
1 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนน ้ำแดง อนุบำล - ประถม  27 ก.พ.2528 90 ไทย พุทธ
2 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนคลองมะลิประเวศน์วิทยำ อนุบำล - ประถม  30 ก.ค.2529 84 ไทย พุทธ
3 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์สฯ อนุบำล - ประถม  3 มี.ค.2530 160 ไทย พุทธ
4 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนบ่อชะอม อนุบำล - ประถม  11 ม.ค.2534 64 ไทย พุทธ
5 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนหำงแมว อนุบำล - ประถม  15 มี.ค.2534 147 ไทย พุทธ
6 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนท่ำกุ่ม อนุบำล - ประถม  1 พ.ย.2536 63 ไทย พุทธ
7 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนเขำฉลำด อนุบำล - ประถม  17 พ.ค.2542 70 ไทย พุทธ
8 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนคลองแดง อนุบำล - ประถม  16 พ.ค.2545 79 ไทย พุทธ

1 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนเขำสำรภี อนุบำล - ประถม  5 มิ.ย.2513 69 ไทย พุทธ
2 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนทุ่งกบินทร์ อนุบำล - ประถม  13 มิ.ย.2520 114 ไทย พุทธ
3 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนวังศรีทอง อนุบำล - ประถม  20 ต.ค.2520 107 ไทย พุทธ
4 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนกำรบินไทย อนุบำล - ประถม  25 ก.พ.2523 156 ไทย พุทธ
5 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนประชำรัฐบ้ำรุง 1 อนุบำล - ประถม  16 ส.ค.2523 145 ไทย พุทธ
6 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนคลองตะเคียนชัย อนุบำล - ประถม  16 ธ.ค.2523 119 ไทย พุทธ
7 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนน ้ำอ้อม อนุบำล - ประถม  9 ก.พ.2525 99 ไทย พุทธ
8 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนนำยำว อนุบำล - ประถม  1 มิ.ย.2528 438 ไทย พุทธ,คริสต์
9 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนนำอิสำน อนุบำล - ประถม  12 ต.ค.2537 95 ไทย พุทธ
10 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนพีระยำนุเครำะห์ฯ 1 อนุบำล - ประถม 1 มิ.ย. 2538 81 ไทย พุทธ
11 โรงเรียนมัธยมพระรำชทำนนำยำว มัธยม 1 - 6 2 เม.ย.2541 610 ไทย พุทธ

1 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนสหธนำคำรกรุงเทพ อนุบำล - ประถม  13 มี.ค.2500 229 ไทย พุทธ
2 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนสุนทรเวช อนุบำล - ประถม  1 มี.ค.2505 232 ไทย พุทธ
3 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนมิตรมวลชน 2 อนุบำล - ประถม  14 ส.ค.2515 74 ไทย พุทธ
4 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนวิจิตรวิทยำคำร อนุบำล - ประถม  20 ต.ค.2518 64 ไทย พุทธ
5 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนแม่น ้ำน้อย อนุบำล - ประถม 30 ก.ย. 2530 56 ไทย พุทธ
6 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนตะโกปิดทอง อนุบำล - ประถม 15 ธ.ค. 2520 210 ไทย พุทธ
7 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนเฮงเค็ลไทย อนุบำล - ประถม  23 พ.ค.2526 186 ไทย พุทธ
8 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนต้นมะม่วง อนุบำล - ประถม  2 มิ.ย.2527 126 ไทย พุทธ
9 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนถ ้ำหิน อนุบำล - ประถม  14 ก.ย.2527 229 ไทย,กะเหร่ียง พุทธ,คริตส์
10 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนเรดำร์ อนุบำล - ประถม  1 พ.ย.2537 223 ไทย,พม่ำ พุทธ
11 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนทิไล่ป้ำ อนุบำล - ประถม  29 พ.ค.2542 197 ไทย พุทธ,คริสต์
12 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนปิล๊อกค่ี อนุบำล - ประถม  22 พ.ค. 2550 238 ไทย พุทธ,คริตส์
13 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนวัดสุธำสินี อนุบำล - ประถม  16 พ.ค. 2546 99 ไทย พุทธ
14 ศูนย์กำรเรียนรู้ต้ำรวจตระเวนชำยแดนหลวงประกอบนิติสำรและท่ำน

ผู้หญิงถวิล
อนุบำล - ประถม  24 ก.พ.2557 93 ไทย พุทธ

15 ศูนย์กำรเรียนรู้ต้ำรวจตระเวนชำยแดนท่ำนผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนำค อนุบำล - ประถม  25 ก.พ.2557 124 ไทย พุทธ
16 ศูนย์กำรเรียนรู้ต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนไกรเกรียง อนุบำล - ประถม  15 พ.ค. 2560 65 ไทย พุทธ

