
หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 ศพด.บ้านหนองหอย 4 กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร
2 ศพด.บ้านนิรมัย 5 กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร
3 ศพด.บ้านโนนสะอาด 7 กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร
4 ศพด.ประชาสุขสันต์ 12 กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร
5 ศพด.บ้านอีกุด 2 กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร
6 ศพด.เทศบาลต าบลกุสุมาลย์ 8 กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร
7 ศพด.บ้านหนองปลาตอง 7 นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร
8 ศพด.บ้านนาเพียงเก่า 2 นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร
9 ศพด.บ้านซ่งเต่า 6 นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร
10 ศพด.บ้านกุงศรี 1 นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร
11 ศพด.บ้านโคกม่วง 2 นาโพธ์ิ กุสุมาลย์ สกลนคร
12 ศพด.บ้านนาโพธ์ิ 11 นาโพธ์ิ กุสุมาลย์ สกลนคร
13 ศพด.บ้านม่วง 5,10 นาโพธ์ิ กุสุมาลย์ สกลนคร
14 ศพด.บ้านนาดี 1 โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร
15 ศพด.บ้านโพนทอง 2 โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร
16 ศพด.บ้านกุดสะกอย 7 โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร
17 ศพด.บ้านกุดฮู 4 โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร
18 ศพด.แก้งค าประชาสามัคคี 3,9 อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร
19 ศพด.บ้านง้ิวศิริราษฎร์บ ารุง 5 อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร
20 ศพด.บ้านสนามบิน 8 อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร
21 ศพด.ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพท่ี 211 14 อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร
22 รร.ตชด.บ้านมอเกอร์ 6 พบพระ พบพระ ตาก
23 รร.ตชด.จาตุรจินดา 2 พระธาตุ แม่ระมาด ตาก
24 รร.บ้านส่ีหลัง 7 พระธาตุ แม่ระมาด ตาก
25 รร.ตชด.บ้านแสมใหญ่ (สกุล โกมารกุล บุนนาค อุปถัมภ์) 4 สามหม่ืน แม่ระมาด ตาก
26 รร.ตชด.บ้านถ้ าเสือ 5 พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก
27 ศพด.บ้านขุนห้วยแม่สอด 6 พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก
28 ศพด.บ้านพะเด๊ะ 4 พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก
29 ศพด.บ้านถ้ าเสือ 5 พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก
30 รร.ตชด.บ้านห้วยน้ าขุ่น 8 มหาวัน แม่สอด ตาก
31 รร.ตชด.ศึกษาสงเคราะห์ 2 10 แม่กุ แม่สอด ตาก
32 รร.ตชด.บ้านแม่กลองใหญ่ 4 โมโกร อุ้มผาง ตาก
33 ศพด.บ้านน้ าว้า 6 บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน
34 ศพด.บ้านสะไล 2 บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน
35 ศพด.บ้านห้วยโป่ง 15 บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน
36 ศพด.บ้านน้ าแคะ 4 ดงพญา บ่อเกลือ น่าน
37 ศพด.บ้านสว้า 7 ดงพญา บ่อเกลือ น่าน
38 ศพด.บ้านผาสุก 3 ภูฟ้า บ่อเกลือ น่าน
39 รร.บ้านในวง 1 ในวงเหนือ ละอุ่น ระนอง

บัญชีรำยช่ือโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) จ ำนวน 39 แห่ง
ท่ี สถำนศึกษำ ท่ีอยู่

(ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 -6) หน้า 1



หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 รร.ตชด.วิจิตรวิทยาคาร 1 ปิล๊อก ทองผาภูมิ กาญจนบุรี

2 รร.ตชด.บ้านปิล๊อกค่ี (ธนาคารอาคารสงเคราะห์อุปถัมภ์) 4 ปิล๊อก ทองผาภูมิ กาญจนบุรี

