ทะเบียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถนุ ายน 2561
ที่

โรงเรียน

โรงเรียนภำษำอังกฤษ

ผู้บริหำร

รหัส 10 หลัก รหัส Smis รหัส Obec

ประเภท
กำรศึกษำ

เครือข่ำย

ตำบล

อำเภอ จังหวัด รหัส ปณ.

1 บ้านเกตรี

BANKETTREE

นายประจวบ ทองกรด

1091560010 91010001 560010 อนุบาล-ม.ต้น เมืองสตูล

เกตรี

เมืองสตูล สตูล

91140

2 บ้านวังพะเนียด

Banwangpanead

นายจานันท์ กาบูลย์

1091560016 91010002 560016 อนุบาล-ประถม เมืองสตูล

เกตรี

เมืองสตูล สตูล

91140

3 บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา Bankhosarai chaipattana -ว่าง-

1091560037 91010003 560037 อนุบาล-ม.ต้น ชัยพัฒน์

เกาะสาหร่าย เมืองสตูล สตูล

91000

4 บ้านตันหยงกลิง

Bantanyongkling

นายฮัมดาน เบญญโซฟ

1091560038 91010004 560038 อนุบาล-ประถม ชัยพัฒน์

เกาะสาหร่าย เมืองสตูล สตูล

91000

5 บ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา

Bantanyongumachaipattana School

นายทวีวัฒน์ สายัน

1091560039 91010005 560039 อนุบาล-ม.ต้น ชัยพัฒน์

เกาะสาหร่าย เมืองสตูล สตูล

91000

6 บ้านเกาะอาดัง

Bankoha-dang

นายชาตรี ศรีหา

1091560040 91010006 560040 อนุบาล-ประถม ชัยพัฒน์

เกาะสาหร่าย เมืองสตูล สตูล

91000

7 บ้านเกาะยะระโตดนุ้ย

Bankhohyaratodnui School นางสาวจันทนา พลรักดี

1091560041 91010007 560041 อนุบาล-ประถม ชัยพัฒน์

เกาะสาหร่าย เมืองสตูล สตูล

91000

8 วัดหน้าเมือง

WATNAMUANG

นางจุรีรัตน์ แคยิหวา

1091560014 91010008 560014 อนุบาล-ประถม เมืองสตูล

คลองขุด

เมืองสตูล สตูล

91000

9 บ้านนาแค

bannakae

นางอรุณี ประมาณ

1091560017 91010010 560017 อนุบาล-ประถม เมืองสตูล

คลองขุด

เมืองสตูล สตูล

91000

10 บ้านคลองขุด

Banklongkhut

นายสานนท์ สุขศรี

1091560019 91010011 560019 อนุบาล-ม.ต้น เมืองสตูล

คลองขุด

เมืองสตูล สตูล

91000

11 บ้านเขาจีน

bankhaojeen

นายเสรี มากแสง

1091560020 91010012 560020 อนุบาล-ม.ต้น เมืองสตูล

คลองขุด

เมืองสตูล สตูล

91000

12 บ้านไทรงาม

Bansaingam

นายบัญญัติ รักศิลป์

1091560021 91010013 560021 อนุบาล-ม.ต้น ชัยพัฒน์

ควนขัน

เมืองสตูล สตูล

91000

13 บ้านท่าหิน

bantahin

นางสาวศุภณ
ิ ฎา ชูศรี

1091560022 91010014 560022 อนุบาล-ประถม เมืองสตูล

ควนขัน

เมืองสตูล สตูล

91000

14 บ้านนาลาน

bannalan

นายสมศักดิ์ คุณสนอง

1091560023 91010015 560023 อนุบาล-ประถม เมืองสตูล

ควนขัน

เมืองสตูล สตูล

91000

15 บ้านควนขัน

BAN KHUANKHAN SCHOOL นางรัญชน์รวี ธรรมปรีชาถาวร 1091560024 91010016

560024 อนุบาล-ประถม เมืองสตูล

ควนขัน

เมืองสตูล สตูล

91000

16 บ้านเนินสูง

bannernsung

นายธนิตย์ กุลโรจนสิริ

1091560029 91010017 560029 อนุบาล-ประถม เมืองสตูล

ควนขัน

เมืองสตูล สตูล

91000

17 บ้านใหม่

BANMAI SCHOOL

นายอนุสรณ์ สองเมือง

1091560006 91010018 560006 อนุบาล-ม.ต้น พญาบังสา

ควนโพธิ์

เมืองสตูล สตูล

91140
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ตำบล

อำเภอ จังหวัด รหัส ปณ.

