












ล ำดับ สังกัด รร.ตชด. หมู่ท่ี บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
ขนาด

โรงเรียน

จ ำนวน รร.
ในสังกัด 

สพฐ.
(ขนำด

เดียวกัน)
ท่ีต้ังอยู่ใน

ต ำบล
เดียวกัน
(แห่ง)

ช่ือ รร. 
(สังกัด สพฐ.)

ท่ีต้ัง รร.(สังกัด สพฐ.)

ระยะทำง  
ระหว่ำง 

รร.ตชด. กับ 
รร.สพฐ.

(กิโลเมตร)

1 กก.ตชด.31 บุญธรรม- บุญพร้ิง 2 ห้วยไผ่ บ่อเบ้ีย บ้านโคก อุตรดิตถ์ เล็ก 2 1.โรงเรียนบ้านเด่นชาติ

2.โรงเรียนบ้านปางคอม

ม.8 บ.เด่นชาติ 
ต.บ่อเบ้ีย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
ม.3 บ.ปางคอม ต.บ่อเบ้ีย 
อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

18

6

2 กก.ตชด.31 บ้านลาดเรือ 3 ลาดเรือ บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก เล็ก 2 1.โรงเรียนบ้านนาตอน

2.โรงเรียนบ้านขวดน้้ามัน

ม.1 บ.นาตอน ต.บ่อภาค    
อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ม.2 บ.ขวดน้้ามัน  อ.บ่อภาค
อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

10

5

แบบส ำรวจข้อมูล รร. ในสังกัด สพฐ. ท่ีต้ังอยู่ในต ำบลเดียวกันกับ รร.ตชด. (ขนำดเดียวกัน)
สังกัด กก.ตชด.31



3 กก.ตชด.31 บ้านโป่งตะแบก 10 โป่งตะแบก พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์ เล็ก 9 1.โรงเรียนอนุบาลชนแดน
  สาขาบ้านหนองเล้าไก่
2.โรงเรียนบ้านซับสีทอง

3.โรงเรียนบ้านน้้าลัด

4.โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง

5.โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ดหัว

6.โรงเรียนบ้านผาทอง

7.โรงเรียนบ้านกกจ่ัน

8.โรงเรียนบ้านห้วยตูม

9.โรงเรียนบ้านลาดน้อย

ม.15 บ.หนองเล้าไก่ ต.พุทธบาท
อ.ชนแดน จ.เพฃรบูรณ์
ม.8 บ.ผาทอง ต.พุทธบาท
อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
ม.3 บ.น้้าลัด ต.พุทธบาท
อ.ชนแดน จ.เพฃรบูรณ์
ม.4 บ.ห้วยงาช้าง ต.พุทธบาท
อ.ชนแดน จ.เพฃรบูรณ์
ม.12 บ.โป่งเจ็ดหัว ต.พุทธบาท
อ.ชนแดน จ.เพฃรบูรณ์
ม.8 บ.ผาทอง ต.พุทธบาท
อ.ชนแดน จ.เพฃรบูรณ์
ม.6 บ.กกจ่ัน ต.พุทธบาท
อ.ชนแดน จ.เพฃรบูรณ์
ม.1 บ้านห้วยตูม ต.พุทธบาท
อ.ชนแดน จ.เพฃรบูรณ์
ม.13 บ.ลาดน้อย ต.พุทธบาท
อ.ชนแดน จ.เพฃรบูรณ์

14

19

11

11

6

19

18

15

6

4 กก.ตชด.31 อาทรอุทิศ 6 โป่งสอ น้้ากุ่ม นครไทย พิษณุโลก เล็ก 3 1.โรงเรียนบ้านน้้ากุ่ม

2.โรงเรียนบ้านนาแฝก

3.โรงเรียนบ้านบุ่งผล้า

ม.2 บ.น้้ากุ่ม อ.นครไทย 
จ.พิษณุโลก
ม.4 บ.นาแฝก ต.น้้ากุ่ม 
อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ม.7 บ.บุ่งผล้า ต.น้้ากุ่ม 
อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

8

4

25



5 กก.ตชด.31 ยอดโพธ์ิทอง 1 10 ภูต่าง บ่อเบ้ีย บ้านโคก อุตรดิตถ์ เล็ก 2 1.โรงเรียนบ้านเด่นชาติ

2.โรงเรียนบ้านปางคอม

ม.8 บ.เด่นชาติ ต.บ่อเบ้ีย
 อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
ม.3 บ้านปางคอม  ต.บ่อเบ้ีย 
อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

15

3

6 กก.ตชด.31 บ้านรักไทย 6 รักไทย บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก เล็ก 2 1.โรงเรียนบ้านนาตอน

2.โรงเรียนบ้านขวดน้้ามัน

ม.1 บ.นาตอน ต.บ่อภาค    
อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ม.2 บ้านขวดน้้ามัน  อ.บ่อภาค
อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

45

40

7 กก.ตชด.31 บ้านนุชเทียน 7 นุชเทียน บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก เล็ก 2 1.โรงเรียนบ้านนาตอน

2.โรงเรียนบ้านขวดน้้ามัน

ม.1 บ.นาตอน ต.บ่อภาค    
อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ม.2 บ.ขวดน้้ามัน  อ.บ่อภาค
อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

40

35

                                       ตรวจแล้วถูกต้อง

ร.ต.อ.หญิง
              (ค้าพลอย  นันทวงค์)
     รอง สว.ฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.312



จ ำนวน รร.ในสังกัด สพฐ. 

(ขนำดเดียวกัน) ช่ือ รร. ท่ีต้ัง รร.  ระยะทำง
ท่ีต้ังอยู่ในต ำบลเดียวกัน ระหว่ำง รร.ตชด. กับ รร. สพฐ.

(แห่ง) (สังกัด สพฐ.) (สังกัด สพฐ.)  (กิโลเมตร)
1 กก.ตชด.32 รร.ตชด.บ้านดอยล้าน 4 ดอยล้าน วาวี แม่สรวย เชียงราย เล็ก 8 1. รร.บ้านแสนเจริญ บ้านแสนเจริญ หมู่ท่ี 10 7  กิโลเมตร 

สพป.เชียงราย เขต 2 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

2.  รร.บ้านห้วยกล้า บ้านห้วยกล้า หมู่ท่ี 18 29 กิโลเมตร
สพป.เชียงราย เขต  2 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

3. รร.บ้านผาแดงหลวง บ้านผาแดงหลวง หมู่ท่ี 17 35  กิโลเมตร
สพป.เชียงราย เขต  2 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

4. โรงเรียนบ้านปางก่ิว บ้านปางก่ิว  หมู่ท่ี  2 32 กิโลเมตร
สพป.เชียงราย เขต  2 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

5. โรงเรียนดอยเวียงวิทยา บ้านจู้จ้ี  หมู่ท่ี  19 30  กิโลเมตร
สพป.เชียงราย  เขต  2 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

6. โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า บ้านแม่โมงเย้า  หมู่ท่ี  15 42  กิโลเมตร
สพป.เชียงราย เขต 2 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

7.  โรงเรียนบ้านมังกาล่า บ้านมังกาล่า  หมู่ท่ี  22 40 กิโลเมตร
 สพป.เชียงราย เขต  2 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

