
บัญชรีายชื่อโรงเรียนพ้ืนที่ห่างไกล 
ส าหรับโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาส าหรับนักเรียนในพ้ืนที่ห่างไกล 

เป็นครูรุ่นใหม่เพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรัก(ษ์)ถิน่) 
ที่ผู้รับทุนจะไปบรรจุและแต่งตั้งหลงัส าเร็จการศึกษา  

ในปีการศึกษา ๒๕๖7 
 

ล าดับ โรงเรียน หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
รหัส 

ไปรษณีย์ 

1 บ๎านแสนเจริญ 10 วาว ี แมํสรวย เชียงราย 57180 

2 
เพียงหลวง 16  
สาขาห๎องเรียนบ๎านรํมโพธิ์ทอง 

19 ตับเตํา เทิง เชียงราย 57160 

3 บ๎านขุนห๎วยไคร๎ 14 ตับเตํา เทิง เชียงราย 57160 

4 บ๎านรักแผํนดิน 15 ตับเตํา เทิง เชียงราย 57160 

5 บ๎านมนตรีวิทยา 5 แมํสลองใน แมํฟ้าหลวง เชียงราย 57110 

6 
ตํารวจตระเวนชายแดนเจ๎าพํอ
หลวงอุปถัมภ๑ 3 (โอนย๎ายมา) 

1 แมํสลองใน แมํฟ้าหลวง เชียงราย 57110 

7 บ๎านห๎วยผึ้ง 2 แมํสลองใน แมํฟ้าหลวง เชียงราย 57110 

8 ชุมชนศึกษา (บ๎านแมํสะแลป) 19 แมํฟ้าหลวง แมํฟ้าหลวง เชียงราย 57240 

9 บ๎านห๎วยไรํสามัคคี 2 แมํฟ้าหลวง แมํฟ้าหลวง เชียงราย 57240 

10 บ๎านปางสา 17 ป่าตึง แมํจัน เชียงราย 57110 

11 บ๎านโป่งน้ําร๎อน 7 ป่าตึง แมํจัน เชียงราย 57110 

12 นิคมสร๎างตนเองสงเคราะห๑ชาวเขา 15 ป่าซาง แมํจัน เชียงราย 57110 

13 บ๎านกิ่วพร๎าว 4 จันจว๎าใต๎ แมํจัน เชียงราย 57270 

14 ไตรมิตรวิทยา 10 ปอ เวียงแกํน เชียงราย 57310 

15 บรรพตวิทยา 14 ปอ เวียงแกํน เชียงราย 57310 

16 บ๎านห๎วยค ุ 8 ปอ เวียงแกํน เชียงราย 57310 

17 ขุนขวากพิทยา 5 ทําข๎าม เวียงแกํน เชียงราย 57310 

18 ปางหัดสหศาสตร๑ 2 ปอ เวียงแกํน เชียงราย 57310 

19 บ๎านทุํงนาน๎อย 11 เวียง เชียงของ เชียงราย 57140 
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ล าดับ โรงเรียน หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
รหัส 

ไปรษณีย์ 

20 บ๎านเมืองกาญจน๑ 2 ริมโขง เชียงของ เชียงราย 57140 

21 บ๎านทุํงข๎าวพวง 3 ทุํงข๎าวพวง เชียงดาว เชียงใหมํ 50170 

22 บ๎านอรุโณทัย 10 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหมํ 50170 

23 เบญจม 2 บ๎านน้ํารู 6 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหมํ 50170 