1 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนเขำจ้ำว อนุบำล - ประถม  21มิ.ย.2521 76 ไทย พุทธ
2 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนย่ำนซ่ือ อนุบำล - ประถม  23 มิ.ย.2524 93 ไทย พุทธ
3 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนนเรศวรป่ำละอู อนุบำล - ประถม  13 ต.ค.2525 210 ไทย พุทธ
4 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนนเรศวรบ้ำนห้วยโสก อนุบำล - ประถม  1 ม.ค.2528 188 ไทย พุทธ
5 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนโป่งลึก อนุบำล - ประถม  1 ม.ค.2536 264 ไทย พุทธ
6 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนท่ำวังหิน อนุบำล - ประถม  18 มิ.ย.2540 105 ไทย พุทธ
7 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนแพรกตะคร้อ อนุบำล - ประถม  16 ก.ค.2542 271 ไทย พุทธ
8 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนคลองน้อย อนุบำล - ประถม  16 ก.ค.2542 112 ไทย พุทธ
9 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนป่ำหมำก อนุบำล - ประถม  1 พ.ย.2542 164 ไทย พุทธ
10 ศูนย์กำรเรียนรู้ต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนคีรีล้อม อนุบำล - ประถม  16 พ.ค.2557 60 ไทย พุทธ
11 ศูนย์กำรเรียนรู้ต้ำรวจตระเวนชำยแดนอินทรีอำสำ อนุบำล - ประถม  18 พ.ค. 2558 142 ไทย พุทธ,คริสต์

การจ่าหน้าถึงกองก ากับการต ารวจตะเวนชายแดน ในแคมเปญ "ส่งสุข ส่งฟรี" ปีใหม่ 2563 

 กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน 11 
ค่ายเจ้าพระยาบดินทรเดชา อ.มะขาม  จ.

จันทบุรี   22150

กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนท่ี 13 
ค่ายพระพุทธยอดฟ้า อ.พนมทวน จ.

กาญจนบุรี 71140 โทร 0 3457 9353

  กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน 12  
ค่ายเจ้าพระยาราชสุภาวดี อ.อรัญประเทศ 
จ.สระแก้ว 27120 โทร 0 3723 1012  ต่อ 

142

กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน 14 
ค่ายพระมงกุฎเกล้า อ.เมือง จ.

ประจวบคีรีขันธ์  77000 
โทรศัพท์ 0 3251 0052-54

ศาสนาจัดต้ังเม่ือ จ านวนนักเรียน เช้ือชาติขนาดโรงเรียนล าดับ
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน/ศูนย์การเรียนรู้ต ารวจตระเวน

ชายแดน  กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน 14

จัดต้ังเม่ือ จ านวนนักเรียน เช้ือชาติ ศาสนาขนาดโรงเรียนล าดับ
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน/ศูนย์การเรียนรู้ต ารวจตระเวน

ชายแดน  กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน 13

จ านวนนักเรียน เช้ือชาติ ศาสนาขนาดโรงเรียน จัดต้ังเม่ือล าดับ
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน/ศูนย์การเรียนรู้ต ารวจตระเวน

ชายแดน  กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน 12

ศาสนาจัดต้ังเม่ือ จ านวนนักเรียน เช้ือชาติระดับช้ันการศึกษาล าดับ
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน/ศูนย์การเรียนรู้ต ารวจตระเวน

ชายแดน  กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน 11



1 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนโคกแสลง อนุบำล - ประถม  1 มี.ค.2532 106 ไทย พุทธ
2 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนซ้ำปะโต อนุบำล - ประถม  1 มี.ค.2532 138 ไทย พุทธ
3 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนพีระยำนุเครำะห์ฯ 2 อนุบำล - ประถม  1 พ.ค.2538 160 ไทย พุทธ
4 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนรุน อนุบำล - ประถม  20 ก.พ.2539 150 ไทย พุทธ
5 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนตำตุม อนุบำล - ประถม  22 ก.พ.2539 124 ไทย พุทธ
6 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนตำแตรว อนุบำล - ประถม  30 พ.ค.2540 167 ไทย พุทธ
7 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนชมรม 9 สมำคมจีนแห่งประเทศไทยฯ 

(ขยำยโอกำส)
อนุบำล - ประถม  20 พ.ค.2542 435 ไทย พุทธ

8 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนท่ำนผู้หญิงสุประภำดำ  เกษมสันต์ อนุบำล - ประถม  4 เม.ย.2555 245 ไทย พุทธ
9 ศูนย์กำรเรียนรู้ต้ำรวจตระเวนชำยแดนทรัพย์ทรำยทอง อนุบำล - ประถม  28 มี.ค. 2557 126 ไทย พุทธ