8  โรงเรียนบ้านขุนสรวย บ้านขุนสรวย  หมู่ท่ี  14 37  กิโลเมตร
สังกัด สพป.เชียงราย ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

2 กก.ตชด.32 รร.ตชด.อาชีวศึกษา เชียงราย-พะเยา 6 ก่ิวกาญจน์ ริมโขง เชียงของ เชียงราย กลาง 3 รร.บ้านเมืองกาญจน์ บ.เมืองกาญจน์ ต.ริมโขง 7 กิโลเมตร
สพฐ. เชียงราย เขต 4

รร.บ้านสองพ่ีสอง บ.สองพ่ีน้อง ต.ริมโขง 12 กิโลเมตร
สพฐ. เชียงราย เขต 4

รร.ริมโขงวิทยา บ.หาดบ้าย ต.ริมโขง 17 กิโลเมตร
สพฐ. เชียงราย เขต 4

3 กก.ตชด.32 รร.ตชด.ชนัตถ์ปิยะอุย 3 เจดีย์ทอง ปอ เวียงแก่น เชียงราย เล็ก 2 1.โรงเรียนบ้านหนองเตา หมู่ท่ี 4 ต.ปอ อ.เวียงแก่น 16  กิโลเมตร
สพฐ. เชียงราย เขต 4 จ.เชียงราย
2. โรงเรียนบ้านผาแล หมู่ท่ี 6 ต.ปอ อ.เวียงแก่น 12 กิโลเมตร
สพฐ. เชียงราย เขต 4 จ.เชียงราย

4 กก.ตชด.32 รร.ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4 4 หัวแม่ค า แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย กลาง 4 1.รร.ตชด.บ้านนาโต่ (วปรอ. 344 อุปถัมภ์)  หมู่ 20  ต.แม่สลองใน 18.1 กิโลเมตร
สพฐ. เชียงราย เขต 3 อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

2. รร.บ้านดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) หมู่ 22  ต.แม่สลองใน 46 กิโลเมตร
สพฐ. เชียงราย เขต 3 อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

ส ำรวจข้อมูล รร. ในสังกัด สพฐ.  ท่ีต้ังอยู่ในต ำบลเดียวกันกับ รร.ตชด.  (ขนำดเดียวกัน)
สังกัด กก.ตชด.32

ล ำดับ สังกัด รร.ตชด./ศกร.ตชด. หมู่ท่ี บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ขนำดโรงเรียน



3. โรงเรียนบ้านผาเด่ือ  หมู่ 6  ต.แม่สลองใน 50.5 กิโลเมตร
สพฐ. เชียงราย เขต 3 อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

4. โรงเรียนบ้านห้วยหก  หมู่ 10  ต.แม่สลองใน 44.4 กิโลเมตร
สพฐ. เชียงราย เขต 3 อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

5 กก.ตชด.32 รร.ตชด.บ ารุงท่ี 112 21 โป่งไฮ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย กลาง 4 1.โรงเรียน ตชด.บ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถั) หมู่ 20  ต.แม่สลองใน 2.5 กิโลเมตร
สพฐ. เชียงราย เขต 3 อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

2.โรงเรียน ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๓  หมู่ 1 ต.แม่สลองใน 15 กิโลเมตร
สพฐ. เชียงราย เขต 3 อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

3.โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา  หมู่ 14  ต.แม่สลองใน 12  กิโลเมตร
สพฐ. เชียงราย เขต 3 อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

4.โรงเรียนบ้านห้วยหยวกป่าโซ  หมู่ 9  ต.แม่สลองใน 7 กิโลเมตร
สพฐ. เชียงราย เขต 3  อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

6 กก.ตชด.32 รร.ตชด.เบ็ตต้ีดูเมน 3 ปางพริก ผาช้างน้อย ปง พะเยา เล็ก 2 1. รร.ราชานุเคราห์ บ้านสิบสองพัฒนา หมู่ท่ี 7 13 กิโลเมตร
 สพฐ.พะเยา เขต 2 ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา
2.  รร.บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) บ้านปางค่า หมู่ท่ี 1 5  กิโลเมตร
 สพฐ.พะเยา เขต 2 ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา

7 กก.ตชด.32 รร.ตชด.เทคนิคดุสิต 1 ห้วยส้านลีซอ ห้วยชมภู เมือง เชียงราย เล็ก 2 โรงเรียนบ้านผาล้ัง หมู่ท่ี 4 บ้านผาล้ัง ต.ห้วยชมภู 48 กิโลเมตร
สพป.เชียงราย เขต 1 อ.เมือง จ.เชียงราย 
โรงเรียนบ้านห้วยชมภู หมู่ท่ี 6 บ้านห้วยชมภู ต.ห้วยชมภู 50 กิโลเมตร
สพป.เชียงราย เขต 1 อ.เมือง จ.เชียงราย 

8 กก.ตชด.32 รร.ตชด.สังวาลย์วิท 8 10 จะลอ แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย เล็ก 5 1. โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน หมู่  12   ต.แม่ฟ้าหลวง 19 กิโลเมตร
สพฐ. เชียงราย เขต 3 อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

2. โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง หมู่ 6   ต.แม่ฟ้าหลวง 15 กิโลเมตร
สพฐ. เชียงราย เขต 3 อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

3. โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา หมู่  5   ต.แม่ฟ้าหลวง 19 กิโลเมตร
สพฐ. เชียงราย เขต 3 อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

4. โรงเรียนห้วยไร่สามัครคี หมู่  2   ต.แม่ฟ้าหลวง 22 กิโลเมตร
สพฐ. เชียงราย เขต 3 อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

5. โรงเรียนตชด.ศรีสมวงค์ หมู่  11   ต.แม่ฟ้าหลวง 20 กิโลเมตร
สพฐ. เชียงราย เขต 3 อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

9 กก.ตชด.32 รร.ตชด.พีระยานุเคราะห์ฯ 3 10 สว่าง หนองแดง แม่จริม น่าน เล็ก 4 1. โรงเรียนบ้านก่ิวน้ า หมู่ท่ี 9 ต.หนองแดง 4 กิโลเมตร
สพฐ น่าน เขต 1 อ.แม่จริม จ.น่าน
2. โรงเรียนน้านห้วยบง หมู่ท่ี 6 ต.หนองแดง 55 กิโลเมตร
สพฐ น่าน เขต 1 อ.แม่จริม จ.น่าน
3. โรงเรียนบ้านพรม หมู่ท่ี 3 ต.หนองแดง 60  กิโลเมตร
สพฐ น่าน เขต 1 อ.แม่จริม จ.น่าน



4. โรงเรียนบ้านแคว้ง หมู่ท่ี 2 ต.หนองแดง 63 กิโลเมตร
สพฐ น่าน เขต 1 อ.แม่จริม จ.น่าน

10 กก.ตชด.32 รร.ตชด.เฉลิมฉลอง 100 ปีฯ 2 สะไล บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน เล็ก 1 รร.ขุนน้ าน่าน บ้านขุนน้ าน่าน ต.บ่อเกลือเหนือ 7 กิโลเมตร
สพฐ น่าน เขต 2  อ.บ่อเกืลอ จ.น่าน
1. โรงเรียหนองเตา หมู่ท่ี 4 ต.ปอ อ.เวียงแก่น 30 กิโลเมตร
สพฐ.เชียงราย เขต 1 จ.เชียงราย
2. โรงเรียนผาแล หมู่ท่ี 6 ต.ปอ อ.เวียงแก่น 20 กิโลเมตร
สพฐ.เชียงราย เขต 1 จ.เชียราย