24 บ๎านแมํมะลอ 9 แมํนาจร แมํแจํม เชียงใหมํ 50270 

25 บ๎านนาฮํอง 5 แมํศึก แมํแจํม เชียงใหมํ 50270 

26 บ๎านนากลาง 2 แมํศึก แมํแจํม เชียงใหมํ 50270 

27 บ๎านปางอุ๐ง 1 แมํศึก แมํแจํม เชียงใหมํ 50270 

28 บ๎านเนินวิทยา 12 ชํางเคิ่ง แมํแจํม เชียงใหมํ 50270 

29 บ๎านหลวง (อ.ฝาง) 5 แมํงอน ฝาง เชียงใหมํ 50320 

30 บ๎านลาน 5 มํอนปิ่น ฝาง เชียงใหมํ 50110 

31 บ๎านหัวนา 6 มํอนปิ่น ฝาง เชียงใหมํ 50110 

32 เจ๎าพํอหลวงอุปถัมภ๑ 9 8 ทําตอน แมํอาย เชียงใหมํ 50280 

33 ศึกษานารีอนุสรณ๑ 2 6 แมํนาวาง แมํอาย เชียงใหมํ 50280 

34 บ๎านแมํไคร๎ 7 ป่าแป๋ แมํแตง เชียงใหมํ 50150 

35 ป่าแป๋วิทยา 4 ป่าแป๋ แมํแตง เชียงใหมํ 50150 

36 บ๎านปางห๎วยตาด 12 อินทขิล แมํแตง เชียงใหมํ 50150 

37 บ๎านซิแบร 7 แมํตื่น อมก๐อย เชียงใหมํ 50310 

38 บ๎านขุนแปะ 12 บ๎านแปะ จอมทอง เชียงใหมํ 50240 

39 บ๎านขุนกลาง 7 บ๎านหลวง จอมทอง เชียงใหมํ 50160 

40 บ๎านห๎วยตอง 10 แมํวิน แมํวาง เชียงใหมํ 50360 

41 แมํวินสามัคคี 11 แมํวิน แมํวาง เชียงใหมํ 50360 

42 สันติวนา 6 หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหมํ 50320 

43 บ๎านเปียงหลวง 1 เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหมํ 50350 

44 บ๎านห๎วยยา 3 แจํมหลวง กัลยาณิวัฒนา เชียงใหมํ 58130 
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45 บ๎านแจํมหลวง 6 แจํมหลวง กัลยาณิวัฒนา เชียงใหมํ 58130 

46 หางดงรัฐราษฎร๑อุปถัมภ๑ 5 หางดง หางดง เชียงใหมํ 50230 

47 บ๎านหลวง 6 โหลํงขอด พร๎าว เชียงใหมํ 50190 

48 บ๎านเลาสู 8 ปงดอน แจ๎หํม ลําปาง 52120 

49 ไทยรัฐวิทยา 106 (บ๎านนาบัว) 5 นาขุม บ๎านโคก อุตรดิตถ๑ 53180 

50 บ๎านบํอเบี้ย 1 บํอเบี้ย บ๎านโคก อุตรดิตถ๑ 53180 

51 บ๎านห๎วยผึ้ง 4 ทําแฝก น้ําปาด อุตรดิตถ๑ 53110 

52 บ๎านนาผักฮาด 0 น้ําไผ ํ น้ําปาด อุตรดิตถ๑ 53110 

53 บ๎านห๎วยคอม 4 น้ําไผ ํ น้ําปาด อุตรดิตถ๑ 53110 

54 บ๎านห๎วยมุํน 2 ห๎วยมุํน น้ําปาด อุตรดิตถ๑ 53110 

55 บ๎านกิ่วเคียน 12 จริม ทําปลา อุตรดิตถ๑ 53150 

56 บ๎านไรํตีนตก 9 สองคอน ฟากทํา อุตรดิตถ๑ 53160 

57 ภูเค็งพัฒนา 6 แมํขะนิง เวียงสา นําน 55110 

58 ไตรธารวิทยา 5 แมํขะนิง เวียงสา นําน 55110 

59 บ๎านส๎านนาหนองใหมํ 4 
ส๎านนา
หนองใหมํ 

เวียงสา นําน 55110 

60 หาดทรายทองวิทยาคาร 1 
ส๎านนา
หนองใหมํ 

เวียงสา นําน 55110 

61 บ๎านสันติภาพ 7 บํอ เมืองนําน นําน 55000 

62 บ๎านห๎วยละเบ๎ายา 10 สะเนียน เมืองนําน นําน 55000 

63 บ๎านปางเป๋ย 6 สะเนียน เมืองนําน นําน 55000 

64 บ๎านสะปัน 1 ดงพญา บํอเกลือ นําน 55220 

65 บ๎านปางแก 7 ทุํงช๎าง ทุํงช๎าง นําน 55130 

66 มณีพฤกษ๑ 11 งอบ ทุํงช๎าง นําน 55130 

67 บ๎านปิงใน 3 ปิงหลวง นาหมื่น นําน 55180 

68 บ๎านเชตวัน 1 สันทะ นาน๎อย นําน 55150 
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ไปรษณีย์ 