1 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนปำกลำ อนุบำล - ประถม  1 พ.ค.2505 66 ไทย พุทธ
2 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนตำเอ็ม อนุบำล - ประถม  25 ส.ค.2523 90 ไทย พุทธ
3 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนค้ำสะอำด อนุบำล - ประถม  5 มี.ค. 2525 91 ไทย พุทธ
4 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนท่ำแสนคูณ อนุบำล - ประถม  14 มิ.ย.2525 65 ไทย พุทธ
5 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนศรีสวัสด์ิ อนุบำล - ประถม  6 ก.ย.2525 70 ไทย พุทธ
6 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนห้วยฆ้อง อนุบำล - ประถม  11 ส.ค.2529 122 ไทย พุทธ
7 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนแก่งศรีโคตร อนุบำล - ประถม  15 ส.ค.2529 118 ไทย พุทธ
8 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนศำสตรำจำรย์ ดอกเตอร์เนวิน สคริมชอว์ อนุบำล - ประถม  12 ต.ค.2536 80 ไทย พุทธ
9 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนหนองใหญ่ อนุบำล - ประถม 1 พ.ค.2538 65 ไทย พุทธ
10 ศูนย์กำรเรียนรู้ต้ำรวจตระเวนชำยแดนชุมชนป่ำหญ้ำคำ อนุบำล - ประถม  27 ส.ค.2545 75 ไทย พุทธ
11 ศูนย์กำรเรียนรู้ต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนหนองบัวพัฒนำ อนุบำล - ประถม  24 ก.พ.2557 73 ไทย พุทธ
12 ศูนย์กำรเรียนรู้ต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนภูดำนกอย อนุบำล - ประถม  18 พ.ค. 2558 110 ไทย พุทธ
13 ศูนย์กำรเรียนรู้ต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนดงตำหวำน อนุบำล - ประถม 18 ก.ย 2560 90 ไทย พุทธ
14 ศูนย์กำรเรียนรู้ต้ำรวจตระเวนชำยแดนเอไอเอ ประเทสไทย (บ้ำนบ๋ำฮี) อนุบำล - ประถม 18 ก.ย 2560 62 ไทย พุทธ

1 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนชูทิศวิทยำ อนุบำล - ประถม   3 ธ.ค.2516 122 ไทย พุทธ
2 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนช่ำงกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 อนุบำล - ประถม  10 มิ.ย.2519 72 ไทย พุทธ
3 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนหำดทรำยเพ อนุบำล - ประถม  1 ต.ค.2520 45 ไทย พุทธ
4 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนหนองดู่ อนุบำล - ประถม  1 ส.ค.2523 164 ไทย พุทธ
5 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนนำสำมัคคี อนุบำล - ประถม  10 พ.ค.2528 47 ไทย พุทธ
6 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนคอนรำดเฮงเค็ล อนุบำล - ประถม  6  ส.ค.2531 61 ไทย พุทธ
7 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนค็อกนิสไทยฯ อนุบำล - ประถม  11 ม.ค.2543 259 ไทย พุทธ
8 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนกำรท่ำอำกำศยำนฯ (ขยำยโอกำส) อนุบำล - ประถม  16 ก.พ.2543 133 ไทย พุทธ
9 ศูนย์กำรเรียนรู้ต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนนำกระเสริม อนุบำล - ประถม  16 พ.ค.2557 71 ไทย พุทธ
10 ศูนย์กำรเรียนรู้ต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนปำกห้วยม่วง อนุบำล - ประถม  24 ก.พ.2557 67 ไทย พุทธ
11 ศูนย์กำรเรียนรู้ต้ำรวจตระเวนชำยแดนใต้ร่มพระบำรมี (ธนำคำรอำคำร

สงเครำะห์อุปถัมภ์)
อนุบำล - ประถม 12 ม.ค. 2558 81 ไทย พุทธ

1 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนเฉลิมรำษฎร์บ้ำรุง อนุบำล - ประถม  30 พ.ย.2509 40 ไทย พุทธ
2 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนห้วยเป้ำ อนุบำล - ประถม  1 ก.ย.2520 163 ไทย พุทธ
3 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนห้วยเวียงงำม อนุบำล - ประถม  22 ต.ค.2523 131 ไทย พุทธ
4 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนฮิลมำร์พำเบิล อนุบำล - ประถม  23 ธ.ค.2523 73  ไทย พุทธ
5 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนห้วยดอกไม้ อนุบำล - ประถม  15 ก.ย.2524 42 ไทย พุทธ
6 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนนำนกปีด อนุบำล - ประถม  5 พ.ค.2529 73 ไทย พุทธ
7 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนหนองแคน อนุบำล - ประถม  24 ส.ค.2532 40 ไทย พุทธ
8 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนเมืองทอง อนุบำล - ประถม  11 ก.ย.2532 51 ไทย พุทธ
9 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนวังชมภู อนุบำล - ประถม  14 มิ.ย.2538 90 ไทย พุทธ
10 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนหนองตะไก้ อนุบำล - ประถม  10 ก.ค.2538 56 ไทย พุทธ
11 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนนำแวง อนุบำล - ประถม  15 พ.ค.2538 59 ไทย พุทธ
12 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนนำชมภู อนุบำล - ประถม  15 ส.ค.2538 50 ไทย พุทธ
13 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนนำปอ อนุบำล - ประถม  31 ม.ค.2539 27 ไทย พุทธ

กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนท่ี 24  
ค่ายเสนีย์รณยุทธ  อ.เมือง จ.อุดรธานี 
41000  โทร.0 4222 4467 ต่อ 281

กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนท่ี 21  
ค่ายสุรินทรภักดี  อ.เมือง จ.สุรินทร์  32000 

โทร. 0 4404 2040  

กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน 22 
ค่ายสมเด็จเจ้าพระยาด ารงราชานุภาพ  อ.

