
ล ำดับ โรงเรียน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 สังข์ทองวิทยา เหนือคลอง เหนือคลอง กระบ่ี
2 วัดแก้วโกรวาราม ปากน ้า เมือง กระบ่ี
3 สวนมิสกวัน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
4 บ้านพุประดู่ หนองบัว เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
5 ไทรโยคใหญ่ ไทรโยค ไทรโยค กาญจนบุรี
6 วัดใหม่ดงสัก ไทรโยค ไทรโยค กาญจนบุรี
7 บ้านวังใหญ่ ช่องด่าน บ่อพลอย กาญจนบุรี
8 บ้านนามกุย ล่ินถ่ิน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
9 บ้านกุยแหย่ ล่ินถ่ิน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
10 บ่อพลอยรัชดาภิเษก บ่อพลอย บ่อพลอย กาญจนบุรี
11 บ้านหนองชุมแสง หนองใหญ่ หนองกุงศรี กาฬสินธ์ุ
12 บ้านทรัพย์มะนาว วังไทร คลองขลุง ก้าแพงเพชร
13 เจริญสุขอุดมวิทยา คลองแม่ลาย เมือง ก้าแพงเพชร
14 สุเหร่าคลอง 18 หมอนทอง บางน ้าเปรี ยว ฉะเชิงเทรา
15 เกษตรสมบูรณ์ วิทยาคม กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
16 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) บ้านชวน บ้าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
17 แม่ตะละวิทยา สันสลี เวียงป่าเป้า เชียงราย
18 บ้านแม่แฮเหนือ แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่
19 จอมทอง ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่
20 บ้านห้วยส้ม สันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
21 ไทยรัฐวิทยา39(บ้านนาโต๊ะหมิง) นาโต๊ะหมิง เมืองตรัง ตรัง
22 ชุมชนบ้านตากแว้ง บ่อพลอย  บ่อไร่ ตราด 
23 สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สุรนารี เมือง นครราชสีมา
24 บ้านแชะ แชะ ครบุรี นครราชสีมา
25 โกรกพระ บางมะฝ่อ โกรกพระ นครสวรรค์
26 บ้านคลองน ้าโจน แม่วงก์ แม่วงก์ นครสวรรค์
27 อนุบาลชุมตาบง ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์
28 ราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย นนทบุรี
29 วัดบางบัวทอง(โศภณวิทยานุเคราะห์) ท่าอิฐ ปากเกร็ด นนทบุรี
30 โพธินิมิตวิทยาคม บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 
31 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม ในเวียง เมืองน่าน น่าน
32 บ้านห้วยไม้ซอด ปากคาด ปากคาด บึงกาฬ
33 บ้านหนองบัว นากั ง ปากคาด บึงกาฬ 
34 อนุบาลศรทิพย์ บ้านกรวด บ้านกรวด บุรีรัมย์
35 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) นางรอง นางรอง บุรีรัมย์
36 บ้านโนนสมบูรณ์ สะเเก สตึก บุรีรัมย์
37 ล้าสนุ่น คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี
38 วัดไพร่ฟ้า บางเด่ือ เมืองฯ ปทุมธานี
39 วันครู2502 คลองหน่ึง คลองหลวง ปทุมธานี
40 คลองห้า (พฤกษชัฏฯ) คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี 
41 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ล้าลูกกา ล้าลูกกา ปทุมธานี 
42 วัดศิริจันทราราม คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี 
43 ชุมชนวัดหัตถสารเกษตร คลองห้า  คลองหลวง ปทุมธานี 
44 บางชวดอนุสรณ์ คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี 
45 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี 
46 บ้านโคกพนมดี โคกไทย ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี
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47 หัวซาวิทยา หัวหว้า ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
48 นครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์) นครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