69 บ๎านปางช๎าง 12 พงษ๑ สันติสุข นําน 55210 

70 บ๎านเป้า 1 บ๎านฟ้า บ๎านหลวง นําน 55190 

71 บ๎านใหมํปางคํา (ภูลังกาอนุสรณ๑) 1 ผาช๎างน๎อย ปง พะเยา 56140 

72 บ๎านคะแนง 10 แมํลาว เชียงคํา พะเยา 56110 

73 บ๎านแมํแรม 12 เตาปูน สอง แพรํ 54120 

74 บ๎านนาคูหา 5 สวนเขื่อน เมืองแพรํ แพรํ 54000 

75 บ๎านห๎วยโป่งอํอน 7 หมอกจําแป่ เมืองแมํฮํองสอน แมํฮํองสอน 58000 

76 บ๎านใหมํห๎วยหวาย 14 ห๎วยโป่ง เมืองแมํฮํองสอน แมํฮํองสอน 58000 

77 บ๎านนาปลาจาด 4 ห๎วยผา เมืองแมํฮํองสอน แมํฮํองสอน 58000 

78 บ๎านนาป่าแปก 4 หมอกจําแป่ เมืองแมํฮํองสอน แมํฮํองสอน 58000 

79 บ๎านห๎วยเฮี๊ยะ 8 ปางมะผ๎า ปางมะผ๎า แมํฮํองสอน 58150 

80 บ๎านนาปู่ป้อม 1 นาปู่ป้อม ปางมะผ๎า แมํฮํองสอน 58150 

81 บ๎านแมํเตี๋ย 5 ทําผาปุ้ม แมํลาน๎อย แมํฮํองสอน 58120 

82 อนุบาลแมํลาน๎อย 1 แมํลาน๎อย แมํลาน๎อย แมํฮํองสอน 58120 

83 บ๎านป่าเลา 16 ทากาศ แมํทา ลําพูน 51170 

84 ศิริราษฎร๑พัฒนา 7 ห๎วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก 65120 

85 บ๎านห๎วยน้ําไซ 16 เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 65120 

86 บ๎านแกํงทํุง 10 บํอโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก 65120 

87 เกษตรสุขราษฎร๑บํารุง 5 บ๎านแยง นครไทย พิษณุโลก 65120 

88 ภูขัดรวมไทยพัฒนา 15 นาบัว นครไทย พิษณุโลก 65120 

89 ประชาสงเคราะห๑พิทยา 4 นาบัว นครไทย พิษณุโลก 65120 

90 บ๎านพร๎าว 9 บ๎านพร๎าว นครไทย พิษณุโลก 65120 

91 บ๎านนาหนอง 20 
หนอง 
กะท๎าว 

นครไทย พิษณุโลก 65120 

92 บ๎านวังตาดราษฎร๑อุทิศ 6 วังนกแอํน วังทอง พิษณุโลก 65130 

93 บ๎านแกํงจูงนาง 3 วังนกแอํน วังทอง พิษณุโลก 65130 
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94 ห๎วยพลู 3 แกํงโสภา วังทอง พิษณุโลก 65130 

95 บ๎านขวดน้ํามัน 2 บํอภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 65170 

96 บ๎านขุนน้ําคับ 12 บํอภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 65170 