เมือง จ.อุบลราชธานี  34000 โทร. 0 4553 
1353-6 ต่อ 115

กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนท่ี 23 
ค่ายศรีสกุลวงศ์ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 

โทร.0 4271 3311

จัดต้ังเม่ือ จ านวนนักเรียน เช้ือชาติ ศาสนาขนาดโรงเรียนล าดับ
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน/ศูนย์การเรียนรู้ต ารวจตระเวน

ชายแดน  กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน 24

จัดต้ังเม่ือ จ านวนนักเรียน เช้ือชาติ ศาสนาขนาดโรงเรียนล าดับ
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน/ศูนย์การเรียนรู้ต ารวจตระเวน

ชายแดน  กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน 23

จ านวนนักเรียน เช้ือชาติ ศาสนาขนาดโรงเรียน จัดต้ังเม่ือล าดับ
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน/ศูนย์การเรียนรู้ต ารวจตระเวน

ชายแดน  กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน 22

ศาสนาจัดต้ังเม่ือ จ านวนนักเรียน เช้ือชาติขนาดโรงเรียนล าดับ
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน/ศูนย์การเรียนรู้ต ารวจตระเวน

ชายแดน  กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน 21



14 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนเทพภูเงิน อนุบำล - ประถม  7 พ.ย.2548 59 ไทย พุทธ
15 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนหมันขำว อนุบำล - ประถม  16 พ.ค.2557 83 ไทย พุทธ,คริสต์

16 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนค้ำชมภู อนุบำล - ประถม  18 พ.ค. 2558 117 ไทย พุทธ
17 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนไทยเสรี อนุบำล - ประถม  8 พ.ค. 2560 83 ไทย พุทธ
18 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนห้วยหมำกหล้่ำ อนุบำล - ประถม 29-ต.ค.-61 37 ไทย พุทธ

1 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบุญธรรม-บุญพริ ง อนุบำล - ประถม  1 พ.ค.2501 83 ไทย พุทธ
2 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนลำดเรือ อนุบำล - ประถม  22 ต.ค.2516 37 ไทย พุทธ
3 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนโป่งตะแบก อนุบำล - ประถม  1 พ.ค.2520 50 ไทย พุทธ
4 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนอำทรอุทิศ อนุบำล - ประถม  18 ส.ค.2522 31 ไทย พุทธ
5 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนยอดโพธ์ิทอง 1 อนุบำล - ประถม  10 ส.ค.2531 56 ไทย พุทธ
6 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนรักไทย อนุบำล - ประถม  16 พ.ค.2534 37 ไทย พุทธ
7 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนนุชเทียน อนุบำล - ประถม  28 ธ.ค.2535 50 ไทย พุทธ

1 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนดอยล้ำน อนุบำล - ประถม 1 ม.ค. 2503 66 ลีซอ,อำข่ำ,ไทย  พุทธ, คริสต์ 

2 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนอำชีวศึกษำ เชียงรำย-พะเยำ อนุบำล - ประถม 8 พ.ค. 2508 169 ม้ง,ลำหู่,ไทย พุทธ, คริสต์

3 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนชนัตถ์ปิยะอุย อนุบำล - ประถม 9 ก.ค. 2512 102 ม้ง,ไทย พุทธ, คริสต์

4 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนเจ้ำพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4 อนุบำล - ประถม 15 เม.ย. 2514 176  ลีซอ,อำข่ำ,มูเซอ,ม้ง พุทธ,คริสต์,ผี

5 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำรุงท่ี 112 อนุบำล - ประถม 1 ก.ค. 2522 168 อำข่ำ,ลำหู่ไทย  พุทธ, คริสต์,ผี 

6 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนเบ็ตตี ดูเมน อนุบำล - ประถม 17 ธ.ค. 2528 89 เย้ำ,ไทย  พุทธ 
7 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนเทคนิคดุสิต อนุบำล - ประถม 15 ก.ย. 2529 104 ลีซอ,อำข่ำ,ไทย พุทธ, คริสต์,ผีบรรพบุรุษ

8 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนสังวำลย์วิท 8 อนุบำล - ประถม 5 ก.พ. 2532 118 อำข่ำ,ไทย พุทธ,คริสต์

9 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนพีระยำนุเครำะห์ฯ 3 อนุบำล - ประถม 26 ม.ค. 2538 51 ล๊ัวะ,ไทย  พุทธ 
10 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนเฉลิมฉลอง 100 ปีฯ อนุบำล - ประถม 29 ส.ค. 2529 80 ลัวะ,ไทย พุทธ,ผี
11 ศูนย์กำรเรียนรู้ต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนฟ้ำไทยงำม อนุบำล - ประถม 28 ก.พ. 2557 101 ม้ง,ไทย  พุทธ,คริสต์ 
12 ศูนย์กำรเรียนรู้ต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนห้วยกุ๊ก อนุบำล - ประถม 24 ก.พ. 2557 90 ม้ง  พุทธ 
13 ศูนย์กำรเรียนรู้ต้ำรวจตระเวนชำยแดนอินทรีอำสำ (บ้ำนห้วยน ้ำกืน) อนุบำล - ประถม 7 ม.ค. 2558 94 ไทย,อำข่ำ  พุทธ,คริสต์ 

14 ศูนย์กำรเรียนรู้ต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนจะนู อนุบำล - ประถม 7 ก.พ. 2560 127 ลำหู่  พุทธ 
15 ศูนย์กำรเรียนรู้ต้ำรวจตระเวนชำยแดนอินทรีอำสำ (บ้ำนห้วยปุ้ม) อนุบำล - ประถม  10 ก.พ. 2561 47 ม้ง  พุทธ 
16 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนทอท.เฉลิมพระเกียรติฯ มัธยม 1 - 3 25 พ.ค. 2544 132 อำข่ำ,ลำหู่,ลีซอ,จีน

ฮ่อ,ม้ง,ไทยใหญ่
 พุทธ,คริส 

1 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนเฮียงไทยธ้ำรงค์ อนุบำล - ประถม  9 ส.ค. 2504 107 ลำหู่ พุทธ,คริสต์
2 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนอำโอยำม่ำ อนุบำล - ประถม  12 มิ.ย.2504 124 ลำหู่ พุทธ,คริสต์
3 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนเบญจมะ 1 อนุบำล - ประถม  1 มิ.ย.2508 82 ลีซู พุทธ
4 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนเจ้ำพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2 อนุบำล - ประถม  1 ก.ย.2507 106 ไทย พุทธ
5 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ อนุบำล - ประถม  1 มี.ค.2534 76 ไทย พุทธ,คริสต์
6 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนทุติยะโพธ์ิอนุสรณ์ อนุบำล - ประถม 15 มิ.ย.2513 73 ลำหู่ พุทธ,คริสต์,ผี
7 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนแม่ลำงิ ว อนุบำล - ประถม 15 พ.ค.2525 50 ไทย พุทธ,คริสต์
8 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนตุน อนุบำล - ประถม 10 พ.ค.2506 30 ละว้ำ พุทธ,คริสต์
9 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนแม่ลอง อนุบำล - ประถม 17 พ.ค.2527 123 กะเหร่ียง คริสต์,พุทธ,ผี
10 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนเฉลิมพระเกียรติฯ อนุบำล - ประถม 1 มิ.ย.2509 260 จีน,ลำหู่,ไทยใหญ่ พุทธ,คริตส์
11 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2 อนุบำล - ประถม 1 มี.ค.2534 83 ไทยใหญ่ พุทธ
12 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนใหม่พัฒนำสันติ อนุบำล - ประถม 5 ธ.ค.2534 50 ไทย คริสต์,พุทธ
13 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนไลออนส์มหำจักร 9 อนุบำล - ประถม 18 พ.ค. 2535 89 กะเหร่ียง คริสต์
14 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนหนองแขม อนุบำล - ประถม 25 ก.ย.2541 101 ไทย พุทธ,คริตส์
15 ศูนย์กำรเรียนรู้ต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนโตแฮ อนุบำล - ประถม 12 เม.ย.2550 80 กะเหร่ียง พุทธ
16 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนรำงวัลอินทรำ  คำนธี อนุบำล - ประถม 12 เม.ย.2550 90 ไทย พุทธ
17 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนท่ำนผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ อนุบำล - ประถม 12 เม.ย.2550 96 กะเหร่ียง พุทธ 
18 ศูนย์กำรเรียนรู้ต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนโกแประ อนุบำล - ประถม 16 พ.ค.2551 124 กะเหร่ียง พุทธ,คริสต์
19 ศูนย์กำรเรียนรู้ต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนปอหมื อ อนุบำล - ประถม 16 พ.ค.2551 112 กะเหร่ียง คริสต์
20 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดน๙๐๕ อนุบำล - ประถม 16 พ.ค.2551 143 กะเหร่ียง คริสต์
21 ศูนย์กำรเรียนรู้ต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนดอยแสง อนุบำล - ประถม 16 พ.ค.2557 91 ลีซู พุทธ,คริสต์
22 ศูนย์กำรเรียนรู้ต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนน ้ำบ่อสะเป่ อนุบำล - ประถม 16 พ.ค.2557 84 กะเหร่ียง พุทธ,คริสต์

กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนท่ี 24  
ค่ายเสนีย์รณยุทธ  อ.เมือง จ.อุดรธานี 
41000  โทร.0 4222 4467 ต่อ 281

  กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน 33 
ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี อ.สันทราย จ.
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กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน 31  
ค่ายเจ้าพระยาจักรี  อ.เมือง จ.พิษณุโลก   

65000



กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน 32 
ค่ายพญาง าเมือง  อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทร.0 5448 2003 ต่อ 302  

จ านวนนักเรียน เช้ือชาติ ศาสนาขนาดโรงเรียน จัดต้ังเม่ือล าดับ
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน/ศูนย์การเรียนรู้ต ารวจตระเวน

ชายแดน  กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน 33

จัดต้ังเม่ือ จ านวนนักเรียน เช้ือชาติ ศาสนาขนาดโรงเรียนล าดับ
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน/ศูนย์การเรียนรู้ต ารวจตระเวน

ชายแดน  กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน 32

จัดต้ังเม่ือ จ านวนนักเรียน เช้ือชาติ ศาสนาขนาดโรงเรียนล าดับ
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน/ศูนย์การเรียนรู้ต ารวจตระเวน

ชายแดน  กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน 31



23 ศูนย์กำรเรียนรู้ต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนวำทู อนุบำล - ประถม 16 พ.ค.2557 67 กะเหร่ียง พุทธ,คริสต์
24 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบำงกอก เชฟ แชร์ริตี อนุบำล - ประถม  18 พ.ค. 2558 123 กะเหร่ียง พุทธ,คริสต์
25 ศูนย์กำรเรียนรู้ต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนแม่เหลอ อนุบำล - ประถม 16 พ.ค.2557 94 กะเหร่ียง พุทธ,คริสต์
26 ศูนย์กำรเรียนรู้ต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนห้วยโป่งเลำ อนุบำล - ประถม 16 พ.ค.2557 35 กะเหร่ียง พุทธ,คริสต์
27 ศูนย์กำรเรียนรู้ต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนห้วยมะโอ อนุบำล - ประถม 18 พ.ค.2558 74 กะเหร่ียง พุทธ,คริสต์
28 ศูนย์กำรเรียนรู้ต้ำรวจตระเวนชำยแดนพลเอก อรชุน พิบูลนครินทร์ อนุบำล - ประถม  4 พ.ค. 2559 62 กะเหร่ียง พุทธ,คริสต์
29 ศูนย์กำรเรียนรู้ต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำรุงท่ี 114 อนุบำล - ประถม  4 พ.ค. 2559 40 กะเหร่ียง พุทธ,คริสต์
30 ศูนย์กำรเรียนรู้ต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนแม่ขอ อนุบำล - ประถม  18 พ.ค. 2560 61 กะเหร่ียง พุทธ,คริสต์
31 ศูนย์กำรเรียนรู้ต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนแม่มุใน (บริษัท ซี เค พำวเวอร์

 จ้ำกัด (มหำชน) อุปถัมภ์) อนุบำล - ประถม
 18 พ.ค. 2560 48 กะเหร่ียง พุทธ,คริสต์

32 ศูนย์กำรเรียนรู้ต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนนำมะอื น อนุบำล - ประถม 42 กะเหร่ียง พุทธ,คริสต์

1 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนจุฬำ - ธรรมศำสตร์ 3 อนุบำล - ประถม 7 ก.ย. 2515 147 กะเหร่ียง พุทธ
2 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ อนุบำล - ประถม 19 มิ.ย. 2524 157 กะเหร่ียง พุทธ

3 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนเทคนิคอำสำ 1 อนุบำล - ประถม 15 มี.ค.2528 277 กะเหร่ียง พุทธ
4 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนแม่กลองคี อนุบำล - ประถม 23 ก.พ. 2529 465 ไทย พุทธ
5 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนเลตองคุ อนุบำล - ประถม 14 ก.พ. 2539 414 ไทย พุทธ
6 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนแม่จันทะ อนุบำล - ประถม 18 มี.ค. 2536 256 ไทย พุทธ
7 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนกำมำผำโด้ อนุบำล - ประถม 18 ก.ค.2526 62 กะเหร่ียง พุทธ
8 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ (ขยำย

โอกำส)
อนุบำล - ประถม 16 ก.พ. 2539 279 ไทย พุทธ

9 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนท่ำนผู้หญิงทวี มณีนุตร อนุบำล - ประถม 1 มิ.ย. 2539 104 กะเหร่ียง พุทธ
10 ศูนย์กำรเรียนรู้ต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนแม่อมยะ อนุบำล - ประถม 7 ก.พ. 2545 142 ไทย พุทธ
11 ศูนย์กำรเรียนรู้ต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนแม่ละนำ อนุบำล - ประถม 7 ก.พ. 2545 161 กะเหร่ียง พุทธ
12 ศูนย์กำรเรียนรู้ต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนพอบือละคี อนุบำล - ประถม 7 ก.พ.2545 72 ไทย,กะเหร่ียง พุทธ,คริสต์
13 ศูนย์กำรเรียนรู้ต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนแม่หละคี อนุบำล - ประถม 7 ก.พ.2545 85 กะเหร่ียง พุทธ
14 ศูนย์กำรเรียนรู้ต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนคะเนจือทะ อนุบำล - ประถม 7 ก.พ.2545 126 กะเหร่ียง พุทธ
15 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนหม่อมรำชวงศ์เฉลิมลักษณ์ จันทรเสน 

