
ท่ี จังหวัด ตชด. สพฐ. กศน. เอกชน อปท. รวม
1 พระนครศรีอยุธยา - 1 - - - 1
2 ปทุมธานี - 14 - - - 14
3 นครนายก - 20 - - - 20
4 จันทบุรี 6 - - - - 6
5 ฉะเชิงเทรา 3 - - - - 3
6 ตราด 2 - - - - 2
7 สระแก้ว 8 3 - - - 11
8 ประจวบคีรีขันธ์ 8 1 - - - 9
9 กาญจนบุรี 14 1 - - - 15
10 เพชรบุรี 3 - - - - 3
11 ราชบุรี 2 - - - - 2
12 บุรีรัมย์ 2 3 - - - 5
13 ศรีสะเกษ 1 1 - - - 2
14 สุรินทร์ 8 - - - - 8
15 เลย 8 - - - - 8
16 หนองบัวล าภู - 3 - - - 3
17 อุดรธานี 5 6 - - - 11
18 ขอนแก่น - 3 - - - 3
19 บึงกาฬ 5 3 - - - 8
20 สกลนคร 1 26 - - 21 48
21 หนองคาย - 1 - -  - 1
22 อุบลฯ 12 2 - - - 14
23 นครพนม 7 - - - - 7
24 มุกดาหาร 2 - - - - 2
25 ยโสธร 1 - - - - 1
26 อ านาจฯ - 1 - - - 1
27 ตาก 23 39 89 1 11 163
28 พิษณุโลก 4 - - - - 4
29 เพชรบูรณ์ 1 - - - - 1
30 แพร่ - 1 - - - 1
31 น่าน 2 27 34 - 6 69
32 อุดรดิตถ์ 2 - - - - 2

สรุปจ ำนวนโรงเรียนตำมโครงกำรพระรำชด ำริ
สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี

(ชัน้ประถมศกีษาปีที ่1 - 6) หนา้ 1



ท่ี จังหวัด ตชด. สพฐ. กศน. เอกชน อปท. รวม

สรุปจ ำนวนโรงเรียนตำมโครงกำรพระรำชด ำริ
สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี

33 เชียงราย 12 5 - - - 17
34 เชียงใหม่ 16 6 149 - - 171
35 ล าปาง - - - - - 0
36 พะเยา 2 - - - - 2
37 แม่ฮ่องสอน 16 11 9 - - 36
38 ชุมพร 7 - - - - 7
39 ระนอง - - - - 1 1
40 กระบ่ี 1 - - - - 1
41 นครศรีธรรมราช 3 3 - - - 6
42 พังงา - - 1 - - 1
43 สุราษฎร์ธานี 4 - - - - 4
44 สงขลา 10 - - 1 - 11
45 พัทลุง 1 - - - - 1
46 ตรัง 2 - - - 2
47 สตูล 2 - - - - 2
48 นราธิวาส 5 17 - 3 - 25
49 ปัตตานี 1 2 - 3 - 6
50 ยะลา 6 - - 1 - 7

218 200 282 9 39 748รวม

(ชัน้ประถมศกีษาปีที ่1 - 6) หนา้ 2



หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

1 รร.ตชด.บ้านหางแมว (บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ในโอกาสครบรอบ 30 ปี อุปถัมภ์) 4 ขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี

2 รร.ตชด.บ้านบ่อชะอม 11 พวา แก่งหางแมว จันทบุรี

3 รร.ตชด.บ้านคลองแดง 12 พวา แก่งหางแมว จันทบุรี

4 รร.ตชด.บ้านน  าแดง 6 บางชัน ขลุง จันทบุรี

5 รร.ตชด.บ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา 8 อ่างคีรี มะขาม จันทบุรี

6
รร.ตชด.สิงคโปร์แอร์ไลน์สเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542
16 ทุ่งขนาน สอยดาว จันทบุรี

7 รร.ตชด.บ้านเขาฉลาด 7 เทพนิมิต เขาสมิง ตราด

8 รร.ตชด.บ้านท่ากุ่ม (มูลนิธิสุมิตร เลิศสุมิตรกุล อุปถัมภ์) 3 ท่ากุ่ม เมือง ตราด

9 รร.ตชด.บ้านนายาว 19 ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

10 รร.ตชด.บ้านนาอิสาน (มูลนิธิสุมิตร เลิศสุมิตรกุลอุปถัมภ์) 16 ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

11 รร.มัธยมพระราชทานนายาว 18 ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

12 รร.ตชด.บ้านน  าอ้อม 10 เขาสามสิบ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว

13 รร.ตชด.การบินไทย 9 ไทรเด่ียว คลองหาด สระแก้ว

14 รร.ตชด.บ้านคลองตะเคียนชัย 5 ทุ่งมหาเจริญ วังน  าเย็น สระแก้ว

15
รร.ตชด.พีระยานุเคราะห์มูลนิธิในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเฉลิมพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในวโรกาสทรงครองราชย์ปีท่ี 50
11 วังทอง วังสมบูรณ์ สระแก้ว

16 รร.ตชด.วังศรีทอง 15 วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ สระแก้ว

17 รร.ตชด.บ้านทุ่งกบินทร์ 5 วังใหม่ วังสมบูรณ์ สระแก้ว

18 รร.ตชด.บ้านเขาสารภี 3 ทับพริก อรัญประเทศ สระแก้ว

19 รร.ตชด.ประชารัฐบ ารุง 1 4 ป่าไร่ อรัญประเทศ สระแก้ว

20 รร.ตชด.วิจิตรวิทยาคาร 1 ปิล๊อก ทองผาภูมิ กาญจนบุรี

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

22 ศกร.ตชด.หลวงประกอบนิติสารและท่านผู้หญิงถวิล 4 ชะแล ทองผาภูมิ กาญจนบุรี

23 รร.ตชด.บ้านแม่น  าน้อย 5 ไทรโยค ไทรโยค กาญจนบุรี

24 รร.ตชด.เฮงเค็ลไทย 4 บ้องตี ไทรโยค กาญจนบุรี

25 รร.ตชด.วัดสุธาสีนี 4 บ้องตี ไทรโยค กาญจนบุรี

26 รร.ตชด.บ้านต้นมะม่วง 7 วังกระแจ ไทรโยค กาญจนบุรี

27 รร.ตชด.มิตรมวลชน 2 1 เขาโจด ศรีสวัสด์ิ กาญจนบุรี

28 ศกร.ตชด.บ้านไกรเกรียง 3 เขาโจด ศรีสวัสด์ิ กาญจนบุรี

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

30 รร.ตชด.สุนทรเวช 1 ไล่โว่ สังขละบุรี กาญจนบุรี

31 รร.ตชด.บ้านทิไล่ป้า 5 ไล่โว่ สังขละบุรี กาญจนบุรี

32 ศกร.ตชด.ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ 6 ไล่โว่ สังขละบุรี กาญจนบุรี

33 รร.ตชด.สหธนาคารกรุงเทพ 5 หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี

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

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

36 รร.ตชด.บ้านย่านซ่ือ 9 หาดขาม กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์

ท่ี

บัญชีรำยช่ือโรงเรียนสังกัดโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน (ตชด.) จ ำนวน 218 แห่ง

สถำนศึกษำ
ท่ีอยู่

(ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 -6) หน้า 1



หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
ท่ี

บัญชีรำยช่ือโรงเรียนสังกัดโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน (ตชด.) จ ำนวน 218 แห่ง

สถำนศึกษำ
ท่ีอยู่

37 รร.ตชด.บ้านเขาจ้าว 1 เขาจ้าว ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

38 รร.ตชด.บ้านท่าวังหิน 4 เขาจ้าว ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

39 รร.ตชด.บ้านป่าหมาก 8 ศาลาลัย สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์

40 รร.ตชด.บ้านแพรกตะคร้อ 11 บึงนคร หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

41 รร.ตชด.นเรศวรป่าละอู 3 ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

42 รร.ตชด.บ้านคลองน้อย 7 ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

43 ศกร.ตชด.บ้านคีรีล้อม 1 ช้างแรก บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์

44 รร.ตชด.นเรศวรห้วยโสก 9 ป่าเด็ง แก่งกระจาน เพชรบุรี

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

46 รร.ตชด.บ้านโป่งลึก 2 ห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน เพชรบุรี

47
รร.ตชด.ชมรม 9 สมาคมจีนแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เน่ืองในโอกาสพระ

ราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542
6 ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย์