18 ไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควนโพธิ)์

thairathwittaya 40 (Bankaunpo)

นายพิสิฐ อุสัยนี

1091560005 91010020 560005 อนุบาล-ม.ต้น พญาบังสา

ควนโพธิ์

เมืองสตูล สตูล

91140

19 บ้านเจ๊ะบิลัง

Banchebilang

นายอาหลี ลิมานัน

1091560025 91010021 560025 อนุบาล-ม.ต้น สันหลังมังกร เจ๊ะบิลัง

เมืองสตูล สตูล

91000

20 บ้านฉลุง

banchalung

นายสมชัย ขจรเจริญกุล

1091560028 91010022 560028 อนุบาล-ประถม สันหลังมังกร เจ๊ะบิลัง

เมืองสตูล สตูล

91000

21 บ้านกาลันยีตัน

KALANYITAN

นายพิพัฒน์ ธีรชาติอนันต์

1091560030 91010023 560030 อนุบาล-ประถม สันหลังมังกร เจ๊ะบิลัง

เมืองสตูล สตูล

91000

22 บ้านบันนังปุเลา

Banbunnungpulau

นางสาวชญารัศมิ์ ด้วงหวัง 1091560031 91010024 560031 อนุบาล-ประถม สันหลังมังกร เจ๊ะบิลัง

เมืองสตูล สตูล

91000

23 บ้านปาเต๊ะ

BANPATEK

นายนิคม กันตวิชญ์วงศ์

1091560007 91010025 560007 อนุบาล-ม.ต้น สันหลังมังกร เจ๊ะบิลัง

เมืองสตูล สตูล

91000

24 บ้านทุ่ง

banthung

นายอนุมัติ นุ่งอาหลี

1091560004 91010026 560004 อนุบาล-ประถม พญาบังสา

ฉลุง

เมืองสตูล สตูล

91140

25 บ้านโคกประดู่

BANKHOKPRADU

นายสุดีน คุณอักษร

1091560002 91010027 560002 อนุบาล-ประถม พญาบังสา

ฉลุง

เมืองสตูล สตูล

91140

26 บ้านกุบังจามัง

bankubangjamung

นายแสน สุขเนียม

1091560003 91010028 560003 อนุบาล-ประถม พญาบังสา

ฉลุง

เมืองสตูล สตูล

91140

27 อนุบาลเมืองสตูล

Anubanmuangsatun

นายวิรัต สวัสดี

1091560001 91010029 560001 อนุบาล-ม.ต้น พญาบังสา

ฉลุง

เมืองสตูล สตูล

91140

28 บ้านตันหยงโป

bantanyonpo

นายณรงค์ โภชนาหาร

1091560027 91010030 560027 อนุบาล-ม.ต้น สันหลังมังกร ตันหยงโป

เมืองสตูล สตูล

91000

29 บ้านหาดทรายยาว

HADSAIYAOW

-ว่าง-

1091560026 91010031 560026 อนุบาล-ประถม สันหลังมังกร ตันหยงโป

เมืองสตูล สตูล

91000

30 บ้านตามะลังเหนือ

bantammalangnua

นายจรูญโรจน์ สุนทรนันท์ 1091560032 91010032 560032 อนุบาล-ม.ต้น ชัยพัฒน์

ตามะลัง

เมืองสตูล สตูล

91000

31 บ้านตามะลังใต้

bantammalangtai

นายผลศักดิ์ หาหลัง

1091560033 91010033 560033 อนุบาล-ประถม ชัยพัฒน์

ตามะลัง

เมืองสตูล สตูล

91000

32 บ้านกาลูบี

BANKALUBEE

นายจักรี วัฒนะ

1091560013 91010035 560013 อนุบาล-ประถม พญาบังสา

บ้านควน

เมืองสตูล สตูล

91140

33 บ้านกาเนะ

bankanea school

นายมนตรี จรียานุวัฒน์

1091560011 91010036 560011 อนุบาล-ประถม พญาบังสา

บ้านควน

เมืองสตูล สตูล

91140

34 บ้านทุ่งวิมาน

Banthungwiman

ว่าที่ ร.ต.บุญทิพย์ แก้วเนื้ออ่อน 1091560012 91010037

560012 อนุบาล-ม.ต้น พญาบังสา

บ้านควน

เมืองสตูล สตูล

91140

35 บ้านควน

Bankhuan

นายสุริยา สนูบุตร

1091560009 91010038 560009 อนุบาล-ประถม พญาบังสา

บ้านควน

เมืองสตูล สตูล

91140

36 บ้านเกาะยาว

bankochyoa

ส.ต.อ.จรัญ หนูชู

1091560035 91010039 560035 อนุบาล-ประถม ชัยพัฒน์

ปูยู

เมืองสตูล สตูล

91000
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โรงเรียนภำษำอังกฤษ

ผู้บริหำร
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37 บ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา Bantonyongkaboiy

นางอนิตตา ปีมะสาร

1091560034 91010040 560034 อนุบาล-ม.ต้น ชัยพัฒน์

38 อนุบาลสตูล

anubansatun

นายสุทธิ สายสุนีย์

39 อนุบาลควนโดน

ANUBANKHUANDON

40 บ้านดูสน

ตำบล
ปูยู

อำเภอ จังหวัด รหัส ปณ.
เมืองสตูล สตูล

91000

1091560018 91010041 560018 อนุบาล-ประถม สันหลังมังกร พิมาน

เมืองสตูล สตูล

91000

นายวรวิทย์ หมาดทิ้ง

1091560124 91010042 560124 อนุบาล-ประถม ควนโดน

ควนโดน

ควนโดน

สตูล

91160

banduson school.