(ขยำยโอกำส)
อนุบำล - ประถม 7 ก.พ.2545 111 กะเหร่ียง พุทธ

16 ศูนย์กำรเรียนรู้ต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนทีวะเบยทะ อนุบำล - ประถม 15 ก.พ.2545 65 กะเหร่ียง พุทธ

17
ศูนย์กำรเรียนรู้ต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนวะกะเลโค๊ะ (เอ็ม เอส ไอ จี 
อุปถัมภ์)

อนุบำล - ประถม 21 มี.ค.2546 65 กะเหร่ียง พุทธ

18 ศูนย์กำรเรียนรู้ต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนเลผะสุคี อนุบำล - ประถม 21 มี.ค.2546 130 กะเหร่ียง พุทธ
19 ศูนย์กำรเรียนรู้ต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนเลโพเด อนุบำล - ประถม 26 ม.ค.2547 121 ไทย พุธ
20 ศูนย์กำรเรียนรู้ต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนตีนดอย อนุบำล - ประถม 26 ม.ค.2547 106 กะเหร่ียง พุทธ
21 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนศำสตรำจำรย์ส้ำเภำ-ไพวรรณ วรำงกูร อนุบำล - ประถม 25 ก.พ. 2557 126 ไทย พุทธ
22 ศูนย์กำรเรียนรู้ต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนมูเซอหลังเมือง อนุบำล - ประถม 10 พ.ค. 2559 61 มูเซอ,กะเหร่ียง คริสต์,พุทธ
23 ศูนย์กำรเรียนรู้ต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนห้วยสลุง อนุบำล - ประถม 18 พ.ค. 2560 83 ไทย พุทธ

1 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ 1 อนุบำล - ประถม  16 พ.ค.2530 145 ไทย พุทธ
2 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนสันตินิมิตร อนุบำล - ประถม  13 มิ.ย.2530 168 ไทย พุทธ
3 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนคลองวำย อนุบำล - ประถม  9 พ.ค.2531 120 ไทย พุทธ
4 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนสิริรำษฎร์ อนุบำล - ประถม  13 พ.ค.2531 202 ไทย พุทธ
5 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนห้วยเหมือง อนุบำล - ประถม  15 พ.ค.2531 152 ไทย พุทธ
6 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนพันวำล อนุบำล - ประถม  1 พ.ค.2532 143 ไทย พุทธ
7 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนสวนเพชร อนุบำล - ประถม  13 พ.ค.2532 98 ไทย พุทธ
8 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนควนสำมัคคี อนุบำล - ประถม 16 พ.ค.2536 30 ไทย พุทธ
9 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนกอเตย อนุบำล - ประถม  16 พ.ค.2540 126 ไทย พุทธ
10 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนยำงโพรง อนุบำล - ประถม  1 พ.ค.2543 184 ไทย พุทธ
11 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนตะแบกงำม (ตันตระเธียรอุปถัมป์) อนุบำล - ประถม 17 ก.พ. 2557 98 ไทย พุทธ

1 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนเขำวัง อนุบำล - ประถม  3 มิ.ย.2539 61 ไทย พุทธ,อิสลำม
2 ศูนย์กำรเรียนรู้ต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนห้วยตง อนุบำล - ประถม 24 ก.พ. 2557 167 ไทย พุทธ
3 ศูนย์กำรเรียนรู้ต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนแผ่นดินเสมอ อนุบำล - ประถม  6 มี.ค. 2557 92 ไทย พุทธ,อิสลำม
4 ศูนย์กำรเรียนรู้ต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนหลังอ้ำยหมี อนุบำล - ประถม  6 มี.ค. 2557 99 ไทย พุทธ

กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน 41  
ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์ อ.เมือง จ.ชุมพร 

86190
โทร.  0 7764 1574

กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน 42 
ค่ายศรีนครินทรา อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

   81120
โทร. 075 411 222  

 กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน 33 
ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี อ.สันทราย จ.
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ศาสนาจัดต้ังเม่ือ จ านวนนักเรียน เช้ือชาติขนาดโรงเรียนล าดับ
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน/ศูนย์การเรียนรู้ต ารวจตระเวน

ชายแดน  กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน 42

จัดต้ังเม่ือ จ านวนนักเรียน เช้ือชาติ ศาสนาขนาดโรงเรียนล าดับ
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน/ศูนย์การเรียนรู้ต ารวจตระเวน

ชายแดน  กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน 41

จ านวนนักเรียน เช้ือชาติ ศาสนาขนาดโรงเรียน จัดต้ังเม่ือล าดับ
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน/ศูนย์การเรียนรู้ต ารวจตระเวน