2  1.โรงเรียนบ้านผาแล หมู่  6 ต.ปอ  18 กิโลเมตร
สพฐ. เชียงราย เขต 4 อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

2. โรงเรียนบ้านหนองเตา หมู่ 4 ต.ปอ 23 กิโลเมตร
สพฐ. เชียงราย เขต 4 อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

13 กก.ตชด.32 ศกร.ตชด.อินทรีอาสา (บ้านห้วยน้ ากืน) 19 ห้วยน้ ากืน วาวี แม่สรวย เชียงราย เล็ก 8 1. รร.บ้านปางก่ิว หมู่ 2 บ้านปางก่ิว ต.วาวี 30 กิโลเมตร
สพป.เชียงราย เขต 2 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
2. รร.บ้านแสนเจริญ หมู่ 10 บ้านแสนเจริญ ต.วาวี 26 กิโลเมตร
สพป.เชียงราย เขต 2 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
3. รร.บ้านห้วยกล้า หมู่ 18 บ้านห้วยกล้า ต.วาวี 10 กิโลเมตร
สพป.เชียงราย เขต 2 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
4. รร.บ้านผาแดงหลวง หมู่ 17 บ้านผาแดงหลวง ต.วาวี 6 กิโลเมตร
สพป.เชียงราย เขต 2 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
5. รร.ดอยเวียงวิทยา หมู่ 19 บ้านจู้จ้ี ต.วาวี 5 กิโลเมตร
สพป.เชียงราย เขต 2 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
6. รร.บ้านแม่โมงเย้า หมู่ 15 บ้านแม่โมงเย้า ต.วาวี 19 กิโลเมตร
สพป.เชียงราย เขต 2 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
7. รร.บ้านมังกาล่า หมู่ 22 บ้านมังกาล่า ต.วาวี 17 กิโลเมตร
สพป.เชียงราย เขต 2 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
8. รร.บ้านขุนสรวย หมู่ 14 บ้านขุนสรวย ต.วาวี 17 กิโลเมตร
สพป.เชียงราย เขต 2 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 

7 1.โรงเรียนบ้านจะคือ หมู่ 10 ต.ห้วยชมภู 27 กิโลเมตร
สพป.เชียงราย เขต 1 อ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย

2.โรงเรียนบ้านผาล้ัง หมู่ 4 ต.ห้วยชมภู 24 กิโลเมตร
สพป.เชียงราย เขต 1 อ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย
3.โรงเรียนบ้าน กก น้อยวิทยา หมู่ 5 ต.ห้วยชมภู 22 กิโลเมตร
สพป.เชียงราย เขต 1 อ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย
4.โรงเรียนบ้านแม่มอญวิทยา หมู่ 2 ต.ห้วยชมภู 42 กิโลเมตร
สพป.เชียงราย เขต 1 อ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย

11 กก.ตชด.32 ศกร.ตชด.บ้านฟ้าไทยงาม 13 ฟ้าไทยงาม ปอ เวียงแก่น เชียงราย เล็ก 2

12 กก.ตชด.32 ศกร.ตชด.บ้านห้วยกุ๊ก 20 ห้วยกุ๊ก ปอ เวียงแก่น เชียงราย เล็ก

ห้วยชมภู เมือง เชียงราย กลาง14 กก.ตชด.32 ศกร.ตชด.บ้านจะนู (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) 8 จะนู



5.โรงเรียนบ้านปางขอน หมู่ 7 ต.ห้วยชมภู 50 กิโลเมตร
สพป.เชียงราย เขต 1 อ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย

6.โรงเรียนบ้านห้วยชมภู หมู่ 6 ต.ห้วยชมภู 33 กิโลเมตร
สพป.เชียงราย เขต 1 อ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย

7.โรงเรียนบ้านห้วยแม่เล่ียม หมู่ 3 ต.ห้วยชมภู 54 กิโลเมตร
สพป.เชียงราย เขต 1 อ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย

15 กก.ตชด.32 ศกร.ตชด.อินทรีอาสา (บ้านห้วยปุ้ม) 13 ห้วยปุ้ม ร่มเย็น เชียงค า พะเยา เล็ก 5 1. รร.บ้านปางถ้ า 98 หมู่ 9 ต.ร่มเย็น 12 กิโลเมตร
 สพฐ.พะเยา เขต 2 อ.เชียงค า จ.พะเยา
2. รร.บ้านต้นผ้ึง หมู่ 16 ต.ร่มเย็น 21 กิโลเมตร
 สพฐ.พะเยา เขต 2 อ.เชียงค า จ.พะเยา
3. รร.บ้านใหม่ร่มเย็น 22 หมู่ 7 ต.ร่มเย็น 14 กิโลเมตร
 สพฐ.พะเยา เขต 2 อ.เชียงค า จ.พะเยา
4. รร.บ้านโจ้โก้ หมู่ 4 ต.ร่มเย็น 13 กิโลเมตร
 สพฐ.พะเยา เขต 2 อ.เชียงค า จ.พะเยา

16 กก.ตชด.32 ศกร.ตชด.บ้านห้วยลู่ 5 ห้วยลู่ สะเนียน เมือง น่าน เล็ก 5 รร.บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน หมู่ท่ี 12  ต.สะเนียน 14 กิโลเมตร
สพป.น่านเขต 1 อ.เมือง จ.น่าน
รร.บ้านห้วยมอญ หมู่ 8 ต.เรือง 18 กิโลเมตร
สพป.น่าน เขต 1 อ.เมือง จ.น่าน
รร.บ้านสองแคว หมู่ 5 ต.สะเนียน 20 กิโลเมตร
สพป.น่าน เขต 1 อ.เมือง จ.น่าน
รร.บ้านน้ าโค้ง หมู่ 4 ต.สะเนียน 25 กิโลเมตร
 สพป.น่านเขต 1  อ.เมือง จ.น่าน
รร.รัฐราษฏร์วิทยา หมู่ 14 ต.แม่สลองใน 6 กิโลเมตร
สพป.เชียงราย เขต 3 อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.
(กฤษณฤทธ์ิ บุญเรือง)
ผบ.ร้อย ตชด.322
        มิ.ย. 2564

แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง 

ห้วยชมภู

เชียงราย กลาง 1

เมือง เชียงราย กลาง

17 กก.ตชด.32 รร.ตชด.ทอท.เฉลิมพระเกียรติฯ 20 นาโต่

14 กก.ตชด.32 ศกร.ตชด.บ้านจะนู (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) 8 จะนู



จ ำนวน รร.ในสังกัด สพฐ. 

(ขนำดเดียวกัน) ช่ือ รร. ท่ีต้ัง รร.  ระยะทำง

ท่ีต้ังอยู่ในต ำบลเดียวกัน ระหว่ำง รร.ตชด. กับ รร. สพฐ.

(แห่ง) (สังกัด สพฐ.) (สังกัด สพฐ.)  (กิโลเมตร)
รร.ตชด.เฮียงไทยธ ำรงค์ แม่อำย รร.บ้ำนโป่งไฮ หมู่ท่ี 15 ต.แม่สำว อ.แม่อำย จ.เชียงใหม่ 10 กม.