นายมูฮาหมาด หลีเยาว์

1091560126 91010043 560126 อนุบาล-ประถม ควนโดน

ควนโดน

ควนโดน

สตูล

91160

41 บ้านบูเกตยามู

Banbuketyamu

นายมอฮาหมาดมาดี หลงกาสา 1091560128 91010044

560128 อนุบาล-ประถม ควนโดน

ควนโดน

ควนโดน

สตูล

91160

42 บ้านควนโต๊ะเหลง

bankhuantohlheng

นางฮาสาน๊ะ ่ยปี ันจอ

1091560130 91010046 560130 อนุบาล-ประถม ควนโดน

ควนโดน

ควนโดน

สตูล

91160

43 บ้านควนสตอ

BANKHUANSATOR SCHOOL นายจเร หิรัญสถิตย์

1091560131 91010047 560131 อนุบาล-ม.ต้น ควนโดน

ควนสตอ

ควนโดน

สตูล

91160

44 บ้านกุบังปะโหลด

BANKUBANGPALOAD

นายยูโสบ สุมาตรา

1091560132 91010048 560132 อนุบาล-ประถม ควนโดน

ควนสตอ

ควนโดน

สตูล

91160

45 บ้านทุ่งพัฒนา

thungpattana

นายบูอาสัน หาโส๊ะ

1091560133 91010049 560133 อนุบาล-ประถม ควนโดน

ควนสตอ

ควนโดน

สตูล

91160

46 บ้านทางงอ

BAN TANGNGO

นายธาตรี ยีปันจอ

1091560134 91010050 560134 อนุบาล-ประถม ควนโดน

ควนโดน

ควนโดน

สตูล

91160

47 บ้านปันจอร์

BANPANJOR

นายวัฒนา ดาราหมานเศษ 1091560127 91010051 560127 อนุบาล-ประถม ควนโดน

ย่านซื่อ

ควนโดน

สตูล

91160

48 บ้านย่านซื่อ มิตรภาพ 147

Banyansue Mittaphaptee 147

นายสุรทิน บิลยะแม

1091560125 91010052 560125 อนุบาล-ประถม ควนโดน

ย่านซื่อ

ควนโดน

สตูล

91160

49 บ้านวังประจัน

Wangprajan

นายสุไลหมาน ตาเดอิน

1091560135 91010053 560135 อนุบาล-ประถม ควนโดน

วังประจัน

ควนโดน

สตูล

91160

50 บ้านทุ่งมะปรัง

Banthungmaprang

นายประดิษฐ์ คชสวัสดิ์

1091560136 91010054 560136 อนุบาล-ม.ต้น ควนโดน

วังประจัน

ควนโดน

สตูล

91160

51 อนุบาลควนกาหลง

ANUBANKAUNKALONG นายจู้ทิ้น มณีนิล

1091560093 91010055 560093 อนุบาล-ประถม ดอกกาหลง ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล

91130

52 นิคมซอย 10

Nikomsoi10

นายฐปวัฒ ประกอบชัยชนะ 1091560094 91010056 560094 อนุบาล-ประถม ทุ่งนุ้ยสัมพันธ์ ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล

91130

53 บ้านเหนือคลอง

Ban nuerklong

นายโกมล ยุนุ้ย

1091560095 91010057 560095 อนุบาล-ม.ต้น ดอกกาหลง ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล

91130

54 บ้านเขาใคร

BANKHAOKHRAI

นายประชา สิตะรุโณ

1091560096 91010058 560096 อนุบาล-ม.ต้น ดอกกาหลง ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล

91130

55 บ้านควนล่อน

Bankhaunlon

นายสมสักดิ์ รักสัตย์

1091560097 91010059 560097 อนุบาล-ประถม ดอกกาหลง ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล

91130

3/9

ที่

โรงเรียน

โรงเรียนภำษำอังกฤษ

ผู้บริหำร

รหัส 10 หลัก รหัส Smis รหัส Obec

ประเภท
กำรศึกษำ

เครือข่ำย

ตำบล

อำเภอ จังหวัด รหัส ปณ.

56 บ้านห้วยน้าดา

BANHUAYNAMDAM SCHOOL นางรัชนี ทองเงิน

1091560098 91010060 560098 อนุบาล-ประถม ทุ่งนุ้ยสัมพันธ์ ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล

91130

57 บ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ

BANKLUMHAPRACHARAT นายภิรมย์ พรุเพชรแก้ว

1091560099 91010061 560099 อนุบาล-ประถม ดอกกาหลง ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล

91130

58 นิคมพัฒนาภาคใต้ 1

Nikompattanapaktai 1 นางพูลทรัพย์ คชฤทธิ์

1091560104 91010062 560104 อนุบาล-ประถม ดอกกาหลง ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล

91130

59 บ้านน้าหรา

namra

นายสมนึก ศรีนคร

1091560092 91010063 560092 อนุบาล-ประถม ทุ่งนุ้ยสัมพันธ์ ทุ่งนุ้ย

ควนกาหลง สตูล

91130

60 บ้านโตนปาหนัน

Bantonpanan

นางสุวรรณี หมัดอาด้า

1091560090 91010064 560090 อนุบาล-ประถม ทุ่งนุ้ยสัมพันธ์ ทุ่งนุ้ย

ควนกาหลง สตูล

91130

61 บ้านหัวกาหมิง

HUAKAMING

นายสันติ จารนัย

1091560091 91010065 560091 อนุบาล-ประถม ทุ่งนุ้ยสัมพันธ์ ทุ่งนุ้ย

ควนกาหลง สตูล

91130

1091560086 91010066 560086 อนุบาล-ม.ต้น ทุ่งนุ้ยสัมพันธ์ ทุ่งนุ้ย

ควนกาหลง สตูล

91130

bankhairummitschool ว่าที่ ร.ท.อณุสรณ์ ถาวรสุวรรณ์ 1091560087 91010067 560087 อนุบาล-ประถม ทุ่งนุ้ยสัมพันธ์ ทุ่งนุ้ย

ควนกาหลง สตูล

91130

62 บ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 Bantungnui Mittrapab 49th นายรักชาติ ข้างแก้ว
63 บ้านค่ายรวมมิตร

64 บ้านทุ่งตาเสา ชูสินอุปถัมภ์ bantungtamsao

นางสิริพร คุณสนอง

1091560088 91010068 560088 อนุบาล-ประถม ทุ่งนุ้ยสัมพันธ์ ทุ่งนุ้ย

ควนกาหลง สตูล

91130

65 บ้านน้าร้อน

Bannamron

นายอนุวัฒน์ สะหมัดหานาย 1091560089 91010069 560089 อนุบาล-ประถม ทุ่งนุ้ยสัมพันธ์ ทุ่งนุ้ย

ควนกาหลง สตูล

91130

66 นิคมพัฒนาภาคใต้ 2

NIKOMPATTANAPAKTAI 2 นายณัฐวัตร ง๊ะสมัน

1091560100 91010070 560100 อนุบาล-ม.ต้น ดอกกาหลง อุใดเจริญ

ควนกาหลง สตูล

91130

67 นิคมพัฒนาภาคใต้ 3

nikompattanapaktai3 นายพิชยั ทันหุ้ย

1091560101 91010071 560101 อนุบาล-ม.ต้น ดอกกาหลง อุใดเจริญ

ควนกาหลง สตูล

91130

68 บ้านอุได

Ban-Udai

1091560102 91010072 560102 อนุบาล-ประถม ดอกกาหลง อุใดเจริญ

ควนกาหลง สตูล

91130

69 นิคมพัฒนาผัง 120

Nikompattanapang 120 นายนิพนธ์ มาสินธุ์

1091560103 91010073 560103 อนุบาล-ประถม ดอกกาหลง อุใดเจริญ

ควนกาหลง สตูล

91130

70 นิคมพัฒนาผัง 42

NIKOMPATANAPUNG 42 นางศศิธร เสริมวิทยวงศ์

1091560105 91010074 560105 อนุบาล-ประถม ดอกกาหลง อุใดเจริญ

ควนกาหลง สตูล

91130

71 บ้านท่าแพ

Banthapae

นางฮาบีบะ หลงสลา

1091560137 91010075 560137 อนุบาล-ประถม บาราเกต

ท่าแพ

ท่าแพ

สตูล

91150

72 อนุบาลท่าแพ

Anubanthaphea

นายอุมัธ สวาหลัง

1091560138 91010076 560138 อนุบาล-ประถม บาราเกต

ท่าแพ

ท่าแพ

สตูล

91150

73 บ้านสายควน

saikhuan

นายกรวินย์ ดวงตา

1091560139 91010077 560139 อนุบาล-ม.ต้น บาราเกต

ท่าแพ

ท่าแพ

สตูล

91150

74 บ้านท่าน้าเค็มใต้

Banthanamkhemtai

นางเจนจิรา จิตรหลัง

1091560140 91010078 560140 อนุบาล-ประถม บาราเกต

ท่าแพ

ท่าแพ

สตูล

91150

นางมาริหยาม เหมนะ
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75 บ้านนาแก้ว