3 ศกร.ตชด.หลวงประกอบนิติสารและท่านผู้หญิงถวิล 4 ชะแล ทองผาภูมิ กาญจนบุรี

4 รร.ตชด.บ้านแม่น ้าน้อย 5 ไทรโยค ไทรโยค กาญจนบุรี

5 รร.ตชด.เฮงเค็ลไทย 4 บ้องตี ไทรโยค กาญจนบุรี

6 รร.ตชด.วัดสุธาสีนี 4 บ้องตี ไทรโยค กาญจนบุรี

7 รร.ตชด.บ้านต้นมะม่วง 7 วังกระแจ ไทรโยค กาญจนบุรี

8 รร.ตชด.มิตรมวลชน 2 1 เขาโจด ศรีสวัสด์ิ กาญจนบุรี

9 ศกร.ตชด.บ้านไกรเกรียง 3 เขาโจด ศรีสวัสด์ิ กาญจนบุรี

10 รร.ตชด.บ้านเรดาร์ (มร.เจอร์เก้น มูลเดอร์ อุปถัมภ์) 4 ปรังเผล สังขละบุรี กาญจนบุรี

11 รร.ตชด.สุนทรเวช 1 ไล่โว่ สังขละบุรี กาญจนบุรี

12 รร.ตชด.บ้านทิไล่ป้า 5 ไล่โว่ สังขละบุรี กาญจนบุรี

13 ศกร.ตชด.ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ 6 ไล่โว่ สังขละบุรี กาญจนบุรี

14 รร.ตชด.สหธนาคารกรุงเทพ 5 หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี

15 รร.ตชด.ตะโกปิดทอง 8 สวนผึ ง สวนผึ ง ราชบุรี

16 รร.ตชด.บ้านถ ้าหิน 5 สวนผึ ง สวนผึ ง ราชบุรี

17 รร.ตชด.บ้านย่านซ่ือ 9 หาดขาม กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์

18 รร.ตชด.บ้านเขาจ้าว 1 เขาจ้าว ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

19 รร.ตชด.บ้านท่าวังหิน 4 เขาจ้าว ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

20 รร.ตชด.บ้านป่าหมาก 8 ศาลาลัย สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์

21 รร.ตชด.บ้านแพรกตะคร้อ 11 บึงนคร หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

22 รร.ตชด.นเรศวรป่าละอู 3 ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

23 รร.ตชด.บ้านคลองน้อย 7 ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

24 ศกร.ตชด.บ้านคีรีล้อม 1 ช้างแรก บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์

25 รร.ตชด.นเรศวรห้วยโสก 9 ป่าเด็ง แก่งกระจาน เพชรบุรี

26 ศกร.ตชด.อินทรีอาสา (บ้านปาเกอะญอ) 6 ป่าเด็ง แก่งกระจาน เพชรบุรี

27 รร.ตชด.บ้านโป่งลึก 2 ห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน เพชรบุรี

28 รร.ตชด.จุฬา-ธรรมศาสตร์ 3 9 แม่หละ ท่าสองยาง ตาก

29 รร.ตชด.กามาผาโด้ 5 แม่หละ ท่าสองยาง ตาก

30 รร.ตชด.เทคนิคอาสา 1 5 แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก

31 รร.ตชด.เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (บ้านแพะ) 12 แม่ต่ืน แม่ระมาด ตาก

32 รร.ตชด.มรว.เฉลิมลักษณ์ จันทรเสน 13 แม่ต่ืน แม่ระมาด ตาก

33 รร.ตชด.ท่านผู้หญิงทวี  มณีนุตร 6 พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก

34 รร.ตชด.ศ.ส้าเภา-ไพวรรณ วรางกูร 8 พะวอ แม่สอด ตาก

บัญชีรำยช่ือโรงเรียนสังกัดโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน (ตชด.) จ ำนวน 98 แห่ง

ท่ี สถำนศึกษำ ท่ีอยู่
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35 รร.ตชด.เลตองคุ 10 แม่จัน อุ้มผาง ตาก