รร.บ้ำนห้วยป่ำซำง หมู่ท่ี 16  ต.แม่สำว อ.แม่อำย จ.เชียงใหม่ 14 กม.
รร.บ้ำนแม่สำว หมู่ท่ี 1  ต.แม่สำว อ.แม่อำย จ.เชียงใหม่ 16 กม.

2 กก.ตชด.33 รร.ตชด.อำโอยำม่ำ 11 ป่ำคำ ม่อนป่ิน ฝำง เชียงใหม่ กลำง 1 แห่ง รร.บ้ำนหัวนำ ม.6 ต.ม่อนป่ิน อ.ฝำง จ.เชียงใหม่ 5 กม.
รร.บ้ำนเวียงแหง หมู่ 4 ต.เมืองแหง อ.เวียงแห จ.เชียงใหม่ 20  กม.

รร.บ้ำนกองลม หมุ่ 2 ต.เมืองแหง อ.เวียงแห จ.เชียงใหม่ 22  กม.

รร.บ้ำนนำมน หมู่ 7 ต.เมืองแหง อ.เวียงแห จ.เชียงใหม่ 25  กม.

4 กก.ตชด.33 รร.ตชด.เจ้ำพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2 6 แม่ละงอง น  ำแพร่ พร้ำว เชียงใหม่ เล็ก 1 แห่ง รร.สหกรณ์ด ำริ ม.7 ต.น  ำแพร่ อ.พร้ำว จ.เชียงใหม่ 7 กม.
5 กก.ตชด.33 รร.ตชด.ชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2 แสนค ำลือ ถ  ำลอด ปำงมะผ้ำ แม่ฮ่องสอน เล็ก 1 แห่ง โรงเรียนบ้ำนห้วยแห้ง 24 หมู่ท่ี 6 ต.ถ  ำลอด อ.ปำงมะผ้ำ จ.แม่ฮ่องสอน 5 กม.
6 กก.ตชด.33 รร.ตชด.ทุติยะโพธ์ิอนุสรณ์ 12 จะนะ แม่อำย แม่อำย เชียงใหม่ เล็ก 1 แห่ง รร.บ้ำนดอนชัย หมู่ 3 บ้ำนดอนชัย ต.แม่อำย อ.แม่อำย จ.เชียงใหม่ 8.8 กม.
7 กก.ตชด.33 รร.บ้ำนแม่สะป๋ึง หมู่ท่ี 3 บ้ำนแม่สะป๋ึง ต.แม่ลำน้อย อ.แม่ลำน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 59 กม.

รร.บ้ำนแม่งะ หมู่ท่ี7 บ้ำนแม่งะ ต.แม่ลำน้อย อ.แม่ลำน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 47 กม.
รร.บ้ำนแม่ฮุ หมู่ท่ี 4 บ้ำนแม่สุ ต.แม่ลำน้อย อ.แม่ลำน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 34 กม.
รร.บ้ำนป่ำหมำกวิทยำ หมู่ท่ี 2 บ้ำนป่ำหมำก ต.แม่ลำน้อย อ.แม่ลำน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 22 กม.
รร.บ้ำนพระบำทห้วยผึ ง หมู่ท่ี13 บ้ำนพระบำทห้วยผึ ง ต.แม่ลำน้อย อ.แม่ลำน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 67 กม.
รร.บ้ำนท่ำสองแคว 317/1 บ้ำนท่ำสองแคว หมู่ท่ี 6 ต.แม่ลำน้อย อ.แม่ลำน้อย จงแม่ฮ่องสอน 14 กม.
รร.ลุ่มน  ำวิทยำ หมู่ท่ี 11 บ้ำนแม่ละมอง ต.แม่ลำน้อย อ.แม่ลำน้อย จ. แม่ฮ่องสอน 32 กม.
รร.บ้ำนแม่สะป๋ึงใต้ หมู่ท่ี15 บ้ำนแม่สะป๋ึงใต้ ต.แม่ลำน้อย อ.แม่ลำน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 51 กม.
รร.บ้ำนท่ำสองแคว ส. บ้ำนทุ่งรวงทอง 112 หมู่ท่ี10 ต.แม่ลำน้อย อ.แม่ลำน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 16 กม.
รร.อนุบำลบ้ำนแม่ลำน้อย หมู่ท่ี 1 บ้ำนแม่ลำน้อย ต.แม่ลำน้อย อ.แม่ลำน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 21 กม.
รร.บ้ำนแม่แลบ หมู่ท่ี 6 บ้ำนแม่แลบ ต.แม่ลำน้อย อ.แม่ลำน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 6.7 กม.
รร.บ้ำนดงใหม่ ม.5 บ้ำนดงใหม่ ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลำน้อย 6 กม.
รร. ศิษย์เก่ำพยำบำลศิริรำชบ้ำนดง ม.5 บ้ำนดง ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลำน้อย 14.3 กม.
รร.บ้ำนทุ่งแก ม.6 บ้ำนทุ่งแก ต.บ้ำนทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 5 กม.
รร.บ้ำนสองธำร ม.13 บ้ำนขี มูกน้อย ต.บ้ำนทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 13 กม.
รร.แกน้อยศึกษำ ม.9 ต.เมืองนะ อ.เชียงดำว จ.เชียงใหม่ 2.3 กม.
รร.โครงกำรหลวงแกน้อย ม.2 ต.เมืองนะ อ.เชียงดำว จ.เชียงใหม่ 4.6 กม. 
รร.บ้ำนเมืองนะ ม.1 ต.เมืองนะ อ.เชียงดำว จ.เชียงใหม่ 24.2 กม.
รร.บ้ำนหนองเขียว ม.12 ต.เมืองนะ อ.เชียงดำว จ.เชียงใหม่ 33.8 กม.
รร.บ้ำนรินหลวง ม.3 ต.เมืองนะ อ.เชียงดำว จ.เชียงใหม่ 35.9 กม.
รร.บ้ำนนำหวำย ม.3 ต.เมืองนะ อ.เชียงดำว จ.เชียงใหม่ 42.3 กม.
รร.เบญจมะ๒บ้ำนน  ำรู ม.6 ต.เมืองนะ อ.เชียงดำว จ.เชียงใหม่ 44.7 กม.

ใหญ่ 1 แห่ง รร.อรุโณทัย ม.10 ต.เมืองนะ อ.เชียงดำว จ.เชียงใหม่ 37 กม.
รร.เขตพื นท่ีกำรศึกษำ  บ้ำนปำงคอง ม.12 บ้ำนปำงคอง ต.นำป่ป้อม อ.ปำงมะผ้ำ จ.แม่ฮ่องสอน 9 กม.