Ban Nakaew

นางสาวกิรณา ผ่องผิวกาย 1091560142 91010079 560142 อนุบาล-ม.ต้น บาราเกต

ท่าแพ

ท่าแพ

สตูล

91150

76 บ้านแป-ระใต้

Banpae-ratai school

นายสมชาย หมาดง๊ะ

1091560145 91010080 560145 อนุบาล-ประถม บาราเกต

ท่าเรือ

ท่าแพ

สตูล

91150

77 บ้านปลักหว้า

BANPLAKWA

นางอรุนา ตาเดอิน

1091560141 91010081 560141 อนุบาล-ประถม บาราเกต

ท่าแพ

ท่าแพ

สตูล

91150

78 บ้านวังปริง

Banwangpring

นางจิตราภรณ์ ขาวเฉาะ

1091560146 91010082 560146 อนุบาล-ม.ต้น บาราเกต

ท่าแพ

ท่าแพ

สตูล

91150

79 บ้านไร่

Banrai

นางสาวสุชดา แซ่ตั้ง

1091560148 91010083 560148 อนุบาล-ประถม บาราเกต

ท่าเรือ

ท่าแพ

สตูล

91150

80 บ้านสวนเทศ

BANSUANTHET

นางสาวโสภา พันกาแด

1091560147 91010084 560147 อนุบาล-ประถม ไผ่สีทอง

แป-ระ

ท่าแพ

สตูล

91150

81 บ้านแป-ระเหนือ

banphera-near

นายอดุลย์ เตาวะโต

1091560144 91010085 560144 อนุบาล-ประถม ไผ่สีทอง

แป-ระ

ท่าแพ

สตูล

91150

82 บ้านควนเก

Bankhuanke

นายอะหมาร สันนาหู

1091560143 91010086 560143 อนุบาล-ประถม ไผ่สีทอง

แป-ระ

ท่าแพ

สตูล

91150

83 บ้านสาคร

Bansakorn

นายอนุรักษ์ เนาวเกตุ

1091560149 91010087 560149 อนุบาล-ประถม ไผ่สีทอง

สาคร

ท่าแพ

สตูล

91150

84 บ้านสาครเหนือ

bansakornnua

นายธีรวุฒิ หวาสกุล

1091560150 91010088 560150 อนุบาล-ประถม ไผ่สีทอง

สาคร

ท่าแพ

สตูล

91150

85 บ้านทางยาง

BanTangyang school

-ว่าง-

1091560151 91010089 560151 อนุบาล-ประถม ไผ่สีทอง

สาคร

ท่าแพ

สตูล

91150

86 บ้านทุ่งริ้น

bantungrin

นายสุนันท์ วิจติ รเวชการ

1091560152 91010090 560152 อนุบาล-ประถม ไผ่สีทอง

สาคร

ท่าแพ

สตูล

91150

87 สมาคมเลขานุการสตรี 3

Samakomlaekhanukarnsatri 3

นายเกษม สะหมัดหานาย

1091560153 91010091 560153 อนุบาล-ประถม ไผ่สีทอง

สาคร

ท่าแพ

สตูล

91150

88 บ้านคลองสองปาก

Banklongsongpak

นางยาวิระ หลังปูเต๊ะ

1091560154 91010092 560154 อนุบาล-ประถม ไผ่สีทอง

สาคร

ท่าแพ

สตูล

91150

89 อนุบาลละงู

ANUBANLANGU

นายปริญญา ดาเต๊ะ

1091560042 91010093 560042 อนุบาล-ม.ต้น เสมากาแพง กาแพง

ละงู

สตูล

91110

90 บ้านไสใหญ่

BANSAIYAI

นางสาวสุขศิริ ไตรสกุล

1091560043 91010094 560043 อนุบาล-ประถม เสมากาแพง กาแพง

ละงู

สตูล

91110

91 บ้านปิใหญ่

banpeyai

นายณรงค์กร ชานาญเวช

1091560044 91010095 560044 อนุบาล-ประถม เสมากาแพง กาแพง

ละงู

สตูล

91110

92 บ้านโกตา

bankota

นางสาวปุณณาณี เจ๊ะหนุ่ม 1091560047 91010096 560047 อนุบาล-ประถม เสมากาแพง กาแพง

ละงู

สตูล

91110

93 บ้านปากปิง

banpakping

นางวรรธิดา คมขา

1091560050 91010097 560050 อนุบาล-ประถม เสมากาแพง กาแพง

ละงู

สตูล

91110
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โรงเรียนภำษำอังกฤษ
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อำเภอ จังหวัด รหัส ปณ.