97 บ๎านสวนเมี่ยง 1 สวนเมี่ยง ชาติตระการ พิษณุโลก 65170 

98 อนุบาลน้ําหนาว 5 น้ําหนาว น้ําหนาว เพชรบูรณ๑ 67260 

99 บ๎านทรัพย๑สวําง 3 น้ําหนาว น้ําหนาว เพชรบูรณ๑ 67260 

100 บ๎านห๎วยลาด 4 หลักดําน น้ําหนาว เพชรบูรณ๑ 67260 

101 บ๎านเข็กน๎อย 8 เข็กน๎อย เขาค๎อ เพชรบูรณ๑ 67270 

102 อนุบาลเขาค๎อ(เจริญทองนิ่มวิทยา) 13 เขาค๎อ เขาค๎อ เพชรบูรณ๑ 67270 

103 บ๎านเหลําหญ๎า 13 แคมป์สน เขาค๎อ เพชรบูรณ๑ 67270 

104 บ๎านห๎วยขอนหาด 11 แคมป์สน เขาค๎อ เพชรบูรณ๑ 67270 

105 บ๎านนายาว 2 ทุํงสมอ เขาค๎อ เพชรบูรณ๑ 67270 

106 บ๎านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 1 สะเดาะพง เขาค๎อ เพชรบูรณ๑ 67270 

107 บ๎านหินโงํน 5 ศิลา หลํมเกํา เพชรบูรณ๑ 67120 

108 บ๎านดอยน้ําเพียงดิน 8 บ๎านเนิน หลํมเกํา เพชรบูรณ๑ 67120 

109 บ๎านตาดขําพัฒนา 5 ตาดกลอย หลํมเกํา เพชรบูรณ๑ 67120 

110 บ๎านสันเจริญโป่งสะทอน 6 ทําด๎วง หนองไผํ เพชรบูรณ๑ 67140 

111 บ๎านเฉลียงทอง 4 ทําด๎วง หนองไผํ เพชรบูรณ๑ 67140 

112 บ๎านน้ําลัด 27 พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ๑ 67150 

113 บ๎านสระแก๎ว 3 สระแก๎ว บึงสามพัน เพชรบูรณ๑ 67160 

114 บ๎านถ้ํามงคลชัย 6 น้ําร๎อน วิเชียรบุร ี เพชรบูรณ๑ 67130 

115 บ๎านเพชรนิยม 2 สักงาม คลองลาน กําแพงเพชร 62180 

116 วัดโป่งก๎อนเส๎า 5 ทํามะปราง แกํงคอย สระบุรี 18110 

117 สวนป่าองค๑พระ 9 ดํานช๎าง ดํานช๎าง สุพรรณบุรี 72180 

118 บ๎านหนองครองราษฎร๑ประสงค๑ 3 กกปลาซิว ภูพาน สกลนคร 47180 
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119 เขื่อนน้ําพุง 6 โคกภู ภูพาน สกลนคร 47180 

120 อนุบาลภูพาน 11 โคกภู ภูพาน สกลนคร 47180 

121 บ๎านนาขาม 9 นามํอง กุดบาก สกลนคร 47180 

122 บ๎านกวนบุํน 5 จันทร๑เพ็ญ เตํางอย สกลนคร 47260 

123 บ๎านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร๑ชูวิทย๑) 8 ห๎วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 