ชายแดน  กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน 34

                                                                                                                                                                                                            กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน34 ค่ายพระเจ้าตาก  อ.เมือง  จ.ตาก   63000

กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน 34 
ค่ายพระเจ้าตาก  อ.เมือง  จ.ตาก 

63000
โทร. 0 5589 5545 ต่อ 34052



1 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนส่ือมวลชนกีฬำ อนุบำล - ประถม 12 ต.ค.2502 155 ไทย พุทธ,อิสลาม
2 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนมหำรำช 1 อนุบำล - ประถม 10 ม.ค.2510 182 ไทย พุทธ,อิสลาม
3 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนเชิญ  พิศลยบุตร อนุบำล - ประถม 10 ม.ค.2513 113 ไทย พุทธ
4 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนส้ำนักเอำะ อนุบำล - ประถม 24 เม.ย.2518 271 ไทย อิสลาม,พุทธ
5 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนชำยควน อนุบำล - ประถม 23 มิ.ย.2520 146 ไทย พุทธ,อิสลาม
6 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนทุ่งสบำยใจ อนุบำล - ประถม 2 ก.ค.2522 115 ไทย พุทธ,อิสลาม
7 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนหำดทรำย อนุบำล - ประถม 16 พ.ค.2526 175 ไทย พุทธ,อิสลาม
8 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนสันติรำษฎร์ประชำบ้ำรุง อนุบำล - ประถม 14 มิ.ย.2528 135 ไทย พุทธ
9 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนประกอบออก อนุบำล - ประถม 29 มิ.ย.2529 167 ไทย อิสลาม
10 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนยูงทองรัฐประชำสรรค์ อนุบำล - ประถม 10 มิ.ย.2529 98 ไทย พุทธ,อิสลาม
11 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนหินจอก อนุบำล - ประถม 5 พ.ค.2531 77 ไทย พุทธ,อิสลาม
12 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนควนตะแบก อนุบำล - ประถม  5 ก.พ.2532 100 ไทย พุทธ
13 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนส้ำนแดง อนุบำล - ประถม 19 มิ.ย.2541 90 ไทย พุทธ,อิสลาม
14 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนบำโรย อนุบำล - ประถม 16 พ.ค.2543 176 ไทย อิสลาม,พุทธ
15 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนพลเอกนวล-คุณหญิงบำนช่ืน จันทร์ตรี อนุบำล - ประถม 30 มิ.ย.2552 148 ไทย พุทธ,อิสลาม

1 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนสังวำลย์วิท 4 อนุบำล - ประถม  10 มี.ค.2510 68 ไทย พุทธ
2 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนโรงงำนยำสูบ 2 อนุบำล - ประถม  17 พ.ค.2515 140 ไทย อิสลำม
3 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนนิคมพิทักษ์รำษฎร์ อนุบำล - ประถม   12 ก.ย. 2526 75 ไทย อิสลำม
4 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนปำโจแมเรำะ อนุบำล - ประถม  1 มิ.ย.2531 152 ไทย พุทธ,อิสลำม
5 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนไอร์บือแต อนุบำล - ประถม  16 พ.ค.2533 189 ไทย พุทธ,อิสลำม
6 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนตืองอช่ำงกลปทุมวันอนุสรณ์ 13 อนุบำล - ประถม  15 ก.ค. 2534 172 ไทย พุทธ,อิสลำม
7 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนละโอ อนุบำล - ประถม  16 พ.ค. 2536 75 ไทย พุทธ,อิสลำม
8 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนลีนำนนท์ อนุบำล - ประถม  18 พ.ค.2536 86 ไทย พุทธ
9 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนพีระยำนุเครำะห์ฯ 4 อนุบำล - ประถม  28 ส.ค. 2538 65 ไทย พุทธ,อิสลำม
10 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนกำรท่ำอำกำศยำนฯ อนุบำล - ประถม  24 ธ.ค. 2541 107 ไทย พุทธ,อิสลำม
11 โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดนเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษำฯ อนุบำล - ประถม  14 มี.ค.2548 88 ไทย พุทธ,อิสลำม
12 ศูนย์กำรเรียนรู้ต้ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนภักดี อนุบำล - ประถม  19 มิ.ย. 2558 89 ไทย พุทธ,อิสลำม

กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน 43 
ค่ายรามค าแหง  อ.เมือง  จ.สงขลา  90000

โทร. 074 443 882

กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน 44  
ค่ายพญาลิไท  อ.เมือง  จ.ยะลา  95000

โทร. 073 288 012

ศาสนาจัดต้ังเม่ือ จ านวนนักเรียน เช้ือชาติขนาดโรงเรียนล าดับ
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน/ศูนย์การเรียนรู้ต ารวจตระเวน

ชายแดน  กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน 44

จ านวนนักเรียน เช้ือชาติ ศาสนาขนาดโรงเรียน จัดต้ังเม่ือล าดับ
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน/ศูนย์การเรียนรู้ต ารวจตระเวน

ชายแดน  กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน 43


