508704            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนบะขมิ น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50410 E1508705            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนคลองน  ำใส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50411 E1508706            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนสำมัคคีประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50412 E1508707            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแซงบำดำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50413 E1508708            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50414 E1508709            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบึงบำดำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50415 E150871             ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนผ่ำนศึก 4  หมู่ 12 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50416 E1508710            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเหล่ำภูพำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50417 E1508711            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองแห้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50418 E1508712            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบัวสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50419 E1508713            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนค ำเม็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50420 E1508714            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนค ำบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50421 E1508715            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโพธ์ิค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50422 E1508716            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองหญ้ำปล้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50423 E1508717            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโพนงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50424 E1508718            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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50425 E1508719            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50426 E150872             ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดวำรีมุขำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50427 E1508720            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนศรีสุวรรณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50428 E1508721            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดม่วงชุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50429 E1508722            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสนวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50430 E1508723            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลทรำยทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50431 E1508724            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลเวียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50432 E1508725            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหน่อค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50433 E1508726            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดกลำงห้วยเม็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50434 E1508727            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเมืองหงส์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50435 E1508728            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนไม้ล่ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50436 E1508729            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50437 E150873             ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนโนนเขวำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50438 E1508730            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนวังเลำโสมสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50439 E1508731            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกุดเซือม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50440 E1508732            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสัมมัฏฐมุขขำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50441 E1508733            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสมประสงค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50442 E1508734            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำเมืองทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50443 E1508735            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กกุดโดน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50444 E1508736            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดอภิสิทธ์ิหนองแวงม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50445 E1508737            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองแวงศรีสวัสด์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50446 E1508738            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหนองแวงดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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50447 E1508739            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหญ้ำลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50448 E150874             ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนโคกสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50449 E1508740            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทรำยมูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50450 E1508741            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโพธ์ิศรีสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50451 E1508742            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดชูเถำวัลย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50452 E1508743            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลเชียงเครือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50453 E1508744            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองมะเขือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50454 E1508745            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนละลมพนู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50455 E1508746            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลเวียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50456 E1508747            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโพธ์ิศรีหัวงัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50457 E1508748            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนป้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50458 E1508749            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโนนทองหลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50459 E150875             ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนขี เหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50460 E1508750            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองโกโพธ์ิเงิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50461 E1508751            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลหัวรอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50462 E1508752            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสระโคล่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50463 E1508753            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดมหำวนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50464 E1508754            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำเล้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50465 E1508755            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนค ำถำวร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50466 E1508756            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50467 E1508757            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50468 E1508758            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหนองแสงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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50469 E1508759            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนขมิ น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50470 E150876             ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนหนองหญ้ำคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50471 E1508760            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสังวรำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50472 E1508761            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยนำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50473 E1508762            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนห้วยยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50474 E1508763            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนหนองแก่นทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50475 E1508764            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดชมศิริบ้ำนค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50476 E1508765            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบ่อแพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50477 E1508766            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนป่ำยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50478 E1508767            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคลองนกกระทุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50479 E1508768            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองขวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50480 E1508769            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนวัดท่ำช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50481 E150877             ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนป่ำมัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50482 E1508770            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนยำงงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50483 E1508771            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ำมัสยิดหัวสะพำนท่ำไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50484 E1508772            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50485 E1508773            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดดงสวำงใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50486 E1508774            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดดงสวำงใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50487 E1508775            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสว่ำงโพธ์ิศรีอรุณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50488 E1508776            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโพธ์ิศรีสว่ำงดอนม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50489 E1508777            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสว่ำงบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50490 E1508778            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเหล่ำสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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50491 E1508779            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลเมืองเดชอุดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50492 E150878             ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กอนุบำล 3 ขวบ โรงเรียนบ้ำนปอแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50493 E1508780            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคลองเจ๊ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50494 E1508781            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนท้ำยวัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50495 E1508782            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโพธ์ิชัยโคกศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50496 E1508783            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโนนรัง ก. ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50497 E1508784            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศิริมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50498 E1508785            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโปโล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50499 E1508786            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศิลำลักษณ์ดอนยูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50500 E1508787            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดท่ำแขกข้ำวหลำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50501 E1508788            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโพธ์ิชัยโปโล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50502 E1508789            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโพธ์ิชัยสงยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50503 E150879             ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กอนุบำล 3 ขวบ โรงเรียนบ้ำนตะแบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50504 E1508790            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคลองชะมวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50505 E1508791            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทับไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50506 E1508792            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนด่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50507 E1508793            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50508 E1508794            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองเขวำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50509 E1508795            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดมเหยงคณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50510 E1508796            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดคันทด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50511 E1508797            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กภำยในเขตเทศบำลต ำบลท่ำช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50512 E1508798            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดช่ำงหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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50513 E1508799            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแซะซอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50514 E150880             ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโปร่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50515 E1508800            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.สนวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50516 E1508801            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กปฐมวัยต ำบลศรีชมภู:ศรีชมภูโมเดล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50517 E1508802            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.บ้ำนเหล่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50518 E1508803            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50519 E1508804            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กพรุดินนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50520 E1508805            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนด่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50521 E1508806            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคลองชะมวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50522 E1508807            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทับไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50523 E1508808            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลผักตบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50524 E1508809            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50525 E150881             ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโคกสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50526 E1508810            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนป่ำก้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50527 E1508811            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50528 E1508812            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กกุดหมำกไฟ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50529 E1508813            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดมงคลค ำบ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50530 E1508814            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดป่ำเลไลย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50531 E1508815            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดอุดมศิลป์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50532 E1508816            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50533 E1508817            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนน  ำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50534 E1508819            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเขตชำนเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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50535 E150882             ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กแห่งท่ี 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50536 E1508820            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50537 E1508821            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสร้ำงคอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50538 E1508822            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนท่ำเสียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50539 E1508823            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโพธ์ิศรีสร้ำงคอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50540 E1508824            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนสำวเอ้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50541 E1508825            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดกลำงโคกค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50542 E1508826            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสำมัคคีดงบ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50543 E1508827            เทศบำลต ำบลธำรน  ำทิพย์-ฝ่ำยส ำนักปลัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50544 E1508828            เทศบำลต ำบลธำรน  ำทิพย์-ฝ่ำยกองช่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50545 E1508829            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนไหล่ทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50546 E150883             ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กแห่งท่ี 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50547 E1508830            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนไหล่สูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50548 E1508831            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบ่อหินพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50549 E1508832            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดอนงัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50550 E1508833            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลหนองแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50551 E1508834            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดอนเจดีย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50552 E1508835            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50553 E1508836            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเหล่ำขุมมัน-ท่ำสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50554 E1508837            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจักรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50555 E1508838            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50556 E1508839            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดงพิกุล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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50557 E150884             ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กแห่งท่ี 3 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50558 E1508840            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสุวรรณประภัสสร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50559 E1508841            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลเหล่ำพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50560 E1508842            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กนำจ ำปำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50561 E1508843            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหนองโพน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50562 E1508844            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดงเย็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50563 E1508845            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลบำงระก ำเมืองใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50564 E1508846            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนตะโม่ประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50565 E1508847            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำล 1 บ้ำนคลองวัดไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50566 E1508848            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดวิสุทธำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50567 E1508849            ศูนย์พัฒนำเด็กเทศบำลนครนครปฐม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50568 E150885             ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโพธ์ิศรีสัตตนำค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50569 E1508850            ศูนย์พัฒนำเด็กสระแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50570 E1508851            ศูนย์พัฒนำเด็กวัดห้วยจระเข้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50571 E1508852            ศูนย์พัฒนำเด็กประปำนคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50572 E1508853            ศูนย์พัฒนำเด็กสุขสวัสด์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50573 E1508854            ศูนย์พัฒนำเด็กเหล่ำกำชำด(สวัสด์ิ-สุเทพ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50574 E1508855            ศูนย์พัฒนำเด็กปฐมนคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50575 E1508856            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดพระปฐมเจดีย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50576 E1508857            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสังฆคณำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50577 E1508858            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสว่ำงบ้ำนผักบุ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50578 E1508859            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำสีดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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50579 E150886             ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดทุ่งสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50580 E1508860            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศิลำอำสน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50581 E1508861            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโพธ์ิศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50582 E1508862            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.โคกกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50583 E1508863            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดชัยอัมพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50584 E1508864            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50585 E1508865            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดอุดมวุฒิฑำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50586 E1508866            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลโพธ์ิไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50587 E1508867            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50588 E1508868            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนวังมน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50589 E1508869            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนชัยมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50590 E150887             ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสระด้วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50591 E1508870            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโนนสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50592 E1508871            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเขำทองนพคุณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50593 E1508872            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพธ์ิศรีส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50594 E1508873            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนเสำเล้ำผักชีศรีสวัสด์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50595 E1508874            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสว่ำงอรุณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50596 E1508875            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีวิสำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50597 E1508876            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโพนสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50598 E1508877            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสุเทพสุนทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50599 E1508878            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสันทรำยงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50600 E1508879            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองบัวเงิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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50601 E150888             ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลวัดโบสถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50602 E1508880            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลบ่อทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50603 E1508881            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50604 E1508882            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนสำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50605 E1508883            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50606 E1508884            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองหญ้ำม้ำเชียงกรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50607 E1508885            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองลุมพุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50608 E1508886            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดอนม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50609 E1508887            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.บุ่งแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50610 E1508888            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสว่ำงกระเบื อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50611 E1508889            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดล ำดวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50612 E150889            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหลังสอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50613 E1508890            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50614 E1508891            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50615 E1508892            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบะยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50616 E1508893            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมหำชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50617 E1508894            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทุ่งมหำศำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50618 E1508895            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแก้วสุวรรณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50619 E1508896            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยใหญ่ยำงงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50620 E1508897            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50621 E1508898            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดหรรษำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50622 E1508899            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดชลดิษฐำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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50623 E150890            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.เกำะลันตำน้อยสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50624 E1508900            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนอุดม-โนนสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50625 E1508901            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50626 E1508902            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนกระแต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50627 E1508903            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำพัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50628 E1508904            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคอนเลียบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50629 E1508905            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหม้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50630 E1508906            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีอุดมพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50631 E1508907            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคอนสวรรค์-สินเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50632 E1508908            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลขำมทะเลสอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50633 E1508909            ศูนย์พัฒนำเด็กโรงเรียนวัดร่องแซง (กุลไพศำลวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50634 E150891            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมัสยิดบ้ำนคลองโตนด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50635 E1508910            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้ำนหนองหญ้ำปล้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50636 E1508911            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองโพนสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50637 E1508912            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดอโศกำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50638 E1508913            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กศรีพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50639 E1508914            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลสระพังทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50640 E1508915            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดโพธ์ิศรีค ำไฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50641 E1508916            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสุธรรมำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50642 E1508917            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50643 E1508918            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริห่ำรส่วนต ำบลแม่ร ำพึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50644 E1508919            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำนักตะคร้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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50645 E150892             ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50646 E1508920            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลละอุ่นเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50647 E1508921            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโคกสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50648 E1508922            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสำมพำนประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50649 E1508923            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนดอนโพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50650 E1508924            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนกิโลแปด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50651 E1508925            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบรรหำรแจ่มใส 4 (วัดลำวทอง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50652 E1508926            ศูนย์เด็กเล็กอบต.สนำมชัยวิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี  สุพรรณบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50653 E1508927            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำอุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50654 E1508928            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบะเค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50655 E1508929            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กอนุบำล 3 ขวบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50656 E150893             ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโละใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50657 E1508930            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธ์ิร้อยต้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50658 E1508931            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธำวำรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50659 E1508932            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนร่องเตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50660 E1508933            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนเขวำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50661 E1508934            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเหล่ำแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50662 E1508935            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโพธ์ิศรีท่ำแห่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50663 E1508936            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดอัมพวันบ้ำนชำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50664 E1508937            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนหนองแปน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50665 E1508938            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองแปน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50666 E1508939            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสว่ำงอรุณนำบึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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50667 E150894            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบัวระพำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50668 E1508940            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโนนโพธ์ิศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50669 E1508941            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโพธ์ิชัยเสมำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50670 E1508942            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำมล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50671 E1508943            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50672 E1508944            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนหนองอ่ีกุ้ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50673 E1508945            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กอบต.ศรีวิชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50674 E1508946            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนศรีวิชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50675 E1508947            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50676 E1508948            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแก้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50677 E1508949            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดอนแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50678 E150895            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทมป่ำข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50679 E1508950            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50680 E1508951            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบึงหลัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50681 E1508952            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบุ่งวังงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50682 E1508953            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนค ำเชียงวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50683 E1508954            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำมน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50684 E1508955            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดงไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50685 E1508956            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.สิงโตทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50686 E1508957            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคลอง 20 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50687 E1508958            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสว่ำงระดำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50688 E1508959            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนถ  ำเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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50689 E150896            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหำดสถำพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50690 E1508960            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50691 E1508961            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลบุ่งไหม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50692 E1508962            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลศรีสงครำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50693 E1508963            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคอนเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50694 E1508964            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองบัวโคก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50695 E1508965            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนค ำแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50696 E1508966            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนม่วงกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50697 E1508967            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดเขตตำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50698 E1508968            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลบำงกระทึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50699 E1508969            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสุขไพบูลย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50700 E150897             ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกสวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50701 E1508970            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองเข้-หนองตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50702 E1508971            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสนำมชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50703 E1508972            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนปลัดมุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50704 E1508973            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนหนองแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50705 E1508974            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนพงแขม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50706 E1508975            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนแสงจันทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50707 E1508976            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนตำโหงก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50708 E1508977            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคูเมือง-หนองไฮงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50709 E1508978            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนค ำหัวคู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50710 E1508979            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสำยแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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50711 E150898             ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50712 E1508980            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลบำงปะอิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50713 E1508981            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดเบ็ญพำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50714 E1508982            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดพังตรุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50715 E1508983            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกระเจำ - บ่อยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50716 E1508984            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.พังตรุ  (บ้ำนโป่งกูป) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50717 E1508985            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบ่อระแหง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50718 E1508986            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนธำตุสบแวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50719 E1508987            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสว่ำงชัยศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50720 E1508988            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนวังใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50721 E1508989            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนค ำโพนสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50722 E150899             ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดรำษฎร์สำมัคคีธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50723 E1508990            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกสมบูรณ์นอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50724 E1508991            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนผึ งโดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50725 E1508992            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแก่งโดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50726 E1508993            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนพะทำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50727 E1508994            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดจอมแจ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50728 E1508995            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50729 E1508996            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำข่ำท่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50730 E1508997            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลจ ำป่ำหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50731 E1508998            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนพุเลียบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50732 E1508999            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลปรำสำททอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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50733 E150900             ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50734 E1509000            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหนองยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50735 E15090001           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบัวใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50736 E15090002           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลป่ำแฝก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50737 E15090003           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนควนรำษฎร์สำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50738 E15090004           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบำงเหลียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50739 E15090005           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยกรวด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50740 E15090006           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสหกรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50741 E15090007           ศูนย์พ ฒนำเด็กเล็กบ้ำนทองหลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50742 E15090008           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกระด่ีอ้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50743 E15090009           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดือน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50744 E1509001            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทุ่งโม่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50745 E15090010           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินฮำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50746 E15090011           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50747 E15090012           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลดอยสะเก็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50748 E15090013           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลกุดสิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50749 E15090014           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเหล่ำล้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50750 E15090015           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองสองห้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50751 E15090016           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนศรีสมเด็จ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50752 E15090017           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50753 E15090018           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50754 E15090019           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนไพบูลย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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50755 E1509002            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50756 E15090020           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสันติสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50757 E15090021           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสระตะเคียน-บ้ำนใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50758 E15090022           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโคกสูง-บุงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50759 E15090023           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโคกไม้งำม-โคกวัวนอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50760 E15090024           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหนองใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50761 E15090025           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนดินแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50762 E15090026           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50763 E15090027           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบำงลึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50764 E15090028           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองเนียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50765 E15090029           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50766 E1509003            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเอือดใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50767 E15090030           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนสร้ำงช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50768 E15090031           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนโคกกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50769 E15090032           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนหัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50770 E15090033           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลฝำยกวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50771 E15090034           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50772 E15090035           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดไก่เตี ย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50773 E15090036           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลสองห้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50774 E15090037           ศูนย์พัฒนำเด็กบ้ำนม่วงเตี ย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50775 E15090038           ศูนย์พัฒนำเด็กบ้ำนแพรกหำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50776 E15090039           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนปริก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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50777 E1509004            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดมงคลสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50778 E15090040           ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัสยิดอิกอมำติสสุนนะฮ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50779 E15090041           ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดล ำไพล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50780 E15090042           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลสระกระโจม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50781 E15090043           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเพ็กใหญ่และสระบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50782 E15090044           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50783 E15090045           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแสนคูณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50784 E15090046           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลห้วยโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50785 E15090047           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบูรพำสำขำนำเหล่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50786 E15090048           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบูรพำสำขำดอนโด่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50787 E15090049           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบูรพำสำขำห้วยยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50788 E1509005            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลทุ่งกล้วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50789 E15090050           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโพธ์ิศรีสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50790 E15090052           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสังขะเสนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50791 E15090053           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดทุ่งสว่ำงอำรมณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50792 E15090054           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโคกสว่ำงศรีทองมงคลกำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50793 E15090055           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสว่ำงโพธ์ิศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50794 E15090056           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโคกสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50795 E15090057           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเฉลียงลับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50796 E15090058           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50797 E15090059           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกกไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50798 E1509006            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.ดอนใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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50799 E15090060           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนปำกน  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50800 E15090061           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะนำวศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50801 E15090062           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยน  ำหนัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50802 E15090063           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยผำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50803 E15090064           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองพล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50804 E15090065           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองน  ำใส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50805 E15090066           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำมูลฮิ น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50806 E15090067           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดอนยำนำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50807 E15090068           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50808 E15090069           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนซับหินเพลิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50809 E1509007            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50810 E15090070           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองสะแกส่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50811 E15090071           ศูนยัพัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลท่ำทองใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50812 E15090072           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมัสยิดยำเม๊ียะอ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50813 E15090073           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมัสยิดเยำฮำรุนดีนียะห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50814 E15090074           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดต้นมะพร้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50815 E15090075           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนน  ำมุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50816 E15090076           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนพุชะนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50817 E15090077           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนปลำยดินสอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50818 E15090078           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50819 E15090079           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนซับหินเพลิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50820 E1509008            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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50821 E15090080           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองสะแกส่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50822 E15090081           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดนครเน่ืองเขต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50823 E15090082           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแก้งศรีสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50824 E15090083           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50825 E15090084           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกหม้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50826 E15090085           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกหม้อ (โรงเรียนบ้ำนเขำน้อย) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50827 E15090086           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กชุมชนวัดสมัยสุวรรณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50828 E15090087           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กอินทร์ศรัทธำรำษฎร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50829 E15090088           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเมืองสุพรรณบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50830 E15090089           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสุวรรณนำคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50831 E1509009            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนศิลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50832 E15090090           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสำมทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50833 E15090091           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสระประทุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50834 E15090092           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนภูแผงม้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50835 E15090093           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนเกษม หมู่ 8 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50836 E15090094           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดบำงไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50837 E15090095           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทุ่งน  ำใส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50838 E15090096           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดมำบอ ำมฤต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50839 E15090097           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสว่ำง หมู่ท่ี 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50840 E15090098           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนค่ำยลูกเสือ หมู่ท่ี  2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50841 E15090099           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเหล่ำหลวงใต้ หมู่ท่ี  11 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50842 E1509010            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนม่วงกุญชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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50843 E15090100           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสุวรรณำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50844 E15090101           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดนำงกว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50845 E15090102           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดหนองทำมใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50846 E15090103           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.ค ำเนียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50847 E15090104           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดธำตุสว่ำงโนนยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50848 E15090105           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดงเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50849 E15090106           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังบำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50850 E15090107           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทับเบิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50851 E15090108           ศูนย์พัฒนำเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดมุจจรินทำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50852 E15090109           ศูนย์พัฒนำเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดเพ่ิมวิลัยยำงเนียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50853 E1509011            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลเมืองไร่ขิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50854 E15090110           ศูนย์พัฒนำเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบุปผำนำสีนวล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50855 E15090111           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนท่ำเสียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50856 E15090112           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50857 E15090113           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดอนควำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50858 E15090114           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโพธ์ิน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50859 E15090115           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กตำดกลอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50860 E15090116           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวังขอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50861 E15090117           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กกกกล้วยนวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50862 E15090118           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดชัยมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50863 E15090119           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก.อบต.หนองแซง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50864 E1509012            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลบ้ำนเหล่ือม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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50865 E15090120           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กอนุบำล 3 ขวบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50866 E15090121           ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้ำนกว้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50867 E15090122           ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดปัจฉิมวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50868 E15090123           ศูนย์พัฒนำเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ่อทองรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50869 E15090124           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนควนโส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50870 E15090125           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50871 E15090126           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพะแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50872 E15090127           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลเมืองเบตง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50873 E15090128           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดคลอง 18 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50874 E15090129           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสุเหร่ำคลอง 18 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50875 E1509013            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโพธ์ิงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50876 E15090130           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมัสยิดยำมิอุ้ลคอยรอต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50877 E15090131           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดพุทธอุดมวิหำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50878 E15090132           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลหนองไข่น  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50879 E15090133           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลหนองไข่น  ำ แห่งท่ี 2 (บ้ำนกระโดน) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50880 E15090135           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโฉลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50881 E15090136           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลด่ำนขุนทด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50882 E15090137           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนโนนมำลัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50883 E15090138           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดอัมพวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50884 E15090139           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนโศกนำค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50885 E1509014            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดกระทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50886 E15090140           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสุทธำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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50887 E15090141           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินเหล็กไฟ (บ้ำนตำหล่ ำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50888 E15090142           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสงเปือย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50889 E15090143           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดชัยมงคลวนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50890 E15090144           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50891 E15090145           ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดอุดมธัญญำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50892 E15090146           ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดมะลิวัลย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50893 E15090147           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลแม่กุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50894 E15090148           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำเลิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50895 E15090149           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดผดุงธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50896 E1509015            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดหนองน  ำขุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50897 E15090150           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50898 E15090151           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโพธ์ิศรี ข. ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50899 E15090152           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดรัตนโกสินทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50900 E15090153           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมัสยิดเร่ำร่อตุลอิสลำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50901 E15090154           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบ่อหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50902 E15090155           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนวังกอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50903 E15090156           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนก่ิวลม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50904 E15090157           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนขุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50905 E15090158           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำฟ่อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50906 E15090159           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแม่ลำยเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50907 E1509016            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนจะหลวย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50908 E15090160           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนพุย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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50909 E15090161           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแม่ลำยใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50910 E15090162           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเตียนอำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50911 E15090163           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กระเบำะไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50912 E15090164           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนปรือวำยใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50913 E15090165           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองโพรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50914 E15090166           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเนิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50915 E15090167           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดอยน  ำเพียงดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50916 E15090168           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลหนองสองห้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50917 E15090169           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50918 E1509017            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองไหล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50919 E15090170           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลหนองบัวโคก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50920 E15090171           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50921 E15090172           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนลิ นฟ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50922 E15090175           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองโสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50923 E15090176           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนหนองม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50924 E15090177           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนน  ำคลุ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50925 E15090178           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโปร่งพรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50926 E15090179           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลท่ำแพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50927 E1509018            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทุ่งขุนใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50928 E15090180           ศูนย์พัฒนำเด็กก่อนเกณฑ์มัสยิดบ้ำนปลักหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50929 E15090181           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลชัยวำรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50930 E15090182           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนร่องคันแยงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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50931 E15090183           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50932 E15090184           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50933 E15090185           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสว่ำงพิชัยกุดท่ำลือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50934 E15090186           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50935 E15090187           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50936 E15090188           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหินแตก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50937 E15090189           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองสองห้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50938 E1509019            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองขอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50939 E15090190           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโนนแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50940 E15090191           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดนครเน่ืองเขต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50941 E15090192           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50942 E15090193           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกองเกวียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50943 E15090194           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเตง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50944 E15090195           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดแหลมโตนด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50945 E15090196           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนท่ำมะปรำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50946 E15090197           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนิคม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50947 E15090198           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดรัตนวรำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50948 E15090199           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนท่ำชะมวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50949 E1509020            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกุลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50950 E15090200           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทุ่งเค่ียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50951 E15090201           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเนินนิมิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50952 E15090202           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนช่องเขำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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50953 E15090203           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกล่ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50954 E15090204           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเหล่ำยูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50955 E15090205           ศูนย์พัฒนำเด็กบ้ำนหนองคูบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50956 E15090206           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนป่ำแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50957 E15090207           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนพล ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50958 E15090208           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนป่ำเลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50959 E15090209           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50960 E1509021            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดงหมู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50961 E15090210           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดเจริญอัมพวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50962 E15090211           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดอัมพวันบ้ำนวังม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50963 E15090212           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยแร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50964 E15090213           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโสกนำค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50965 E15090214           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50966 E15090215           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบึงบูรพำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50967 E15090216           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนภูเขำทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50968 E15090217           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50969 E15090219           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำข้ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50970 E1509022            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกรด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50971 E15090220           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปะหลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50972 E15090221           ศูนย์อมรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้ำนหนองห้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50973 E15090223           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำหำดยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50974 E15090224           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโพนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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50975 E15090225           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดอนยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50976 E15090226           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนท่ำโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50977 E15090227           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลบ้ำนแปรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50978 E15090228           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลบึงวิชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50979 E15090229           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50980 E1509023            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดงส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50981 E15090230           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเกำะไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50982 E15090231           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองฮี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50983 E15090232           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50984 E15090233           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดงดิบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50985 E15090234           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดงแถบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50986 E15090235           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโพนแพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50987 E15090236           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบะไห ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50988 E15090237           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกะลำเส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50989 E15090238           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำห้วยแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50990 E15090239           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กชุมชนนำมน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50991 E1509024            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบ่อพยอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50992 E15090240           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำโต๊ะหมิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50993 E15090241           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลบ้ำนบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50994 E15090242           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนโคกระกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50995 E15090243           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลบ้ำนฝำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50996 E15090244           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่ืนชม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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50997 E15090245           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50998 E15090246           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