124 คําไฮพิทยาคม 2 ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี 41280 

125 ชุมพลนาคลัง 7 นายูง นายูง อุดรธานี 41380 

126 บ๎านผาสิงห๑ 5 หมากหญ๎า หนองวัวซอ อุดรธานี 41360 

127 บ๎านวังบอน 2 อิปุ่ม ดํานซ๎าย เลย 42120 

128 บ๎านหินแลบ 4 อิปุ่ม ดํานซ๎าย เลย 42120 

129 บ๎านผึ้ง 2 วังยาว ดํานซ๎าย เลย 42120 

130 บ๎านวังเวิน 6 วังยาว ดํานซ๎าย เลย 42120 

131 บ๎านชั่งสี่ 5 โคกงาม ดํานซ๎าย เลย 42120 

132 บ๎านหนองหลวง 4 โคกงาม ดํานซ๎าย เลย 42120 

133 บ๎านทุํงน้ําใส 7 โป่ง ดํานซ๎าย เลย 42120 

134 บ๎านทุํงเทิง 11 โป่ง ดํานซ๎าย เลย 42120 

135 บ๎านห๎วยทอง 3 โพนสูง ดํานซ๎าย เลย 42120 

136 บ๎านกกจาน 7 กกสะทอน ดํานซ๎าย เลย 42120 

137 บ๎านนาผักก๎าม 4 เหลํากอหก นาแห๎ว เลย 42170 

138 บ๎านหัวดํานนาปูน 2 นามาลา นาแห๎ว เลย 42170 

139 บ๎านนาแห๎ว 5 นาแห๎ว นาแห๎ว เลย 42170 

140 บ๎านแกํงมํวง 2 ทําศาลา ภูเรือ เลย 42160 

141 บ๎านปลาบํา 1 ปลาบํา ภูเรือ เลย 42160 

142 บ๎านห๎วยผักเนํา 1 ลาดคําง ภูเรือ เลย 42160 

143 บ๎านรํองไผํ 3 โคกใหญํ ทําลี่ เลย 42140 
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ล าดับ โรงเรียน หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
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ไปรษณีย์ 

144 บ๎านโคกใหญํ 1 โคกใหญํ ทําลี่ เลย 42140 

145 บ๎านสวนห๎อมผางาม 10 ปวนพ ุ หนองหิน เลย 42190 

146 บ๎านดงสวนพัฒนา 15 นาทัน คํามํวง กาฬสินธุ๑ 46180 

147 บ๎านนางาม 4 บึงงาม ทุํงเขาหลวง ร๎อยเอ็ด 45170 

148 บ๎านหนองใหญํ 9 บ๎านไรํ เทพสถิต ชัยภูมิ 36230 

149 บ๎านห๎วยหมากแดง 3 ทําหินโงม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000 

150 บ๎านทําหินโงม 1 ทําหินโงม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000 

151 หนองฉนวนวิทยาคม 1 ซับสีทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000 

152 บ๎านเกําวิทยานุกูล 1 เกํายําดี แก๎งคร๎อ ชัยภูมิ 36150 

153 บ๎านทําศาลา 9 ดงกลาง คอนสาร ชัยภูมิ 36180 

154 บ๎านลาดชุมพล 13 เจาทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 36260 

155 บ๎านศาลเจ๎าพํอ 1 วังน้ําเขียว วังน้ําเขียว นครราชสีมา 30370 

156 บ๎านซับใต๎ 6 พญาเย็น ปากชํอง นครราชสีมา 30320 

157 บ๎านหนองตาเยา 5 หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย๑ 31170 

158 นิคมสร๎างตนเอง 7 4 บึงเจริญ บ๎านกรวด บุรีรัมย๑ 31180 

159 บ๎านนาตราว 1 ดงรัก ภูสิงห๑ ศรีสะเกษ 33140 

160 บ๎านรุํง 15 รุํงระวี น้ําเกลี้ยง ศรีสะเกษ 33130 

161 บ๎านเสาธงชัย 1 เสาธงชัย กันทรลักษ๑ ศรีสะเกษ 33110 

162 หมูํบ๎านตัวอยําง (ป่าดงหินกอง) 2 คําเข่ือนแก๎ว สิรินธร อุบลราชธานี 34350 

163 บ๎านหลักป้ายประชานุเคราะห๑ 6 โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี 34230 

164 บ๎านหนองคอง 8 พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร 49140 

165 บ๎านฝั่งแดง 1 พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร 49140 

166 บ๎านแก๎งนาง 7 กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร 49140 

167 ห๎วยตาเปอะ 
 

บ๎านค๎อ คําชะอี มุกดาหาร 49110 

168 บ๎านคํายํานาง 8 นาป่าแซง ปทุมราชวงศา อํานาจเจริญ 37110 
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ล าดับ โรงเรียน หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
รหัส 

ไปรษณีย์ 

169 บ๎านธรรมรัตน๑ใน 6 
คลอง 
ตะเกรา 

ทําตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 24160 

170 บ๎านศรีเจริญทอง 10 
คลอง 
ตะเกรา 

ทําตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 24160 

171 บ๎านห๎วยตะปอก 9 
คลอง 
ตะเกรา 

ทําตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 24160 

172 บ๎านสระไม๎แดง 5 คู๎ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 24160 