48 รร.ตชด.บ้านโคกแสลง 7 ตาเมียง พนมดงรัก สุรินทร์

49 รร.ตชด.บ้านช าปะโต 3 อาโพน บัวเชด สุรินทร์

50 รร.ตชด.บ้านรุน 7 อาโพน บัวเชด สุรินทร์

51
รร.ตชด.พีระยานุเคราะห์มูลนิธิในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 2 เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสครองราชย์ปีท่ี 50
18 ปรือ ปราสาท สุรินทร์

52 รร.ตชด.ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ 7 ตะเคียน กาบเชิง สุรินทร์

53 รร.ตชด.บ้านตาตุม 14 ตาตุม สังขะ สุรินทร์

54 รร.ตชด.บ้านตาแตรว 9 เทพรักษา สังขะ สุรินทร์

55 ศกร.ตชด.ทรัพย์ทรายทอง 17 โคกมะม่วง ปะค า บุรีรัมย์

56 รร.ตชด.บ้านศรีสวัสด์ิ 5 ศรีแก้ว เลิงนกทา ยโสธร

57 รร.ตชด.บ้านหนองใหญ่ 8 รุง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ

58 รร.ตชด.บ้านห้วยฆ้อง 5 ป่าก่อ ชานุมาน อ านาจเจริญ

59 ศกร.ตชด.ภูดานกอย 6 ค าโพน ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ

60 รร.ตชด.บ้านปากลา 5 นาโพธ์ิกลาง โขงเจียม อุบลราชธานี

61 รร.ตชด.บ้านตาเอ็ม 2 ตาเกา น  าขุ่น อุบลราชธานี

62 รร.ตชด.บ้านท่าแสนคูณ 12 โดมประดิษฐ์ น  ายืน อุบลราชธานี

63 รร.ตชด.บ้านค าสะอาด 5 ยางใหญ่ น  ายืน อุบลราชธานี

64 ศกร.ตชด.บ้านหนองบัวพัฒนา 14 โดมประดิษฐ์ น  ายืน อุบลราชธานี

65 รร.ตชด.ศ.ดร.เนวิน สคริมชอว์ 14 คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี

66 รร.ตชด.บ้านแก่งศรีโคตร 3 โนนก่อ สิรินธร อุบลราชธานี

67 ศกร.ตชด.ชุมชนป่าหญ้าคา  - โนนก่อ สิรินธร อุบลราชธานี

68 ศกร.ตชด.เอไอเอ ประเทศไทย (บ้านบ๋าฮี) 3 หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี

69 ศกร.ตชด.บ้านดงตาหวาน 13 แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี

70 รร.ตชด.ชูทิศวิทยา 8 หนองเทา ท่าอุเทน นครพนม

71 รร.ตชด.บ้านหาดทรายเพ 5 หนองเทา ท่าอุเทน นครพนม

72 ศกร.ตชด.บ้านนากระเสริม 10 พนอม ท่าอุเทน นครพนม

73 รร.ตชด.ช่างกลปทุมวัน อนุสรณ์ 8 6 ดอนเตย นาทม นครพนม

74 รร.ตชด.บ้านนาสามัคคี 12 นาทม นาทม นครพนม

(ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 -6) หน้า 2



หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
ท่ี

บัญชีรำยช่ือโรงเรียนสังกัดโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน (ตชด.) จ ำนวน 218 แห่ง

สถำนศึกษำ
ท่ีอยู่

75 รร.ตชด.บ้านหนองดู่ 7 นาใน โพนสวรรค์ นครพนม

76 รร.ตชด.คอนราดเฮงเค็ล 6 นาใน โพนสวรรค์ นครพนม

77 ศกร.ตชด.บ้านปากห้วยม่วง 2 นาเข บ้านแพง นครพนม

78
รร.ตชด.การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรี

นครินทราบรมราชชนนี
12 กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร

79 ศกร.ตชด.ใต้ร่มพระบารมี (ธนาคารอาคารสงเคราะห์อุปถัมภ์) 10 บ้านค้อ ค าชะอี มุกดาหาร

80 รร.ตชด.ค็อกนิสไทยเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 9 แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร

81 รร.ตชด.บ้านนาแวง 8 นาสวรรค์ เมือง บึงกาฬ

82 รร.ตชด.บ้านหนองตะไก้ 7 โป่งเปือย เมือง บึงกาฬ

83 รร.ตชด.บ้านห้วยดอกไม้ 8 วิศิษฐ์ เมือง บึงกาฬ

84 รร.ตชด.บ้านค าชมภู 9 บ้านต้อง เซกา บึงกาฬ

85 รร.ตชด.บ้านไทยเสรี 13 เซกา เซกา บึงกาฬ

86 รร.ตชด.เฉลิมราษฎร์บ ารุง 8 นาดี ด่านซ้าย เลย

87 รร.ตชด.บ้านหมันขาว 11 กกสะทอน ด่านซ้าย เลย

88 รร.ตชด.บ้านหนองแคน 9 นาด้วง นาด้วง เลย

89 รร.ตชด.บ้านนาปอ 4 แสงภา นาแห้ว เลย

90 รร.ตชด.ฮิลมาร์พาเบิล 9 เชียงกลม ปากชม เลย

91 รร.ตชด.บ้านห้วยเป้า 5 ปากชม ปากชม เลย

92 รร.ตชด.บ้านนานกปีด 5 ห้วยบ่อซืน ปากชม เลย

93 รร.ตชด.บ้านวังชมภู 5 ทรัพย์ไพวัลย์ เอราวัณ เลย

94 รร.ตชด.บ้านห้วยเวียงงาม 8 นายูง นายูง อุดรธานี

95 รร.ตชด.บ้านเมืองทอง 11 โนนทอง นายูง อุดรธานี

96 รร.ตชด.บ้านนาชมภู (มูลนิธิสุมิตร เลิศสุมิตรกุล อุปถัมภ์) 8 บ้านก้อง นายูง อุดรธานี

97 รร.ตชด.บ้านเทพภูเงิน 7 น  าโสม น  าโสม อุดรธานี

98 รร.ตชด.บ้านห้วยหมากหล่ า* 6 ทมนางาม โนนสะอาด อุดรธานี

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

100 รร.ตชด.กามาผาโด้ 5 แม่หละ ท่าสองยาง ตาก

101 รร.ตชด.เทคนิคอาสา 1 5 แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก

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

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

104 รร.ตชด.ท่านผู้หญิงทวี  มณีนุตร 6 พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก

105 รร.ตชด.ศ.ส าเภา-ไพวรรณ วรางกูร 8 พะวอ แม่สอด ตาก

106 รร.ตชด.เลตองคุ 10 แม่จัน อุ้มผาง ตาก

107 รร.ตชด.แม่จันทะ 8 แม่จัน อุ้มผาง ตาก

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

109 รร.ตชด.บ้านแม่กลองคี 3 โมโกร อุ้มผาง ตาก

110 ศกร.ตชด.บ้านแม่ละนา 6 ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก

111 ศกร.ตชด.บ้านแม่อมยะ 7 ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก
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112 ศกร.ตชด.บ้านเลโพเด 9 แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก

113 ศกร.ตชด.บ้านพอบือละคี 4 แม่สอง ท่าสองยาง ตาก

114 ศกร.ตชด.บ้านแม่หละคี 12 แม่หละ ท่าสองยาง ตาก

115 ศกร.ตชด.บ้านตีนดอย 5 แม่หละ ท่าสองยาง ตาก

116 ศกร.ตชด.บ้านคะเนจือทะ 9 แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก

117 ศกร.ตชด.บ้านทีวะเบยทะ 10 แม่ต่ืน แม่ระมาด ตาก

118 ศกร.ตชด.บ้านเลผะสุคี 10 แม่ต่ืน แม่ระมาด ตาก

119 ศกร.ตชด.บ้านวะกะเลโค๊ะ 13 แม่ต่ืน แม่ระมาด ตาก

120 ศกร.ตชด.บ้านห้วยสลุง 8 พระธาตุ แม่ระมาด ตาก

121 ศกร.ตชด.บ้านมูเซอหลังเมือง 5 บ้านนา สามเงา ตาก

122 รร.ตชด.บ้านลาดเรือ 3 บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก

123 รร.ตชด.บ้านรักไทย 6 บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก

124 รร.ตชด.บ้านนุชเทียน 7 บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก

125 รร.ตชด.อาทรอุทิศ 6 น  ากุ่ม นครไทย พิษณุโลก

126 รร.ตชด.บ้านโป่งตะแบก 10 พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์