50999 E15090247           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบ่อลิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51000 E15090248           ศูนย์พัฒำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช้ำงเผือก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51001 E15090249           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลเพ็ญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51002 E1509025            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองเขนง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51003 E15090250           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลทุ่งหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51004 E15090251           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลเมืองเก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51005 E15090252           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโคกสิงห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51006 E15090253           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสระกุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51007 E15090254           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศิริมงคลเสม็ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51008 E15090255           ศูนย์พัฒนำเด็กบ้ำนหนองหัวควำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51009 E15090256           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนตำมำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51010 E15090257           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลปลำยบำงวัดสิงห์ (แจ่มช่ืนวิทยำคม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51011 E15090258           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลปลำยบำงวัดโคนอนรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51012 E15090259           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลปลำยบำงวัดโบสถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51013 E1509026            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กศรีอุทุมพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51014 E15090260           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลปลำยบำงวัดอุบลวนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51015 E15090261           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลปลำยบำง (วัดศรีประวัติ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51016 E15090262           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลปลำยบำงวัดสุนทรธรรมิกำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51017 E1509027            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลนำข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51018 E1509028            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดอัมพวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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51019 E1509029            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบูรพำห้วยยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51020 E15090290           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำท่ำมเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51021 E15090291           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนหนองฮำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51022 E15090292           ศูนย์พฒนำเด็กเล็กบ้ำนสร้ำงเม็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51023 E15090293           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหัวงัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51024 E15090294           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสงเปลือย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51025 E15090295           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดงสวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51026 E15090296           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเหล่ำงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51027 E15090297           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสุวรรณวำรีหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51028 E15090298           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51029 E15090299           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดำวโด่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51030 E1509030            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกย่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51031 E15090300           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนปำกลัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51032 E15090301           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลขำมป้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51033 E15090302           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลโนนศิลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51034 E15090303           ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดหำฤทธำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51035 E15090304           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำอินทร์แปลง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51036 E15090305           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนค ำปลำฝำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51037 E15090306           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดบ้ำนพรำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51038 E15090307           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดบ้ำนแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51039 E15090308           ศูนย์พัฒนำเด็กวัดชัยมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51040 E15090309           ศูนย์พัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด็กหนองแซง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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51041 E1509031            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนรำงหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51042 E15090310           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไทรขึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51043 E15090311           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนควนยอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51044 E15090312           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51045 E15090313           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนภูฮัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51046 E15090314           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนค ำขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51047 E15090315           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนไทรทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51048 E15090316           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51049 E15090317           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสำริกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51050 E15090318           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งสมอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51051 E15090319           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนภูนก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51052 E1509032            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดอนเตำอิฐ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51053 E15090320           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดงย่ำปำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51054 E15090321           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเขำสำมสิบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51055 E15090322           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเนินตะแบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51056 E15090323           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกมะกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51057 E15090324           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเก้ำหลัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51058 E15090325           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดส ำนักคร้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51059 E15090326           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51060 E15090327           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดอินทำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51061 E15090328           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบำงไก่เถ่ือน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51062 E15090329           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กชุมชนวัดโคกเข็ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

51063 E1509033            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลบ้ำนเหล่ือม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51064 E15090330           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51065 E15090331           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลพยัคฆภูมิพิสัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51066 E15090332           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51067 E15090333           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51068 E15090334           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบำงประสิทธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51069 E15090335           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีสวำทด์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51070 E15090336           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดยำงสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51071 E15090337           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51072 E15090338           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัยเตำะแตะบ้ำนศุภชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51073 E15090339           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคึมชำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51074 E1509034            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลไชยมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51075 E15090340           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กขุนพัดเพ็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51076 E15090341           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแครำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51077 E15090342           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองปรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51078 E15090343           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองผักแว่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51079 E15090344           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกไพล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51080 E15090345           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเจริญสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51081 E15090346           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทดวงสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51082 E15090347           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนใหม่ไทยถำวร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51083 E15090348           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51084 E15090349           ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสุทธำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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51085 E15090350           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองมะงง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51086 E15090351           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนค ำบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51087 E15090352           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนค ำม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51088 E15090353           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลเมืองแม่ฮ่องสอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51089 E15090354           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโพธำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51090 E15090355           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนควนชิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51091 E15090356           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนทุ่งใคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51092 E15090357           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดปำกควน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51093 E15090358           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51094 E15090359           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกขำมโนนสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51095 E1509036            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลตลำดนิคมปรำสำท ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51096 E15090360           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลวังเพ่ิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51097 E15090361           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนน  ำผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51098 E15090362           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51099 E15090363           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51100 E15090364           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแม่ดอกแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51101 E15090365           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโพธ์ิทองเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51102 E15090366           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนก่ิวแล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51103 E15090367           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดปทุมสรำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51104 E15090368           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลริม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51105 E15090369           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51106 E1509037            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองตำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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51107 E15090370           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกวดโคกสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51108 E15090371           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนน  ำลอดน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51109 E15090372           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยชัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51110 E15090373           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตล่ิงชัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51111 E15090374           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนตล่ิงชัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51112 E15090375           ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ำมัสยิดมูซอลลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51113 E15090376           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศีรษะทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51114 E15090377           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51115 E15090378           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเหล่ำใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51116 E15090379           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำคอเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51117 E1509038            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51118 E15090380           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยฝำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51119 E15090381           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดแม่ป่ำไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51120 E15090382           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแม่ลำยดวงจันทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51121 E15090383           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลสวนแตง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51122 E15090384           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดอนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51123 E15090385           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดเนินพระปรำงค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51124 E15090386           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำห้วยแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51125 E15090387           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กชุมชนนำมน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51126 E15090388           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทุ่งหงำว เทศบำลต ำบลหงำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51127 E15090389           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51128 E1509039            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยงำช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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51129 E15090390           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีนวลเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51130 E15090391           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดหนองโสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51131 E15090392           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสมศรีบูรพำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51132 E15090393           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลสิริเวียงชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51133 E15090394           ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดท่ำสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51134 E15090395           ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ำมัสยิดท่ำสูงบน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51135 E15090396           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสระบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51136 E15090397           ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ำมัสยิดหน้ำทับ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51137 E15090398           ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ำมัสยิดยำมำลุดดีน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51138 E15090399           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบำงตง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51139 E1509040            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนน  ำลัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51140 E15090401           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51141 E15090402           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกกแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51142 E15090403           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51143 E15090404           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนอุ่มไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51144 E15090405           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51145 E15090406           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหินลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51146 E15090407           E1509040749000000 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51147 E15090408           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกะตะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51148 E15090409           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กตะพังคลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51149 E1509041            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนซับสีทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51150 E15090410           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดบำงสำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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51151 E15090411           ศูนย์พัมนำเด็กเล็กวัดญำณรังษำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51152 E15090412           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดนีลรำษฎร์ศรัทธำบ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51153 E15090413           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสิทธิสุนทรอุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51154 E15090414           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลเวียงเทิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51155 E15090415           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลบ้ำนลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51156 E15090416           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองบัวใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51157 E15090417           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองไผ่ล้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51158 E15090418           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51159 E15090419           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจันอัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51160 E1509042            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนลำดน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51161 E15090420           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกกดู่-ห้วยเหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51162 E15090421           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโป่งป่ำติ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51163 E15090422           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนก ำพี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51164 E15090423           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนก่อไผ่โทน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51165 E15090424           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนในเขียว 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51166 E15090425           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนในเขียว 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51167 E15090426           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเก้ำกอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51168 E15090427           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กนำกั งพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51169 E15090428           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51170 E15090429           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบุตำโฮ-โนนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51171 E1509043            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนผำทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51172 E15090430           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนซับสะเดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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51173 E15090431           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนอังโกน- ห้วยทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51174 E15090432           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดอนตะหนิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51175 E15090433           ศุนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสระส่ีเหล่ียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51176 E15090434           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนตลุกพลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51177 E15090435           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองปรือโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51178 E15090436           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแพรกซ้ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51179 E15090437           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดพุทธรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51180 E15090438           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดไชยคงคำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51181 E15090439           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดเวฬุวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51182 E1509044            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกกจ่ัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51183 E15090440           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศิริธรรมำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51184 E15090441           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทุ่งศรีทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51185 E15090442           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำค ำน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51186 E15090443           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนค ำเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51187 E15090444           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51188 E15090446           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กห้วยมุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51189 E15090447           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนอู่มำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51190 E15090448           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคลองหำ-นำเตรียะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51191 E15090449           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทุ่งคำเกรียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51192 E1509045            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโป่งเจ็ดหัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51193 E15090450           ศูนย์พั ฒนำเด็กเล็กวสุนธรำภิวัฒก์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51194 E15090451           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กศรีเวียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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51195 E15090452           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กลมโชย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51196 E15090453           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนไสใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51197 E15090454           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบำงบอนใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51198 E15090455           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51199 E15090456           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51200 E15090457           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีวำรีน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51201 E15090458           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเอื ออำทรสุวรรณภูมิ1 (วัดศรีวำรีน้อย) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51202 E15090459           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลนำบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51203 E1509046            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกกระชำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51204 E15090460           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลวังไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51205 E15090461           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนสง่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51206 E15090462           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51207 E15090463           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลบ้ำนฝำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51208 E15090464           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51209 E15090465           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดเทพำกร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51210 E15090466           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดตะคลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51211 E15090467           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยน  ำขุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51212 E15090468           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนส่ีหลัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51213 E15090469           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนขำแหย่งพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51214 E1509047            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสำยโท 9 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51215 E15090470           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนอำข่ำป่ำกล้วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51216 E15090471           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนลำบำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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51217 E15090472           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนจะลอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51218 E15090473           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสำมัคคีเก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51219 E15090474           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนป่ำซำงนำเงิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51220 E15090475           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนป่ำยำงลำหู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51221 E15090476           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสวนป่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51222 E15090477           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนป่ำซำงแสนสุดแดน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51223 E15090478           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51224 E15090479           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลทุ่งหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51225 E1509048            ศูนย์พัฒนำเด็กเบ้ำนสำยโท 12 กลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51226 E15090480           ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสว่ำงอำรมณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51227 E15090481           ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสว่ำงศรีมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51228 E15090482           ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีสว่ำง(สำขำโนนส ำรำญ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51229 E15090483           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนไหล่ธำตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51230 E15090484           ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีมงคล (สำขำสมสะอำด) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51231 E15090485           ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51232 E15090486           ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีสว่ำง (สำขำไทรงำม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51233 E15090487           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนค้อน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51234 E15090488           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนระกำศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51235 E15090489           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กตลำดบำงพลีน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51236 E1509049            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสุธรรมรังษีคีรีวนำวำส (วัดตำลเด่ียว) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51237 E15090490           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดกุดเมืองฮำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51238 E15090491           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนยำงเครือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

51239 E15090492           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนยำงชุมใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51240 E15090493           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเจริญผล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51241 E15090494           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนมำบมะขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51242 E15090495           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแม่สอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51243 E15090496           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนท่ำช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51244 E15090497           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบึงหล่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51245 E15090498           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนชัยมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51246 E15090499           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนยำงเลียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51247 E1509050            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกุลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51248 E15090500           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเขำน  ำเพชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51249 E15090501           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่ืนชม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51250 E15090502           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนพังเทียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51251 E15090503           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กอนุบำลสำมขวบชำยพะเนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51252 E15090504           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กอนุบำลสำมขวบชำยพะเนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51253 E15090505           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองกก อ ำเภอพระทองค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51254 E15090506           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทองหลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51255 E15090507           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51256 E15090508           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนควนพัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51257 E15090509           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัยเตำะแตะ อบต.เชียรใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51258 E1509051            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลสมเด็จ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51259 E15090510           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลหนองพอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51260 E15090511           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเมืองหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