173 วัดธรรมนิมิตต๑ 9 บ๎านสวน เมืองชลบุรี ชลบุร ี 20000 

174 บ๎านสามสิบพัฒนา 3 โป่งน้ําร๎อน โป่งน้ําร๎อน จันทบุรี 22140 

175 บ๎านโป่งน้ําร๎อน 6 โป่งน้ําร๎อน โป่งน้ําร๎อน จันทบุรี 22140 

176 ราษฎร๑พัฒนาสามัคคี 5 หนองตาคง โป่งน้ําร๎อน จันทบุรี 22140 

177 วัดทับไทร 1 ทับไทร โป่งน้ําร๎อน จันทบุรี 22140 

178 
บ๎านประตง  
(ศูนย๑อนุบาล อ.สอยดาว) 

5 ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี 22180 

179 บ๎านเนินมะหาด 5 ชากไทย เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 22210 

180 อนุบาลเกาะช๎าง 2 เกาะช๎าง เกาะช๎าง ตราด 23170 

181 วัดวัชคามคชทวีป 4 เกาะช๎างใต๎ เกาะช๎าง ตราด 23170 

182 วัดสะพานหิน 5 แหลมกลัด เมืองตราด ตราด 23000 

183 บ๎านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) 6 ห๎วยแร๎ง เมืองตราด ตราด 23000 

184 บ๎านเกาะอาดัง 
 

ทัพราช ตาพระยา สระแก๎ว 27180 

185 อรุณเมธา 2 ชํองแคบ พบพระ ตาก 63160 

186 รวมไทยพัฒนา 1 10 
รวมไทย
พัฒนา 

พบพระ ตาก 63160 

187 รวมไทยพัฒนา 4 4 
รวมไทย
พัฒนา 

พบพระ ตาก 63160 

188 ห๎วยน้ํานักวิทยา 4 พบพระ พบพระ ตาก 63160 

189 ป่าไม๎อุทิศ 4 2 คีรีราษฎร๑ พบพระ ตาก 63160 

190 บ๎านเจดีย๑โคะ 4 มหาวัน แมํสอด ตาก 63110 
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ล าดับ โรงเรียน หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
รหัส 

ไปรษณีย์ 

191 ญาณวิศิษฏ๑ 5 พะวอ แมํสอด ตาก 63110 

192 บ๎านแมํตาวแพะ 3 แมํตาว แมํสอด ตาก 63110 

193 บ๎านแมํตาว 1 ทําสายลวด แมํสอด ตาก 63110 

194 บ๎านน้ําหอม 11 แมํตื่น แมํระมาด ตาก 63140 

195 บ๎านห๎วยโป่ง 10 แมํตื่น แมํระมาด ตาก 63140 

196 บ๎านขะเนจื้อ 7 ขะเนจื้อ แมํระมาด ตาก 63140 

197 บ๎านแมํวะหลวง 4 แมํวะหลวง ทําสองยาง ตาก 63150 

198 บ๎านแมํอมกิ 4 แมํวะหลวง ทําสองยาง ตาก 63150 

199 บ๎านแมํอุสุวิทยา 8 แมํอุสุ ทําสองยาง ตาก 63150 

200 บ๎านแมํระเมิง 4 แมํสอง ทําสองยาง ตาก 63150 

201 สามัคคีวิทยา 3 อ๎ุมผาง อ๎ุมผาง ตาก 63170 

202 ชุมชนบ๎านอุ๎มผาง 1 อ๎ุมผาง อ๎ุมผาง ตาก 63170 

203 บ๎านแมํกลองเกํา 2 แมํกลอง อ๎ุมผาง ตาก 63170 

204 บ๎านปรอผาโด๎ 1 โมโกร อ๎ุมผาง ตาก 63170 

205 ขุนห๎วยตากพัฒนาศึกษา 5 ท๎องฟ้า บ๎านตาก ตาก 63120 

206 บ๎านปากนาสวน 2 นาสวน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 71250 

207 บ๎านทุํงนา 4 หนองเป็ด ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 71250 

208 บ๎านเหมืองสองทํอ 7 ชะแล ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 71180 

209 วัดป่าถ้ําภูเตย 5 ชะแล ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 71180 

210 บ๎านทุํงเสือโทน 4 ชะแล ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 71180 

211 บ๎านทํามะเดื่อ 1 ห๎วยเขยํง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 71180 

212 บ๎านจันเดย๑ 3 ทําขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 71180 

213 บ๎านวังผาตาด 8 หินดาด ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 71180 

214 บ๎านทําทุํงนา 2 ไทรโยค ไทรโยค กาญจนบุรี 71150 

215 บ๎านแกํงจอ 4 ไทรโยค ไทรโยค กาญจนบุรี 71150 
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ล าดับ โรงเรียน หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
รหัส 

ไปรษณีย์ 

216 ไทรโยคใหญํ 7 ไทรโยค ไทรโยค กาญจนบุรี 71150 

217 พุทธวิมุติวิทยา 7 ทําเสา ไทรโยค กาญจนบุรี 71150 

218 บ๎านหาดงิ้ว 9 ทําเสา ไทรโยค กาญจนบุรี 71150 

219 บ๎านบ๎องตี้ 1 ลุํมสุํม ไทรโยค กาญจนบุรี 71150 

220 วัดวังก๑วิเวการาม 2 หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี 71240 

221 อนุบาลสังขละบุรี 3 หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี 71240 

222 ป่าไม๎อุทิศ 15 (บ๎านมํวงเฒํา) 4 สมเด็จเจริญ หนองปรือ กาญจนบุรี 71220 

223 บ๎านโป่งกระทิงบน 1 บ๎านบึง บ๎านคา ราชบุรี 70180 

224 บ๎านตะโกลําง 8 สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 70180 

225 บ๎านห๎วยไผํ 6 
ห๎วยแมํ
เพรียง 

แกํงกระจาน เพชรบุรี 76170 

226 บ๎านหนองปืนแตก 4 สองพ่ีน๎อง แกํงกระจาน เพชรบุรี 76170 

227 บ๎านป่าเด็ง 2 ป่าเด็ง แกํงกระจาน เพชรบุรี 76170 

228 บ๎านเนินพยอม  2 บึงนคร หัวหิน ประจวบคีรีขันธ๑ 77110 

229 บ๎านบางเจริญ 3 ไชยราช บางสะพานน๎อย ประจวบคีรีขันธ๑ 77170 

230 บ๎านช๎างเผือก 2 ไชยราช บางสะพานน๎อย ประจวบคีรีขันธ๑ 77170 

231 บ๎านทองอินทร๑ 4 ไชยราช บางสะพานน๎อย ประจวบคีรีขันธ๑ 77170 

232 บ๎านเขามัน 11 ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ๑ 77170 

233 บ๎านแหลมหอย 5 แมํน้ํา เกาะสมุย สุราษฎร๑ธานี 84330 

234 วัดภูเขาทอง 1 แมํน้ํา เกาะสมุย สุราษฎร๑ธานี 84330 

235 บ๎านอํางทอง 6 อํางทอง เกาะสมุย สุราษฎร๑ธานี 84140 

236 วัดกลาง 4 หน๎าเมือง เกาะสมุย สุราษฎร๑ธานี 84140 

237 วัดนาราเจริญสุข 2 ลิปะน๎อย เกาะสมุย สุราษฎร๑ธานี 84140 

238 บ๎านหน๎าคําย 1 มะเร็ต เกาะสมุย สุราษฎร๑ธานี 84310 

239 ชุมชนบ๎านใต๎ 2 บ๎านใต๎ เกาะพะงัน สุราษฎร๑ธานี 84280 

240 บ๎านโฉลกหลํา 7 เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎร๑ธานี 84280 
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241 บ๎านคลองไม๎แดง 7 ปากหมาก ไชยา สุราษฎร๑ธานี 84110 