127 รร.ตชด.บุญธรรม-บุญพริ ง 2 บ่อเบี ย บ้านโคก อุตรดิตถ์

128 รร.ตชด.ยอดโพธ์ิทอง 1 10 บ่อเบี ย บ้านโคก อุตรดิตถ์

129
รร.ตชด.เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ 

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  21 ตุลาคม 2543
2 บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน

130
รร.ตชด.พีระยานุเคราะห์มูลนิธิในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 3 เฉลิมพระ

เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสครองราชย์ปีท่ี 50
10 หนองแดง แม่จริม น่าน

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

132 รร.ตชด.เทคนิคดุสิต 1 ห้วยชมภู เมือง เชียงราย

133 ศกร.ตชด.บ้านจะนู 8 ห้วยชมภู เมือง เชียงราย

134 รร.ตชด.สังวาลย์วิท 8 10 แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย

135 รร.ตชด.บ ารุงท่ี 112 21 แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย

136 รร.ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4 4 แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย

137
รร.ตชด.การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี เน่ืองในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 4 รอบ 2 เมษายน 2546
20 แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย

138 รร.ตชด.บ้านดอยล้าน 4 วาวี แม่สรวย เชียงราย

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

140 รร.ตชด.ชนัตถ์ปิยะอุย 3 ปอ เวียงแก่น เชียงราย

141 ศกร.ตชด.บ้านฟ้าไทยงาม 13 ปอ เวียงแก่น เชียงราย

142 ศกร.ตชด.บ้านห้วยกุ๊ก 20 ปอ เวียงแก่น เชียงราย

143
รร.ตชด.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ

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

144 รร.ตชด.บ้านหนองแขม 11 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่
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145 รร.ตชด.อาโอยาม่า 11 ม่อนป่ิน ฝาง เชียงใหม่

146 รร.ตชด.เจ้าพ่อหลวง 6 น  าแพร่ พร้าว เชียงใหม่

147 รร.ตชด.บ้านแม่ลอง 3 บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่

148 รร.ตชด.บ้านใหม่พัฒนาสันติ 14 แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่

149 ศกร.ตชด.บ้านแม่มุในบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) อุปถัมภ์ 4 แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่

150 ศกร.ตชด.บ้านแม่ขอ 11 แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่

151 รร.ตชด.ไลออนส์มหาจักร 9 7 ก๊ีดช้าง แม่แตง เชียงใหม่

152 รร.ตชด.เฮียงไทยธ ารงค์ 15 แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่

153 รร.ตชด.ทุติยะโพธ์ิอนุสรณ์ 12 แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่

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

155 รร.ตชด.เบญจมะ 1 6 เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่

156 รร.ตชด.รางวัลอินทิรา คานธี 11 แม่ต่ืน อมก๋อย เชียงใหม่

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

158 รร.ตชด.ท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ 12 สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่

159 รร.ตชด.เบ็ตตี ดูเมน 3 ผาช้างน้อย ปง พะเยา

160 ศกร.ตชด.บ้านห้วยปุ้ม 13 ร่มเย็น เชียงค า พะเยา

161 รร.ตชด.ชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2 ถ  าลอด ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน

162 รร.ตชด.ชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2 5 นาปู่ป้อม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน

163 ศกร.ตชด.บ้านน  าบ่อสะเป่ 3 สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน

164 ศกร.ตชด.พลเอกอรชุนพิบูลนครินทร์ 9 ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน

165 รร.ตชด.บ้านแม่ลางิ ว 12 แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน

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

167 ศกร.ตชด.บ้านปอหมื อ 9 แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน

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

169 ศกร.ตชด.บ้านโกแประ 9 แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน

170 ศกร.ตชด.บ้านแม่เหลอ 2 เสาหิน แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน

171 ศกร.ตชด.บ้านวาทู 3 เสาหิน แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน

172 ศกร.ตชด.บ้านดอยแสง 13 ปางหมู เมือง แม่ฮ่องสอน

173 ศกร.ตชด.ห้วยโป่งเลา 4 แม่ก๊ิ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน

174 ศกร.ตชด.บ้านโตแฮ 5 แม่สามแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน

175 ศกร.ตชด.บ้านห้วยมะโอ 2 แม่สามแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน

176 ศกร.ตชด.บ ารุงท่ี 114 4 เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน

177 รร.ตชด.สันตินิมิตร 10 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร

178 รร.ตชด.บ้านพันวาล 11 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร

179 รร.ตชด.สิริราษฎร์ 16 ละแม ละแม ชุมพร

180 รร.ตชด.บ้านสวนเพชร 15 ละแม ละแม ชุมพร
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181 รร.ตชด.บ้านควนสามัคคี 13 ครน สวี ชุมพร

182 รร.ตชด.บ้านห้วยเหมือง 13 นาขา หลังสวน ชุมพร

183 รร.ตชด.บ้านตะแบกงาม (ตันตระเธียรอุปถัมภ์) 8 ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร

184 รร.ตชด.บ้านยางโพรง 7 ปากหมาก ไชยา สุราษฎร์ธานี

185 รร.ตชด.บ้านกอเตย 11 คลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี

186 รร.ตชด.เทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ 1 10 บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี

187 รร.ตชด.บ้านคลองวาย 7 ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี

188 รร.ตชด.บ้านเขาวัง 12 หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช

189 ศกร.ตชด.บ้านห้วยตง 7 กรุงชิง นบพิต า นครศรีธรรมราช

190 ศกร.ตชด.บ้านหลังอ้ายหมี 5 วังอ่าง ชะอวด นครศรีธรรมราช

191 ศกร.ตชด.บ้านแผ่นดินเสมอ 2 คลองท่อมเหนือ คลองท่อม กระบ่ี

192 รร.ตชด.สันติราษฎร์ประชาบ ารุง 14 ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง

193 รร.ตชด.บ้านหินจอก 6 ลิพัง ปะเหลียน ตรัง

194 รร.ตชด.บ้านควนตะแบก 9 เกาะเต่า ป่าพยอม พัทลุง

195 รร.ตชด.เชิญ พิศลยบุตร 9 ทับช้าง นาทวี สงขลา

196 รร.ตชด.ประกอบออก 3 ประกอบ นาทวี สงขลา

197 รร.ตชด.บ้านทุ่งสบายใจ 6 ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา

198 รร.ตชด.บ้านชายควน 4 ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา

199 รร.ตชด.บ้านบาโรย 11 ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา

200 รร.ตชด.ส่ือมวลชนกีฬา 6 ส านักแต้ว สะเดา สงขลา

201 รร.ตชด.มหาราช 1 4 เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา

202 รร.ตชด.บ้านส านักเอาะ 5 เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา

203 รร.ตชด.บ้านหาดทราย 6 ธารคีรี สะบ้าย้อย สงขลา

204 รร.ตชด.พลเอกนวล-คุณหญิง บานช่ืน จันทร์ตรี 5 ธารคีรี สะบ้าย้อย สงขลา

205 รร.ตชด.ยูงทองรัฐประชาสรรค์ 4 ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล

206 รร.ตชด.บ้านส้านแดง 11 ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล

207 รร.ตชด.บ้านไอร์บือแต 4 ช้างเผือก จะแนะ นราธิวาส

208
รร.ตชด.การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เน่ืองในวโรกาสพระ

ราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
8 โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส

209 รร.ตชด.บ้านตืองอ ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 13 3 ศรีพรรพต ศรีสาคร นราธิวาส

210 รร.ตชด.บ้านละโอ 2 ศรีพรรพต ศรีสาคร นราธิวาส

211 รร.ตชด.บ้านลีนานนท์ (มูลนิธิสุมิตร เลิศสุมิตรกุล  อุปถัมภ์) 6 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส

212
รร.ตชด.พีระยานุเคราะห์มูลนิธิในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 4 เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสครองราชย์ปีท่ี 50
4 ปะโด มายอ ปัตตานี

213 รร.ตชด.นิคมพิทักษ์ราษฎร์ 6 บ้านแหร ธารโต ยะลา

214 รร.ตชด.สังวาลย์วิท 4 2 แม่หวาด ธารโต ยะลา

215 รร.ตชด.บ้านปาโจแมเราะ 8 แม่หวาด ธารโต ยะลา

216
รร.ตชด.เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เน่ืองในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 

50 พรรษา 2 เมษายน 2548
5 บุดี เมือง ยะลา

217 รร.ตชด.โรงงานยาสูบ 2 3 ปะแต ยะหา ยะลา

218 ศกร.ตชด.บ้านภักดี 5 เข่ือนบางลาง บันนังสตา ยะลา

(ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 -6) หน้า 6
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1 รร.เจ้าฟ้าสร้าง 1 แป้ง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