51261 E15090512           E1509051233000000 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51262 E15090513           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองสะมอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51263 E15090514           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนอ้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51264 E15090515           E1509051533000000 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51265 E15090516           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองจอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51266 E15090519           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดป่ำไทรงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51267 E1509052            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดลำดบัวหลวง (สหมิตรศึกษำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51268 E15090520           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสระแก้ววนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51269 E15090521           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดรัตนคงคำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51270 E15090522           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดพนังม่วงวนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51271 E15090523           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดท่ำแขกวนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51272 E15090524           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดทุ่งสว่ำงสุทธำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51273 E15090525           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดใหม่วิเวกประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51274 E15090526           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองเหม้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51275 E15090527           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลเจดีย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51276 E15090528           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนด่ำนปรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51277 E15090529           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคลองใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51278 E1509053            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวิทยำนนท์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51279 E15090530           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนไสเลียบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51280 E15090531           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนท่ำโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51281 E15090532           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนประชำสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51282 E15090533           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนควนตะแบก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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51283 E15090534           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเกำะยวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51284 E15090535           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กแห่งท่ี 1 (กุดตำด ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51285 E15090536           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กแห่งท่ี 2 (หนองยำง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51286 E15090537           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กแห่งท่ี 3 (มำบลำน) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51287 E15090538           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหมู่ท่ี 1 บ้ำนวังเลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51288 E15090539           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหมู่ท่ี 2 บ้ำนหัวฝำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51289 E1509054            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดตรีพำรำสีมำเขต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51290 E15090540           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหมู่ท่ี 3 บ้ำนวังม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51291 E15090541           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหมู่ท่ี 5 บ้ำนโคกสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51292 E15090542           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหมู่ท่ี 7 บ้ำนโคกรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51293 E15090543           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหมู่ท่ี 8 บ้ำนพรประเสริฐ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51294 E15090544           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหมู่ท่ี 9  วัดวังประทุมพัฒนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51295 E15090545           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหมู่ท่ี 15 บ้ำนโป่งศรีโทน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51296 E15090546           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดจันทรำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51297 E15090547           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดธำตุเจดีย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51298 E15090548           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดเฉลียงทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51299 E15090549           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสงป่ำเปือย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51300 E1509055            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสีสุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51301 E15090550           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลนครพระนครศรีอยุธยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51302 E15090551           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำคู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51303 E15090552           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบำงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51304 E15090553           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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51305 E15090554           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองบัวหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51306 E15090555           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกกระบือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51307 E15090556           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนวังสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51308 E15090557           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51309 E15090558           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหิงห้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51310 E15090559           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลสุขส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51311 E1509056            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51312 E15090560           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51313 E15090561           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51314 E15090562           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51315 E15090563           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวังไคร้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51316 E15090564           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแม่ประจันต์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51317 E15090565           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสว่ำงอำรมณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51318 E15090566           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบูรพำโคกเครือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51319 E15090567           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโพธ์ิศรีท่ำงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51320 E15090568           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนช่องช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51321 E15090569           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนควนเนียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51322 E1509057            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดงส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51323 E15090570           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนหนองหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51324 E15090571           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดวังหีบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51325 E15090572           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดเขำกลำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51326 E15090573           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโค้งไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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51327 E15090574           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนวังโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51328 E15090575           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเนินสำธำรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51329 E15090576           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดวังหีบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51330 E15090577           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดเขำกลำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51331 E15090578           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51332 E15090579           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลบ่อพลอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51333 E1509058            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบ่อพยอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51334 E15090580           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก้อนแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51335 E15090581           ศูนย์พัฒนำเด็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดกระทิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51336 E15090582           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนฮ่องห้ำหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51337 E15090583           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแม่สะลัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51338 E15090584           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองขี นกยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51339 E15090585           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต้นแบบองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่นำวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51340 E15090586           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51341 E15090587           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยจันสี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51342 E15090588           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยม่วงนอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51343 E15090589           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสีลำอำสน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51344 E1509059            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองเขนง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51345 E15090590           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยป่ำกล้วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51346 E15090591           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนฮ่องถ่อนพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51347 E15090592           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51348 E15090593           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสันเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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51349 E15090594           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแม่เมืองน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51350 E15090595           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลโคกกลอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51351 E15090596           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนอุดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51352 E15090597           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51353 E15090598           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลสำกเหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51354 E15090599           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดอนกลอยศรีวิไล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51355 E1509060            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กศรีอุทุมพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51356 E15090600           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำยม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51357 E15090601           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหว้ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51358 E15090602           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนตำล-ดงยำงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51359 E15090603           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองบัวสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51360 E15090604           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดธรรมปัญญำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51361 E15090605           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนยำงแหลม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51362 E15090606           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเนินประดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51363 E15090607           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองกก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51364 E15090608           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนปำกคลองเรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51365 E15090609           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลทัพทัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51366 E1509061            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเซโดซำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51367 E15090610           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสระแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51368 E15090611           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโพธ์ิศรีใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51369 E15090612           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสถำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51370 E15090613           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสุขัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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51371 E15090614           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51372 E15090615           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคลองชะอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51373 E15090616           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดป่ำพระเจ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51374 E15090617           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนรำงหำงม้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51375 E15090618           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองสรวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51376 E15090619           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนกกบำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51377 E1509062            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแม่ตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51378 E15090620           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนนำโฮง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51379 E15090621           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนถ่อนค ำหวด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51380 E15090622           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51381 E15090623           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโรงเรียนบ้ำนห้วยปลำโดศรีสำมำรถ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51382 E15090624           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดหนองสองห้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51383 E15090625           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดไกรรำษฎร์มงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51384 E15090626           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนปอพำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51385 E15090627           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสันติสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51386 E15090628           ศูนย์พ ฒนำเด็กเล็กเช่ียวเหลียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51387 E15090629           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดประสำทนิกร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51388 E1509063            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนพุยใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51389 E15090630           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโบสถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51390 E15090631           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดท่ำชุมนุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51391 E15090632           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลบ่อโพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51392 E15090633           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรังงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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51393 E15090634           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองโบสถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51394 E15090635           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองทองล่ิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51395 E15090636           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลหัวตะพำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51396 E15090637           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนป่ำข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51397 E15090638           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสันผักฮี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51398 E15090639           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนเทศบำลบ้ำนสมอโพรง(ญำณวิลำสอุทิศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51399 E1509064            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเฮำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51400 E15090640           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทับใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51401 E15090641           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคลองปำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51402 E15090642           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนพรุหวำยน  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51403 E15090643           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนควนเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51404 E15090644           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทับเก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51405 E15090645           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเขำสำมยอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51406 E15090646           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กห้วยร่วม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51407 E15090647           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองสนวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51408 E15090648           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองสองห้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51409 E15090649           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคอนกำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51410 E1509065            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแม่หงำนหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51411 E15090650           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดค้อทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51412 E15090651           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดนำรังกำวรำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51413 E15090652           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51414 E15090653           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดขันเงิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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51415 E15090654           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเสริมชัยศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51416 E15090655           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดอรุณรังษีวรำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51417 E15090656           ศูนย์เด็กเล็กบ้ำนนำพระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51418 E15090657           ศูนย์เด็กเล็กบ้ำนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51419 E15090658           ศูนย์เด็กเล็กวัดโพธ์ิชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51420 E15090659           ศูนย์เด็กเล็กบ้ำนตำลน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51421 E1509066            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนพุย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51422 E15090660           ศูนย์เด็กเล็กบ้ำนตำลใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51423 E15090661           ศูนย์เด็กเล็กต ำบลบ่อพลอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51424 E15090662           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำพรุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51425 E15090663           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กอง์กำรบริหำรส่วนต ำบลละลมใหม่พัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51426 E15090664           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กดำวลูกไก่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51427 E15090665           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กลูกประดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51428 E15090666           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนขำมเตี ย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51429 E15090667           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดงบัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51430 E15090668           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดสัมมำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51431 E15090669           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนหนองไก่ขัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51432 E1509067            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกอกน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51433 E15090670           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดไผ่สำมเกำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51434 E15090671           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลเขำขลุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51435 E15090672           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสันแกลลอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51436 E15090673           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแม่ระมำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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51437 E15090674           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลเจดีย์แม่ครัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51438 E15090675           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองระเวียง หมู่ท่ี6 บ้ำนหนองระเวียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51439 E15090676           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลเมืองชุมแพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51440 E150906764          ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลเมืองชุมแพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51441 E15090677           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลดงเมืองแอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51442 E15090678           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนย่ำนอุดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51443 E15090679           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนภูผำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51444 E1509068            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนอ่ีเล่ียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51445 E15090680           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนพรุขี กำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51446 E15090681           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดตำโกย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51447 E15090682           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโคกสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51448 E15090683           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนโนนยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51449 E15090684           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองปลำหมอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51450 E15090685           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดร่องแซง (กุลไพศำลวิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51451 E15090686           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองปลำหมอ (วัดหนองปลำกะด่ี) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51452 E15090687           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลไทรโยค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51453 E15090688           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทุ่งก้ำงย่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51454 E15090689           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกกแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51455 E1509069            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51456 E15090690           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกกแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51457 E15090691           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหินลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51458 E15090692           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสระพังทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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51459 E15090693           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่องแค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51460 E15090694           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสระประทุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51461 E15090695           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองไม้แดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51462 E15090696           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโป่งสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51463 E15090697           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเขำสระนำงสรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51464 E15090698           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยน  ำขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51465 E15090699           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนป่ำกล้วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51466 E1509070            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลเมืองเก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51467 E15090700           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเล่ำลือเก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51468 E15090701           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนศักด์ิเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51469 E15090702           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนชัยชนะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51470 E15090703           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนประกอบสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51471 E15090704           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเจริญพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51472 E15090705           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51473 E15090706           ศุนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนป่ำสน-ค ำอุดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51474 E15090707           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนป่ำเตี ย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51475 E15090708           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกกข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51476 E15090709           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51477 E1509071            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนเกณฑ์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงอีจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51478 E15090710           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกก่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51479 E15090711           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดินแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51480 E15090712           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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51481 E15090713           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหนองบัวบำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51482 E15090714           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยปู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51483 E15090715           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดท่ำตอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51484 E15090716           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดแก่งทรำยมูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51485 E15090717           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนท่ำมะแกง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51486 E15090718           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนใหม่หมอกจ๋ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51487 E15090719           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยศำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51488 E1509072            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนเกณฑ์วัดบ้ำนดงบัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51489 E15090720           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยส้ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51490 E15090721           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเมืองงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51491 E15090722           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนผำใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51492 E15090723           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสุขฤทัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51493 E15090724           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดวิเศษสรรพคุณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51494 E15090725           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีทรำยทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51495 E15090726           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหินตั งโคกกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51496 E15090727           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนข้ำวสำรกุดเข็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51497 E15090728           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนเขำช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51498 E15090729           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดรำษฎร์สมำนฉันท์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51499 E1509073            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสุวรรณเขต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51500 E15090730           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดพิบูลวนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51501 E15090731           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบำงประแดง (สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนใหม่) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51502 E15090732           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ขวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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51503 E15090733           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหินส่ิว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51504 E15090734           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสมสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51505 E15090735           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51506 E15090736           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกุดคอก่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51507 E15090737           ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดอินทำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51508 E15090738           ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดเขมิยำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51509 E15090739           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กดวัดเชิงแตระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51510 E1509074            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนพรสันติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51511 E15090740           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กดวัดท้ำยส ำเภำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51512 E15090741           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนไสใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51513 E15090742           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลหนองปลำไหล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51514 E15090743           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเล็กวัดหนองเกตุใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51515 E15090744           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยขวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51516 E15090745           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทันสมัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51517 E15090747           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหนองไม้แดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51518 E15090748           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโป่งสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51519 E15090749           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเขำสระนำงสรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51520 E1509075            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสุพรรณแสงศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51521 E15090750           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแม่หละยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51522 E15090751           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยนกกก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51523 E15090752           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกำมำผำโด้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51524 E15090753           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนพะตี หม่อโจ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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51525 E15090754           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทีจื อหล่อคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51526 E15090755           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนพะน๊อคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51527 E15090756           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลเนินมะปรำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51528 