94 บ้านป่าฝาง

banpafang

นายวินัย กิ้มติ้น

1091560080 91010098 560080 อนุบาล-ประถม เสมากาแพง กาแพง

ละงู

สตูล

91110

95 บ้านท่าแลหลา

Thalaela

นายสนิท ด้วงชู

1091560081 91010099 560081 อนุบาล-ม.ต้น เสมากาแพง กาแพง

ละงู

สตูล

91110

96 บ้านทุ่งเสม็ด มิตรภาพที่ 114

Bantungsamed friendship 114

นายอานาจ ฤทธิ์ภกั ดี

1091560082 91010100 560082 อนุบาล-ประถม เสมากาแพง กาแพง

ละงู

สตูล

91110

97 บ้านอุไร

Banurai

นายมูฮอฟฟัล ยาหมาย

1091560083 91010101 560083 อนุบาล-ประถม เสมากาแพง กาแพง

ละงู

สตูล

91110

98 บ้านตูแตหรา

Tutarum school

นายโชคชัย ทิพย์รองพล

1091560084 91010102 560084 อนุบาล-ประถม เสมากาแพง กาแพง

ละงู

สตูล

91110

99 บ้านควนฟ้าแลบ

Bankhuanphalab

นายวีระศักดิ์ ชยโสภัฎฐ์

1091560085 91010103 560085 อนุบาล-ประถม เสมากาแพง กาแพง

ละงู

สตูล

91110

100 บ้านบ่อหิน

banbohin school

นายอรรถไกร จิตรหลัง

1091560059 91010104 560059 อนุบาล-ประถม ภูผาวารี

เขาขาว

ละงู

สตูล

91110

101 บ้านดาหลา

Bandalam School

นายอุดม บินรินทร์

1091560060 91010105 560060 อนุบาล-ม.ต้น ภูผาวารี

เขาขาว

ละงู

สตูล

91110

102 บ้านนาข่า

Bannakha

นายธนชัย สุวรรณจ่าง

1091560066 91010106 560066 อนุบาล-ประถม ภูผาวารี

เขาขาว

ละงู

สตูล

91110

103 บ้านหาญ

banhan

-ว่าง-

1091560067 91010107 560067 อนุบาล-ประถม ภูผาวารี

เขาขาว

ละงู

สตูล

91110

104 บ้านนางแก้ว

Bannangkaew

นายบุญส่ง เอียดสุย

1091560062 91010108 560062 อนุบาล-ม.ต้น ภูผาวารี

น้าผุด

ละงู

สตูล

91110

105 บ้านทุ่งไหม้

THUNGMAI

นายอับดุลอาซิส ยาบา

1091560063 91010109 560063 อนุบาล-ประถม ภูผาวารี

น้าผุด

ละงู

สตูล

91110

106 บ้านหนองหอยโข่ง

bannonghoiykong

นายสงวน สุวรรณรัตน์

1091560064 91010110 560064 อนุบาล-ประถม ภูผาวารี

น้าผุด

ละงู

สตูล

91110

107 บ้านวังสายทอง

wangsaltong

-ว่าง-

1091560065 91010111 560065 อนุบาล-ม.ต้น ภูผาวารี

น้าผุด

ละงู

สตูล

91110

108 บ้านหัวควน

BANHUAKUAN

นายนราวัฒน์ หลงเก็ม

1091560061 91010112 560061 อนุบาล-ประถม ภูผาวารี

น้าผุด

ละงู

สตูล

91110

109 บ้านตะโละใส

Bantalohsai

นายอาบีดีน องศารา

1091560068 91010113 560068 อนุบาล-ประถม ปากน้าแหลมสน ปากน้า

ละงู

สตูล

91110

110 บ้านปากบารา

Banpakbara

นายอัดนัน อุสมา

1091560069 91010114 560069 อนุบาล-ม.ต้น ปากน้าแหลมสน ปากน้า

ละงู

สตูล

91110

111 บ้านบ่อเจ็ดลูก

BANBOCHETLUK SCHOOL -ว่าง-

1091560071 91010115 560071 อนุบาล-ประถม ปากน้าแหลมสน ปากน้า

ละงู

สตูล

91110

112 บ้านท่ายาง

Ban Thayang

1091560072 91010116 560072 อนุบาล-ประถม ปากน้าแหลมสน ปากน้า

ละงู

สตูล

91110

-ว่าง-
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ตำบล

อำเภอ จังหวัด รหัส ปณ.