บ้ำนทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่ เล็ก 2 แห่ง9 กก.ตชด.33 รร.ตชด.บ้ำนแม่ลอง 3 แม่ลอง

แม่ลำน้อย แม่ฮ่องสอน เล็ก 11 แห่ง

8 กก.ตชด.33 รร.ตชด.บ้ำนตุน 4 ตุน ห้วยห้อม แม่ลำน้อย แม่ฮ่องสอน เล็ก 2 แห่ง

รร.ตชด.บ้ำนแม่ลำงิ ว 12 แม่ลำงิ ว แม่ลำน้อย

แม่สำว เชียงใหม่ เล็ก 3 แห่ง

3 กก.ตชด.33 รร.ตชด.เบญจมะ 1 6 สำมหม่ืน เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ เล็ก 3แห่ง

1 กก.ตชด.33 15 ปู่หม่ืนใน

ส ำรวจข้อมูล รร. ในสังกัด สพฐ.  ท่ีต้ังอยู่ในต ำบลเดียวกันกับ รร.ตชด.  (ขนำดเดียวกัน)

ล ำดับ สังกัด รร.ตชด./ศกร.ตชด. หมู่ท่ี บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ขนำดโรงเรียน

10 7 แห่งกลำงเชียงใหม่เชียงดำวเมืองนะ

นำปู่ป้อม ปำงมะผ้ำ แม่ฮ่องสอน เล็ก 8 แห่ง11

แกน้อย2รร.ตชด.เฉลิมพระเกียรติฯกก.ตชด.33

5 ปุงยำมกก.ตชด.33 รร.ตชด.ชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2



จ ำนวน รร.ในสังกัด สพฐ. 

(ขนำดเดียวกัน) ช่ือ รร. ท่ีต้ัง รร.  ระยะทำง

ท่ีต้ังอยู่ในต ำบลเดียวกัน ระหว่ำง รร.ตชด. กับ รร. สพฐ.

(แห่ง) (สังกัด สพฐ.) (สังกัด สพฐ.)  (กิโลเมตร)

ล ำดับ สังกัด รร.ตชด./ศกร.ตชด. หมู่ท่ี บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ขนำดโรงเรียน

รร.ทุ่งหลวงวัฒนำคำร ม.9 บ้ำนโท้งหลวง ต.นำปู่ป้อม อ.ปำงมะผ้ำ จ.แม่ฮ่องสอน 10 กม.
รร.บ้ำนนำปู่ป้อม ม.1 บ้ำนนำปู่ป้อม อ.ปำงมะผ้ำ จ.แม่ฮ่องสอน 13  กม.
รร.บ้ำนนำปู่ป้อม สำขำทุ่งสำแล ม.7 บ้ำนทุ่งสำแล  ต.นำปู่ป้อม อ.ปำงมะผ้ำ จ.แม่ฮ่องสอน 15 กม.
รร.บ้ำนนำปู่ป้อม สำขำบ้ำนไม้ซำงหนำม ม.7 บ้ำนไม้ซำงหนำม  ต.นำปู่ป้อม อ.ปำงมะผ้ำ จ.แม่ฮ่องสอน 20 กม.
รร.บ้ำนน  ำฮูผำเส่ือ ม.4 บ้ำนน  ำฮูผำเส่ือ  ต.นำปู่ป้อม อ.ปำงมะผ้ำ จ.แม่ฮ่องสอน 25 กม.
รร.บ้ำนปำงตอง ม. 8 บ้ำนปำงตอง ต.นำปู่ป้อม อ.ปำงมะผ้ำ จ.แม่ฮ่องสอน 24 กม.
รร.บ้ำนซอแบะ ม. 8 บ้ำนซอแบะ ต.นำปู่ป้อม อ.ปำงมะผ้ำ จ.แม่ฮ่องสอน 16 กม.
รร.บ้ำนแม่มะลอ หมู่ท่ี 9 ต.แม่นำจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 24 กม.
รร.บ้ำนสบวำก หมู่ท่ี 7 ต.แม่นำจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 10 กม.
รร.บ้ำนแม่วำก หมู่ท่ี 6 ต.แม่นำจร  อ.แม่แจ่ม จ.ชียงใหม่ 12 กม.
รร.บ้ำนแม่มุ หมู่ท่ี 4 ต.แม่นำจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 14 กม.
รร.บ้ำนแม่หอย หมู่ท่ี 12 ต.แม่นำจร อ.แม่แจ่ม จ.ชียงใหม่ 24 กม.
รร.บ้ำนห้วยผำ หมู่ท่ี 8 ต.แม่นำจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 45 กม.
รร.บ้ำนสบแม่รวม หมู่ท่ี 1 ต.แม่นำจร  อ.แม่แจ่ม จ.ชียงใหม่ 40 กม.

13 กก.ตชด.33 รร.ตชด.ไลออนส์มหำจักร 9 7 ป่ำข้ำวหลำม ก๊ึดช้ำง แม่แตง เชียงใหม่ เล็ก ไม่มี ไม่มีโรงเรียนขนำดเดียวกัน ไม่มีโรงเรียนขนำดเดียวกัน ไม่มีโรงเรียนขนำดเดียวกัน
14 กก.ตชด.33 รร.ตชด.บ้ำนหนองแขม 11 หนองแขม เมืองนะ เชียงดำว เชียงใหม่ เล็ก 1 แห่ง โรงเรียนเบญจมะ 2 บ้ำนน  ำรู ม. 11 ต.เมืองนะ  อ.เชียงดำว จ.เชียงใหม่ 6 กม.

รร.แม่ตอละ หมู่ท่ี 2 บ้ำนตอละ ต.แม่สำมแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 9 กม.
รร.แม่แคะ หมู่ท่ี 3 บ้ำนแม่แคะ ต.แม่สำมแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 30 กม.
รร.บุญเลอ หมู่ท่ี 5 บ้ำนบุญเลอ ต.แม่สำมแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน  7 กม.
รร.กอเซโล หมู่ท่ี 6 บ้ำนกอเซโล ต.แม่สำมแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 12 กม.
รร.เครอะบอ หมู่ท่ี 7 บ้ำนเครอะบอ ต.แม่สำมแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 29 กม.
รร.ห้วยกระต่ำย หมู่ท่ี 8 บ้ำนห้วยกระต่ำย ต.แม่สำมแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 22 กม.
รร. กอมูเดอ หมู่ท่ี 9 บ้ำนกอมูเดอ ต.แม่สำมแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 20 กม.
รร.ชุมชนบ  ำนใหม่ ม.2 บ  ำนใหม่ ต.แม่ต่ืน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 25 กม.
รร.ทุ่งต้นงิว ม.11 บ  ำนทุ่งต้นงิว ต.แม่ต่ืน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 13 กม.
รร.ขุนแม่ต่ืนน้อย ม.13 ต.แม่ต่ืน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 10 กม
รร.ห้วยหล่อดูก ม.5 ต.แม่ต่ืน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 27 กม.
รร.บ  ำนซิแบ ม. 7ต.แม่ต่ืน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 40 กม.
รร.บ  ำนแม่ต่ืน ม.1 ต.แม่ต่ืน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 26 กม.

รร.ตชด.ท่ำนผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ รร.แม่หลองน้อย ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.ชียงใหม่ 20 กม.
รร.แม่หลองหลวง ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.ชียงใหม่ 7 กม.