2 รร.วัดโคก  - บางปรอก เมือง ปทุมธานี

3 รร.วัดฉาง  - บางปรอก เมือง ปทุมธานี

4 รร.วัดหงส์ปทุมาวาส 35/1 บางปรอก เมือง ปทุมธานี

5 รร.อนุบาลเมืองปทุมธานี  - บางปรอก เมือง ปทุมธานี

6 รร.วัดบางคูวัด 7 บางคูวัด เมือง ปทุมธานี

7 รร.วัดไพร่ฟ้า 33 บางเด่ือ เมือง ปทุมธานี

8 รร.วัดบางเด่ือ 4 บางเด่ือ เมือง ปทุมธานี

9 รร.วัดราษฎร์ศรัทธาท า (ปทุมธรรมโชติ) 6 บางหลวง เมือง ปทุมธานี

10 รร.อนุบาลวัดบางนางบุญ 4 บางขะแยง เมือง ปทุมธานี

11 รร.วัดชินวราราม (เจริญผล วิทยาเวศม์) 2 บางขะแยง เมือง ปทุมธานี

12 รร.ร่วมใจประสิทธ์ิ 1 บึงคอไห ล าลูกกา ปทุมธานี

13 รร.ร่วมจิตประสาท 6 บึงคอไห ล าลูกกา ปทุมธานี

14 รร.รวมราษฎร์สามัคคี 4 บึงคอไห ล าลูกกา ปทุมธานี

15 รร.เจริญดีวิทยา 10 ล าลูกกา ล าลูกกา ปทุมธานี

16 รร.บ้านเขาส่องกล้อง 12 เขาเพ่ิม บ้านนา นครนายก

17 รร.บ้านหนองกันเกรา 5 ศรีกะอาง บ้านนา นครนายก

18 รร.วัดสมบูรณ์สามัคคี 10 เขาพระ เมือง นครนายก

19 รร.วัดเกาะกระชาย 3 เขาพระ เมือง นครนายก

20 รร.วัดโคกล าดวน 9 พรหมณี เมือง นครนายก

21 รร.วัดเขาน้อย 2 พรหมณี เมือง นครนายก

22 รร.วัดสันตยาราม 12 พรหมณี เมือง นครนายก

23 รร.วัดเอ่ียมประดิษฐ์ 3 พรหมณี เมือง นครนายก

24 รร.วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม 4 พรหมณี เมือง นครนายก

25 รร.วัดสุตธรรมาราม 13 พรหมณี เมือง นครนายก

26 รร.วัดวังปลาจีด 15 พรหมณี เมือง นครนายก

27 รร.วัดหนองเตยต้ังตรงจิตร 8 6 พรหมณี เมือง นครนายก

28 รร.วัดธรรมปัญญา 7 พรหมณี เมือง นครนายก

29 รร.วัดพราหมณี 9 สาริกา เมือง นครนายก

30 รร.วัดหุบเมย 5 หินต้ัง เมือง นครนายก

31 รร.วัดท่าด่าน 2 หินต้ัง เมือง นครนายก

32 รร.วัดวังยายฉิม 6 หินต้ัง เมือง นครนายก

33 รร.วัดท่าชัย 4 หินต้ัง เมือง นครนายก

34 รร.บ้านคลอง 14 8 ชุมพล องครักษ์ นครนายก

35 รร.วัดพลอยกระจ่างศรี 11 บางสมบูรณ์ องครักษ์ นครนายก

36 รร.บ้านท่าผักชี 6 พระเพลิง เขาฉกรรจ์ สระแก้ว

37 รร.บ้านโคกน้อย 4 วังทอง วังสมบูรณ์ สระแก้ว

38 รร.บ้านคลองเจริญสุข 2 วังทอง วังสมบูรณ์ สระแก้ว

บัญชีรำยช่ือโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (สพฐ.) จ ำนวน 200 แห่ง

ท่ี สถำนศึกษำ
ท่ีอยู่
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39 รร.บ้านองหลุ 3 นาสวน ศรีสวัสด์ิ กาญจนบุรี

40 รร.นเรศวรห้วยผ้ึง 4 ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

41 รร.บ้านโคกสูง 3 ศรีภูมิ กระสัง บุรีรัมย์

42 รร.วัดสระทอง 12 บ้านคู นาโพธ์ิ บุรีรัมย์

43 รร.วัดฤๅษีสถิต 11 ดอนกอก นาโพธ์ิ บุรีรัมย์

44 รร.บ้านหนองบาง 4 น้ าเกล้ียง น้ าเกล้ียง ศรีสะเกษ

45 รร.บ้านกุดหว้า 9 ดอนดู่ หนองสองห้อง ขอนแก่น

46 รร.บ้านศุภชัย 5 คึมชาด หนองสองห้อง ขอนแก่น

47 รร.บ้านโนนสะอาดห้วยตะก่ัววิทยา 6 ดอนดู่ หนองสองห้อง ขอนแก่น

48 รร.บ้านอีกุด 13 กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร

49 รร.บ้านโคกม่วง 2 นาโพธ์ิ กุสุมาลย์ สกลนคร

50 รร.อนุบาลกุสุมาลย์ 1 กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร

51 รร.นาเพียงสว่างวิทยานุกูล 3 นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร

52 รร.บ้านกุงศรี 1 นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร

53 รร.นาเพียงสว่างวิทยานุกูล (สาขาศรีคงค า) 5 นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร

54 รร.บ้านซ่งเต่า 6 นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร

55 รร.บ้านหนองปลาตอง (ประชาวิทยาคาร) 7 นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร

56 รร.บ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี 2 นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร

57 รร.บ้านนาโพธ์ิคุรุราษฎร์พัฒนา 1 นาโพธ์ิ กุสุมาลย์ สกลนคร

58 รร.บ้านม่วงวิทยา 5 นาโพธ์ิ กุสุมาลย์ สกลนคร

59 รร.บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ 3 นาโพธ์ิ กุสุมาลย์ สกลนคร

60 รร.ไพศาลวิทยา 3 โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร

61 รร.บ้านนาดี 1 โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร

62 รร.บ้านห้วยกอกหนองเค็ม 8 โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร

63 รร.บ้านกุดสะกอย 7 โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร

64 รร.บ้านโพนแพง (เจียรวนนท์อุทิศ 5) 6 โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร

65 รร.บ้านกุดฮู 4 โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร

66 รร.ชุมชนนิรมัย 10 โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร

67 รร.บ้านอุ่มจาน 13 อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร

68 รร.แก้งค าประชาสามัคคี 3 อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร

69 รร.ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพท่ี 211 14 อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร

70 รร.บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 7 อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร

71 รร.บ้านสนามบิน 8 อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร

72 รร.บ้านโคกสะอาด 4 อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร

73 รร.บ้านง้ิวศิริราษฎร์บ ารุง 5 อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร

74 รร.อาโอยาม่า 2 1 ด่านศรีสุข โพธ์ิตาก หนองคาย

75 รร.ชุมชนบ้านซาง 1 ซาง เซกา บึงกาฬ

76 รร.บ้านนาค าแคน 3 นาแสง ศรีวิไล บึงกาฬ

77 รร.สังวาลย์วิทย์ 1 4 ถ้ าเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ

78 รร.บ้านโคกป่ากุง 2 หนองเรือ โนนสัง หนองบัวล าภู
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79 รร.บ้านกุดหานสามัคคี 4 หนองแก ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู

80 รร.บ้านวังหินซา 9 ดงมะไฟ สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู

81 รร.บ้านดอนบาก 3 บ้านโคก สร้างคอม อุดรธานี

82 รร.บ้านนาม่ัง 3 บ้านยวด สร้างคอม อุดรธานี

83 รร.บ้านสงเปลือยดงสามสิบ 1 เสอเพลอ กุมภวาปี อุดรธานี

84 รร.เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ 4 หนองหญ้าไซ วังสามหมอ อุดรธานี

85 รร.บ้านดงดารา 2 อ้อมกอ บ้านดุง อุดรธานี

86 รร.บ้านสมประสงค์ 8 โนนทอง นายูง อุดรธานี

87 รร.ตชด.บ้านป่าก่อ 4 ป่าก่อ ชานุมาน อ านาจเจริญ

88 รร.บ้านโหง่นขาม 4 หนามแท่ง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี

89 รร.บ้านดงนา 5 หนามแท่ง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี

90 ห้องเรียนสาขาทีชอแม (รร.ชุมชนบ้านท่าสองยาง) 8 ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก

91 รร.บ้านแม่จวาง 8 ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก

92 รร.บ้านแม่อมกิ 4 แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก

93 ห้องเรียนสาขาบ้านซอแขระกลา (รร.บ้านแม่อมกิ) 1 แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก

94 ห้องเรียนสาขาบ้านแม่ตะปู (รร.บ้านแม่อมกิ) 1 แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก

95 ห้องเรียนสาขาบ้านปางทอง (รร.บ้านแม่อมกิ) 2 แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก

96 ห้องเรียนสาขาบ้านแม่สะเปา (รร.บ้านแม่อมกิ) 2 แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก

97 ห้องเรียนสาขาบ้านแม่ลาคี (รร.บ้านแม่อมกิ) 3 แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก

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

99 ห้องเรียนสาขาบ้านขุนแม่เหว่ย (รร.บ้านแม่อมกิ) 5 แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก

100 ห้องเรียนสาขาบ้านปอเคลอะเด (รร.บ้านแม่อมกิ) 5 แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก

101 ห้องเรียนสาขาบ้านเคาะทีโคะ (รร.บ้านแม่อมกิ) 6 แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก

102 ห้องเรียนสาขาบ้านอมกอทะ (รร.บ้านแม่อมกิ) 7 แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก

103 ห้องเรียนสาขาบ้านวะหย่าโจ (รร.บ้านแม่อมกิ) 8 แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก

104 ห้องเรียนสาขาบ้านอิวิโจ (รร.บ้านแม่อมกิ) 8 แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก

105 ห้องเรียนสาขาบ้านเกร๊ะคี (รร.บ้านแม่อมกิ) 9 แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก

106 รร.บ้านแม่วะหลวง 3 แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก

107 ห้องเรียนสาขาบ้านแม่โปคี (รร.บ้านแม่วะหลวง) 3 แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก

108 รร.บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 2 แม่สอง ท่าสองยาง ตาก

109 ห้องเรียนสาขาแม่สลิดน้อย (รร.บ้านแม่สลิดหลวง) 3 แม่สอง ท่าสองยาง ตาก

110 รร.บ้านแม่ระเมิง 8 แม่สอง ท่าสองยาง ตาก

111 ห้องเรียนสาขาโบ๊ะซู่ลู่ (รร.บ้านแม่ระเมิง) 10 แม่สอง ท่าสองยาง ตาก

112 ห้องเรียนสาขาบ้านเบ๊าะโบ๊ะโกร (รร.บ้านแม่ระเมิง) 11 แม่สอง ท่าสองยาง ตาก

113 ห้องเรียนสาขาบ้านทีโบ๊ะคี (รร.บ้านแม่ระเมิง) 13 แม่สอง ท่าสองยาง ตาก

114 ห้องเรียนสาขาบ้านทีเสาะคี (รร.บ้านแม่ระเมิง) 13 แม่สอง ท่าสองยาง ตาก

115 ห้องเรียนสาขาบ้านเคลอะเดคี (รร.บ้านแม่ระเมิง) 17 แม่สอง ท่าสองยาง ตาก

116 ห้องเรียนสาขาบ้านบอโบ๊ะคี (รร.บ้านแม่ระเมิง) 90 แม่สอง ท่าสองยาง ตาก
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117 รร.บ้านสามหม่ืน 1 สามหม่ืน แม่ระมาด ตาก

118 ห้องเรียนสาขาบ้านห้วยขนุน (รร.บ้านสามหม่ืน) 1 สามหม่ืน แม่ระมาด ตาก

119 รร.ท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา 3 สามหม่ืน แม่ระมาด ตาก

120 รร.บ้านพะเด๊ะ 4 พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก

121 รร.ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล 9 แม่จัน อุ้มผาง ตาก

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

123 รร.บ้านนุเซะโปล้ 1 แม่จัน อุ้มผาง ตาก

124 ห้องเรียนสาขาซอแหมะโกร (รร.บ้านนุเซะโปล้) 4 แม่จัน อุ้มผาง ตาก

125 ห้องเรียนสาขาทิโพจิ (รร.บ้านนุเซะโปล้) 4 แม่จัน อุ้มผาง ตาก

126 ห้องเรียนสาขานุโพ (รร.บ้านนุเซะโปล้) 4 แม่จัน อุ้มผาง ตาก

127 รร.บ้านกล้อทอ 2 แม่จัน อุ้มผาง ตาก

128 ห้องเรียนสาขาทีจอชี (รร.บ้านกล้อทอ) 11 แม่จัน อุ้มผาง ตาก

129 รร.บ้านท่าวะ 8 สะเอียบ สอง แพร่

130 รร.หม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 1 ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน

131 รร.บ้านด่าน 3 ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน

132 รร.บ้านเปียงซ้อ 4 ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน

133 รร.บ้านห้วยฟอง 6 ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน

134 รร.บ้านก่ิวจันทร์ (เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์) 10 ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน

135 รร.บ้านน้ าช้างพัฒนา 11 ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน

136 รร.บ้านน้ ารีพัฒนา 12 ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน

137 รร.บ้านบวกหญ้า 13 ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน

138 รร.บ้านห้วยโก๋น 1 ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน

139 รร.บ้านสบปืน 2 ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน

140 รร.บ้านปางหก 5 ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน

141 รร.บ้านห้วยทรายขาว 7 ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน

142 รร.บ้านสะปัน 1 ดงพญา บ่อเกลือ น่าน

143 รร.บ้านสว้า 7 ดงพญา บ่อเกลือ น่าน

144 รร.บ้านนาขวาง 5 บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน

145 รร.บ้านนาบง 14 บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน

146 รร.บ้านผักเฮือก 7 บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน

147 รร.บ้านยอดดอยวัฒนา 10 บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน

148 ห้องเรียนสาขาน้ าหมาว (รร.บ้านยอดดอยวัฒนา) 9 บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน

149 รร.บ้านบ่อหลวง 1 บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน
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150 ห้องเรียนสาขาห้วยโป่ง (รร.บ้านบ่อหลวง) 15 บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน

151 รร.บ้านขุนน้ าน่าน 1 บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน

152 รร.บ้านบ่อหยวก 3 บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน

153 รร.บ้านห่างทางหลวง 2 ภูฟ้า บ่อเกลือ น่าน

154 รร.บ้านสบมาง 4 ภูฟ้า บ่อเกลือ น่าน

155 รร.ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ 6 ภูฟ้า บ่อเกลือ น่าน

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

157 รร.ตชด.บ ารุงท่ี 87 3 เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย

158 รร.ตชด.ศรีสมวงศ์ 11 แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย

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

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

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

162 รร.หมู่บ้านสหกรณ์ 2 2 บ้านสหกรณ์ แม่ออน เชียงใหม่

163 รร.รัปปาปอร์ต (ตชด.บ ารุงท่ี 92) 8 บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่

164 รร.สโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ 19 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่

165 รร.พัฒนาต้นน้ าท่ี 5 ขุนวาง 17 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่

166 รร.บ้านห่างหลวง 12 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่

167 รร.บ้านขุนแม่หยอด 9 แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่

168 ห้องเรียนสาขาจอซิเดอใต้ (รร.บ้านจอซิเดอเหนือ) 4 แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน

169 รร.บ้านโพซอ 5 เสาหิน แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน

170 ห้องเรียนสาขาอูหลู่ (รร.บ้านโพซอ) 7 แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน

171 รร.บ้านผาเยอ 2 กองก๋อย สบเมย แม่ฮ่องสอน

172 ห้องเรียนสาขาผาเยอน้อย (รร.บ้านผาเยอ) 2 กองก๋อย สบเมย แม่ฮ่องสอน

173 รร.บ้านแม่หลุย 4 แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน

174 ห้องเรียนสาขาแม่หลุยน้อย (รร.บ้านแม่หลุย) 4 แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน

175 รร.ล่องแพวิทยา 10 แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน

176 รร.แม่แคะ 3 แม่สามแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน

177 ห้องเรียนสาขาแม่แคะน้อย (รร.บ้านแม่แคะ) 3 แม่สามแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน

178 รร.บ้านเลโคะ 1 สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน

179 รร.ตชด.บ้านยูงงาม 5 บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช

180 รร.ตชด.บ้านไร่ยาว 6 บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช

181 รร.ตชด.บ้านควนมีชัย 8 วังอ่าง ชะอวด นครศรีธรรมราช

182 รร.บ้านโคกศิลา 6 กะลุวอ เมือง นราธิวาส

183 รร.บ้านค่าย 2 กะลุวอเหนือ เมือง นราธิวาส

184 รร.บ้านโคกสยา 8 กะลุวอเหนือ เมือง นราธิวาส

185 รร.บ้านหัวเขา 6 กะลุวอเหนือ เมือง นราธิวาส

186 รร.บ้านเปล 3 กะลุวอเหนือ เมือง นราธิวาส
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187 รร.บ้านบางมะนาว 1 กะลุวอเหนือ เมือง นราธิวาส

188 รร.บ้านเขาตันหยงมิตรภาพท่ี 153 4 กะลุวอเหนือ เมือง นราธิวาส

189 รร.ไทยรัฐวิทยา 10 5 กะลุวอเหนือ เมือง นราธิวาส

190 รร.บ้านท าเนียบ 6 ล าภู เมือง นราธิวาส

191 รร.บ้านปลักปลา 10 ล าภู เมือง นราธิวาส

192 รร.บ้านธรรมเจริญ 6 โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส

193 รร.บ้านป่าไผ่ 2 กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส

194 รร.คีรีราษฎร์รังสฤษด์ิ 4 กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส

195 รร.บ้านปาหนัน 4 ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส

196 รร.วัดพระพุทธ 3 พร่อน ตากใบ นราธิวาส

197 รร.บ้านศาลาใหม่ 3 ศาลาใหม่ ตากใบ นราธิวาส

198 รร.บ้านไอร์โซ 5 ช้างเผือก จะแนะ นราธิวาส

199 รร.บ้านเจาะบาแน 6 ลุโบะยิไร มายอ ปัตตานี

200 รร.ชุมชนบ้านบางเก่า 2 บางเก่า สายบุรี ปัตตานี
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1 ศศช.บ้านเสาแดง 7 แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
2 ศศช.บ้านโป่งขาว 6 บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
3 ศศช.บ้านโปกกะโหล้ง 1 แม่แดด กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
4 ศศช.บ้านแม่ผาปู 1 แม่แดด กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
5 ศศช.บ้านป่ากล้วย 1 ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่
6 ศศช.บ้านสามสบบน 1 ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่
7 ศศช.บ้านถวน 10 บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่
8 ศศช.บ้านมืดหลอง 2 บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่
9 ศศช.บ้านอมแรด 8 บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่
10 ศศช.บ้านอมสูง 11 บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่
11 ศศช.บ้านก่ิวสะแวกใหม่ 9 บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่
12 ศศช.บ้านก่ิวสะแวกเก่า 9 บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่
13 ศศช.บ้านแม่แอบ 7 บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่
14 ศศช.บ้านเคาะท่า 7 บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่
15 ศศช.บ้านแม่ป๊อก 4 บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่
16 ศศช.บ้านห้วยวอก 3 บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่
17 ศศช.บ้านก่ิวสะแวกใต้ 11 บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่
18 ศศช.บ้านแม่แอบใน 7 บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่
19 ศศช.บ้านห้วยหวาย (ทับ) 4 บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่
20 ศศช.บ้านแม่ข้ีมูกน้อย 1 บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่
21 ศศช.บ้านแม่ปิคี 3 ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่
22 ศศช.บ้านเซโดซา 9 ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่
23 ศศช.บ้านแม่แฮใน 3 ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่
24 ศศช.บ้านกองบอดใต้ 11 ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่
25 ศศช.บ้านแม่ขอมใต้ 1 ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่
26 ศศช.บ้านกองบอด 11 ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่
27 ศศช.บ้านสันปูเลย 11 ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่
28 ศศช.บ้านสบผาหลวง 13 แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่
29 ศศช.บ้านโป่งสะแยน 1 แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่
30 ศศช.บ้านโป่งขนุน 15 แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่
31 ศศช.บ้านสบจอก 10 แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่
32 ศศช.บ้านขุนแม่นาย 14 แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่
33 ศศช.บ้านแม่จุมสาม 14 แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่
34 ศศช.บ้านสะมอจาบน 4 แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่
35 ศศช.บ้านสะมอจาล่าง 4 แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่
36 ศศช.บ้านนาฮ่องใต้ 10 แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่
37 ศศช.บ้านห้วยทรายเหลือง 3 แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่
38 ศศช.บ้านสบแม่สะต๊อบ 13 แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่
39 ศศช.บ้านแม่นิงกลาง 15 แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่
40 ศศช.บ้านแม่นิงใน 15 แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่
41 ศศช.บ้านผีปานใต้ 10 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
42 ศศช.บ้านห้วยคร่ัง 5 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
43 ศศช.บ้านทิกะเย 10 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
44 ศศช.บ้านกองดา 14 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
45 ศศช.บ้านห้วยบง (19) 19 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
46 ศศช.บ้านทีลอง 16 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
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47 ศศช.บ้านแม่ฮองกลาง 1 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
48 ศศช.บ้านศาลาเท 15 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
49 ศศช.บ้านแม่เกิบ 15 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
50 ศศช.บ้านแม่ฮองใต้ 1 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
51 ศศช.บ้านทังที 20 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
52 ศศช.บ้านก๋องป๋อใต้ 8 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
53 ศศช.บ้านทูจอง 8 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
54 ศศช.บ้านสงินเหนือ 13 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
55 ศศช.บ้านพล่ังแท 12 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
56 ศศช.บ้านอูตูมใต้ 6 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
57 ศศช.บ้านหนองอ่ึงใต้ 7 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
58 ศศช.บ้านสงินกลาง 13 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
59 ศศช.บ้านหนองอ่ึงเหนือ 19 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
60 ศศช.บ้านห้วยลอก 18 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
61 ศศช.บ้านสงินนุปอย 13 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
62 ศศช.บ้านแม่ลอกเหนือ 8 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
63 ศศช.บ้านกองแนะ 9 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
64 ศศช.บ้านห้วยกว้าง 7 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
65 ศศช.บ้านสงินใต้ 13 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
66 ศศช.บ้านก๋องป๋อเหนือ 20 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
67 ศศช.บ้านแม่สอใต้ 17 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
68 ศศช.บ้านแม่สอเหนือ 17 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
69 ศศช.บ้านห้วยหวาย 1 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
70 ศศช.บ้านมะหินหลวง 21 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
71 ศศช.บ้านแม่ลง 9 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
72 ศศช.บ้านทีเนอะ 21 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
73 ศศช.บ้านห้วยบง (14) 14 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
74 ศศช.บ้านห้วยกว้างใหม่ 7 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
75 ศศช.บ้านแม่ละเอาะ 15 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
76 ศศช.บ้านสงินใหม่ 13 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
77 ศศช.บ้านห้วยส้ม 9 นายเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
78 ศศช.บ้านมูเซอหลังเมือง 5 ม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่
79 ศศช.บ้านลูกูดู 9 แม่ต่ืน อมก๋อย เชียงใหม่
80 ศศช.บ้านแม่ระอาใน 9 แม่ต่ืน อมก๋อย เชียงใหม่
81 ศศช.บ้านปิพอ 6 แม่ต่ืน อมก๋อย เชียงใหม่
82 ศศช.บ้านขุนแม่ต่ืนน้อย 6 แม่ต่ืน อมก๋อย เชียงใหม่
83 ศศช.บ้านห้วยโป่ง 15 แม่ต่ืน อมก๋อย เชียงใหม่
84 ศศช.บ้านบราโกร 15 แม่ต่ืน อมก๋อย เชียงใหม่
85 ศศช.บ้านห้วยไก่ป่า 14 แม่ต่ืน อมก๋อย เชียงใหม่
86 ศศช.บ้านจกปก 10 แม่ต่ืน อมก๋อย เชียงใหม่
87 ศศช.บ้านแม่ระอานอก 10 แม่ต่ืน อมก๋อย เชียงใหม่
88 ศศช.บ้านห้วยยาบ 8 แม่ต่ืน อมก๋อย เชียงใหม่
89 ศศช.บ้านห้วยขนุน 8 แม่ต่ืน อมก๋อย เชียงใหม่
90 ศศช.บ้านหม่าโอโจ 11 แม่ต่ืน อมก๋อย เชียงใหม่
91 ศศช.บ้านเคอะกะชอเด 11 แม่ต่ืน อมก๋อย เชียงใหม่
92 ศศช.บ้านขุนต่ืนใหม่ 6 แม่ต่ืน อมก๋อย เชียงใหม่

(ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 -6) หน้า 2



หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

บัญชีรำยช่ือโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย (กศน.) จ ำนวน 282 แห่ง
ท่ี สถำนศึกษำ ท่ีอยู่

93 ศศช.บ้านเลอะกรา 15 แม่ต่ืน อมก๋อย เชียงใหม่
94 ศศช.บ้านทะโกรเด 15 แม่ต่ืน อมก๋อย เชียงใหม่
95 ศศช.บ้านฉุ้ยมอ 9 แม่ต่ืน อมก๋อย เชียงใหม่
96 ศศช.บ้านเด๊ะบือเซทะ 11 แม่ต่ืน อมก๋อย เชียงใหม่
97 ศศช.บ้านปรอโกร 11 แม่ต่ืน อมก๋อย เชียงใหม่
98 ศศช.บ้านซอแอะ 12 แม่ต่ืน อมก๋อย เชียงใหม่
99 ศศช.บ้านใหม่ทอง 12 แม่ต่ืน อมก๋อย เชียงใหม่
100 ศศช.บ้านหัวโล๊ะ 11 แม่ต่ืน อมก๋อย เชียงใหม่
101 ศศช.บ้านแมะแตะแหละกุย 6 แม่ต่ืน อมก๋อย เชียงใหม่
102 ศศช.บ้านยะลิกุย 13 แม่ต่ืน อมก๋อย เชียงใหม่
103 ศศช.บ้านเลอะตอ 12 แม่ต่ืน อมก๋อย เชียงใหม่
104 ศศช.บ้านแม่แฮหลวง 14 ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่
105 ศศช.บ้านห้วยปูหลวง 4 ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่
106 ศศช.บ้านแม่แฮน้อย 14 ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่
107 ศศช.บ้านปิตุคี 14 ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่
108 ศศช.บ้านหลังป่าข่า 17 ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่
109 ศศช.บ้านห้วยตองหลวง 6 ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่
110 ศศช.บ้านขุนหาด 15 ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่
111 ศศช.บ้านห้วยตองน้อย 6 ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่
112 ศศช.บ้านขุนสอง 11 ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่
113 ศศช.บ้านห้วยปูน้อย 4 ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่
114 ศศช.บ้านห้วยแห้ง (ยางเปียง) 17 ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่
115 ศศช.บ้านเหล่าปลาทู 11 ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่
116 ศศช.บ้านแม่หลองใต้ 1 สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่
117 ศศช.บ้านจือทะ 10 สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่
118 ศศช.บ้านพะเบ้ียว 11 สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่
119 ศศช.บ้านราชา 11 สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่
120 ศศช.บ้านทีทอทะ 1 สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่
121 ศศช.บ้านขุนอมแฮดนอก 5 สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่
122 ศศช.บ้านขุนอมแฮดใน 5 สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่
123 ศศช.บ้านพะอัน 5 สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่
124 ศศช.บ้านอูแจะ 6 สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่
125 ศศช.บ้านโอโลคีบน 10 สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่
126 ศศช.บ้านมอคี 11 สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่
127 ศศช.บ้านห้วยน้้าผ้ึง 12 สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่
128 ศศช.บ้านคอทะ 1 สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่
129 ศศช.บ้านตะกอคะ 8 สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่
130 ศศช.บ้านห้วยยาว 7 สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่
131 ศศช.บ้านทีผะแหล่ 9 สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่
132 ศศช.บ้านสะเรเดคี 9 สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่
133 ศศช.บ้านวาเมทะ 9 สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่
134 ศศช.บ้านมอโพทะ 9 สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่
135 ศศช.บ้านทีเลอเปอคี 10 สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่
136 ศศช.บ้านเมโลเด 10 สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่
137 ศศช.บ้านมอโกรทะ 10 สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่
138 ศศช.บ้านคะเนจือคี 10 สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่
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139 ศศช.บ้านห้วยแห้ง (สบโขง) 6 สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่
140 ศศช.บ้านโอโลคีล่าง 10 สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่
141 ศศช.บ้านผาผ้ึง 6 สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่
142 ศศช.บ้านปริโกร 8 สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่
143 ศศช.บ้านแม่ระมีดหลวง 17 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่
144 ศศช.บ้านยองแหละ 15 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่
145 ศศช.บ้านรังบ้ี 15 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่
146 ศศช.บ้านห้วยจิโน 16 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่
147 ศศช.บ้านแม่ระมีดน้อย 17 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่
148 ศศช.บ้านผาแดง (อมก๋อย) 12 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่
149 ศศช.บ้านห้วยตองสาด 2 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่
150 ศศช.บ้านตะโด้กุย 2 ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก
151 ศศช.บ้านแม่หิดคี 8 ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก
152 ศศช.บ้านวาแหมะคี 2 ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก
153 ศศช.บ้านมอกูตู้น้อย 2 ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก
154 ศศช.บ้านอุระโกร 4 ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก
155 ศศช.บ้านมอกูตู้หลวง 3 ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก
156 ศศช.บ้านแม่ลาบู 3 ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก
157 ศศช.บ้านแม่ลอทะ 3 ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก
158 ศศช.บ้านแม่ปอทะ 3 ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก
159 ศศช.บ้านแม่เหว่ยทะ 3 ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก
160 ศศช.บ้านห้วยข้ีหมี 6 ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก
161 ศศช.บ้านแม่อูคอ 6 ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก
162 ศศช.บ้านแสนสุขสันติธรรม 9 ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก
163 ศศช.บ้านเล้อเบ๊ะปว้าคี 10 แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก
164 ศศช.บ้านพะบอเรเคาะ 10 แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก
165 ศศช.บ้านเลอผาโด้ 3 แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก
166 ศศช.บ้านขุนแม่ต้อคี 3 แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก
167 ศศช.บ้านมะโอโกร 3 แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก
168 ศศช.บ้านโค๊ะผาโด้ 10 แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก
169 ศศช.บ้านตะซูเด 9 แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก
170 ศศช.บ้านทีซะหน่อ 7 แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก
171 ศศช.บ้านบอหมาก 5 แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก
172 ศศช.บ้านก่อบอทะ 15 แม่สอง ท่าสองยาง ตาก
173 ศศช.บ้านผาแดง (ตาก) 15 แม่สอง ท่าสองยาง ตาก
174 ศศช.บ้านซอแข่วาคี 8 แม่สอง ท่าสองยาง ตาก
175 ศศช.บ้านสันดอยงาม 16 แม่สอง ท่าสองยาง ตาก
176 ศศช.บ้านวะเบลอลู่ 16 แม่สอง ท่าสองยาง ตาก
177 ศศช.บ้านซอแข่ลู่ 16 แม่สอง ท่าสองยาง ตาก
178 ศศช.บ้านแหมะคี 10 แม่สอง ท่าสองยาง ตาก
179 ศศช.บ้านกลูแจทะ 1 แม่สอง ท่าสองยาง ตาก
180 ศศช.บ้านห้วยมะโหนกคี 7 แม่สอง ท่าสองยาง ตาก
181 ศศช.บ้านกรูเปอคี 7 แม่สอง ท่าสองยาง ตาก
182 ศศช.บ้านบลาเด 17 แม่สอง ท่าสองยาง ตาก
183 ศศช.บ้านทีมูโกะทะ 1 แม่สอง ท่าสองยาง ตาก
184 ศศช.บ้านโป๊ะพอคี 12 แม่สอง ท่าสองยาง ตาก
