
สถานศึกษาที่จะเชิญเข้าร่วมการประชุมครูแนะแนวประจ าสถานศึกษา ณ โรงแรมเทวราชจังหวัดน่าน 

ที ่ สถานศึกษา ที่อยู่ หมายเหตุ 
1 โรงเรียนน่านประชาอุทิศ 

 

  หมู่ที่   9   บ้านบ้านน ้าครกใหม่  ต.กองควาย อ้าเภอ  เมืองน่าน 
จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์   55000 

 

2 โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร 

 

หมู่ที่   3   บ้านบ้านม่วงเจริญราษฎ์ ต้าบล :  สวก 
อ้าเภอ :  เมืองน่าน จังหวัด :  น่าน รหัสไปรษณีย์ :  55000 

 

3 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 

 

หมู่ที่   5   บ้านบ้านดอนมูล ต้าบล :  ดู่ใต้ 
อ้าเภอ :  เมืองน่าน  จังหวัด : น่าน รหัสไปรษณีย์ :  55000 

 

4 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 

 

หมู่ที่   0   บ้านดอนศรีเสริม ต้าบล :  ในเวียง อ้าเภอ :  เมืองน่าน 
จังหวัด :  น่าน รหัสไปรษณีย์ :  55000 

 

5 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา 

 

607 หมู่ 4 ต้าบลไชยสถาน อ้าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000   

6 โรงเรียนเชียงกลาง (ประชาพัฒนา) 

 

87หมู่11ถนนอดุลย์เดชจรัสต้าบลเชียงกลาง  อ้าเภอเชียงกลางจังหวัดน่าน  

7 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 

 

หมู่ 2 ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.น่าน  

8 โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา 

 

หมู่4 บ้านป่าหุ่ง ต้าบลยาบหัวนา อ้าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน55110  

9 โรงเรียนสา 7 หมู่ 8 ต้าบลกลางเวียง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110   



 

10 โรง11เรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 

 

119 ม.6 ต้าบลน ้ามวบ  อ้าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน55110   

11 โรง13เรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 

 

 171 หมู่ที่ 5 ต้าบลนาไร่หลวง   อ้าเภอสองแคว จังหวัดน่าน  

12 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 

 

135 หมู่3 ต้าบลท่าวังผา อ้าเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน55140  

13 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 

 

หมู่ที่ 2 ถนนท่าวังผา-ศิลาเพชร ต้าบลยม อ้าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน55140   

14 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 

 

หมู่ที่ 5, ถนนน่าน-ทุ่งช้าง, ต้าบลตาลชุม อ้าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140  

15 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 

 

262 หมู่ 5 ต้าบลป่าคา  อ้าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140   

16 โรงเรียนทุ่งช้าง 

 

69 หมู่ 2 น่าน-ทุ่งช้าง ต้าบลทุ่งช้าง อ้าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130   

17 โรงเรียนน่านนคร 

 

หมู่ที่   5   บ้านบ้านสบแก่น  ต้าบล :  นาปัง อ้าเภอ :  ภูเพียง 
จังหวัด : น่าน  รหัสไปรษณีย์ :  55000 

 

18 โรงเรียนศรีนครน่าน 

 

156 หมู่ 5 ต้าบลเมืองจัง  อ้าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000  



19 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 

 

84 หมู่ 13 บ้านตะกล้า ถนน เจ้าฟ้า ต้าบลบ่อแก้ว อ้าเภอนาหมื่น จังหวัด

น่าน 55180  

 

20 โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี 

 

47 หมู่ 1 ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน 55180  

21 โรงเรียนบ่อเกลือ 

 

78 หมู่ 5 ต้าบลบ่อเกลือใต้ อ้าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 55220  

22 โรงเรียนบ้านหลวง 90 หมู่ 2 บ้านป่าคา ต้าบลป่าคาหลวง อ้าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน  

23 โรงเรียนนาน้อย 

 

201 หมู่ 1 ต้าบลนาน้อย อ้าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150  

24 โรงเรียนปัว 

 

266 หมู่8 ต้าบลปัว อ้าเภอปัว จังหวัดน่าน 55120  

25 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 

 

64 หมู่ 1 ต้าบลป่ากลาง อ้าเภอปัว จังหวัดน่าน 55120  

26 โรงเรียนเมืองแงง 

 

289 หมู่1 ต้าบลแงง อ้าเภอปัว จังหวัดน่าน 55120    

27 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 

 

130 ต้าบล ศิลาเพชร อ้าเภอ ปัว จังหวัด น่าน 55120  

29 โรงเรียนแม่จริม 

 

28 หมู่ 4 ถนนน่าน-แม่จริม ต้าบลหนองแดง อ้าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 55170   



30 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 

 

45 หมู่ 8 ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน 55210   

31 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 

 

205 หมู่ 1 ถนน น่าน - เฉลิมพระเกียรติ ต้าบลห้วยโก๋น อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดน่าน 55130 

 

32 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 

 

105 ม.7 ต้าบลตาลชุม อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110   

33 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ที่ 56 198 หมู่ 10 ต้าบล กลางเวียง  อ้าเภอ  เวียงสา  จังหวัด นา่น  55110  

34 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา  

 

82 ถ.สุมนเทวราช ต้าบลในเวียง อ้าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000  

35 วิทยาลัยเทคนิคน่าน 2 ถนนรอบก้าแพงเมืองทิศตะวันตก ต้าบลในเวียง อ้าเภอเมือง  จังหวัดน่าน 55000  

36 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา 138 ต้าบล นาเหลือง อ้าเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน 55110  

37 วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน 150 ถนน สุมนเทวราช ต้าบลในเวียง อ้าเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000   

38 วิทยาลัยการอาชีพปัว ที่อยู่: 237 หมู่ 1 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120.  

39 โรงเรียนวัดปรางค์ 60 หมู่ 3 ต้าบลปัว อ้าเภอปัว จังหวัดน่าน 55120  

40 โรงเรียนวัดบุญยืน 31 หมู่ 4 บ้านกลางเวียง ต้าบลกลางเวียง อ้าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  

41 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 

 

161 หมู่ 13 ต้าบลงิม อ้าเภอปง จังหวัดพะเยา 56140  

42 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 

 

335 หมู่1 ถ. ปง-เชียงม่วน ต้าบลนาปรัง อ้าเภอปง จังหวัดพะเยา 56140  



43 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 

 

เลขที่ 251 หมู่ 1, ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา, 56160  

 