18 กก.ตชด.33 ศกร.ตชด.บ้ำนโกแประ 9 โกแประ แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน เล็ก 1 แห่ง รร.จอซิเดอ หมู่ท่ี 4 บ้ำนจอซิเดอเหนือ, ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 30 กม.
19 กก.ตชด.33 ศกร.ตชด.บ้ำนปอหมื อ 9 ปอหมื อ แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน เล็ก 1 แห่ง รร.จอซิเดอ หมู่ท่ี 4 บ้ำนจอซิเดอเหนือ, ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 15 กม.
20 กก.ตชด.33 รร.ตชด.๙๐๕ 9 จอปร่ำคี แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน กลำง ไม่มี ไม่มีโรงเรียนขนำดเดียวกัน ไม่มีโรงเรียนขนำดเดียวกัน ไม่มีโรงเรียนขนำดเดียวกัน

รร.บ้ำนไม้สะเป่ ม.9 ต.ปำงหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 10.1 กม.(25 นำที)
รร.บ้ำนสบสอย ม.7 ต.ปำงหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 18.3 กม. (35 นำที)
รร.บ้ำนทุ่งกองมู ม.3 ต.ปำงหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 21.3 กม. (40 นำที)

ดอยแสง13ศกร.ตชด.บ้ำนดอยแสงกก.ตชด.3321 7 แห่งเล็กแม่ฮ่องสอนเมืองปำงหมู

16 6 แห่งเล็กเชียงใหม่อมก๋อยแม่ต่ืน

7 แห่ง15 กก.ตชด.33 ศกร.ตชด.บ้ำนโตแฮ 5 โตแฮ แม่สำมแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน เล็ก

7 แห่งเล็กเชียงใหม่แม่แจ่มแม่นำจรใหม่พัฒนำสันติ14รร.ตชด.บ้ำนใหม่พัฒนำสันติกก.ตชด.3312

นำปู่ป้อม ปำงมะผ้ำ แม่ฮ่องสอน เล็ก 8 แห่ง11 5 ปุงยำม

พะกะเช11รร.ตชด.รำงวัลอินทิรำ  คำนธีกก.ตชด.33

กก.ตชด.33 รร.ตชด.ชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2

กก.ตชด.33 6 ผำแดง สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่ เล็ก 2 แห่ง17



จ ำนวน รร.ในสังกัด สพฐ. 

(ขนำดเดียวกัน) ช่ือ รร. ท่ีต้ัง รร.  ระยะทำง

ท่ีต้ังอยู่ในต ำบลเดียวกัน ระหว่ำง รร.ตชด. กับ รร. สพฐ.

(แห่ง) (สังกัด สพฐ.) (สังกัด สพฐ.)  (กิโลเมตร)

ล ำดับ สังกัด รร.ตชด./ศกร.ตชด. หมู่ท่ี บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ขนำดโรงเรียน

รร.ชุมชนบ้ำนปำงหมู ม.1 ต.ปำงหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 22.7 กม. (40 นำที)
รร.บ้ำนใหม่ ม.5 ต.ปำงหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 26.3 กม. (50 นำที)
รร.บ้ำนกุงไม้สักมิตรภำพท่ี 98 ม.2 ต.ปำงหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 26.6 กม. (45 นำที)
รร.บ้ำนสบป่อง ม.6 ต.ปำงหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 26.8 กม.45 นำที)
โรงเรียนบ้ำนก๊ึดสำมสิบ ม.6 ต.สบป่อง อ.ปำงมะผ้ำ จ.แม่ฮ่องสอน 11 กม.
โรงเรียนเขตพื นท่ีกำรศึกษำอ ำเภอปำงมะผ้ำ ม.1 ต.สบป่อง อ ปำงมะผ้ำ จ.แม่ฮ่องสอน 65 กม.
โรงเรียนอนุบำลปำงมะผ้ำ ม.1 ต.สบป่อง อ ปำงมะผ้ำ จ.แม่ฮ่องสอน 15 กม.
โรงเรียนบ้ำนน  ำริน ม.2 ต.สบป่อง อ.ปำงมะผ้ำ จ.แม่ฮ่องสอน 27 กม.
โรงเรียนลุกป่ำก๊อ ม.5 ต.สบป่อง อ.ปำงมะผ้ำ จ.แม่ฮ่องสอน 33 กม.
โรงเรียนศูนย์ปำงมะผ้ำในโครงกำรพระรำชด ำริ ม.3 ต.สบป่อง อ.ปำงมะผ้ำ จ.แม่ฮ่องสอน 9 กม.
โรงเรียนปำงมะผ้ำพิทยำสรรพ์ ม.1 ต.สบป่อง อ ปำงมะผ้ำ จ.แม่ฮ่องสอน 15 กม.
โรงเรียนบ้ำนดงมะไฟ ม.8 ต.สบป่อง อ.ปำงมะผ้ำ จ.แม่ฮ่องสอน 16 กม.
โรงเรียนเพียงหลวง ๑๑ (บ้ำนสล่ำเจียงจอง) ฯ  หมู่ท่ี ๕ ต.เสำหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 12 กม.
โรงเรียนบ้ำนเสำหิน หมู่ท่ี 1 ต.เสำหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 13 กม.
โรงเรียนบ้ำนแม่หลองน้อย หมู่ท่ี2 บ้ำนแม่หลองน้อย ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 18 กม.

โรงเรียนบ้ำนขุ่นต่ืน หมู่ท่ี4 บ้ำนขุ่นต่ืน ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 68 กม.

25 กก.ตชด.33 ศกร.ตชด.บ้ำนแม่เหลอ 2 แม่เหลอ เสำหิน แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน เล็ก 1 แห่ง โรงเรียนบ้ำนเสำหิน หมู่ท่ี 1 ต.เสำหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 30 กม.
โรงเรียนบ้ำนแม่ก๊ิ หมู่ท่ี ๒ ต.แม่ก๊ิ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ๙ กม.
โรงเรียนบ้ำนห้วยส้ำน หมู่ท่ี ๑ ต.แม่ก๊ิ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ๑๕ กม
โรงเรียนบ้ำนแม่ตอละ หมู่ท่ี 2 ต.แม่สำมแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 10 กม.
โรงเรียนบ้ำนห้วยแห้ง หมู่ท่ี 8 ต.แม่สำมแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 20 กม.
โรงเรียนบ้ำนซิวำเดอ หมู่ท่ี 3  ต.แม่สำมแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 33 กม.
โรงเรียนบ้ำนสบเมย หมู่ท่ี 4 ต.แม่สำมแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 40 กม

28 กก.ตชด.33 ศกร.ตชด.พลเอก อรชุน พิบูลนครินทร์ 9 ลุกข้ำวหลำม ปำงมะผ้ำ ปำงมะผ้ำ แม่ฮ่องสอน เล็ก 1 แห่ง โรงเรียนบ้ำนจ่ำโบ หมูท่ี 4 ต.ปำงปำงมะผ้ำ อ.ปำงมะผ้ำ จ.แม่ฮ่องสอน 9 กม.
29 กก.ตชด.33 ศกร.ตชด.บ ำรุงท่ี 114 4 ปำยสองแง่ เวียงหนือ ปำย แม่ฮ่องสอน เล็ก 1 แห่ง โรงเรียนสังวำลย์วิทย์ 3 หมู่ท่ี 4 บ้ำนเมืองน้อย ต.เวียงเหนือ 23 กม.

โรงเรียนบ้ำนแม่หอย หมู่ท่ี12 บ้ำนแม่หอย ต.แม่นำจร 13 กม.

โรงเรียนบ้ำนสบวำก หมู่ท่ี7 บ้ำนสบวำก ต.แม่นำจร 38  กม.