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185 ศศช.บ้านมอโจ 11 แม่สอง ท่าสองยาง ตาก
186 ศศช.บ้านคุทะ 15 แม่สอง ท่าสองยาง ตาก
187 ศศช.บ้านทีคุคีใต้ 4 แม่สอง ท่าสองยาง ตาก
188 ศศช.บ้านเซกลา 17 แม่สอง ท่าสองยาง ตาก
189 ศศช.บ้านสะซุยปู่ 4 แม่สอง ท่าสองยาง ตาก
190 ศศช.บ้านโจะเก้ะปู่ 13 แม่สอง ท่าสองยาง ตาก
191 ศศช.บ้านบลาทะ 15 แม่สอง ท่าสองยาง ตาก
192 ศศช.บ้านปอเล้อ 13 แม่สอง ท่าสองยาง ตาก
193 ศศช.บ้านตะโขะบ๊ี 4 แม่สอง ท่าสองยาง ตาก
194 ศศช.บ้านทีหลึคี 13 แม่สอง ท่าสองยาง ตาก
195 ศศช.บ้านธาตุ 12 แม่หละ ท่าสองยาง ตาก
196 ศศช.บ้านพะต้ีหม่อโจ 6 แม่หละ ท่าสองยาง ตาก
197 ศศช.บ้านแม่หละโพคี 11 แม่หละ ท่าสองยาง ตาก
198 ศศช.บ้านเลเคาะ 10 แม่หละ ท่าสองยาง ตาก
199 ศศช.บ้านขุนห้วยนกกก 7 แม่หละ ท่าสองยาง ตาก
200 ศศช.บ้านทีหนึคี 12 แม่หละ ท่าสองยาง ตาก
201 ศศช.บ้านป่าสัก 5 แม่หละ ท่าสองยาง ตาก
202 ศศช.บ้านขะแนจ้ือคี 1 แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก
203 ศศช.บ้านมอโก้โพคี 2 แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก
204 ศศช.บ้านเปล้ลู่ 10 แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก
205 ศศช.บ้านมึหย่อโจ 10 แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก
206 ศศช.บ้านตะกุ้ยหนู่ 7 แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก
207 ศศช.บ้านทีกอโกล 2 แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก
208 ศศช.บ้านมอโก้คี 2 แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก
209 ศศช.บ้านเล้อก่อโกร 7 แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก
210 ศศช.บ้านเล้อตอโกร 9 แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก
211 ศศช.บ้านโกจีโกร 9 แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก
212 ศศช.บ้านเซหนะเดอลู่ 1 แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก
213 ศศช.บ้านตะโก๊ะคี 7 แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก
214 ศศช.บ้านดูบลอคี 7 แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก
215 ศศช.บ้านผากะเจ้อ 9 พบพระ พบพระ ตาก
216 ศศช.บ้านคีรีน้อย 1 รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก
217 ศศช.บ้านทีมู 10 ขะเนจ้ือ แม่ระมาด ตาก
218 ศศช.บ้านห้วยแห้ง (ตาก) 9 ขะเนจ้ือ แม่ระมาด ตาก
219 ศศช.บ้านนุลา 14 ขะเนจ้ือ แม่ระมาด ตาก
220 ศศช.บ้านมอป่า 8 แม่ต่ืน แม่ระมาด ตาก
221 ศศช.บ้านห้วยวัว 9 แม่ต่ืน แม่ระมาด ตาก
222 ศศช.บ้านห้วยผาด้า 9 แม่ต่ืน แม่ระมาด ตาก
223 ศศช.บ้านห้วยพลู 4 แม่ต่ืน แม่ระมาด ตาก
224 ศศช.บ้านห้วยดินหม้อ 11 แม่ต่ืน แม่ระมาด ตาก
225 ศศช.บ้านห้วยสินา 8 แม่ต่ืน แม่ระมาด ตาก
226 ศศช.บ้านห้วยดอกเก๋ียง 8 แม่ต่ืน แม่ระมาด ตาก
227 ศศช.บ้านห้วยหมาบ้า (ตาก) 9 แม่ต่ืน แม่ระมาด ตาก
228 ศศช.บ้านพะละดอ 4 แม่ต่ืน แม่ระมาด ตาก
229 ศศช.บ้านห้วยสินาคี 8 แม่ต่ืน แม่ระมาด ตาก
230 ศศช.บ้านห้วยอีก้าง 4 สามหม่ืน แม่ระมาด ตาก
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231 ศศช.บ้านห้วยมะพร้าว 4 สามหม่ืน แม่ระมาด ตาก
232 ศศช.บ้านคอโซทะ 2 แม่จัน อุ้มผาง ตาก
233 ศศช.บ้านนุกะโถะวา 2 แม่จัน อุ้มผาง ตาก
234 ศศช.บ้านเกริงปะตีคล่ี 9 แม่จัน อุ้มผาง ตาก
235 ศศช.บ้านมอตะหล่ัว 10 แม่จัน อุ้มผาง ตาก
236 ศศช.บ้านเดลอปอบอ 4 แม่ละมุ้ง อุ้มผาง ตาก
237 ศศช.บ้านแม่ละมุ้งคี 4 แม่ละมุ้ง อุ้มผาง ตาก
238 ศศช.บ้านป่าพลู 3 แม่ละมุ้ง อุ้มผาง ตาก
239 ศศช.บ้านห้วยลู่ 5 สะเนียน เมือง น่าน
240 ศศช.บ้านก่ิวจันทร์ 10 ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน
241 ศศช.บ้านน้้ารีพัฒนา 12 ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน
242 ศศช.บ้านบวกอุ้ม 14 ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน
243 ศศช.บ้านปู่ดู่ 9 ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน
244 ศศช.บ้านสะเก้ียง 8 ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน
245 ศศช.บ้านสะจุก 7 ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน
246 ศศช.บ้านห้วยปูด 9 ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน
247 ศศช.บ้านห้วยเต๋ย 15 ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน
248 ศศช.บ้านบวกหญ้า 13 ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน
249 ศศช.บ้านเปียงก่อ 2 ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน
250 ศศช.บ้านขุนน้้าจอน 5 ดงพญา บ่อเกลือ น่าน
251 ศศช.บ้านน้้าแคะ 4 ดงพญา บ่อเกลือ น่าน
252 ศศช.บ้านป่าก้า 5 ดงพญา บ่อเกลือ น่าน
253 ศศช.บ้านห้วยโทน 2 ดงพญา บ่อเกลือ น่าน
254 ศศช.บ้านห้วยหมี 6 ดงพญา บ่อเกลือ น่าน
255 ศศช.บ้านเด่น 1 บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน
256 ศศช.บ้านห้วยล้ัวะ 5 ดงพญา บ่อเกลือ น่าน
257 ศศช.บ้านก่อก๋วงนอก 11 บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน
258 ศศช.บ้านก่อก๋วงใน 11 บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน
259 ศศช.บ้านน้้าแพะนอก 13 บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน
260 ศศช.บ้านน้้าแพะใน 13 บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน
261 ศศช.บ้านหนองน่าน 12 บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน
262 ศศช.บ้านห้วยวิน 9 บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน
263 ศศช.บ้านนาก๋ึน 2 บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน
264 ศศช.บ้านน้้าจูน 4 บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน
265 ศศช.บ้านสะไลหลวง 2 บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน
266 ศศช.บ้านห้วยขวาก 11 บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน
267 ศศช.บ้านห้วยขาบ 7 บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน
268 ศศช.บ้านห้วยป๋อ 8 บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน
269 ศศช.บ้านน้้าว้า 6 บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน
270 ศศช.บ้านห้วยลึก 2 บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน
271 ศศช.บ้านสะไลน้อย 2 บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน
272 ศศช.ภูฟ้า 3 ภูฟ้า บ่อเกลือ น่าน
273 ศศช.บ้านห้วยเฮียะ 4 แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
274 ศศช.บ้านแม่ด๊ึ 5 แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
275 ศศช.บ้านกองสุม 6 แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
276 ศศช.บ้านผาอันใต้ 9 กองก๋อย สบเมย แม่ฮ่องสอน
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277 ศศช.บ้านห้วยเก๋ียงน้อย 4 กองก๋อย สบเมย แม่ฮ่องสอน
278 ศศช.บ้านแม่แพน้อย 11 แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน
279 ศศช.บ้านจอลือใต้ 4 แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน
280 ศศช.บ้านจอลือเหนือ 4 แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน
281 ศศช.บ้านแม่ปะกลาง 2 แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน
282 ศศช.ชุมชนชาวไทยมอแกนอุทยานแห่งชาติ 4 เกาะพระทอง คุระบุรี พังงา
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1 รร.อนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) 766 แม่สอด แม่สอด ตาก
2 รร.ส่งเสริมอิสลาม 4 ปลักหนู นาทวี สงขลา
3 รร.นิรันดรวิทยา 9 บางปอ เมือง นราธิวาส
4 รร.อิบตีดาวิทยา 7 ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส
5 รร.อัตเตาฟีกียะห์อิสลามียะห์ 1 ซากอ ศรีสาคร นราธิวาส
6 รร.พีระยานาวินคลองหินวิทยา 2 ปากล่อ โคกโพธ์ิ ปัตตานี
7 รร.ธรรมพิทยาคาร 3 ลุโบะยิไร มายอ ปัตตานี
8 รร.บากงพิทยา (บางเขา) 2 บางเขา หนองจิก ปัตตานี
9 รร.สมบูรณ์ศาสน์ 6 ปะแต ยะหา ยะลา

บัญชีรำยช่ือโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน จ ำนวน 9 แห่ง
ท่ี สถำนศึกษำ ท่ีอยู่
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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