113 บ้านท่าพยอม

Banthaphayorm

-ว่าง-

1091560073 91010117 560073 อนุบาล-ประถม ปากน้าแหลมสน ปากน้า

ละงู

สตูล

91110

114 บ้านเกาะบูโหลน

Bankohbulon school

นายจิตรกร หมีนสัน

1091560074 91010118 560074 อนุบาล-ม.ต้น ปากน้าแหลมสน ปากน้า

ละงู

สตูล

91110

115 บ้านโคกพะยอม

BANKOKPAYOM

นางสาวไลลา บินโส๊ะ

1091560057 91010119 560057 อนุบาล-ประถม ละงู

ละงู

ละงู

สตูล

91110

116 บ้านลาหงา

Banlanga

นายสมมารถ จันมา

1091560070 91010120 560070 อนุบาล-ประถม ละงู

ละงู

ละงู

สตูล

91110

117 บ้านนาพญา

Ban nanapaya

นายนพดล ยังสมัน

1091560058 91010121 560058 อนุบาล-ประถม ละงู

ละงู

ละงู

สตูล

91110

118 บ้านห้วยมะพร้าว

Banhuamapraw School นายปรีชา หมีนคลาน

1091560049 91010122 560049 อนุบาล-ประถม ละงู

ละงู

ละงู

สตูล

91110

119 บ้านเกาะยวน

BANKOHYUAN

-ว่าง-

1091560053 91010123 560053 อนุบาล-ประถม ละงู

ละงู

ละงู

สตูล

91110

120 บ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550

BANTUNGSAPHAKACHARD-UPPATHAM

นางสิริ เด็นเบ็น

1091560045 91010124 560045 อนุบาล-ประถม ละงู

ละงู

ละงู

สตูล

91110

121 บ้านคลองน้าเค็ม

Banklongnamkem

นายมาแอน ใจตรง

1091560046 91010125 560046 อนุบาล-ม.ต้น ละงู

ละงู

ละงู

สตูล

91110

122 บ้านห้วยไทร

Banhuaysai

นางสาวถนอมสุข ผิวเหลือง 1091560048 91010126 560048 อนุบาล-ประถม ละงู

ละงู

ละงู

สตูล

91110

123 บ้านปากละงู

banpaklangu

นายสราวุธ ปองอนุสรณ์

1091560051 91010127 560051 อนุบาล-ประถม ละงู

ละงู

ละงู

สตูล

91110

124 บ้านในเมือง

bannaimuang

นายมานิตย์ สาจิ

1091560052 91010128 560052 อนุบาล-ประถม ละงู

ละงู

ละงู

สตูล

91110

125 บ้านปากบาง

BANPAKBANG

นายเจริญ จิหมาด

1091560054 91010129 560054 อนุบาล-ม.ต้น ละงู

ละงู

ละงู

สตูล

91110

126 บ้านท่าชะมวง

Tachamuang

นางสาวกุหลาบ เกลี้ยงชุม 1091560055 91010130 560055 อนุบาล-ประถม ละงู

ละงู

ละงู

สตูล

91110

127 บ้านบากันโต๊ะทิด

banbakantohtid

นายสมาน บิลละเต๊ะ

1091560056 91010131 560056 อนุบาล-ประถม ละงู

ละงู

ละงู

สตูล

91110

128 เพียงหลวง ๔

Pleangluang4

นายธีรพล ศิลป์ภศู ักดิ์

1091560079 91010132 560079 อนุบาล-ประถม ปากน้าแหลมสน แหลมสน

ละงู

สตูล

91110

129 บ้านบุโบย

banbuboy

-ว่าง-

1091560075 91010133 560075 อนุบาล-ม.ต้น ปากน้าแหลมสน แหลมสน

ละงู

สตูล

91110

130 บ้านสนกลาง

Bansonklang

-ว่าง-

1091560076 91010134 560076 อนุบาล-ประถม ปากน้าแหลมสน แหลมสน

ละงู

สตูล

91110

131 บ้านตันหยงละไน้

Bantanyonglanigt

นายอับดุลอาซีร์ ยาหมาย

1091560077 91010135 560077 อนุบาล-ประถม ปากน้าแหลมสน แหลมสน

ละงู

สตูล

91110
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ที่

โรงเรียน

โรงเรียนภำษำอังกฤษ

ผู้บริหำร

รหัส 10 หลัก รหัส Smis รหัส Obec

ประเภท
กำรศึกษำ

เครือข่ำย

ตำบล

อำเภอ จังหวัด รหัส ปณ.

132 บ้านกาแบง

Kabang

นายกชพงศ์ เพชรอินทร์

1091560078 91010136 560078 อนุบาล-ประถม ปากน้าแหลมสน แหลมสน

ละงู

สตูล

91110

133 บ้านขอนคลาน

Bankonklan

-ว่าง-

1091560119 91010137 560119 อนุบาล-ประถม ทุง่ หว้า-อันดามัน ขอนคลาน

ทุ่งหว้า

สตูล

91120

134 บ้านราไว

BANRAWAI

นายสุนันท์ เหร็มดี

1091560120 91010138 560120 อนุบาล-ประถม ทุง่ หว้า-อันดามัน ขอนคลาน

ทุ่งหว้า

สตูล

91120

135 บ้านทุ่งบุหลัง

ิbanthungbulang

นางอาภัสษร รัตนศรีปัญญะ 1091560121 91010139 560121 อนุบาล-ประถม ทุง่ หว้า-อันดามัน ทุ่งบุหลัง

ทุ่งหว้า

สตูล

91120

136 บ้านทุ่งสะโบ๊ะ

banthungsabo

-ว่าง-

ทุง่ หว้า-อันดามัน ทุ่งบุหลัง

ทุ่งหว้า

สตูล

91120

นางสาวจริญญา เอี้ยวซิโป 1091560123 91010141 560123 อนุบาล-ประถม ทุง่ หว้า-อันดามัน ทุ่งบุหลัง