โรงเรียนบ้ำนแม่วำก หมู่ท่ี6 บ้ำนแม่วำก ต.แม่นำจร 41  กม.

โรงเรียนบ้ำนแม่มะลอ หมู่ท่ี9 บ้ำนแม่มะลอ ต.แม่นำจร 51  กม.

โรงเรียนบ้ำนแม่มุ หมู่ท่ี4 บ้ำนแม่มุ ต.แม่นำจร 41  กม.

โรงเรียนบ้ำนแม่หอย หมู่ท่ี12 บ้ำนแม่หอย ต.แม่นำจร 13 กม.

โรงเรียนบ้ำนสบวำก หมู่ท่ี7 บ้ำนสบวำก ต.แม่นำจร 38 กม.

โรงเรียนบ้ำนแม่วำก หมู่ท่ี6 บ้ำนแม่วำก ต.แม่นำจร 41 กม.

โรงเรียนบ้ำนแม่มะลอ หมู่ท่ี9 บ้ำนแม่มะลอ ต.แม่นำจร 51 กม.

โรงเรียนบ้ำนแม่มุ หมู่ท่ี4 บ้ำนแม่มุ ต.แม่นำจร 41 กม.

32 กก.ตชด.33 ศกร.ตชด.บ้ำนนำมะอื น 9 นำมะอื น แม่สำว แม่อำย เชียงใหม่ เล็ก 1 แห่ง รร.บ้ำนดอนชัย หมู่ 3 บ้ำนดอนชัย ต.แม่อำย อ.แม่อำย จ.เชียงใหม่ 34 กม.

24

23

2  แห่งเล็กแม่ฮ่องสอนขุนยวมแม่ก๊ิห้วยโปงเลำ4ศกร.ตชด.บ้ำนห้วยโป่งเลำกก.ตชด.33
26

เสำหินวำทู3ศกร.ตชด.บ้ำนวำทูกก.ตชด.33 3 แห่งเล็กแม่ฮ่องสอนแม่สะเรียง

2 แห่งเล็ก

22 7 แห่งเล็กแม่ฮ่องสอนปำงมะผ้ำสบป่อง

ดอยแสง13ศกร.ตชด.บ้ำนดอยแสงกก.ตชด.3321 7 แห่งเล็กแม่ฮ่องสอนเมืองปำงหมู

น  ำบ่อสะเป่3ศกร.ตชด.เฉลิมพระเกียรติ ฯ บ้ำนน  ำบ่อสะเป่

เล็กแม่ฮ่องสอนสบเมยแม่สำมแลบห้วยมะโอ2ศกร.ตชด.บ้ำนห้วยมะโอกก.ตชด.33

กก.ตชด.33

เชียงใหม่อมก๋อยสบโขงแม่หลองใต้1รร.ตชด.บำงกอก เชฟ แชร์ริตี  กก.ตชด.33

31 5 แห่งเล็กเชียงใหม่แม่แจ่มแม่นำจรแม่มุใน 4ศกร.ตชด.บ้ำนแม่มุใน (บริษัท ซี เค พำวเวอร์ จ ำกัด (มหำชน)อุปถัมภ์)กก.ตชด.33

27

5 แห่งเล็กเชียงใหม่แม่แจ่มแม่นำจรแม่ขอ 11รร.ตชด.บำงกอก เชฟ แชร์ริตี  บ้ำนแม่ขอกก.ตชด.3330

4 แห่ง



จ ำนวน รร.ในสังกัด สพฐ. 

(ขนำดเดียวกัน) ช่ือ รร. ท่ีต้ัง รร.  ระยะทำง

ท่ีต้ังอยู่ในต ำบลเดียวกัน ระหว่ำง รร.ตชด. กับ รร. สพฐ.

(แห่ง) (สังกัด สพฐ.) (สังกัด สพฐ.)  (กิโลเมตร)
1 กก.ตชด.34 รร.ตชด.จุฬา - ธรรมศาสตร์ 3 9 แม่ออกฮู แม่หละ ท่าสองยาง ตาก กลาง 1  แห่ง รร.บ้านแม่ออกผารู ม.9 ต.แม่หละ  อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150  3 กิโลเมตร
2 กก.ตชด.34 รร.ตชด.เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ 12 แพะ แม่ต่ืน แม่ระมาด ตาก กลาง 1  แห่ง รร.บ้านน ้าหอม บ้านทีนามู ม.11 ต.แม่ต่ืน อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140  6 กิโลเมตร
3 กก.ตชด.34 รร.ตชด.เทคนิคอาสา 1 5 ปะน้อยปู่ แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก กลาง
4 กก.ตชด.34 รร.ตชด.บ้านแม่กลองคี 3 แม่กลองคี โมโกร อุ้มผาง ตาก ใหญ่

1. รร.ท่านผู้หญิงวิไล อามาตยกุลฯ บ้านเป่ิงเคล่ิง ม.9 ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170 18 กิโลเมตร
2. รร.บ้านกล้อทอ บ้านกล้อทอ ม.2 ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก  63170 66 กิโลเมตร

6 กก.ตชด.34 รร.ตชด.บ้านแม่จันทะ 8 แม่จันทะ แม่จัน อุ้มผาง ตาก กลาง
7 กก.ตชด.34 รร.ตชด.บ้านกามาผาโด้ 5 กามาผาโด้ แม่หละ ท่าสองยาง ตาก เล็ก 1 แห่ง รร.บ้านแม่ออกผารู (สาขาบ้านทีหนึเด) บ้านทีหนึเด ม.5 ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150 2  กิโลเมตร

1. รร.ท่านผู้หญิงวิไลอ้ามาตยกุล(บ้านเป่ิงเคล่ง) เลขท่ี 44  ม.9 ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก  63170 36 กิโลเมตร
2. รร.บ้านนุเซโปล้ เลขท่ี 148 ม.2 ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก  63170 40 กิโลเมตร
3. รร.บ้านกล้อทอ เลขท่ี 158  ม.2 ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก  63170 42 กิโลเมตร

9 กก.ตชด.34 รร.ตชด.ท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร 6 ขุนห้วยแม่สอด พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก เล็ก
10 กก.ตชด.34 ศกร.ตชด.บ้านแม่อมยะ 7 แม่อมยะ ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก กลาง 1 แห่ง รร.ชุมชนบ้านท่าสองยาง เลขท่ี 161 หมู่ 9 บ้านสวยอ้อย ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก  63150 41 กิโลเมตร
11 กก.ตชด.34 ศกร.ตชด.บ้านแม่ละนา 6 แม่ละนา ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก กลาง 1 แห่ง รร.ชุมชนบ้านท่าสองยาง เลขท่ี 161 หมู่ 9 บ้านสวยอ้อย ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก  63150 48 กิโลเมตร
12 กก.ตชด.34 ศกร.ตชด.บ้านพอบือละคี 4 พอบือละคี แม่สอง ท่าสองยาง ตาก เล็ก

1. รร.บ้านแม่ออกผารู (สาขาบ้านทีหนึเด) หมู่5 ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก  63150 12 กิโลเมตร
2. รร.บ้านห้วยนกกก (สาขาบ้านจ่อคี) หมู่6 ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก  63150 5 กิโลเมตร