242 บ๎านพรุยายชี 4 ปากหมาก ไชยา สุราษฎร๑ธานี 84110 

243 บ๎านคลองรอก 15 ประสงค๑ ทําชนะ สุราษฎร๑ธานี 84170 

244 บ๎านทับใหมํ 4 บ๎านเสด็จ เคียนซา สุราษฎร๑ธานี 84260 

245 สามัคคีอนุสรณ๑ 7 บ๎านส๎อง เวียงสระ สุราษฎร๑ธานี 84190 

246 บ๎านลําลอง 12 นาทวี นาทวี สงขลา 90160 

247 เหมืองควนกรด 7 ทําหมอไทร จะนะ สงขลา 90130 

248 วัดท๎ายยอ 9 เกาะยอ เมืองสงขลา สงขลา 90100 

249 บ๎านตังกาเด็ง 3 ถ้ําทะลุ บันนังสตา ยะลา 95130 

250 เขื่อนบางลาง 1 
เขื่อน 
บางลาง 

บันนังสตา ยะลา 95130 

251 บ๎านบัวทอง 2 บ๎านแหร ธารโต ยะลา 95150 

252 บ๎านเยาะ 6 แมํหวาด ธารโต ยะลา 95170 

253 บ๎านโต 7 แมํหวาด ธารโต ยะลา 95170 

254 บ๎านจุโป 1 แมํหวาด ธารโต ยะลา 95170 

255 ทําละมัย 4 ปะแต ยะหา ยะลา 95120 

256 บ๎านหลักเขต 9 ปะแต ยะหา ยะลา 95120 

257 บ๎านรัตนา 9 ยะหา ยะหา ยะลา 95120 

258 บ๎านดํานสันติราษฎร๑ 6 
ตาเนาะ 
แมเราะ 

เบตง ยะลา 95110 

259 บ๎านธารน้ําใส 5 ยะรม เบตง ยะลา 95110 

260 บ๎านละแอ 5 บาลอ รามัน ยะลา 95140 

261 วัดเกาะลันตา 2 
เกาะลันตา
ใหญ ํ

เกาะลันตา กระบี่ 81150 

262 บ๎านทุํงวิทยพัฒน๑ 3 
เกาะลันตา
น๎อย 

เกาะลันตา กระบี่ 81150 

263 บ๎านคลองโตนด 5 
เกาะลันตา
น๎อย 

เกาะลันตา กระบี่ 81150 
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264 บ๎านพระแอะ 2 ศาลาดําน     เกาะลันตา กระบี่ 81150 

265 บ๎านเกาะกลาง 1 
คลอง
ประสงค๑ 

เมืองกระบี่ กระบี่ 81000 

266 บ๎านตํอตั้ง 1 ปากทรง พะโต๏ะ ชุมพร 86180 

267 บ๎านปากเลข 10 พะโต๏ะ พะโต๏ะ ชุมพร 86180 

268 บ๎านปังหวาน 1 ปังหวาน พะโต๏ะ ชุมพร 86180 

269 บ๎านพระรักษ๑ราษฎร๑บํารุง 2 พระรักษ๑ พะโต๏ะ ชุมพร 86180 

270 บ๎านห๎วยชัน 5 ทุํงระยะ สว ี ชุมพร 86130 

271 บ๎านเขาล๎าน 8 ครน สว ี ชุมพร 86130 

272 บ๎านหาดใน 2 รับรํอ ทําแซะ ชุมพร 86190 

273 วัดผุสดีภูผาราม 2 ชํองไม๎แก๎ว ทุํงตะโก ชุมพร 86220 

274 ในเตาพิทยาคม 1 ในเตา ห๎วยยอด ตรัง 92130 

275 สุคิริน 6 มาโมง สุคิริน นราธิวาส 96190 

276 นิคมพัฒนา 9 1 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส 96190 

277 ประชาวิทยรังสรรค๑ 1 กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส 96210 

278 บ๎านละหาน 5 สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส 96150 

279 อําวกะพ๎อ 3 พรุใน เกาะยาว พังงา 83000 

280 อําวมะมํวง 1 พรุใน เกาะยาว พังงา 83000 

281 เกาะยาว 1 
เกาะ 
ยาวน๎อย 

เกาะยาว พังงา 82160 

282 บ๎านเกาะนางคําเหนือ 5 เกาะนางคํา ปากพะยูน พัทลุง 93120 

283 บ๎านตํามะลังใต๎ 3 ตํามะลัง เมืองสตูล สตูล 91000 

284 บ๎านเกาะอาดัง 7 
เกาะ
สาหรําย 

เมืองสตูล สตูล 91000 
 

หมายเหตุ : ข๎อมูลจาก สพฐ. ณ เดือน ธันวาคม 2561  
               (ยังไมํรวมจํานวนครูที่คาดวําจะโอนย๎ายออกเม่ือครบกําหนดขอย๎ายได๎) 