ทุ่งหว้า

สตูล

91120

137 บ้านมะหงัง

ฺBanmahang

1091560122 91010140 560122 ประถม

138 อนุบาลทุ่งหว้า

Anuban thungwa school นายเทียนชัย พิสิฐธาดา

1091560106 91010142 560106 อนุบาล-ประถม

สุไหงอุเปสเตโกดอน

ทุ่งหว้า

ทุ่งหว้า

สตูล

91120

139 วัดชมพูนิมิต

watchompunimit

นายจรูญ เหล่าวทัญญู

1091560107 91010143 560107 อนุบาล-ประถม

สุไหงอุเปสเตโกดอน

ทุ่งหว้า

ทุ่งหว้า

สตูล

91120

140 บ้านคีรีวง

Bankeereewong

นางสาวนิตยา แซ่อึ้ง

1091560109 91010144 560109 อนุบาล-ประถม

สุไหงอุเปสเตโกดอน

ทุ่งหว้า

ทุ่งหว้า

สตูล

91120

141 บ้านราวปลา

Banraopla

นายดาริ เขียดเดช

1091560110 91010145 560110 อนุบาล-ประถม

สุไหงอุเปสเตโกดอน

ทุ่งหว้า

ทุ่งหว้า

สตูล

91120

142 บ้านนาทอน

bannathon

นายมังกร พงศ์สุชาติ

1091560113 91010146 560113 อนุบาล-ประถม ทุง่ หว้า-อันดามัน นาทอน

ทุ่งหว้า

สตูล

91120

143 บ้านวังตง

banwangtong

นายวิทยา มิ่งมาก

1091560114 91010148 560114 อนุบาล-ม.ต้น ทุง่ หว้า-อันดามัน นาทอน

ทุ่งหว้า

สตูล

91120

144 บ้านท่าศิลา

bantasila

นายประพันธ์ มอบพิจติ

1091560115 91010149 560115 อนุบาล-ประถม ทุง่ หว้า-อันดามัน นาทอน

ทุ่งหว้า

สตูล

91120

145 บ้านบารายี

Banbarayee

นายสมบูรณ์ ทุ่งหว้า

1091560116 91010150 560116 อนุบาล-ประถม ทุง่ หว้า-อันดามัน นาทอน

ทุ่งหว้า

สตูล

91120

146 บ้านช่องไทร

banchongsai

นายสหัส อาชารัตนกุล

1091560117 91010151 560117 อนุบาล-ประถม ทุง่ หว้า-อันดามัน นาทอน

ทุ่งหว้า

สตูล

91120

147 บ้านป่าแก่บ่อหิน

BANPAKAEBOHIN

นางสาวอรอุมา ทองนาค

1091560112 91010152 560112 อนุบาล-ประถม

สุไหงอุเปสเตโกดอน

ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า

สตูล

91120

148 วรรธนะสาร

wattanasan

นายอุสมาน กาเจ

1091560111 91010153 560111 อนุบาล-ประถม

สุไหงอุเปสเตโกดอน

ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า

สตูล

91120

149 บ้านทุ่งดินลุ่ม

bantungdinlum

นายจรูญ พิมพ์ทอง

1091560108 91010154 560108 อนุบาล-ประถม

สุไหงอุเปสเตโกดอน

ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า

สตูล

91120

150 อนุบาลมะนัง

ANUBANMANANG

นายยงยุทธ ยืนยง

1091560161 91010155 560161 อนุบาล-ม.ต้น มะนัง

นิคมพัฒนา มะนัง

สตูล

91130

8/9

ที่

โรงเรียน

โรงเรียนภำษำอังกฤษ

ผู้บริหำร

รหัส 10 หลัก รหัส Smis รหัส Obec

ประเภท
กำรศึกษำ

เครือข่ำย

ตำบล

อำเภอ จังหวัด รหัส ปณ.

151 นิคมพัฒนาผัง 20

Nikomphattanaphung20 นางโนร์ลัยลา โต๊ะประดู่

1091560164 91010158 560164 อนุบาล-ประถม มะนัง

นิคมพัฒนา มะนัง

สตูล

91130

152 บ้านวังพระเคียน

BANWANGPRAKIAN

นางบุญศรี สัมพันธมิตร

1091560165 91010159 560165 อนุบาล-ม.ต้น มะนัง

นิคมพัฒนา มะนัง

สตูล

91130

153 ผังปาล์ม 1

Phangpalm 1

นายภานุพงศ์ แสงอุดม

1091560155 91010160 560155 อนุบาล-ประถม มะนัง

ปาล์มพัฒนา มะนัง

สตูล

91130

154 ผังปาล์ม 2

pangpalm 2

นายศรีภมู ิ ชาญเดช

1091560156 91010161 560156 อนุบาล-ม.ต้น มะนัง

ปาล์มพัฒนา มะนัง

สตูล

91130

155 ผังปาล์ม 4

Phangplam 4

นางอรนุช เสียงดัง

1091560157 91010162 560157 อนุบาล-ประถม มะนัง

ปาล์มพัฒนา มะนัง

สตูล

91130

156 ผังปาล์ม 7

Phangpalm7

นายไสว อินยอด

1091560158 91010163 560158 อนุบาล-ประถม มะนัง

ปาล์มพัฒนา มะนัง

สตูล

91130

157 บ้านมะนัง

Banmanang

นางอุไร ทีปรักษพันธ์

1091560159 91010164 560159 อนุบาล-ประถม มะนัง

ปาล์มพัฒนา มะนัง

สตูล

91130

158 บ้านป่าพน

Banpapon

นายสัญชัย ฝาหละเหย็บ

1091560160 91010165 560160 อนุบาล-ม.ต้น มะนัง

ปาล์มพัฒนา มะนัง

สตูล

91130

159 ผังปาล์ม 3

Phangpalm 3

นางศรีสุดา รัตนะ

1091560166 91010166 560166 อนุบาล-ประถม มะนัง

ปาล์มพัฒนา มะนัง

สตูล

91130
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