36 รร.ตชด.แม่จันทะ 8 แม่จัน อุ้มผาง ตาก

37 รร.ตชด.เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (บ้านหม่องก๊ัวะ) 7 แม่จัน อุ้มผาง ตาก

38 รร.ตชด.บ้านแม่กลองคี 3 โมโกร อุ้มผาง ตาก

39 ศกร.ตชด.บ้านแม่ละนา 6 ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก

40 ศกร.ตชด.บ้านแม่อมยะ 7 ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก

41 ศกร.ตชด.บ้านเลโพเด 9 แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก

42 ศกร.ตชด.บ้านพอบือละคี 4 แม่สอง ท่าสองยาง ตาก

43 ศกร.ตชด.บ้านแม่หละคี 12 แม่หละ ท่าสองยาง ตาก

44 ศกร.ตชด.บ้านตีนดอย 5 แม่หละ ท่าสองยาง ตาก

45 ศกร.ตชด.บ้านคะเนจือทะ 9 แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก

46 ศกร.ตชด.บ้านทีวะเบยทะ 10 แม่ต่ืน แม่ระมาด ตาก

47 ศกร.ตชด.บ้านเลผะสุคี 10 แม่ต่ืน แม่ระมาด ตาก

48 ศกร.ตชด.บ้านวะกะเลโค๊ะ 13 แม่ต่ืน แม่ระมาด ตาก

49 ศกร.ตชด.บ้านห้วยสลุง 8 พระธาตุ แม่ระมาด ตาก

50 ศกร.ตชด.บ้านมูเซอหลังเมือง 5 บ้านนา สามเงา ตาก

51
รร.ตชด.เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ 

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  21 ตุลาคม 2543
2 บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน

52
รร.ตชด.พีระยานุเคราะห์มูลนิธิในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 3 

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสครองราชย์ปีท่ี 50
10 หนองแดง แม่จริม น่าน

53 รร.ตชด.อาชีวศึกษา เชียงราย-พะเยา 6 ริมโขง เชียงของ เชียงราย

54 รร.ตชด.เทคนิคดุสิต 1 ห้วยชมภู เมือง เชียงราย

55 ศกร.ตชด.บ้านจะนู 8 ห้วยชมภู เมือง เชียงราย

56 รร.ตชด.สังวาลย์วิท 8 10 แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย

57 รร.ตชด.บ้ารุงท่ี 112 21 แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย

58 รร.ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4 4 แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย

59
รร.ตชด.การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เน่ืองในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 4 รอบ 2 เมษายน 2546
20 แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย

60 รร.ตชด.บ้านดอยล้าน 4 วาวี แม่สรวย เชียงราย

61 ศกร.ตชด.อินทรีอาสา (บ้านห้วยน ้ากืน) 19 วาวี แม่สรวย เชียงราย

62 รร.ตชด.ชนัตถ์ปิยะอุย 3 ปอ เวียงแก่น เชียงราย

63 ศกร.ตชด.บ้านฟ้าไทยงาม 13 ปอ เวียงแก่น เชียงราย

64 ศกร.ตชด.บ้านห้วยกุ๊ก 20 ปอ เวียงแก่น เชียงราย

65
รร.ตชด.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 (นางอั งไซอิม แซ่ตั ง อุปถัมภ์)
2 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่

2/3



หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

บัญชีรำยช่ือโรงเรียนสังกัดโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน (ตชด.) จ ำนวน 98 แห่ง

ท่ี สถำนศึกษำ ท่ีอยู่

66 รร.ตชด.บ้านหนองแขม 11 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่

67 รร.ตชด.อาโอยาม่า 11 ม่อนป่ิน ฝาง เชียงใหม่

68 รร.ตชด.เจ้าพ่อหลวง 6 น ้าแพร่ พร้าว เชียงใหม่

69 รร.ตชด.บ้านแม่ลอง 3 บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่

70 รร.ตชด.บ้านใหม่พัฒนาสันติ 14 แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่