49 เฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา
50 วัดอินทนิน ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา
51 บ้านต้าหนัง บางวัน คุระบุรี พังงา
52 บ้านบ่อแสน บ่อแสน ทับปุด พังงา
53 วัดท่าบัวทอง โพธ์ิประทับช้าง โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร
54 บ้านเนินสะอาด ท่าหม่ืนราม วังทอง พิษณุโลก
55 เมืองกลางวิทยาคม บ้านกลาง หล่มสัก เพชรบูรณ์
56 บ้านหนองบัวทอง บ่อรัง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
57 แก้งโนนค้าประชาสรรค์ ค้าป่าหลาย เมือง มุกดาหาร
58 นราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
59 ชุมชนบ้านหนองบัว หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร
60 บ้านโป่งขวาก แม่สัน ห้างฉัตร ล้าปาง
61 วัดบ้านม้า ศรีบัวบาน เมืองล้าพูน ล้าพูน
62 เทศบาลต้าบลบ้านธิ บ้านธิ บ้านธิ ล้าพูน
63 จิรพิทยา เหล่ายาว บ้านโฮ่ง ล้าพูน 
64 บ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์) หัวเขา สิงหนคร สงขลา
65 วัดกลาง(ธรรมวิชานุราษฎร์วิทยา) บางพ่ึง พระประแดง สมุทรปราการ
66 วัดบางพลีน้อย บางพลีน้อย บางบ่อ สมุทรปราการ
67 คลองส้าโรง เทพารักษ์ เมือง สมุทรปราการ
68 วัดบางกอบัว บางกอบัว พระประแดง สมุทรปราการ
69 วัดราษฎร์รังสรรค์ บางกะเจ้า พระประแดง สมุทรปราการ
70 คลองบางปู บางปู เมือง สมุทรปราการ
71 วัดบางด้วน บางด้วน เมือง สมุทรปราการ
72 วัดบางกระสอบ เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์ บางกระสอบ พระประแดง สมุทรปราการ
73 วัดคันลัด ทรงคนอง พระประแดง สมุทรปราการ
74 ไทยรัฐวิทยา ๗๑ ก่อสร้างคลองด่าน คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ
75 คลองเจริญราษฎร์ บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ
76 บ้านท้องคุ้ง ปานวิถี คลองด่าน สมุทรปราการ
77 วัดโคธาราม บางเพรียง บางบ่อ สมุทรปราการ
78 วัดท้องคุ้ง บางหญ้าแพรก พระประแดง สมุทรปราการ
79 อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ บางเมืองใหม่ เมือง สมุทรปราการ
80 คลองบางป้ิง บางเมือง เมือง สมุทรปราการ
81 ฉัตรทิพย์เทพวิทยา บางหญ้าแพรก พระประแดง สมุทรปราการ
82 เฉลิมมณีฉายวิทยาคาร คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ
83 วัดปานประสิทธาราม คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ
84 วัดบางเพรียง บางเพรียง บางบ่อ สมุทรปราการ
85 สิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมป์" จักรสีห์ เมือง สิงห์บุรี
86 เทศบาล ๔ วัดโพธ์ิอ้น สองพ่ีน้อง สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี
87 เทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) สองพ่ีน้อง สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี 
88 ประสาทวิทยาคาร กังแอน ปราสาท สุรินทร์
89 บ้านโคกอารักษ์ การเกาะ เมือง สุรินทร์
90 บ้านนาโพธ์ิ บ้านนาโพธ์ิ เขวาสินรินทร์ สุรินทร์
91 บ้านโคกเมือง สวาย เมือง สุรินทร์
92 นาทับไฮ นาทับไฮ รัตนวาปี หนองคาย
93 อนุบาลอ้านาจเจริญ บุ่ง เมือง อ้านาจเจริญ
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94 เลินถ่อนโนนสมบูรณ์ หนองหญ้าไซ วังสามหมอ อุดรธานี
95 ท่าแฝกอนุสรณ์ 1 ร่วมจิต ท่าปลา อุตรดิตถ์
96 สิงห์คอมพิทยา ท่าปลา ท่าปลา อุตรดิตถ์
97 รัตนโกสินทร์2 ป่าอ้อ ลานสัก อุทัยธานี
98 บ้านห้วยโศก ทุ่งนางาม ลานสัก อุทัยธานี
99 โดมประดิษฐ์วิทยา โดมประดิษฐ์ น ้ายืน อุบลราชธานี
100 ศรีเมืองวิทยาคาร นาค้า ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี


