
ล ำดับ โรงเรียน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด รหัส 

1 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ธาตุเชิงชุม เมือง สกลนคร 47000 

2 โรงเรียนพังขว้างวัฒนศิลป์ พังขว้าง เมือง สกลนคร 47000 

3  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ธาตุเชิงชุม เมือง สกลนคร 47000 

4 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ธาตุเชิงชุม เมอืง สกลนคร 47000 

5  โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ธาตุเชิงชุม เมือง สกลนคร 47000 

6  โรงเรียนเทศบาล ๓ ยุติธรรมวิทยา ธาตุเชิงชุม เมือง สกลนคร 47000 

7 โรงเรียนสกลนครวันครู ๒๕๐๑ ธาตุเชิงชุม เมือง สกลนคร 47000 

8 โรงเรียนบ้านน้อยจอมศรี     

9 โรงเรียนบ้านกกส้มโฮง ธาตุนาเวง เมือง สกลนคร 47000 

10 โรงเรียนนาอ้อยค าสะอาด ธาตุเชิงชุม เมือง สกลนคร 47000 

11 โรงเรียนบ้านโคกสูง(สหราษฎร์บ ารุง) โคกก่อง เมือง สกลนคร 47000 

12 โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร โคกก่อง เมือง สกลนคร 47000 

13 โรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา เหล่าปอแดง เมือง สกลนคร 47000 

14 โรงเรียนบ้านดอนยางสหราษฎร์บ ารุง เหล่าปอแดง เมือง สกลนคร 47000 

15 โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ ม่วงลาย เมือง สกลนคร 47000 

16 โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา อากาศ อากาศอ านวย สกลนคร 47170 

17 โรงเรียนบ้านอากาศ อากาศ อากาศอ านวย สกลนคร 47170 

18 โรงเรียนบ้านบะยาว อากาศ อากาศอ านวย สกลนคร 47170 

19 โรงเรียนบ้านกุดจาน วาใหญ่ อากาศอ านวย สกลนคร 47170 

20 โรงเรียนท่าสงครามวิทยา ท่าก้อน อากาศอ านวย สกลนคร 47170 

21 โรงเรียนบ้านดอนแดง     

22 โรงเรียนโพนงามศึกษา โพนงาม อากาศอ านวย สกลนคร 47170 

23 โรงเรียนบ้านดงเสียว โพนงาม อากาศอ านวย สกลนคร 47170 

24 โรงเรียนบ้านแพงใหญ่ โพนแพง อากาศอ านวย สกลนคร 47170 

25 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา เต่างอย เต่างอย สกลนคร 47260 

26 โรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญ จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร 47260 

27 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร กุดสิมคุ้มเก่า เขาวง มุกดาหาร 46160 

28 โรงเรียนสามเพื่อนพัฒนา โนนจาน นาค ู กาฬสินธุ ์ 46160 



29 โรงเรียนดงบังอ านวยวิทย์ ดงสมบูรณ์ ท่าคันโท กาฬสินธุ ์ 46190 

30 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา นาโพธิ์ กุสุมาลย ์ สกลนคร 47210 

31 โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิ์ไพศาล กุสุมาลย ์ สกลนคร 47210 

32 โรงเรียนบ้านกุดสะกอย โพธิ์ไพศาล กุสุมาลย ์ สกลนคร 47210 

33 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา อุ่มจาน กุสุมาลย ์ สกลนคร 47230 

34 โรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฎร์บ ารุง อุ่มจาน กุสุมาลย ์ สกลนคร 47230 

35 โรงเรียนอนุบาลอังสนา กุสุมาลย ์ กุสุมาลย ์ สกลนคร 47210 

36 โรงเรียนบ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี นาเพียง กุสุมาลย ์ สกลนคร 47230 

37 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯสกลนคร พังขว้าง เมือง สกลนคร 47000 

38 โรงเรียนกุดบากพัฒนศึกษา กุดบาก กุดบาก สกลนคร 47180 

39 โรงเรียนกุดบากราษฎร์บ ารุง กุดบาก กุดบาก สกลนคร 47180 

40 โรงเรียนร่มไทรวิทยา นาม่อง กุดบาก สกลนคร 47180 

41 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห กุดไห กุดบาก สกลนคร 47180 

42 โรงเรียนน้ าพุงจัดระเบียบวิทยา หลุบเหล่า ภูพาน สกลนคร 47180 

43 โรงเรียนฮ่องสิมประชาสรรค์ หลุบเหล่า ภูพาน สกลนคร 47180 

44 โรงเรียนท่าผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร 47180 

45 โรงเรียนอนุบาลภูพาน โคกภู ภูพาน สกลนคร 47180 

46 โรงเรียนบ้านนาแก ดงมะไฟ เมือง สกลนคร 47000 

47 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร 47220 

48 โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร ขมิ้น เมือง สกลนคร 47220 

49 โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ขมิ้น เมือง สกลนคร 47220 

50 โรงเรียนดงมะไฟเจริญศิลป์ ขมิ้น เมือง สกลนคร 47220 

51 โรงเรียนสูงเนินสามัคคี พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร 47220 

52 โรงเรียนชุมชนนาดีหนองไผ่ นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร 47220 

53 โรงเรียนบ้านภูเพ็ก นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร 47220 

54 โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา นาใน พรรณานิคม สกลนคร 47130 

55 โรงเรียนบ้านหนองผือ บ้านเอ้ือง ศรีสงคราม นครพนม 48150 

56 โรงเรียนบ้านผักค าภู     

57 โรงเรียนบ้านบึง วังยาง พรรณานิคม สกลนคร 47130 



58 โรงเรียนบ้านไร่-บ้านไฮ่ ไร ่ พรรณานิคม สกลนคร 47130 

59 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ พรรณา พรรณานิคม สกลนคร 47130 

60 โรงเรียนบ้านม่วงไข่ ม่วงไข่ พังโคน สกลนคร 47160 

61 โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บ ารุง สว่าง พรรณานิคม สกลนคร 47130 

62 โรงเรียนบ้านนาขามผดุงวิทยา เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร 47130 

63 โรงเรียนบ้านหนองไฮ แร่ พังโคน สกลนคร 47160 

64 โรงเรียนไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร 47160 

65 โรงเรียนชมชนดงม่วงไข่ ม่วงไข่ พังโคน สกลนคร 47160 

66 โรงเรียนบ้านม่วงค า ม่วงไข่ พังโคน สกลนคร 47160 

67 โรงเรียนพังโคนจ าปาสามัคคีวิทยา พังโคน พังโคน สกลนคร 47160 

68 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร 47160 

69 โรงเรียนภูดินแดงวิทยา หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร 47120 

70 โรงเรียนบ้านปลาหลาย วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร 47120 

71 โรงเรียนบ้านวังเวิน ขั่วกาย วานรนิวาส สกลนคร 47120 

72 โรงเรียนบ้านห้วยหิน หนองแวง วานรนิวาส สกลนคร 47120 

73 โรงเรียนบ้านกุดเรือค า กุดเรือค า วานรนิวาส สกลนคร 47120 

74 โรงเรียนบ้านจ าปาดง กุดเรือค า วานรนิวาส สกลนคร 47120 

75 โรงเรียนบ้านโคกกลาง ธาต ุ วานรนิวาส สกลนคร 47120 

76 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยทอง หนองกวั่ง บ้านม่วง สกลนคร 47140 

77 โรงเรียนบ้านหนองกวั่ง หนองกวั่ง บ้านม่วง สกลนคร 47140 

78 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง สกลนคร 47140 

79 โรงเรียนบ้านจาร ม่วง บ้านม่วง สกลนคร 47140 

80 โรงเรียนบ้านกลางน้อย     

81 โรงเรียนบ้านค าภูทอง บ่อแก้ว บ้านม่วง สกลนคร 47140 

82 โรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ ๘๑ บ่อแก้ว บ้านม่วง สกลนคร 47140 

83 โรงเรียนบ้านลึมบอง บ่อแก้ว บ้านม่วง สกลนคร 47140 

84 โรงเรียนบ้านตาดภูวง ค าบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร 47150 

85 โรงเรียนบ้านค าบ่อ ค าบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร 47150 

86 โรงเรียนบ้านโคกมะนาว หนองปลิง นิคมน้ าอูน สกลนคร 47270 



87 โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ เชียงเครือ เมือง สกลนคร 47000 

88 โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บ ารุง ฮางโอง เมือง สกลนคร 47000 

89 โรงเรียนท่าแร่วิทยา ท่าแร่ เมือง สกลนคร 47230 

90 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ท่าแร่ เมือง สกลนคร 47230 

91 โรงเรียนบ้านพะโค ท่าแร่ เมอืง สกลนคร 47230 

92 โรงเรียนนาตงสหราษฎร์อุทิศ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร 47230 

93 โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร 47230 

94 โรงเรียนบ้านนาจาน  บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร 47230 

95 โรงเรียนบ้านโพนพิทยาคม บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร 47230 

96 โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บ ารุง บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร 47230 

97 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร 47110 

98 โรงเรียนสว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร 47110 

99 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 
๑๒๖ 

สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร 47110 

100 โรงเรียนบ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี) สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร 47110 

101 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร 47110 

102 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร 47110 

103 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา แวง สว่างแดนดิน สกลนคร 47240 

104 โรงเรียนบ้านกุดจิกนาสมบูรณ์ ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร 47110 

105 โรงเรียนบ้านโคกดินแดง หนองหลวง สว่างแดนดิน สกลนคร 47110 

106 โรงเรียนบ้านตาลโกน     

107 โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์อุทิศ บ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร 47290 

108 โรงเรียนบ้านตาลเน้ิง(โพธิราษฎร์อ านวย) ตาลเนิ้ง สว่างแดนดิน สกลนคร 47240 

109 โรงเรียนภูตะคาม ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร 47110 

110 โรงเรียนบ้านชัยชนะ ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร 47190 

111 โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ นางัว นาหว้า นครพนม 48180 

112 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม นาหว้า นาหว้า นครพนม 48180 

113 โรงเรียนบ้านนาหว้า นาหว้า นาหว้า นครพนม 48180 

114 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา เหล่าพัฒนา เหล่าพัฒนา นครพนม 48180 



115 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ นาหว้า นาหว้า นครพนม 48180 

116 โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนาหว้า นาหว้า นาหว้า นครพนม 48180 

117 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี ท่าเรือ นาหว้า นครพนม 48180 

118 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม 48150 

119 โรงเรียนสามผงวิทยา สามผง ศรีสงคราม นครพนม 48150 

120 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ โพนสว่าง ศรีสงคราม นครพนม 48150 

121 โรงเรียนบ้านแพงวิทยาคม บ้านแพง บ้านแพง นครพนม 48140 

122 โรงเรียนบ้านดงน้อย สามผง ศรีสงคราม นครพนม 48150 

123 โรงเรียนบ้านหนองผือ นาใน พรรณานิคม สกลนคร 47130 

124 โรงเรียนบ้านน้อยจอมศรี ธาตุเชิงชุม เมือง สกลนคร 47000 

125 โรงเรียนบ้านนาเดื่อ นาเดื่อ ศรีสงคราม นครพนม 48150 

126 โรงเรียนบ้านจอมศรี  นาเดื่อ ศรีสงคราม นครพนม 48150 

127 โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา นาเดือ ศรีสงคราม นครพนม 48150 

128 โรงเรียนบ้านนาทม นาทม นาทม นครพนม 48140 

129 โรงเรียนบ้านค้อวิทยา บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม 48190 

130 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม 48190 

131 โรงเรียนบ้านนาใน นาใน โพนสวรรค์ นครพนม 48190 

132 โรงเรียน บ้านขามเตี้ยน้อย โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม 48190 

133 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น นาขมิ้น โพนสวรรค์ นครพนม 48190 

134 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ไชยบุร ี ท่าอุเทน นครพนม 48119 

135 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ ไชยบุร ี ท่าอุเทน นครพนม 48119 

136 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย หนองเทา ท่าอุเทน นครพนม 48120 

137 โรงเรียนบ้านดง พนอม ท่าอุเทน นครพนม 48120 

138 โรงเรียนอนุบาลนครพนม ในเมือง เมือง นครพนม 48000 

139 โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓(พินิจพิทยานุสรณ์) ในเมือง เมือง นครพนม 48000 

140 โรงเรียนเทศบาล ๒(ถนนบ ารุงเมือง) ในเมือง เมือง นครพนม 48000 

141 โรงเรียนบ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ่น ขามเฒ่า เมือง นครพนม 48000 

142 โรงเรียนปลาปากราษฎร์บ ารุง ปลาปาก ปลาปาก นครพนม 48160 

143 โรงเรียนกุตาไก้วิทยา  กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม 48160 



144 โรงเรียนธรรมโฆษิต โคกสูง ปลาปาก นครพนม 48160 

145 โรงเรียนบ้านหนองนาด่อน วังยาง วังยาง นครพนม 48130 

146 โรงเรียนบ้านวังยาง วังยาง วังยาง นครพนม 48130 

147 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ราษฎร์บ ารุง หนองสังข์ นาแก นครพนม 48130 

148 โรงเรียน บ้านนาเลียง นาเลียง นาแก นครพนม 48130 

149 โรงเรียนบ้านนาม่วง โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม 48170 

150 โรงเรียนนาแกพิทยาคม นาแก นาแก นครพนม 48130 

151 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง ฝั่งแดง ธาตุพนม นครพนม 48110 

152 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน แสนพัน ธาตุพนม นครพนม 48110 

153 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม 48110 

154 โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์     

155 โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ บ้านโคก เมือง มุกดาหาร 49000 

156 โรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร น้ าเที่ยง ค าชะอี มุกดาหาร 49110 

157 โรงเรียนตชดการท่าอากาศยานแห่งประเทศ
ไทย 

กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร 49140 

158 โรงเรียนอนุบาลเซกา ซาง เซกา หนองคาย 43150 

159 วิทยาลัยการอาชีพเซกา ซาง เซกา หนองคาย 43150 

160 โรงเรียนบ้านดอนเสียด บ้านต้อง เซกา หนองคาย 43150 

161 โรงเรียนบ้านท่าสะอาด ท่าสะอาด เซกา หนองคาย 43150 

162 โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ ป่งไฮ เซกา หนองคาย 43150 

163 โรงเรียนบ้านหนองหิ้ง ท่ากกแดง เซกา หนองคาย 43150 

164 โรงเรียนบ้านซ่อมกอก ซาง เซกา หนองคาย 43150 

165 โรงเรียนบ้านบึงกาฬ บึงกาฬ บึงกาฬ หนองคาย 43140 

166 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๑ โคกกว้าง บุ่งคล้า หนองคาย 43140 

167 โรงเรียนบ้านโคดก่องมิตรภาพที่ ๘๖ โคกก่อง บึงกาฬ หนองคาย  

168 โรงเรียนบ้านโนนศาลา ภูแล่นช้าง นาค ู หนองคาย 46160 

169 โรงเรียนบ้านสมสนุกพิทยาคม สมสนุก ปากคาด หนองคาย 43190 

170 โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม บัวตูม โซ่พิสัย หนองคาย 43170 

171 โรงเรียนบ้านบัวโคก โพธิ์หมากแข้ง บึงโขงหลง หนองคาย 43220 



172 โรงเรียนบ้านโนนส าราญ หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี 41220 

173 โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า นาเหล่า นาวัง หนองบัวล าภู 39170 

174 โรงเรียนนายอวัฒนา งิ้วด่อน เมือง สกลนคร 47000 

175 โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร 47290 

176 โรงเรียนบ้านค าแม่นาง หนองซน นาทม นครพนม 48140 

177 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร 47180 

178 โรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อย นาแก นาแก นครพนม 48130 

179 โรงเรียนนาแกสามัคคีวัทยา บ้านแก้ง นาแก นครพนม 48130 

180 โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม บ้านเสียว นาหว้า นครพนม 48180 

181 โรงเรียนหนองใสพรเจริญ ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร 47190 

182 โรงเรียนบ้านหนองแสง นามะเขือ ปลาปาก นครพนม 48160 

183 โรงเรียนบ้านกลางหนองดินด า นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร 47220 

184 โรงเรียนบ้านนาสาวนาน นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร 47220 

185 โรงเรียนบ้านป่าผาง นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร 47230 

186 โรงเรียนเอ้ืองก่อนาดี บ้านเอ้ือง ศรีสงคราม นครพนม 48150 

187 โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ โคกสว่าง ปลาปาก นครพนม 48160 

188 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สามัคคีพัฒนา อากาศอ านวย สกลนคร 47170 

189 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก เด่ือศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร 47120 

190 โรงเรียนบ้านหนองบัวหน้าฐานบิน โพธิ์ตาก เมือง นครพนม 48000 

191 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วานร วานรนิวาส สกลนคร 47120 

192 โรงเรียนบ้านค าสะอาด ค าสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร 47110 

193 โรงเรียนบ้านดอนหัน บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร 47110 

194 โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก พุ่มแก นาแก นครพนม 48130 

195 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม หนองบึง เมือง นครพนม 48000 

196 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ ท่าแร่ เมือง สกลนคร 47230 

197 โรงเรียนโปลีเทคนิคพุทธรักษา โนนหอม เมือง สกลนคร 47000 

198 โรงเรียนบ้านหนองหอย เชียงเครือ เมือง สกลนคร 47000 

199 โรงเรียนบ้านทรายมูลหนองกุงทรายศรี ทรายมูล สว่างแดนดิน สกลนคร 47110 

200 โรงเรียนบ้านแวง สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร 47240 



201 โรงเรียนบ้านวังบก วานร วานรนิวาส สกลนคร 47120 

202 โรงเรียนบ้านดอนยานาง นาซอ วานรนิวาส สกลนคร 47120 

203 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน พังโคน พังโคน สกลนคร 47160 

204 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว ห้วยหลัว บ้านม่วง สกลนคร 47140 

205 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ปากคาด ปากคาด หนองคาย 43190 

206 โรงเรียนบ้านนาจานกล้วยน้อย มาย บ้านม่วง สกลนคร 47140 

207 โรงเรียนบ้านห้วยดอกไม้ โคกก่อง บึงกาฬ หนองคาย 43140 

208 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัด
ธาตุประสิทธิ์ 

นาหว้า นาหว้า นครพนม 48180 

209 โรงเรียนบ้านค านกก หนองแวง บา้นแพง นครพนม 48140 

210 โรงเรียนบ้านลาดกระเฌอคุรุราษฎร์ชูวิทย์ ห้วยยาง เมือง สกลนคร 47000 

211 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม หนองญาติ เมือง นครพนม 48000 

212 โรงเรียนชุมชนบ้านซาง ซาง เซกา หนองคาย 43150 

213 โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี กุดบาก กุดบาก สกลนคร 47180 

214 โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี 41360 

215 โรงเรียนบ้านเชิงดอย นาม่อง กุดบาก สกลนคร 47180 

216 โรงเรียนบ้านค าบอน น้ าจั่น เซกา หนองคาย 43150 

217 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย 43120 

218 โรงเรียนบ้านขาว บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร 47110 

219 โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน พิมาน นาแก นครพนม 48130 

220 โรงเรียนบ้านดอนตาลโนนสูง พังโคน พังโคน สกลนคร 47160 

221 โรงเรียนบ้านนาซาง หนองหัวช้าง พรเจริญ หนองคาย 43180 

222 โรงเรียนบ้านโคกส าราญโนนสวรรค์ ชุมภูพร ศรีวิไล หนองคาย 43210 

223 โรงเรียนบ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา) โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร 47110 

224 โรงเรียนบ้านโนนสา โคกก่อง บึงกาฬ หนองคาย 43140 

225 โรงเรียนบ้านหนองกุง บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร 47110 

226 โรงเรียนม่วงไข่บ้านเม็ก พรรณา พรรณานิคม สกลนคร 47130 

227 โรงเรียนบ้านโพนบกผดุงศาสตร์ บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร 47230 

228 โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร 47230 



229 โรงเรียนบ้านห้วยทราย ๒  ป่าไร่ คอนตาล มุกดาหาร 49120 

230 โรงเรียนนิรมลวิทยา เชียงเครือ เมือง สกลนคร 47000 
 