71 ศกร.ตชด.บ้านแม่มุในบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ้ากัด (มหาชน) อุปถัมภ์ 4 แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่

72 ศกร.ตชด.บ้านแม่ขอ 11 แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่

73 รร.ตชด.ไลออนส์มหาจักร 9 7 ก๊ีดช้าง แม่แตง เชียงใหม่

74 รร.ตชด.เฮียงไทยธ้ารงค์ 15 แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่

75 รร.ตชด.ทุติยะโพธ์ิอนุสรณ์ 12 แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่

76 ศกร.ตชด.บ้านนามะอื น* 12 แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่

77 รร.ตชด.เบญจมะ 1 6 เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่

78 รร.ตชด.รางวัลอินทิรา คานธี 11 แม่ต่ืน อมก๋อย เชียงใหม่

79 ศกร.ตชด.บางกอก เชฟ แชร์ริตี 1 สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่

80 รร.ตชด.ท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ 12 สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่

81 รร.ตชด.เบ็ตตี ดูเมน 3 ผาช้างน้อย ปง พะเยา

82 ศกร.ตชด.บ้านห้วยปุ้ม 13 ร่มเย็น เชียงค้า พะเยา

83 รร.ตชด.ชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2 ถ ้าลอด ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน

84 รร.ตชด.ชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2 5 นาปู่ป้อม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน

85 ศกร.ตชด.บ้านน ้าบ่อสะเป่ 3 สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน

86 ศกร.ตชด.พลเอกอรชุนพิบูลนครินทร์ 9 ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน

87 รร.ตชด.บ้านแม่ลางิ ว 12 แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน

88 รร.ตชด.บ้านตุน (ชมรม 9 สมาคมจีนแห่งประเทศไทยอุปถัมภ์) 4 ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน

89 ศกร.ตชด.บ้านปอหมื อ 9 แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน

90 รร.ตชด.905 (บ้านจอปร่าคี) 9 แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน

91 ศกร.ตชด.บ้านโกแประ 9 แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน

92 ศกร.ตชด.บ้านแม่เหลอ 2 เสาหิน แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน

93 ศกร.ตชด.บ้านวาทู 3 เสาหิน แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน

94 ศกร.ตชด.บ้านดอยแสง 13 ปางหมู เมือง แม่ฮ่องสอน

95 ศกร.ตชด.ห้วยโป่งเลา 4 แม่ก๊ิ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน

96 ศกร.ตชด.บ้านโตแฮ 5 แม่สามแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน

97 ศกร.ตชด.บ้านห้วยมะโอ 2 แม่สามแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน

98 ศกร.ตชด.บ้ารุงท่ี 114 4 เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน
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1 รร.บ้านองหลุ 3 นาสวน ศรีสวัสด์ิ กาญจนบุรี

2 รร.นเรศวรห้วยผ้ึง 4 ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

3 ห้องเรียนสาขาทีชอแม (รร.ชุมชนบ้านท่าสองยาง) 8 ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก

4 รร.บ้านแม่จวาง 8 ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก

5 รร.บ้านแม่อมกิ 4 แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก

6 ห้องเรียนสาขาบ้านซอแขระกลา (รร.บ้านแม่อมกิ) 1 แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก

7 ห้องเรียนสาขาบ้านแม่ตะปู (รร.บ้านแม่อมกิ) 1 แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก

8 ห้องเรียนสาขาบ้านปางทอง (รร.บ้านแม่อมกิ) 2 แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก

9 ห้องเรียนสาขาบ้านแม่สะเปา (รร.บ้านแม่อมกิ) 2 แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก

10 ห้องเรียนสาขาบ้านแม่ลาคี (รร.บ้านแม่อมกิ) 3 แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก

11 ห้องเรียนสาขาบ้าน แม่เป่งทะ (รร.บ้านแม่อมกิ) 4 แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก

12 ห้องเรียนสาขาบ้านขุนแม่เหว่ย (รร.บ้านแม่อมกิ) 5 แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก

13 ห้องเรียนสาขาบ้านปอเคลอะเด (รร.บ้านแม่อมกิ) 5 แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก

14 ห้องเรียนสาขาบ้านเคาะทีโคะ (รร.บ้านแม่อมกิ) 6 แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก

15 ห้องเรียนสาขาบ้านอมกอทะ (รร.บ้านแม่อมกิ) 7 แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก

16 ห้องเรียนสาขาบ้านวะหย่าโจ (รร.บ้านแม่อมกิ) 8 แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก

17 ห้องเรียนสาขาบ้านอิวิโจ (รร.บ้านแม่อมกิ) 8 แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก

18 ห้องเรียนสาขาบ้านเกร๊ะคี (รร.บ้านแม่อมกิ) 9 แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก

19 รร.บ้านแม่วะหลวง 3 แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก

20 ห้องเรียนสาขาบ้านแม่โปคี (รร.บ้านแม่วะหลวง) 3 แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก

21 รร.บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 2 แม่สอง ท่าสองยาง ตาก

22 ห้องเรียนสาขาแม่สลิดน้อย (รร.บ้านแม่สลิดหลวง) 3 แม่สอง ท่าสองยาง ตาก

23 รร.บ้านแม่ระเมิง 8 แม่สอง ท่าสองยาง ตาก

24 ห้องเรียนสาขาโบ๊ะซู่ลู่ (รร.บ้านแม่ระเมิง) 10 แม่สอง ท่าสองยาง ตาก

25 ห้องเรียนสาขาบ้านเบ๊าะโบ๊ะโกร (รร.บ้านแม่ระเมิง) 11 แม่สอง ท่าสองยาง ตาก

26 ห้องเรียนสาขาบ้านทีโบ๊ะคี (รร.บ้านแม่ระเมิง) 13 แม่สอง ท่าสองยาง ตาก

27 ห้องเรียนสาขาบ้านทีเสาะคี (รร.บ้านแม่ระเมิง) 13 แม่สอง ท่าสองยาง ตาก

28 ห้องเรียนสาขาบ้านเคลอะเดคี (รร.บ้านแม่ระเมิง) 17 แม่สอง ท่าสองยาง ตาก

29 ห้องเรียนสาขาบ้านบอโบ๊ะคี (รร.บ้านแม่ระเมิง) 90 แม่สอง ท่าสองยาง ตาก

30 รร.บ้านสามหม่ืน 1 สามหม่ืน แม่ระมาด ตาก

31 ห้องเรียนสาขาบ้านห้วยขนุน (รร.บ้านสามหม่ืน) 1 สามหม่ืน แม่ระมาด ตาก

32 รร.ท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา 3 สามหม่ืน แม่ระมาด ตาก

33 รร.บ้านพะเด๊ะ 4 พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก

บัญชีรำยช่ือโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (สพฐ.) จ ำนวน 90 แห่ง

ท่ี สถำนศึกษำ ท่ีอยู่
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34 รร.ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล 9 แม่จัน อุ้มผาง ตาก

35 ห้องเรียนสาขากุยเลอตอ (รร.ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล) 9 แม่จัน อุ้มผาง ตาก

36 รร.บ้านนุเซะโปล้ 1 แม่จัน อุ้มผาง ตาก

37 ห้องเรียนสาขาซอแหมะโกร (รร.บ้านนุเซะโปล้) 4 แม่จัน อุ้มผาง ตาก

38 ห้องเรียนสาขาทิโพจิ (รร.บ้านนุเซะโปล้) 4 แม่จัน อุ้มผาง ตาก

39 ห้องเรียนสาขานุโพ (รร.บ้านนุเซะโปล้) 4 แม่จัน อุ้มผาง ตาก

40 รร.บ้านกล้อทอ 2 แม่จัน อุ้มผาง ตาก

41 ห้องเรียนสาขาทีจอชี (รร.บ้านกล้อทอ) 11 แม่จัน อุ้มผาง ตาก

42 รร.หม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 1 ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน

43 รร.บ้านด่าน 3 ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน

44 รร.บ้านเปียงซ้อ 4 ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน

45 รร.บ้านห้วยฟอง 6 ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน

46 รร.บ้านก่ิวจันทร์ (เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์) 10 ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน

47 รร.บ้านน้้าช้างพัฒนา 11 ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน

48 รร.บ้านน้้ารีพัฒนา 12 ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน

49 รร.บ้านบวกหญ้า 13 ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน

50 รร.บ้านห้วยโก๋น 1 ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน

51 รร.บ้านสบปืน 2 ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน

52 รร.บ้านปางหก 5 ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน

53 รร.บ้านห้วยทรายขาว 7 ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน

54 รร.บ้านสะปัน 1 ดงพญา บ่อเกลือ น่าน

55 รร.บ้านสว้า 7 ดงพญา บ่อเกลือ น่าน

56 รร.บ้านนาขวาง 5 บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน

57 รร.บ้านนาบง 14 บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน

58 รร.บ้านผักเฮือก 7 บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน

59 รร.บ้านยอดดอยวัฒนา 10 บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน

60 ห้องเรียนสาขาน้้าหมาว (รร.บ้านยอดดอยวัฒนา) 9 บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน

61 รร.บ้านบ่อหลวง 1 บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน

62 ห้องเรียนสาขาห้วยโป่ง (รร.บ้านบ่อหลวง) 15 บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน

63 รร.บ้านขุนน้้าน่าน 1 บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน

64 รร.บ้านบ่อหยวก 3 บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน

65 รร.บ้านห่างทางหลวง 2 ภูฟ้า บ่อเกลือ น่าน

66 รร.บ้านสบมาง 4 ภูฟ้า บ่อเกลือ น่าน
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67 รร.ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ 6 ภูฟ้า บ่อเกลือ น่าน

68 รร.ตชด.ผบ.ลูกเสือรถไฟมักกะสัน 1 ชนแดน สองแคว น่าน

69 รร.ตชด.บ้ารุงท่ี 87 3 เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย

70 รร.ตชด.ศรีสมวงศ์ 11 แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย

71 รร.ตชด.บ้านนาโต่(วปรอ.344 อุปถัมภ์) 20 แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย

72 รร.ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 (ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 4) 1 แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย

73 รร.สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง (ตชด.อนุสรณ์) 2 ท่าข้าม เวียงแก่น เชียงราย

74 รร.หมู่บ้านสหกรณ์ 2 2 บ้านสหกรณ์ แม่ออน เชียงใหม่

75 รร.รัปปาปอร์ต (ตชด.บ้ารุงท่ี 92) 8 บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่

76 รร.สโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ 19 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่

77 รร.พัฒนาต้นน้้าท่ี 5 ขุนวาง 17 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่

78 รร.บ้านห่างหลวง 12 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่

79 รร.บ้านขุนแม่หยอด 9 แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่

80 ห้องเรียนสาขาจอซิเดอใต้ (รร.บ้านจอซิเดอเหนือ) 4 แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน

81 รร.บ้านโพซอ 5 เสาหิน แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน

82 ห้องเรียนสาขาอูหลู่ (รร.บ้านโพซอ) 7 แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน

83 รร.บ้านผาเยอ 2 กองก๋อย สบเมย แม่ฮ่องสอน

84 ห้องเรียนสาขาผาเยอน้อย (รร.บ้านผาเยอ) 2 กองก๋อย สบเมย แม่ฮ่องสอน

85 รร.บ้านแม่หลุย 4 แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน

86 ห้องเรียนสาขาแม่หลุยน้อย (รร.บ้านแม่หลุย) 4 แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน

87 รร.ล่องแพวิทยา 10 แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน

88 รร.แม่แคะ 3 แม่สามแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน

89 ห้องเรียนสาขาแม่แคะน้อย (รร.บ้านแม่แคะ) 3 แม่สามแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน

90 รร.บ้านเลโคะ 1 สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน
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