E15090757           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสะอำดสมศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51529 E15090758           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสว่ำงอำรมณ์จิกงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51530 E15090759           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโพธ์ิทองสงเปลือย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51531 E1509076            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนค ำสง่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51532 E15090760           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสว่ำงดอนแก้วโนนค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51533 E15090761           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโพธ์ิศรีหัวแฮด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51534 E15090762           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กอนุบำล 3 ขวบ บ้ำนแซงแหลม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51535 E15090763           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบึงโดน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51536 E15090764           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเขวำชี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51537 E15090765           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหัวโกรก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51538 E15090766           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหัวป้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51539 E15090767           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนวังเพ่ิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51540 E15090768           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนพญำเย็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51541 E15090769           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนซับใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51542 E1509077            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหัวดงยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51543 E15090770           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองยำง-ผ่ำนศึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51544 E15090771           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบัวลอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51545 E15090772           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลผำงำม 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51546 E15090773           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลผำงำม 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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51547 E15090774           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบัวโคก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51548 E15090775           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำอ่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51549 E15090776           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนดงชมภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51550 E15090777           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนจ ำปำทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51551 E15090778           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนท่ำช้ำงคล้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51552 E15090779           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนภูทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51553 E1509078            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดอนขี เหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51554 E15090780           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสว่ำงเกำะแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51555 E15090781           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดห้วยไคร้ศรัทธำธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51556 E15090782           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสว่ำงโนนงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51557 E15090783           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดวินัยสังวร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51558 E15090784           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดนำคหงษำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51559 E15090785           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหัวขัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51560 E15090786           ศูนย์พัฒนำเด็กต ำบลบ้ำนดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51561 E15090787           ศูนย์พัฒนำเด็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคำนหำม (ศูนย์เชำวน์วัศ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51562 E15090788           ศูนย์พัฒนำเด็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคำนหำม (ศูนย์วัดคำนหำม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51563 E15090789           ศูนย์พัฒนำเด็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคำนหำม (ศูนย์วัดโคกมะยม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51564 E1509079            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดงวัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51565 E15090790           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเมืองกื ด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51566 E15090791           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลชมภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51567 E15090792           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51568 E15090793           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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51569 E15090794           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโพธ์ิศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51570 E15090795           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนท่ำลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51571 E15090796           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนตำก่ิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51572 E15090797           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองหญ้ำขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51573 E15090798           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51574 E15090799           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโพนเพ็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51575 E1509080            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสมโภชน์จันทสำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51576 E15090800           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดจอมมะณีย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51577 E15090801           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำเหล่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51578 E15090802           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนทองค ำเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51579 E15090803           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนป่ำไม้โนนสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51580 E15090804           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกมะขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51581 E15090805           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51582 E15090806           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนมอญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51583 E15090807           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองผักหลอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51584 E15090808           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนแท่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51585 E15090809           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกุดข้ำวปุ้น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51586 E1509081            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนงำม-โนนอุดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51587 E15090810           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนชะโงม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51588 E15090811           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนชะโนด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51589 E15090812           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำโดน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51590 E15090813           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบุญเวทอุทยำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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51591 E15090814           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลก ำเนิดนพคุณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51592 E15090815           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนหนำมแท่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51593 E15090816           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51594 E15090817           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทุ่งใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51595 E15090818           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51596 E15090819           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนปะทำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51597 E1509082            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสองคอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51598 E15090820           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนร่องตำซุนห้วยไม้งำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51599 E15090821           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกระมอล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51600 E15090827           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสว่ำงโพธ์ิศรีทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51601 E15090828           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสว่ำงคงคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51602 E15090829           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีสุมังคลำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51603 E1509083            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสว่ำงวนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51604 E15090830           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสะอำดสมศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51605 E15090831           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51606 E15090832           ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสันติวิหำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51607 E15090833           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51608 E15090834           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51609 E15090835           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโพธำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51610 E15090836           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกลำงหมู่ท่ี 5 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51611 E15090837           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดอนตะโน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51612 E15090838           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนเขือง-โนนเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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51613 E15090839           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนขุมค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51614 E1509084            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนคูณ-โนนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51615 E15090840           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนช่องบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51616 E15090841           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนถ  ำน  ำลอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51617 E15090842           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโสภณประชำเทวำรุทธำรักษ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51618 E15090843           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนกล้วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51619 E15090844           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดคลองเข่ือน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51620 E15090845           ศูนย์พัฒนำเด็กบ้ำนค ำเมย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51621 E15090846           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลกันทรำรมย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51622 E15090847           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเหล่ำไฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51623 E15090848           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกุดเป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51624 E15090849           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลหนองบัวแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51625 E1509085            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสุทธำวำสสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51626 E15090850           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลปำกน  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51627 E15090853           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลแหลมงอบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51628 E15090854           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลส ำโรงพลัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51629 E15090855           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51630 E15090856           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเขำฝำชี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51631 E15090857           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบำงแก้วใน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51632 E15090858           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเกำะแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51633 E15090859           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองสรวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51634 E1509086            ศูนย์พัฒนำเด็กวัดสุเทพนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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51635 E15090860           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51636 E15090861           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนม่วงชุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51637 E15090862           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเขำคลัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51638 E15090863           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนวังขอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51639 E15090864           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคลองดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51640 E15090865           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคลองกระจัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51641 E15090866           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51642 E15090867           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนลิ นฟ้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51643 E15090868           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดินด ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51644 E15090869           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดผักขะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51645 E1509087            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำอุดม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51646 E15090870           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเมืองทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51647 E15090871           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลเมืองมำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51648 E15090872           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำไหม้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51649 E15090873           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคลองสินทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51650 E15090874           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมะลวน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51651 E15090875           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกโทก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51652 E15090876           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51653 E15090877           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดหนองพยอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51654 E15090878           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเขำพนมกำว-หนองนกยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51655 E15090879           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดป่ำแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51656 E1509088            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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51657 E15090880           ศูนย์พัฒนำเด็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเตำไห ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51658 E15090881           ศูนย์พัฒนำเด็กบ้ำนนำพัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51659 E15090882           ศูนย์พัฒนำเด็กบ้ำนคอนเลียบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51660 E15090883           ศูนย์พัฒนำเด็กบ้ำนหม้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51661 E15090884           ศูนย์พัฒนำเด็กบ้ำนคอนสวรรค์สินเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51662 E15090885           ศูนย์พัฒนำเด็กวัดศรีอุดมพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51663 E15090886           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนหนองเหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51664 E15090887           ศูนย์พัฒนำเด็กเทศบำลต ำบลไทรย้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51665 E15090888           ศูนย์พัฒนำเด็กบ้ำนเขำดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51666 E15090889           ศูนย์พัฒนำเด็กบ้ำนพุกระโดน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51667 E1509089            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศิริมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51668 E15090890           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51669 E15090891           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยปำกทอด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51670 E15090892           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหัวดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51671 E15090893           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองแฝก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51672 E15090894           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโชคชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51673 E15090895           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหันตรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51674 E15090896           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองบัวน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51675 E15090897           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนน  ำโจ้ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51676 E15090898           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดแจ้งบ้ำนแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51677 E15090899           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดอ ำนวยศรีบ้ำนจ้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51678 E1509090            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดอนมะขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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51679 E15090900           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลร่อนพิบูลย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51680 E15090901           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลพะโต๊ะ (โรงเรียนอนุบำลเทศบำล 1) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51681 E15090902           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินโคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51682 E15090903           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองตำอยู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51683 E15090904           ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสว่ำงนที ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51684 E15090905           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดวังทองธรรมิกำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51685 E15090906           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโคกสว่ำงวนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51686 E15090907           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสำมัคคีธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51687 E15090908           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดจอมแจ้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51688 E15090909           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีนวลบูรพำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51689 E1509091            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบ่อหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51690 E15090910           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งเตำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51691 E15090911           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหำดพริก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51692 E15090912           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแพรกแห้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51693 E15090913           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนควน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51694 E15090914           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพระพุทธ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51695 E15090915           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51696 E15090916           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสุธัญญำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51697 E15090917           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดถ  ำเอรำวัณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51698 E15090918           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดจอมมณี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51699 E15090919           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนไทยนิยม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51700 E1509092            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดอนตำเพชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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51701 E15090920           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองบำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51702 E15090921           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนพุถอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51703 E15090922           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลช้ำงเผือก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51704 E1509093            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลท่ำเด่ือ-มืดกำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51705 E15090934           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลซับสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51706 E15090935           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดนำกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51707 E15090936           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทองหลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51708 E15090937           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองชุมพล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51709 E15090938           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสว่ำงศรีทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51710 E15090939           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสว่ำงคงคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51711 E1509094            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสิงห์ทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51712 E15090940           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีสุมังคลำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51713 E15090941           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสะอำดสมศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51714 E1509095            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีสมัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51715 E1509096            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศิลำถำวร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51716 E1509097            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโสกก้ำนเหลือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51717 E1509098            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนสูงหนองสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51718 E1509099            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหินส่ิว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51719 E1509100            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดนำเวียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51720 E1509101            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดธัมมปติฏฐำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51721 E1509102            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเขืองน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51722 E1509103            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนใหม่สีทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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51723 E1509104            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองกุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51724 E1509105            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองกระทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51725 E1509106            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทุ่งมะสัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51726 E1509107            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดเดชสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51727 E1509108            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสระบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51728 E1509109            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโพธ์ิไทรสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51729 E1509110            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดใหม่นำแค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51730 E1509111            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนปำกน  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51731 E1509112            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองมะนำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51732 E1509113            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51733 E1509115            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกุดลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51734 E1509116            ศูนย์พัมนำเด็กเล็กบ้ำนแจนแลน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51735 E1509117            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองฟ้ำเล่ือน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51736 E1509118            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองฟ้ำเล่ือน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51737 E1509119            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดแจนแลนใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51738 E1509120            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดดงเย็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51739 E1509121            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51740 E1509122            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองกระโซ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51741 E1509123            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51742 E1509124            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดเหล่ำหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51743 E1509125            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดมงคลนิมิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51744 E1509126             ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลโนนฆ้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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51745 E1509127            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยปริก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51746 E1509128            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสุวรรณำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51747 E1509129            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51748 E1509130            ศูนย์อบรมเด็กเก่อนเกณฑ์ในวัดไตรมิตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51749 E1509131            ศูนย์อบรมเด็กเก่อนเกณฑ์ในวัดมณีสมบรูณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51750 E1509132            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกุดอีเฒ่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51751 E1509133            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนค ำเมย พรหมลิขิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51752 E1509134            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนค ำกุง กุงเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51753 E1509135            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนค ำค้อ พรนิมิตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51754 E1509136            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51755 E1509137            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองท่ม ค ำเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51756 E1509138            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหัวนำค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51757 E1509139            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ำมัสยิดคูประดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51758 E1509140            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ำมัสยิดเร๊ำะหม๊ะ (บ้ำนพ้อแดง) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51759 E1509141            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ำมัสยิดบ้ำนทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51760 E1509142            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดงติ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51761 E1509143            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลบ้ำนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51762 E1509144            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโกศลมัชฌิมำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51763 E1509145            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดจอมศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51764 E1509146            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51765 E1509147            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองบัวแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51766 E1509148            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโชคชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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51767 E1509149            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนส่ีแยกโนนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51768 E1509150            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51769 E1509151            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสุวรรณคีรีวงศ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51770 E1509152            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำแกน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51771 E1509153            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแก้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51772 E1509154            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำโสก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51773 E1509155            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองเรือทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51774 E1509156            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดเข่ืองกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51775 E1509157            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยลึก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51776 E1509158            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนพรุพี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51777 E1509159            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทุ่งคำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51778 E1509160            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบ่อมะม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51779 E1509161            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองงูเหลือม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51780 E1509162            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดโพธ์ิเกษตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51781 E1509163            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดคงคำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51782 E1509164            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดหัวส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51783 E1509165            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดมะค่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51784 E1509166            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดยวด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51785 E1509167            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนพนำวัลย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51786 E1509168            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนธำตุพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51787 E1509169            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยหำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51788 E1509170            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบนศรีวิไล-ห้วยหำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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51789 E1509171            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทุ่งนำงโอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51790 E1509172            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองเป้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51791 E1509173            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองซองแมว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51792 E1509174            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองสองห้อง หมู่ 10 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51793 E1509175            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะแกซ ำ ศูนย์ท่ี 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51794 E1509176            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้ำนสะแกซ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51795 E1509177            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำรภี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51796 E1509178            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนพะลอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51797 E1509179            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหินห่อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51798 E1509180            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกะลึง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51799 E1509181            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองผักแว่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51800 E1509182            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลโคกม้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51801 E1509183            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโพนเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51802 E1509184            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนธรรมละ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51803 E1509185            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหำดน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51804 E1509186            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสำวแห ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51805 E1509187            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเขำสะพำยแร้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51806 E1509188            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสนำมแย้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51807 E1509189            