14 กก.ตชด.34 ศกร.ตชด.บ้านคะเนจือทะ 9 คะเนจือทะ แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก กลาง
15 กก.ตชด.34 รร.ตชด.หม่อมราชวงศ์เฉลิมลักษณ์ จันทรเสน (ขยายโอกาส) 13 เลอตอ แม่ต่ืน แม่ระมาด ตาก กลาง 1 แห่ง รร.บ้านน ้าหอม บ้านทีนามู หมู่ 11 ต.แม่ต่ืน อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140 20 กิโลเมตร
16 กก.ตชด.34 ศกร.ตชด.บ้านทีวะเบยทะ 10 ทีวะเบยทะ แม่ต่ืน แม่ระมาด ตาก เล็ก 1 แห่ง รร.บ้านห้วยโป่ง เลขท่ี 217 ม.10 ต.แม่ต่ืน อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140 10 กิโลเมตร
17 กก.ตชด.34 ศกร.ตชด.บ้านวะกะเลโค๊ะ *(เอ็ม เอส ไอ จี อุปถัมภ์) 13 วะกะเลโค๊ะ แม่ต่ืน แม่ระมาด ตาก เล็ก 1 แห่ง รร.บ้านห้วยโป่ง เลขท่ี 217 ม.10 ต.แม่ต่ืน อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140 6 กิโลเมตร
18 กก.ตชด.34 ศกร.ตชด.บ้านเลผะสุคี 10 เลผะสุคี แม่ต่ืน แม่ระมาด ตาก กลาง 1 แห่ง รร.บ้านห้วยโป่ง เลขท่ี 217 ม.10 ต.แม่ต่ืน อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140 7 กิโลเมตร

รร.บ้านแม่อมกิ ห้องเรียนสาขาบ้านอิวิโจ ม.8 ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก  63150 7 กิโลเมตตร
รร.บ้านแม่อมกิ ห้องเรียนสาขาบ้านวะหย่าโจ ม.8 ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก  63150 11 กิโลเมตตร
รร.บ้านแม่อมกิ ห้องเรียนสาขาบ้านเกร๊ะคี ม.9 ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก  63150  4 โลเมตตร
รร.บ้านแม่อมกิ ห้องเรียนสาขาบ้านแม่ตะปู ม.1 ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก  63150 90 กิโลเมตตร
รร.บ้านแม่อมกิ ห้องเรียนสาขาบ้านปางทอง ม.2 ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก  63150 97 กิโลเมตตร
รร.บ้านแม่อมกิ ห้องเรียนสาขาบ้านแม่ลาคี ม.3 ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก  63150 110 กิโลเมตตร
รร.บ้านแม่อมกิ ห้องเรียนสาขาบ้านแม่สะเปา ม.2 ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก  63150 107 กิโลเมตตร
รร.บ้านแม่อมกิ ห้องเรียนสาขาบ้านแม่ปอเคลอะเด ม.5 ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก  63150 93 กิโลเมตตร
รร.บ้านแม่อมกิ ห้องเรียนสาขาบ้านซอแขระกลา ม.1 ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก  63150 95 กิโลเมตตร
รร.บ้านแม่อมกิ ห้องเรียนสาขาบ้านเคาะทีโคะ ม.6 ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก  63150 104 กิโลเมตตร
รร.บ้านแม่อมกิ ห้องเรียนสาขาบ้านอมกอทะ ม.7 ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก  63150 25 กิโลเมตตร
รร.บ้านแม่อมกิ ห้องเรียนสาขาบ้านแม่เป่งทะ ม.4 ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก  63150 105 กิโลเมตตร
รร.บ้านแม่วะหลวง ห้องเรียนสาขาบ้านแม่โพ ม.3 ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก  63150 106 กิโลเมตตร

20 กก.ตชด.34 ศกร.ตชด.บ้านตีนดอย 5 ตีนดอย แม่หละ ท่าสองยาง ตาก เล็ก

กก.ตชด.34
5 ตากอุ้มผางแม่จันเลตองคุ10

ไม่มี รร.ในสังกัด สพฐ. (ขนาดเดียวกัน)

ไม่มี รร.ในสังกัด สพฐ. (ขนาดเดียวกัน)

2 แห่ง

ไม่มี รร.ในสังกัด สพฐ. (ขนาดเดียวกัน)

ไม่มี รร.ในสังกัด สพฐ. (ขนาดเดียวกัน)

๑๓ แห่ง

ส ำรวจข้อมูล รร. ในสังกัด สพฐ.  ท่ีต้ังอยู่ในต ำบลเดียวกันกับ รร.ตชด.  (ขนำดเดียวกัน)

ล ำดับ สังกัด รร.ตชด./ศกร.ตชด. หมู่ท่ี บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ขนำดโรงเรียน

กก.ตชด.3413 ท่าสองยางแม่หละแม่หละคี12ศกร.ตชด.บ้านแม่หละคี 

เลโพเด9ศกร.ตชด.บ้านเลโพเด 

ไม่มี รร.ในสังกัด สพฐ. (ขนาดเดียวกัน)

2 แห่งใหญ่

เล็กตาก

เล็กตาก

รร.ตชด.บ้านเลตองคุ 

ไม่มี รร.ในสังกัด สพฐ. (ขนาดเดียวกัน)

ไม่มี รร.ในสังกัด สพฐ. (ขนาดเดียวกัน)

กก.ตชด.3419

   3 แห่งใหญ่ตากอุ้มผางแม่จันหม่องก๊ัวะ7รร.ตชด.เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯกก.ตชด.348

ท่าสองยางแม่วะหลวง



จ ำนวน รร.ในสังกัด สพฐ. 

(ขนำดเดียวกัน) ช่ือ รร. ท่ีต้ัง รร.  ระยะทำง

ท่ีต้ังอยู่ในต ำบลเดียวกัน ระหว่ำง รร.ตชด. กับ รร. สพฐ.

(แห่ง) (สังกัด สพฐ.) (สังกัด สพฐ.)  (กิโลเมตร)

ล ำดับ สังกัด รร.ตชด./ศกร.ตชด. หมู่ท่ี บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ขนำดโรงเรียน

1. รร.บ้านปูแป้ หมู่ 3 ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก  63110 24 กิโลเมตร
2. รร.วัดสว่างอารมณ์ เลขท่ี 191 หมู่ 9 ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก  63110 16 กิโลเมตร

22 กก.ตชด.34 ศกร.ตชด.พระยาประสาทธาตุการย์และคุณหญิงวาส (ประนิช) 5 มูเซอหลังเมือง บ้านนา สามเงา ตาก เล็ก 1 แห่ง รร.บ้านสันป่าป๋วย ม.1 ต.บ้านนา อ.สามเงา จ.ตาก  63130 300 กิโลเมตร
1. รร.บ้านขุนห้วยนกแล ม.1 ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก  63140 6.9 กิโลเมตร
2. รร.บ้านสันป่าไร่ ม.5 ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก  63140 4 กิโลเมตร

พะวอ แม่สอด ตาก เล็ก

พระธาตุ แม่ระมาด ตาก เล็ก 2 แห่ง

2 แห่ง

23 กก.ตชด.34 ศกร.ตชด.บ้านห้วยสลุง 8 ห้วยสลุง

21 กก.ตชด.34 รร.ตชด.ศาสตราจารย์ส้าเภา-ไพวรรณ วรางกูร 8 ห้วยระพริ ง