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนลอมคอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51808 E1509190            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองอรุณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51809 E1509191            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51810 E1509192            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทุ่งน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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51811 E1509193            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดหนองปรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51812 E1509194            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองอ้ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51813 E1509195            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองขี เห็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51814 E1509196            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนเบญจ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51815 E1509197            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทะเลชุบศร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51816 E1509198            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองผือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51817 E1509199            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนไผ่ขวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51818 E1509200            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดอนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51819 E1509201            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนรำงกะทุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51820 E1509202            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51821 E1509203            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กชุมชนบ้ำนค้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51822 E1509204            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีสว่ำงสร้ำงแสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51823 E1509205            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51824 E1509206            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนป่ำก้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51825 E1509207            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแสนสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51826 E1509208            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกเทียม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51827 E1509209            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลหนองลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51828 E1509210            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดห้วยส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51829 E1509211            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนกุดโคลน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51830 E1509212            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กอนุบำล 3 ขวบ โรงเรียนบ้ำนตำเป้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51831 E1509213            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยส ำรำญ บ้ำนครองสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51832 E1509214            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยส ำรำญ บ้ำนน  ำอ้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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51833 E1509215            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดสว่ำงโพธ์ิชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51834 E1509216            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดสว่ำงอรุณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51835 E1509217            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51836 E1509218            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลศำลำแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51837 E1509219            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองดินด ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51838 E1509220            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนขี เหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51839 E1509221            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยเสลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51840 E1509222            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนตำโอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51841 E1509223            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองหัวลิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51842 E1509224            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกุดแฮด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51843 E1509225            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51844 E1509226            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้ำนหนองสองหำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51845 E1509227            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกุดจิก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51846 E1509228            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51847 E1509229            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51848 E1509230            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสมสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51849 E1509231            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนแขมเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51850 E1509232            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดอนเสำโฮง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51851 E1509233            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดอนตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51852 E1509234            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดไผ่เกำะโพธ์ิงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51853 E1509235            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสว่ำงสุทธำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51854 E1509236            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีโนนเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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51855 E1509237            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดชัยชนะวิทยำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51856 E1509238            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกม่วงชุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51857 E1509239            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51858 E1509241            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโปร่งเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51859 E1509242            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโนนสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51860 E1509243            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนขอนกอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51861 E1509244            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำหนำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51862 E1509245            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนค ำชะอี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51863 E1509246            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนขอนขว้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51864 E1509247            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดดงเย็น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51865 E1509248            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลม่วงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51866 E1509249            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสร้ำงสะแบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51867 E1509250            ศุนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโนนสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51868 E1509251            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดมัชฌิมำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51869 E1509252            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กอนุบำลหนองแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51870 E1509253            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กทับกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51871 E1509254            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองประเสริฐ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51872 E1509255            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนเชียงค  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51873 E1509256            ศูนยพัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดก้อนแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51874 E1509257            ศูนยพัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนก้อนแก้วรำษฏร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51875 E1509258            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์นู้รุลมุฮำยีรีน ประจ ำมัสยิดกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51876 E1509259            ศูนย์พัฒนำเกเล็กเทศบำลต ำบลถนนใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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51877 E1509260            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสิงห์สะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51878 E1509261            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดถ  ำปลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51879 E1509262            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดนำสีนวล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51880 E1509263            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนยำงขี นก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51881 E1509264            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนค ำสมอ-หนองใหญ่(สุนทรวีรธรรม) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51882 E1509265            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนผักแว่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51883 E1509266            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโพนสิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51884 E1509267            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดก่อน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51885 E1509268            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสุคันธำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51886 E1509269            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51887 E1509270            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสมประสงค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51888 E1509271            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลบ้ำนยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51889 E1509272            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนทองอินทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51890 E1509273            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหัวหนอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51891 E1509274            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเหล่ำสวนกล้วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51892 E1509275            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนวังแข้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51893 E1509276            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำเตย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51894 E1509277            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51895 E1509278            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยวังปลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51896 E1509281            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำมะเขือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51897 E1509282            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51898 E1509283            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโพนสวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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51899 E1509284            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนไทรทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51900 E1509285            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51901 E1509286            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขวำไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51902 E1509287            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองสิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51903 E1509288            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดวังกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51904 E1509289            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสระทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51905 E1509290            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนหนองแขม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51906 E1509291            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในวัดชุมพลมณีรัตน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51907 E1509292            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนระโยงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51908 E1509293            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนตลำดไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51909 E1509294            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองกก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51910 E1509295            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนประทำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51911 E1509296            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดอนอีลุ่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51912 E1509297            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนไค้นุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51913 E1509298            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51914 E1509299            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดทุ่งสว่ำงโพธ์ิไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51915 E1509300            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฆะมัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51916 E1509301            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51917 E1509302            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรแหลมกลัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51918 E1509303            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนศิลำอำสน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51919 E1509304            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนค ำเหมือดแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51920 E1509305            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนค ำมะโฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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51921 E1509306            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองไฮ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51922 E1509307            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51923 E1509308            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51924 E1509309            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดงมะกรูด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51925 E1509310            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโนนสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51926 E1509311            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนโนนหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51927 E1509312            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดรัตนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51928 E1509313            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนหนองอ้อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51929 E1509314            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนน  ำปุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51930 E1509315            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสันติสุข ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51931 E1509316            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำอ้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51932 E1509317            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสบขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51933 E1509318            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนผำตั ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51934 E1509319            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนขุนก ำลัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51935 E1509320            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแสงไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51936 E1509321            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองขุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51937 E1509322            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลค้อทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51938 E1509323            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51939 E1509324            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดกุดผักตบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51940 E1509325            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดแก้งโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51941 E1509326            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51942 E1509327            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินโคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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51943 E1509328            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนทองอินทร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51944 E1509329            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหัวหนอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51945 E1509330            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเหล่ำสวนกล้วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51946 E1509331            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนวังแข้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51947 E1509332            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกุดหว้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51948 E1509333            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดกกต้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51949 E1509334            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51950 E1509335            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบำงไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51951 E1509336            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51952 E1509337            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดสนำมไชย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51953 E1509338            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชุมช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51954 E1509339            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กคุยลุมพุกโนนหนำมแท่งโนนสง่ำสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51955 E1509340            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนค ำเสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51956 E1509341            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดปทุมเทพวนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51957 E1509342            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กอ่ำวนำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51958 E1509343            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนฮี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51959 E1509344            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดอนหมำกมำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51960 E1509345            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดชุมแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51961 E1509346            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโพนไพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51962 E1509347            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดฉิมพลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51963 E1509348            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบูรพำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51964 E1509349            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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51965 E1509350            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้องตี ล้วนพูลผลำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51966 E1509351            ศูนย์พัฒนำเด้กเล็กบ้ำนบ้องตี ล่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51967 E1509352            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนท้ำยเหมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51968 E1509353            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทุ่งมะเซอย่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51969 E1509354            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51970 E1509355            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกุดฉิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51971 E1509356            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51972 E1509357            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำค ำใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51973 E1509358            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนป่ำข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51974 E1509359            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแสงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51975 E1509360            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนน  ำเกลี ยง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51976 E1509361            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลพุกร่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51977 E1509362            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดนำแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51978 E1509363            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบึงเหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51979 E1509364            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดอนนำงหงส์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51980 E1509365            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51981 E1509366            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองสะโน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51982 E1509367            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดอนนำงหงส์ท่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51983 E1509368            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กค ำบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51984 E1509369            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดงหมูชัยเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51985 E1509370            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำล้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51986 E1509371            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดงเย็นพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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51987 E1509372            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดวังกะพี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51988 E1509373            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดท่ำทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51989 E1509374            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนวังโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51990 E1509375            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้ำนซ ำสะกวยน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51991 E1509376            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้ำนหมำกแหน่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51992 E1509377            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้ำนน  ำขุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51993 E1509378            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนตำเอ็ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51994 E1509379            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนรุ่งตะวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51995 E1509380            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนโฮม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51996 E1509381            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลหนองม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51997 E1509382            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหำดใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51998 E1509383            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคลองตำล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
51999 E1509384            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดงสมอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52000 E1509385            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลแหลมสัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52001 E1509386            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงก่อ1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52002 E1509387            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงก่อ2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52003 E1509388            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงก่อ3 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52004 E1509389            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสถิตโพธำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52005 E1509390            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนขี ตุ่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52006 E1509391            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองกก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52007 E1509392            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลปำกแพรก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52008 E1509393            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนเหล่ำโพนงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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52009 E1509394            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองค ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52010 E1509395            ศูนย์อนุบำล3 ขวบโรงเรียนบ้ำนโนนสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52011 E1509396            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศิริแก้วมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52012 E1509397            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดแสงอรุณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52013 E1509398            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดทรำยเขำทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52014 E1509399            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนวังบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52015 E1509400            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสุวรรณคีรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52016 E1509401            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนป่ำติ วพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52017 E1509402            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหินเหิบ หินกอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52018 E1509403            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแหลมทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52019 E1509404            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.วำนรนิวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52020 E1509405            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนปลำหลำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52021 E1509406            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดใหม่แสงอุทัยสำมัคคี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52022 E1509407            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโพธ์ิชัยหนองซองแมว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52023 E1509408            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีชมช่ืน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52024 E1509409            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดเวฬุวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52025 E1509410            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสุคันธำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52026 E1509411            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52027 E1509412            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสมประสงค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52028 E1509413            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนไร่ไถอัฏฐธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52029 E1509414            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนเพชรเจริญพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52030 E1509415            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนรำมรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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52031 E1509416            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหินแฮ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52032 E1509417            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโพนแดงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52033 E1509418            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโพธ์ิชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52034 E1509419            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเหล่ำหมี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52035 E1509420            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52036 E1509421            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำซิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52037 E1509422            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำยอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52038 E1509423            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองหอย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52039 E1509424            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำคู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52040 E1509425            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีบุญเรือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52041 E1509426            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนน  ำบ่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52042 E1509428            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนศรีเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52043 E1509429            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสังคำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52044 E1509430            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดรำษฎร์บ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52045 E1509431            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนปำกดงส่งเสริมธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52046 E1509432            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนหนองขุ่นเหล่ำหลักวิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52047 E1509433            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนชัยศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52048 E1509434            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองขี ม้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52049 E1509435            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52050 E1509436            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52051 E1509437            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดหนองม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52052 E1509438            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดหนองไผ่น้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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52053 E1509439            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนป่ำกอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52054 E1509440            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กจอมศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52055 E1509441            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโพนตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52056 E1509442            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กจ ำปำศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52057 E1509443            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กจ ำปำทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52058 E1509444            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กดอนข้ำวหลำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52059 E1509445            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดหนองแคนสุนทรำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52060 E1509446            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโพธ์ิชัย ม.3 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52061 E1509447            ศูนย์พัมนำเด็กเล็กวัดโพธ์ิชัย ม.9 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52062 E1509448            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีส ำรำญจิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52063 E1509449            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนไร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52064 E1509450            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบูรพำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52065 E1509451            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนปฏิรูป ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52066 E1509452            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองบำท้ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52067 E1509453            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโพธ์ิชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52068 E1509454            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลพนมสำรคำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52069 E1509455            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52070 E1509456            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดรมณีย์กูฏำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52071 E1509457            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองหลุมพอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52072 E1509458            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52073 E1509459            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมัสยิดสังคมอิสลำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52074 E1509460            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนช่องไม้ด ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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52075 E1509461            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลนครไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52076 E1509462            ศูนย์พัฒนำเด็กโรงเรียนตะพังคลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52077 E1509463            ศูนย์พัฒนำเด็กโรงเรียนวัดนีลรำษฎ์ศรัทธำบ ำรุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52078 E1509464            ศูนย์พัฒนำเด็กโรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52079 E1509465            ศูนย์พัฒนำเด็กโรงเรียนวัดบำงสำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52080 E1509466            ศูนย์พัฒนำเด็กโรงเรียนวัดญำณรังษำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52081 E1509467            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดชัยมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52082 E1509468            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหมำกยำง-เกำะแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52083 E1509469            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเหล่ำงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52084 E1509470            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลเสลภูมิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52085 E1509471            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรส่วนต ำบลด่ำนเกวียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52086 E1509472            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนหอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52087 E1509473            ศุนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกกลำง-หนองยอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52088 E1509474            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบุ่งแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52089 E1509475            ศูนย์พ ฒนำเด็กเล็กวัดคันธวำรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52090 E1509476            ศูนย์พ ฒนำเด็กเล็กวัดโกศรีวนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52091 E1509477            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดอำภำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52092 E1509478            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบุรีรมย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52093 E1509479            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดเวฬุวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52094 E1509480            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีดำวเรือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52095 E1509481            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดถ  ำพระวนำรำม ม.5 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52096 E1509482            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีสว่ำงอำรมณ์ ม.4 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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52097 E1509483            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกำจับ ม.3 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52098 E1509484            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดจันทนะที ม.2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52099 E1509485            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลวัดสิงห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52100 E1509486            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนป่ำใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52101 E1509487            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเขำดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52102 E1509488            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลแม่หล่ำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52103 E1509489            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลหนองไผ่ล้อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52104 E1509490            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดท่ำเพลิง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52105 E1509491            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดปทุมเกษร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52106 E1509492            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดท่ำกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52107 E1509493            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเหมือดแอ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52108 E1509494            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกก่อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52109 E1509495            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก บ้ำนหัวช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52110 E1509496            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก บ้ำนหนองแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52111 E1509497            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก บ้ำนหนองโจด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52112 E1509498            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก บ้ำนหนองหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52113 E1509499            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก บ้ำนภูดิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52114 E1509500            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก บ้ำนสมศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52115 E1509501            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52116 E1509502            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสมสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52117 E1509503            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนแขมเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52118 E1509504            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดอนเสำโฮง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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52119 E1509505            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีภูมิวนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52120 E1509506            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดประชำศรัทธำธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52121 E1509507            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลห้วยลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52122 E1509508            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโคกสว่ำงชัยศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52123 E1509509            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลนครเชียงใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52124 E1509510            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนธวัชบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52125 E1509511            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52126 E1509512            ศูนย์พัฒนำเด็กเล้กบ้ำนขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52127 E1509513            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52128 E1509514            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดอนยำวน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52129 E1509515            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52130 E1509516            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทุ่งรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52131 E1509517            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกุดขอนแก่น ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52132 E1509518            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกุงเก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52133 E1509519            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสร้ำงแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52134 E1509520            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนค ำแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52135 E1509521            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลบ้ำนฆ้อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52136 E1509522            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลโนนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52137 E1509523            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเพชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52138 E1509524            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังชมภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52139 E1509527            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศีรษะกระบือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52140 E1509528            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลหัวดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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52141 E1509529            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52142 E1509530            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพธ์ิชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52143 E1509531            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำอ่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52144 E1509532            ศูนย์พัฒนำเด้กเล็กบ้ำนโค้กแก่นช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52145 E1509533            ศูนย์พัฒนำเด้กเล็กบ้ำนภูพำนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52146 E1509534            ศูนย์พัฒนำเด้กเล็กบ้ำนวังน  ำขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52147 E1509535            ศูนย์เด็กเล็กบ้ำนคำนหักโนนใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52148 E1509536            ศูนย์เด็กเล็กบ้ำนเหล่ำขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52149 E1509537            ศูนย์เด็กเล็กบ้ำนเหล่ำต ำแย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52150 E1509538            ศูนย์เด็กเล็กบ้ำนเมืองสีแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52151 E1509539            ศูนย์เด็กเล็กบ้ำนหนองตำไก้หนองตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52152 E1509540            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลล ำพันชำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52153 E1509541            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนชะโนด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52154 E1509542            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนโนนทัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52155 E1509543            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองยำงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52156 E1509544            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนย้อมพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52157 E1509545            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเขำซก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52158 E1509546            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนประดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52159 E1509547            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52160 E1509548            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52161 E1509549            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคลองสระ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52162 E1509550            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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52163 E1509551            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ.กุดหมำกเห็บ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52164 E1509552            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวังบงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52165 E1509553            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสระทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52166 E1509554             ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลหนองปล่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52167 E1509555            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนตำเหล็ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52168 E1509556            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนดอนหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52169 E1509557            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดบำงไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52170 E1509558            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสะแกโดดประชำสรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52171 E1509559             ศูนย์พัฒนำเด็กเขำหินซ้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52172 E1509560            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลเขำหินซ้อน  แห่งท่ี 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52173 E1509561            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองปรือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52174 E1509562            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหัวช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52175 E1509563            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสะอำดโนนสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52176 E1509564            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดฃัยมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52177 E1509565            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลเมืองอรัญญิก 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52178 E1509566            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลเมืองอรัญญิก 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52179 E1509567            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลค ำแมด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52180 E1509568            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลโนนสูงเปลือย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52181 E1509569            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52182 E1509570            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบึงน  ำกลัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52183 E1509571            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสำมบึงบำตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52184 E1509572            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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52185 E1509573            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีสุวรรณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52186 E1509574            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กอนุบำลสังขละบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52187 E1509575            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนไหล่น  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52188 E1509576            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดวังก์วิเวกำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52189 E1509577            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำนบ่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52190 E1509578            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลสระยำยโสม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52191 E1509579            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลนำวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52192 E1509580            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองมะเหียะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52193 E1509581            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดดอกไม้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52194 E1509582            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดปลำไหล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52195 E1509583            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสว่ำงอำรมณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52196 E1509584            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดเสือข้ำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52197 E1509585            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลเมืองหมี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52198 E1509586            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีสว่ำงอำรมณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52199 E1509587            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดธรรมสโมสร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52200 E1509588            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนโนนสง่ำวรำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52201 E1509589            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนม่วงนำดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52202 E1509590            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทุ่งขึงหนัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52203 E1509591            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กทุ่งยำงเปล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52204 E1509592            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโพธ์ิชัยบ้ำนหน่อม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52205 E1509593            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนมันเหลือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52206 E1509594            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกลอยโนนสมบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

52207 E1509595            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยแก้วห้วยส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52208 E1509596            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนน  ำเก๋ียนใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52209 E1509597            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชุมแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52210 E1509598            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลบ้ำนเหล่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52211 E1509599            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนค ำฮี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52212 E1509600            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองหญ้ำไซย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52213 E1509601            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนม่วงหัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52214 E1509602            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนป่งเป้ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52215 E1509603            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำถ่อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52216 E1509604            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองเปำะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52217 E1509605            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนพุน  ำร้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52218 E1509606            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนปรักประดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52219 E1509607            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนชลประทำนเทพนิมิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52220 E1509608            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดดอนประดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52221 E1509609            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอำจสำมำรถ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52222 E1509610            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองนำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52223 E1509611            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดระโสม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52224 E1509612            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดมำบโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52225 E1509613            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดผดุงธรรม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52226 E1509614            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52227 E1509615            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำโสก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52228 E1509616            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเก่ำ-บ้ำนน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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52229 E1509617            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนมะเริง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52230 E1509618            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสระพัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52231 E1509619            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนวังโป่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52232 E1509620            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดอุดมศรีทัศน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52233 E1509621            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดจอมศรี(ชัยพร) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52234 E1509622            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโนนสูงศรีสะอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52235 E1509623            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52236 E1509624            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลดอนตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52237 E1509625            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52238 E1509626            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโป่งดินด ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52239 E1509627            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนไร่-บ้ำนไฮ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52240 E1509628            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนค ำข่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52241 E1509629            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52242 E1509630            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลหว้ำทอง(วัดศิลำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52243 E1509631            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองทัพไทย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52244 E1509632            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหัวนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52245 E1509633            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กทุ่งหม่ืนทุ่งแสน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52246 E1509634            ศูนย์เด็กเล็กวัดบ้ำนหนองแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52247 E1509635            ศูนย์เด็กเล็กบ้ำนดอนจรำบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52248 E1509636            ศูนย์เด็กเล็กวัดบ้ำนนำวี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52249 E1509637            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแก่นเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52250 E1509638            ศุนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลเชียงใหม่ (สุขส ำรำญ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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52251 E1509639            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดมำลำภิรมย์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52252 E1509640            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีษะเกษ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52253 E1509641            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดงตำหวัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52254 E1509642            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52255 E1509643            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำโสก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52256 E1509644            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลหำดเสี ยว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52257 E1509645            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโพนแพง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52258 E1509646            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนยำงเด่ียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52259 E1509647            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52260 E1509648            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนตำลกุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52261 E1509649            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลบ้ำนขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52262 E1509650            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนข้องโป้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52263 E1509651            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสวำงโพธ์ิศรีหนองแวงฮี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52264 E1509652            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำโสก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52265 E1509653            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำโด่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52266 E1509654            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกป่งเปือย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52267 E1509655            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแก้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52268 E1509656            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโพธ์ิศรีแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52269 E1509657            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสังวรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52270 E1509658            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบุปผำลี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52271 E1509659            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลธัญญำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52272 E1509660            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสว่ำงบ้ำนแก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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52273 E1509661            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโพธ์ิทองหนองตุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52274 E1509662            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสว่ำงอรุณโนนมะค  ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52275 E1509663            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนลำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52276 E1509664            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52277 E1509665            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนอุดมวัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52278 E1509666            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนแสลงพัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52279 E1509667            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมะเริง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52280 E1509668            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเหล่ำหมำกจันทน์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52281 E1509669            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลท่ำล่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52282 E1509670            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกุดยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52283 E1509671            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโป่งแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52284 E1509672            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลหนองผึ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52285 E1509673            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลหนองผึ ง 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52286 E1509674            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนน  ำพุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52287 E1509675            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสีชมพู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52288 E1509676            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเหล่ำทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52289 E1509677            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนขัวสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52290 E1509678            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนมะขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52291 E1509679            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลส ำพะเนียง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52292 E1509680            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลบ้ำนแพรก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52293 E1509681            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลบ้ำนใหม่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52294 E1509682            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีหนองหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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52295 E1509683            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดดงยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52296 E1509684            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดอนส ำโรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52297 E1509685            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดดงเดือย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52298 E1509686            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนละกอ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52299 E1509687            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนช่องโค ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52300 E1509688            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนอรพิมพ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52301 E1509689            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกลำงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52302 E1509690            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52303 E1509691            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนจ ำปำโมง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52304 E1509692            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโพธ์ิศรีสอำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52305 E1509693            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีรัตนด ำรง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52306 E1509694            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดอุทกโสภำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52307 E1509695            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดจักรเสตตำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52308 E1509696            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโพธ์ิศรีสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52309 E1509697            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโพธ์ิศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52310 E1509698            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดชัยสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52311 E1509699            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโพธ์ิชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52312 E1509700            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำยนำวัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52313 E1509701            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแมด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52314 E1509702            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองมะเกลือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52315 E1509703            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลวังชัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52316 E1509704            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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52317 E1509705            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดหนองแขม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52318 E1509706            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนขัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52319 E1509707            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52320 E1509708            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนต้นธง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52321 E1509709            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลทุ่งใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52322 E1509710            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีสวำทบ้ำนค ำตำนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52323 E1509711            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนค ำเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52324 E1509712            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบุญมี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52325 E1509713            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเหมสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52326 E1509714            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52327 E1509715            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองบัวตะแบง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52328 E1509716            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลบำงใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52329 E1509717            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเก่ำงิ ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52330 E1509718            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกุดฉิม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52331 E1509719            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดงเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52332 E1509720            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสร้ำงแห่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52333 E1509721            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลสีมุม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52334 E1509722            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กทุ่งกระโดน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52335 E1509723            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพุค ำจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52336 E1509724            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำกเหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52337 E1509725            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดพำรำณสี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52338 E1509726            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสว่ำงอำรมณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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52339 E1509727            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดรำษฎร์อ ำนวย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52340 E1509728            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำพิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52341 E1509729            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลเมืองใหม่โคกกรวด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52342 E1509730            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลโซ่พิสัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52343 E1509731            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสร้ำงแซ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52344 E1509732            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดหนองบัวน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52345 E1509733            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีบุญเรือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52346 E1509734            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีจันทรำวำส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52347 E1509735            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดอัมพวนำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52348 E1509736            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธ์ิไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52349 E1509737            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนถลุงเหล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52350 E1509738            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52351 E1509739            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนสร้ำงช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52352 E1509740            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนโคกกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52353 E1509741            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลนำชุมแสง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52354 E1509742            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบุ่งแสง - หนองลุมพุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52355 E1509743            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกุดน  ำใส - ชัยมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52356 E1509744            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองขำม - หัวฝำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52357 E1509745            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52358 E1509746            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสว่ำงไพรงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52359 E1509747            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโพนงำม 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52360 E1509748            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรริหำรส่วนต ำบลหนองโพนงำม 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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52361 E1509749            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองบัวเหลือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52362 E1509750            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโคกก่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52363 E1509751            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโพนงำม 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52364 E1509752            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแม่ยำงเป้ียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52365 E1509753            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดแม่ยำงเป้ียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52366 E1509765            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยมูล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52367 E1509766            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองป้ืด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52368 E1509767            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52369 E1509768            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52370 E1509769            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลวิชิต  ศูนย์ 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52371 E1509770            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลวิชิต  ศูนย์ 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52372 E1509771            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลวิชิต  ศูนย์ 3 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52373 E1509772            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนชุมพรนำเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52374 E1509776            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนมะเกลือเก่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52375 E1509777            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองไม้ตำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52376 E1509778            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52377 E1509779            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนวังรำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52378 E1509780            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองเบน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52379 E1509781            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนวังรำงน้อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52380 E1509782            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองเลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52381 E1509783            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนวังน  ำเขียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52382 E1509784            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทุ่งเชือก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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52383 E1509785            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองพรำนพุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52384 E1509786            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทุ่งยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52385 E1509787            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนวังข่อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52386 E1509788            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52387 E1509789            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52388 E1509790            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนทับใต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52389 E1509794            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลนำจำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52390 E1509795            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนฝำยกวำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52391 E1509796            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนปัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52392 E1509797            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองลื อ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52393 E1509798            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแวนโค้ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52394 E1509799            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทุ่งหล่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52395 E1509800            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลจักรสีห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52396 E1509801            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52397 E1509802            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลโนนแหลมทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52398 E1509803            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองดู่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52399 E1509804            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีมงคล ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52400 E1509805            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดรำชสีมำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52401 E1509806            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทัพหลวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52402 E1509807            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองกระถิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52403 E1509808            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทัพตำแทน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52404 E1509809            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทุ่งหนองแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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52405 E1509810            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยศำลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52406 E1509811            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนส่ีเหล่ียมประชำมิตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52407 E1509812            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนลำนไทร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52408 E1509813            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนศำลำหลวงด้วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52409 E1509814            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนล ำช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52410 E1509815            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลหนองหญ้ำขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52411 E1509816            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กชุมชนต ำบลหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52412 E1509817            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดป่ำวิเวกโนนแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52413 E1509818            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเชียงพิณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52414 E1509819            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสูงแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52415 E1509820            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทุ่งแร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52416 E1509821            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนท่ำตูม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52417 E1509822            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหมูม่นพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52418 E1509823            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสระแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52419 E1509824            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนล ำมะโกรก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52420 E1509825            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเทพประทำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52421 E1509826            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52422 E1509828            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อดำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52423 E1509829            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดท่ำพระเจริญพรต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52424 E1509830            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนมะเกลือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52425 E1509831            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบึงน  ำใส ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52426 E1509832            ศูนย์พัฒนำแด็กเล็กบ้ำนโคกเครือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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52427 E1509833            ศูนย์พัฒนำแด็กเล็กบ้ำนหนองโน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52428 E1509834            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยยำงดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52429 E1509835            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองกบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52430 E1509836            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองไม้ตำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52431 E1509837            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลนำกอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52432 E1509838            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52433 E1509839            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะคุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52434 E1509840            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกมลรำษฎร์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52435 E1509841            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนท่ำวิเศษ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52436 E1509842            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแสงสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52437 E1509843            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองรังสิต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52438 E1509844            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนลำนตำเมือง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52439 E1509845            ศุนย์พัฒนำเด้กเล็กโรงเรียนบ้ำนห้วยกองสี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52440 E1509846            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดป่ำเรไร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52441 E1509847            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กอนุบำล 3 ขวบ (รร.โสภณวรวัฒน์วิทยำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52442 E1509848            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคลองหวำยเล็ก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52443 E1509849            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคลองหมำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52444 E1509850            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนควน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52445 E1509851            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแหลมกรวด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52446 E1509852            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนกุดปลำเข็งเหมืองล่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52447 E1509853            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนค่ำ ณ โรงเรียนบ้ำนโคกหินเหล็กไฟ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52448 E1509854            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกทรำยเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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52449 E1509855            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กปฐมวัยต ำบลบ่อแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52450 E1509856            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงโกลน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52451 E1509857            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำซ ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52452 E1509858            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแก่งโตน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52453 E1509859            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโพนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52454 E1509860            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโพนทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52455 E1509861            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทุ่งใหญ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52456 E1509862            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลพลกรัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52457 E1509863            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำเภำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52458 E1509864            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลโพธ์ิพระยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52459 E1509865            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนป่ำขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52460 E1509866            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52461 E1509867            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองผักตบ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52462 E1509868            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองหิ ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52463 E1509869            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนปำกกิเลน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52464 E1509870            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนวังสิงห์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52465 E1509871            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลหนองแวง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52466 E1509872            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52467 E1509873            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองแต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52468 E1509874            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดพุทธรูปโพธ์ิศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52469 E1509876            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเกำะแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52470 E1509877            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเสียว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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52471 E1509878            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนลำดสระบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52472 E1509879            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดเจริญธรรมหนองกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52473 E1509880            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีธำตุกุดสังข์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52474 E1509881            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลหลักช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52475 E1509882            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงหัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52476 E1509883            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกุดกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52477 E1509884            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52478 E1509885            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทรำยงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52479 E1509886            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทุ่งควำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52480 E1509887            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนวังเต่ำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52481 E1509888            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเขำโร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52482 E1509889            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกงหรำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52483 E1509890            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบริหำรส่วนต ำบลบำงเขียด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52484 E1509891            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนค ำนำงโอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52485 E1509892            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองนกเขียน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52486 E1509893            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบำงพลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52487 E1509894            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคลองคูณ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52488 E1509895            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนวังไคร้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52489 E1509896            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคลองแขก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52490 E1509897            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลหนองโพ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52491 E1509898            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52492 E1509899            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนตะโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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52493 E1509900            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองสูง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52494 E1509901            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองแต้ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52495 E1509902            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดพุทธรูปโพธ์ิศรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52496 E1509903            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลบ้ำนโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52497 E1509904            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยแคน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52498 E1509905            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนน  ำเลำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52499 E1509906            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบ่อโพธ์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52500 E1509907            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแก่งทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52501 E1509908            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเนินสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52502 E1509909            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลบำงสมัคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52503 E1509910            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนน  ำฉำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52504 E1509911            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสันตัง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52505 E1509912            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสระบัวบ้ำนสำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52506 E1509913            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบูรพำโคกสี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52507 E1509914            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดงอัคคะ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52508 E1509915            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองหล่ม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52509 E1509916            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสำมัคคีบ้ำนขำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52510 E1509917            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองบัว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52511 E1509918            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองบัวหน่วย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52512 E1509920            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลทุ่งคอก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52513 E1509921            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52514 E1509922            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำทม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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52515 E1509923            ศุนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดยอดแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52516 E1509924            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนท่ำพันโฮง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52517 E1509925            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเหล่ำส้มป่อย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52518 E1509926            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนพันห่ำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52519 E1509927            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำโด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52520 E1509928            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกุรุคุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52521 E1509929            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำนกหงส์เสรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52522 E1509930            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดพรหมประดิษฐ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52523 E1509931            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดมงคลสวัสด์ิ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52524 E1509932            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก(อนุบำล 3 ขวบ) บ้ำนดอนม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52525 E1509933            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก(อนุบำล 3 ขวบ) บ้ำนหนองไผ่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52526 E1509934            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคลองกัด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52527 E1509935            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคอกช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52528 E1509936            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสะท้อน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52529 E1509937            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลกู่แก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52530 E1509938            ศูนย์พัมนำเด็กเล็กหนองค้ำโคกกุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52531 E1509939            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสุขเกษม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52532 E1509940            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโพธ์ิตำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52533 E1509941            ศูนย์พัฒนำเด้กเล็กโคกก่อง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52534 E1509942            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลคลองขุด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52535 E1509943            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหนองบัวรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52536 E1509944            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.หัวทุ่ง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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52537 E1509945            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโค้กแก่นช้ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52538 E1509946            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนภูพำนทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52539 E1509947            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนวังน  ำขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52540 E1509948            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กน ำร่องบ้ำนบุ่งหวำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52541 E1509949            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนบอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52542 E1509950            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนวังยำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52543 E1509951            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสระพังลำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52544 E1509952            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนันทวัน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52545 E1509953            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหรรษำสุจิตต์วิทยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52546 E1509955            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองม่วง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52547 E1509956            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลบ้ำนตำขุน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52548 E1509957            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนไสยูงปัก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52549 E1509958            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคลองโอม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52550 E1509959            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองดี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52551 E1509963            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดประศุก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52552 E1509964            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนอนุบำลอินท์บุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52553 E1509965            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดโบสถ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52554 E1509966            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลเมืองกำฬสินธ์ุ 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52555 E1509967            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกใหญ่พัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52556 E1509968            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบัวระพำบ้ำนนำงำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52557 E1509969            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแหลมทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52558 E1509970            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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52559 E1509971            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนดินแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52560 E1509972            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกสว่ำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52561 E1509973            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสวนเข่ือน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52562 E1509974            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดงเหนือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52563 E1509975            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนโอง  ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52564 E1509976            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเขำสมอคอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52565 E1509977            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดถ  ำตะโก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52566 E1509978            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเขำสมอคอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52567 E1509979            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กพิกุลทอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52568 E1509980            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองปรือพวงส ำรำญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52569 E1509981            ศูนอบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้ำนบุ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52570 E1509982            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนยำงโป่งสะเดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52571 E1509983            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนตำจง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52572 E1509984            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองมดแดง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52573 E1509985            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหัวสนำม-ไทยพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52574 E1509986            ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้ำนสว่ำงพัฒนำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52575 E1509987            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเทพพยัคฆ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52576 E1509989            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดวังน  ำขำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52577 E1509990            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดปรีดำรำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52578 E1509991            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนพำดหมอน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52579 E1509992            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคลองจินดำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52580 E1509993            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำทรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
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52581 E1509994            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงหิน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52582 E1509995            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหำยโศก  ศูนย์ท่ี 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52583 E1509996            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหำยโศก  ศูนย์ท่ี 2 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52584 E1509997            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลเมืองกำฬสินธ์ุ 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52585 E1509998            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองผือ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52586 E1509999            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดือน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52587 E2002001            ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอภูกำมยำว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52588 E2004001            โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดมุกดำหำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52589 E2004002            ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดมุกดำหำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52590 E2004003            ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดล ำพูน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52591 E2004004            ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52592 E2004005            ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 2 (ยะลำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52593 E2004006            ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดปทุมธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52594 E2004007            ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดพะเยำ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52595 E2004008            ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดมหำสำรคำม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52596 E2004009            ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดอุทัยธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52597 E2004010            ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 3 (สงขลำ) ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52598 E2004011            ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดเลย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52599 E2004012            ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดหนองบัวล ำภู ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52600 E2004013            ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ส่วนกลำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52601 E2004014            ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 1 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52602 E2004015            ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 4 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

52603 E2004016            ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 5 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52604 E2004017            ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 6 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52605 E2004018            ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 7 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52606 E2004019            ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 8 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52607 E2004020            ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 9 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52608 E2004021            ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 10 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52609 E2004022            ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 11 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52610 E2004023            ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 12 ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52611 E2004024            ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดนนทบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52612 E2004025            ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดสมุทรปรำกำร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52613 E2004026            ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดสมุทรสำคร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52614 E2004027            ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52615 E2004028            ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดล ำปำง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52616 E2004029            โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดปรำจีนบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52617 E2004030            ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดกระบ่ี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52618 E2004031            ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดน่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52619 E2004032            ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดแพร่ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52620 E2004033            ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52621 E2004034            ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดนครสวรรค์ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52622 E2004035            ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดชุมพร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52623 E2004036            ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดยโสธร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52624 E2004050            ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดพิจิตร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

52625 E2004059            ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดอุดรธำนี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52626 E2004060            ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดสุโขทัย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52627 E2004061            ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดหนองคำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52628 E2004062            ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดนครศรีธรรมรำช ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52629 E2004063            ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดก ำแพงเพชร ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52630 E2004064            ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดสระแก้ว ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52631 E2004065            ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดภูเก็ต ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52632 E2004066            ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดนครพนม ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52633 E2004067            ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดระยอง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52634 E2004068            ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดตำก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52635 E2004069            ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดตรำด ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52636 E2004070            ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดเชียงรำย ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52637 E2004071            ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดสิงห์บุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52638 E2004072            ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดอ ำนำจเจริญ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52639 E2004073            ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดศรีสะเกษ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52640 E2004074            ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดพัทลุง ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52641 E2004075            ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดบึงกำฬ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52642 E2004076            ศูนย์กำรศึกษำพิเศษมหำจักรีสิรินธร ประจ ำจังหวัดนครนำยก ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52643 E2005001            วิทยำลัยชุมชนน่ำน ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52644 E21020001           วิทยำลัยกำรแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปรำจีนบุรี ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ
52645 E2507001            วิทยำลัยพยำบำลต ำรวจ ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรประเภทสถำนศึกษำ


