รายชือ่ สถานศึกษาในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ประจาปีงบประมาณ 2564
จังหวัด

ที่

ชื่อโรงเรียน

สถานที่ตั้ง

สังกัด

หมายเหตุ

สรุป

สานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท
1

ปทุมธานี

2

พระนครศรีอยุธยา

3

กทม.

1. โรเรียนร่วมใจประสิทธิ์
2. โรงเรียนร่วมจิตประสาท
3. โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี
4. โรงเรียนเจริญดีวิทยา
1. โรงเรียนวัดโคก
2. โรงเรียนวัดฉาง
3. วัดหงศ์ปทุมาวาส
4. โรงเรียนอนุบาลเมืองปทุมธานี
5. โรงเรียนวัดบางคูวัด
6. โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า
7. โรงเรียนวัดบางเดื่อ
8. โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธาทา (ปทุมธรรมโชติ)
9. โรงเรียนบางนางบุญ
10.โรงเรียนวัดชินวราราม (เจริญผลวิทยาเวศม์)
1. โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง

หมู่ 1 บ้านคลองสิบสี่ ต. บึงคอไห อ. ลาลูกกา
หมู่ 6 บ้านร่วมจิตรประสาท ต. บึงคอไห อ. ลาลูกกา
หมู่ 4 บ้านสามัคคี ต. บึงคอไห อ. ลาลูกกา
หมู่ 10 บ้านคลองแปด ต. ลาลูกกา อ. ลาลูกกา
ต.บางปรอก อ.เมือง
ต.บางปรอก อ.เมือง
35/1 ต.บางปรอก อ.เมือง
ต.บางปรอก อ.เมือง
7 ต.บางคูวัด อ.เมือง
33 ต.บางเดื่อ อ.เมือง
4 ต.บางเดื่อ อ.เมือง
6 ต.บางหลวง อ.เมือง
4 ต.บางขะแยง อ.เมือง
2 ต.บางขะแยง อ.เมือง
ต. บ้านบ้านแป้ง อ. บางปะอิน

3
3
3
3

1. โรงเรียนบ้านแบนชะโด
2. โรงเรียนสุเหร่าเกาะขุนเณร
3. โรงเรียนบารุงวิวรรณวิทยา
4. โรงเรียนวิชูทิศ
5. โรงเรียนวัดอินทราวาส
6. โรงเรียนวัดปุรณาวาส
7. โรงเรียนวัดบึงทองหลาง
8. โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์
9. โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์
10. โรงเรียนคลองหนองใหญ่
11. โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์
12. โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์
13. โรงเรียนประภาสวิทยา
14. โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์
15. โรงเรียนวัดสิตาราม
16. โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์
17. โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา
18. โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์
19. โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม
20. โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล
21. โรงเรียนวัดสีชมพู
22. โรงเรียนสุเหร่าลาแขก
23. โรงเรียนศิริวังวิทยาคาร
24. โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1
25. โรงเรียนประชาราษฎร์บาเพ็ญ
26. โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์)
27.โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม
28.โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล
29.โรงเรียนวัดปากบ่อ
1. โรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน)
2. วัดนาคปรก

หมู่ 11 ต. ทรายกองดินใต้ อ. คลองสามวา
หมู่ 12 ต. ทรายกองดินใต้ อ. คลองสามวา
หมู่ 3 สีกัน อาเภอดอนเมือง
ตาบลดินแดง อาเภอดินแดง
หมู่ 22 ตาบลบางระมาด อาเภอตลิ่งชัน
หมู่ 3 ตาบลศาลาธรรมสพน์ อาเภอทวีวัฒนา
หมู่ 1 ตาบลคลองจั่น อาเภอบางกะปิ
หมู่ 10 ตาบลท่าข้าม อาเภอบางขุนเทียน
หมู่ 10 ตาบลแสมดา อาเภอบางขุนเทียน
หมู่ 9 ตาบลบางแค อาเภอบางแค
หมู่ 3 ตาบลบางนา อาเภอบางนา
หมู่ 5 ตาบลบางบอน อาเภอบางบอน
หมู่ 13 ตาบลคลองกุ่ม อาเภอบึงกุ่ม
หมู่ 18 ตาบลหนองบอน อาเภอประเวศ
หมู่ 21 ตาบลคลองมหานาค อาเภอป้อมปราบศัตรูพ่าย
หมู่ 18 ตาบลแสนแสบ อาเภอมีนบุรี
ตาบลลาดกระบัง อาเภอลาดกระบัง
หมู่ 12 ตาบลลาดพร้าว อาเภอลาดพร้าว
หมู่ 3 ตาบลคลองถนน อาเภอสายไหม
หมู่ 4 ตาบลหนองแขม อาเภอหนองแขม
หมู่ 4 ตาบลคลองสิบ อาเภอหนองจอก
หมู่ 9 ตาบลลาผักชี อาเภอหนองจอก
หมู่ 10 ตาบลคลองผักชี อาเภอหนองจอก
หมู่ 2 ตาบลทุ่งสองห้อง อาเภอหลักสี่
ตาบลสามเสนนอก อาเภอห้วยขวาง
ตาบลบางมด อาเภอจอมทอง
ตาบลถนนนครไชยศรี อาเภอดุสติ
ตาบลสะพานสูง อาเภอสะพานสูง
ตาบลอ่อนนุช อาเภอสวนหลวง
หมู่ที่ - ต.วัดท่าพระ อ.บางกอกใหญ่
101 ต.ปากคลองภาษีเจริญ อ.ภาษีเจริญ

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

สพฐ 14

ปี 63
ปี 63
ปี 63
ปี 63
ปี 63
ปี 63
ปี 63
ปี 63
ปี 63
ปี 63

3
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สพฐ. 1

กทม.29
สพฐ 2

สพฐ

สพฐ

ปี 64
ปี 64
ปี 64
ปี 64
ปี 63
ปี63
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ที่

จังหวัด

สถานที่ตั้ง

ชื่อโรงเรียน

สังกัด

หมายเหตุ

สรุป

ตชด.2

สานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี
4

5

6

7

ราชบุรี
กาญจนบุรี

ประจวบคีรีขันธ์

(โอนสพฐ. ปี 53)
เพชรบุรี

1. โรงเรียน ตชด. บ้านถ้าหิน

หมู่ 5 บ้านถ้าหิน ต. สวนผึ้ง อ. สวนผึ้ง

3

กก. ตชด. ที่ 13

2. โรงเรียน ตชด. ตะโกปิดทอง

หมู่ 8 บ้านตะโกบน ต. สวนผึ้ง อ. สวนผึ้ง

3

กก. ตชด. ที่ 13

1. โรงเรียน ตชด. บ้านทิไล่ป้า

หมู่ 5 บ้านทิไล่ป้า ต.ไล่โว่ อ. สังขละบุรี

1

กก. ตชด. ที่ 13

2. โรงเรียน ตชด. สหธนาคารกรุงเทพฯ

หมู่ 5 บ้านเวียดาดี้ ต. หนองลู อ. สังขละบุรี

2

กก. ตชด. ที่ 13

3. โรงเรียน ตชด. มิตรมวลชน 2

หมู่ 1 บ้านตีนตก ต. เขาโจด อ. ศรีสวัสดิ์

3

กก. ตชด. ที่ 13

4. โรงเรียน ตชด. บ้านต้นมะม่วง

หมู่ 7 บ้านพุหว้า ต. วังกระแจ อ. ไทรโยค

3

กก. ตชด. ที่ 13

5. โรงเรียน ศกร.ตชด. บ้านแม่น้าน้อย

หมู่ 5 บ้านแม่น้าน้อย ต. ไทรโยค อ. ไทรโยค

3

กก. ตชด. ที่ 13

6. โรงเรียน ตชด. เฮงเค็ลไทย

หมู่ 4 บ้านมะเซอย่อ ต. บ้องตี้ อ. ไทรโยค

3

กก. ตชด. ที่ 13

7. โรงเรียน ตชด. สุนทรเวช

หมู่ 1 บ้านสะเนพ่อง ต. ไล่โว่ อ. สังขละบุรี

2

กก. ตชด. ที่ 13

8. โรงเรียน ตชด. วิจิตรวิทยาคาร

หมู่ 1 บ้านอีปู่ ต. ปิลอ๊ ก อ. ทองผาภูมิ

2

กก. ตชด. ที่ 13

9.. โรงเรียน ตชด. บ้านเรดาร์ (มร.เจอร์เก้น มูลเดอร์ อุปถัมภ์)

หมู่ 4 บ้านเรดาร์ ต. ปรังเผล อ. สังขละบุรี

2

กก. ตชด. ที่ 13

10.. โรงเรียน ตชด. บ้านปิลอ๊ คคี(่ ธนาคารอาคารสงเคราะอุปภัมถ์)

หมู่ 4 บ้านปิลอ็ คคี ต. ปิลอ็ ค อ. ทองผาภูมิ

2
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11. โรงเรียน ตชด. วัดสุธาสินี

หมู่

3

12. โรงเรียน ศกร. ตชด. หลวงประกอบ นิตสิ ารและท่านผู้หญิงถวิล
(บ้านคลิตี้ลา่ ง)

หมู่ 4 บ้านคลิตี้ลา่ ง ต. ชะแล อ. ทองผาภูมิ

13.โรงกรียน ศกร.ตชด.ท่านผู้หญิงมณีรรัตน์ บุนนาค (ปางสนุก)

ม.6 ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี

14. ศกร.ตชด.บ้านไกรเกรียง

หมู่ 3 บ้านไกรเกรียง ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์

1.โรงเรียนบ้านองหลุ

หมู่ 3 บ้านองหลุ ต. นาสวน อ. ศรีสวัสดิ์

2

กก. ตชด. ที่ 13

1. โรงเรียน ตชด. บ้านคลองน้อย

หมู่ 7 บ้านคลองน้อย ต. ห้วยสัตว์ใหญ่ อ. หัวหิน

2

กก. ตชด. ที่ 14

2. โรงเรียน ตชด. บ้านแพรกตะคร้อ

หมู่ 11 บ้านแพรกตะคร้อ ต. บึงนคร อ.หัวหิน

2

กก. ตชด. ที่ 14

3. โรงเรียนตารวจ ตชด. บ้านป่าหมาก

หมู่ - บ้านป่าหมาก ต. ศาลาลัย อ. สามร้อยยอด

2

กก. ตชด. ที่ 14

4. โรงเรียน ตชด. นเรศวรป่าละอู

หมู่ 3 บ้านป่าละอู ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ. หัวหิน

3

กก. ตชด. ที่ 14

5. โรงเรียน ตชด. บ้านย่านซื่อ

หมู่ 9 บ้านย่านซื่อ ต. หาดขาม อ. กุยบุรี

3

กก. ตชด. ที่ 14

6. โรงเรียน ตชด. บ้านเขาจ้าว

หมู่ 1 บ้านเขาจ้าว ต. เขาจ้าว อ. ปราณบุรี

3

กก. ตชด. ที่ 14

7. โรงเรียน ตชด. บ้านท่าวังหิน

หมู่ 4 บ้านท่าวังหิน ต. เขาจ้าว อ. ปราณบุรี

3

กก. ตชด. ที่ 14

8. โรงเรียน ศกร. ตชด. บ้านคีรีลอ้ ม

หมู่ 1 บ้านคีรีลอ้ ม ต. ช้างแรก อ. บางสะพานน้อย

1

เข้าร่วมโครงการปี 57

1. โรงเรียน สพฐ. นเรศวรห้วยผึ้ง (สพฐ.)

หมู่ 4 บ้านห้วยผึ้ง ต. ห้วยสัตว์ใหญ่ อ. หัวหิน

3

กก. ตชด. ที่ 14

1. โรงเรียน ตชด. บ้านโป่งลึก

หมู่ 2 บ้านโป่งลึก ต. ห้วยแม่เพรียง อ. แก่งกระจาน

1

กก. ตชด. ที่ 14

2. โรงเรียน ตชด. นเรศวร บ้านห้วยโสก

หมู่ 9 บ้านปางไม้ ต. ป่าเด็ง อ. แก่งกระจาน

3

กก. ตชด. ที่ 14

3. โรงเรียน ศกร.ตชด.อินทรีย์อาสา (บ้านปาเกอะญอ)

ม.6 ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน

บ้านลาสมอ ต. บ้องตี้ลา่ ง อ. ไทรโยค

1

ตชด.14
สพฐ. 1

กก.ตชด. ที่ 13
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เข้าปี 60

เข้าร่วมโครงการปี 58

ตชด. 8
สพฐ. 1

ตชด.3
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จังหวัด

ที่

ชื่อโรงเรียน

สถานที่ตั้ง

สังกัด

หมายเหตุ

สรุป

ตชด. 6

สานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง
8

9
10

11

12

จันทบุรี

ตราด
สระแก้ว

ฉะเชิงเทรา

นครนายก

1. โรงเรียน ตชด. บ้านคลองแดง

หมู่ 12 บ้านคลองแดง ต. พวา อ. แก่งหางแมว

3

กก. ตชด. ที่ 11

2. โรงเรียน ตชด. สิงคโปร์แอร์ไลน์เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ

หมู่ 16 บ้านหนองบอน ต. ทุ่งขนาน อ. สอยดาว

3

กก. ตชด. ที่ 11

3. โรงเรียน ตชด. บ้านบ่อชะอม

หมู่ 11 บ้านบ่อชะอม ต. พวา อ. แก่งหางแมว

3

กก. ตชด. ที่ 11

4. โรงเรียน ตชด. บ้านหางแมว

หมู่ 4 บ้านหางแมว ต. ขุนช่อง อ. แก่งหางแมว

3

กก. ตชด. ที่ 11

5. โรงเรียน ตชด. บ้านน้าแดง

หมู่ 6 บ้านน้าแดง ต. บางชัน อ. ขลุง

3

กก. ตชด. ที่ 11

6. โรงเรียน ตชด. บ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา

หมู่ 8 บ้านคลองมะลิ ต. อ่างคีรี อ. มะขาม

3

กก. ตชด. ที่ 11

1. โรงเรียน ตชด. บ้านท่ากุ่ม (มูลนิธิสุมิตรเลิศสุมิตรกุลอุปถัมภ์)

หมู่ 3 บ้านท่ากุ่ม ต. ท่ากุ่ม อ. เมือง

3

กก. ตชด. ที่ 11

2. โรงเรียน ตชด. บ้านเขาฉลาด (สาขาบ้านท่ากุ่ม)

หมู่ 7 บ้านเขาฉลาด ต. เทพนิมิต อ. เขาสมิง

3

กก. ตชด. ที่ 11

1. โรงเรียน ตชด. บ้านเขาสารภี

หมู่ 3 บ้านเขาสารภี ต. ทับพริก อ. อรัญประเทศ

3

กก. ตชด. ที่ 12

2. โรงเรียน ตชด. บ้านน้าอ้อม

หมู่ 10 บ้านน้าอ้อม ต. เขาสามสิบ อ. เขาฉกรรจ์

3

กก. ตชด. ที่ 12

3. โรงเรียน ตชด. บ้านวังศรีทอง

หมู่ 15 บ้านวังโพธิ์เงิน ต. วังสมบูรณ์ อ. วังสมบูรณ์

3

กก. ตชด. ที่ 12

4. โรงเรียน ตชด. บ้านทุ่งกบินทร์

หมู่ 5 บ้านทุ่งกบินทร์ ตาบลวังใหม่ อ. วังสมบูรณ์

3

กก. ตชด. ที่ 12

5. โรงเรียน ตชด. การบินไทย

หมู่ 9 บ้านการบินไทย ต. ไทรเดี่ยว อ. คลองหาด

3

กก. ตชด. ที่ 12

6. โรงเรียน ตชด. บ้านคลองตะเคียนชัย

หมู่ 5 บ้านคลองตะเคียนชัย ต. ทุ่งมหาเจริญ อ. วังน้าเย็น

3

กก. ตชด. ที่ 12

7. โรงเรียน ตชด. พีระยานุเคราะห์ ฯ

หมู่ 11 บ้านคลองชล ต. วังทอง อ. วังสมบูรณ์

3

กก. ตชด. ที่ 12

8. โรงเรียน ตชด. ประชารัฐบารุง1

หมู่ 4 บ้านหนองหญ้าปล้อง ต. ป่าไร่ อ. อรัญประเทศ

3

กก. ตชด. ที่ 12

1. โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข

หมู่ 2 บ้านคลองเจริญสุข ต. วังทอง อ. วังสมบูรณ์

3

กก. ตชด. ที่ 12

2. โรงเรียนบ้านโคกน้อย

หมู่ 4 บ้านโคกน้อย ต. วังทอง กิ่ง อ. วังสมบูรณ์

3

กก. ตชด. ที่ 12

3.. โรงเรียนบ้านท่าผักชี

หมู่ 6 บ้านท่าผักชี ต. พระเพลิง อ. เขาฉกรรจ์

3

1. โรงเรียน ตชด. บ้านนายาว

หมู่ 19 บ้านนายาว ต. ท่ากระดาน อ. สนามชัยเขต

3

กก. ตชด. ที่ 12

2. โรงเรียน ตชด. มัธยมพระราชทานนายาว

หมู่ 18 บ้านทุ่งเหียง ต. ท่ากระดาน อ. สนามชัยเขต

3

กก. ตชด. ที่ 12

3. โรงเรียน ตชด. บ้านนาอิสาน (มูลนิธิสมุ ิตร เลิศสุมิตรกุลอุปถัมภ์

หมู่ 16 บ้านนาอิสาน ต. ท่ากระดาน อ. สนามชัยเขต

3

กก. ตชด. ที่ 12

1. โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม

หมู่ 4 บ้านคลองสะท้อน ต. พรหมณี อ. เมือง

3

2. โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์

หมู่ 3 บ้านป่าส้าน ต. พรหมณี อ. เมือง

3

3. โรงเรียนวัดธรรมปัญญา

หมู่ 7 บ้านปากกระทุ่ม ต. พรหมณี อ. เมือง

3

4. โรงเรียนวัดหนองเตย ตั้งตรงจิตร8

หมู่ 6 บ้านหนองเตย ต. พรหมณี อ. เมือง

3

5. โรงเรียนวัดโคกลาดวน

หมู่ 9 บ้านโคกลาดวน ต. พรหมณี อ. เมือง

3

6. โรงเรียนวัดวังปลาจีด

หมู่ 15 บ้านวังปลาจีด ต. พรหมณี อ. เมือง

3

7. โรงเรียนวัดสันตยาราม

หมู่ 12 บ้านหนองแสนตอ ต. พรหมณี อ. เมือง

3

8. โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม

หมู่ 13 บ้าน จปร. ต. พรหมณี อ. เมือง

3

9. โรงเรียนวัดเขาน้อย

หมู่ 2 บ้านเขาน้อยพรหมณี ต. พรหมณี อ. เมือง

3

10. โรงเรียนวัดท่าด่าน

หมู่ 2 บ้านท่าด่าน ต. หินตั้ง อ. เมือง

3

11. โรงเรียนวัดท่าชัย

หมู่ 4 บ้านท่าชัย ต. หินตั้ง อ. เมือง

3

12. โรงเรียนวัดหุบเมย

หมู่ 5 บ้านหุบเมย ต. หินตั้ง อ. เมือง

3

13. โรงเรียนวัดวังยายฉิม

หมู่ 6 บ้านวังยายฉิม ต. หินตั้ง อ. เมือง

3

14. โรงเรียนวัดพราหมณี

หมู่ 9 บ้านพราหมณี ต. สาลิกา อ. เมือง

3

15. โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี

หมู่ 10 บ้านปากช่อง ต. เขาพระ อ. เมือง

3

16. โรงเรียนวัดเกาะกระชาย

หมู่ 3 บ้านเกาะกระชาย ต. เขาพระ อ. เมือง

3

17. โรงเรียนบ้านคลอง 14

หมู่ 3 บ้านคลอง14 ใต้แอน ต. ชุมพล อ. องครักษ์

3

18. โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี

หมู่ 11 บ้านพลอยกระจ่างศรี ต. บางสมบูรณ์ อ. องครักษ์

3

19. โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา

หมู่ 5 บ้านหนองกันเกรา ต. ศรีกะอาง อ. บ้านนา

3

20. โรงเรียนวัดเขาส่องกล้อง

หมู่ 12 บ้านกะเหรียง ต. เขาเพิ่ม อ. บ้านนา

3

ตชด.2
ตชด.8
สพฐ.3

ตชด. 3

สพฐ. 20

รายชือ่ สถานศึกษาในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ประจาปีงบประมาณ 2564
จังหวัด

ที่

สถานที่ตั้ง

ชื่อโรงเรียน

สังกัด

หมายเหตุ

สรุป

ตชด. 8

สานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น
13

14

15

16

นครพนม

เลย

อุดรธานี

บึงกาฬ

1. โรงเรียน ตชด. ชูทิศวิทยา

หมู่ 8 บ้านน้อยลวงมอง ต. พระทาย อ. ท่าอุเทน

3

กก. ตชด. ที่ 22

2. โรงเรียน ตชด. ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8

หมู่ 6 บ้านโนนอุดมดี ต. ดอนเตย กิ่ง อ. นาทม

3

กก. ตชด. ที่ 22

3. โรงเรียน ตชด. บ้านหนองดู่

หมู่ 7 บ้านหนองดู่ ต. นาใน อ. โพนสวรรค์

3

กก. ตชด. ที่ 22

4. โรงเรียน ตชด. บ้านหาดทรายเพ

หมู่ 5 บ้านหาดทรายเพ ต. พระทาย อ. ท่าอุเทน

3

กก. ตชด. ที่ 22

5. โรงเรียน ตชด. บ้านนาสามัคคี

หมู่ 12 บ้านนาสามัคคี ต. นาทม กิ่ง อ. นาทม

3

กก. ตชด. ที่ 22

6. โรงเรียน ตชด. คอนราดเฮงเค็ล

หมู่ 6 บ้านโนนขาม ต. นาใน อ. โพนสวรรค์

3

กก. ตชด. ที่ 22

7. โรงเรียน ตชด. บ้านปากห้วยม่วง

หมู่ 2 บ้านปากห้วยม่วง ต. นาเข อ. บ้านแพง

1

กก. ตชด. ที่ 23

8. โรงเรียน ตชด. บ้านนากระเสริม

หมู่ 10 บ้านนากระเสริม ต. พนอม ต. ท่าอุเทน

1

กก.ตชด. ที่ 23

1. โรงเรียน ตชด. บ้านนาปอ

หมู่ 4 บ้านนาปอ ต. แสงภา อ. นาแห้ว

2

กก. ตชด. ที่ 24

2. โรงเรียน ตชด. เฉลิมราษฎร์บารุง

หมู่ 8 บ้านห้วยลาด ต. นาดี อ. ด่านซ้าย

3

กก. ตชด. ที่ 24

3. โรงเรียน ตชด. บ้านวังชมภู

หมู่ 5 บ้านวังชมภู ต. ทรัพย์ไพรวัลย์ อ. เอราวัณ

3

กก. ตชด. ที่ 24

4. โรงเรียน ตชด. บ้านห้วยเป้า

หมู่ 5 บ้านห้วยเป้า ต. ปากชม อ.ปากชม

3

กก. ตชด. ที่ 24

5. โรงเรียน ตชด. ฮิลมาร์พาเบิล

หมู่ 9 บ้านเหมืองทอง ต. เชียงกลม อ.ปากชม

3

กก. ตชด. ที่ 24

6. โรงเรียน ตชด. บ้านนานกปีด

หมู่ 5 บ้านนานกปีด ต. ห้วยบ่อซืน อ. ปากชม

3

กก. ตชด. ที่ 24

7. โรงเรียน ตชด. บ้านหนองแคน

หมู่ 9 บ้านหนองแคน ต. นาด้วง อ. นาด้วง

3

กก. ตชด. ที่ 24

8. โรงเรียน ตชด. บ้านหมันขาว

หมู่ 4 บ้านหมันขาว ต. กกสะทอน อ.ด่านซ้าย

1

กก.ตชด. ที่ 24

1. โรงเรียน ตชด. บ้านนาชมภู (มูลนิ ิธิสมุ ิตรฯ)

หมู่ 8 บ้านนาชมภู ต. บ้านก้อง อ. นายูง

3

กก. ตชด. ที่ 24

2. โรงเรียน ตชด. บ้านห้วยเวียงงาม

หมู่ 8 บ้านห้วยเวียงงาม ต. นายูง อ.นายูง

3

กก. ตชด. ที่ 24

3. โรงเรียน ตชด. บ้านเมืองทอง

หมู่ 11 บ้านเมืองทอง ต. โนนทอง อ. นายูง

3

กก. ตชด. ที่ 24

4. โรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน

หมู่ 7 บ้านเทพภูเงิน ต. น้าโสม อ. น้าโสม

2

กก. ตชด. ที่ 24

5. โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยหมากหล่า

หมู่ 6 ต.ทมนางาม อ.โนนสะอาด

1. โรงเรียนบ้านสมประสงค์

หมู่ 8 บ้านสมประสงค์ ต. โนนทอง อ. นายูง

3

2. โรงเรียนบ้านดอนบาก

หมู่ 3 บ้านโคก ต. บ้านโคก อ. สร้างคอม

3

3. โรงเรียนบ้านเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์

หมู่ 4 บ้านเลิงถ่อน ต. หนองหญ้าไซ อ.วังสามหมอ

3

4.โรงเรียนบ้านนามั่ง

หมู่ 3 บ้านนามั่ง ต. บ้านยวด อ. สร้างคอม

3

5.โรงเรียนสงเปลือยดงสามสิบ

หมู่ 1 บ้านสงเปลือย ต. เสอเพลอ อ. กุมภวาปี

3

6. โรงเรียนบ้านดงดารา

หมู่ 2 บ้านดงดารา ต. อ้อมก่อ อ. บ้านดุง

3

1. โรงเรียน ตชด. บ้านหนองตะไก้

หมู่ 7 บ้านหนองตะไก้ ต. โป่งเปือย อ. เมือง

3

กก. ตชด. ที่ 24

2. โรงเรียน ตชด. บ้านห้วยดอกไม้

หมู่ 8 บ้านห้วยดอกไม้ ต. วิศษิ ฐ์ อ.เมือง

3

กก. ตชด. ที่ 24

3. โรงเรียน ตชด. บ้านนาแวง

หมู่ 8 บ้านนาแวง ต. นาสวรรค์ อ. เมือง

3

กก. ตชด. ที่ 24

4. โรงเรียน ตชด.บ้านคาชมภู

ม.9 ต.บ้านต้อง อ.เซกา

5. โรงเรียน ศกร.ตชด.บ้านไทยเสรี

หมู่ 13 บ้านไทยเสรี ต.เซกา อ.เซกา

1. โรงเรียนบ้านนาดาแคน

หมู่ 3 บ้านนาคาแคน ต. นาแสง อ. ศรีวิไล

ตชด.8

ตชด. 5
สพฐ.6

ตชด.5
สพฐ.3

เริ่มโครงการ ปี 58

เข้าปี 60
3

รายชือ่ สถานศึกษาในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ประจาปีงบประมาณ 2564
ที่

จังหวัด

ชื่อโรงเรียน

สถานที่ตั้ง

สังกัด

2. โรงเรียนชุมชนบ้านซาง

หมู่ 1 บ้านซาง ต. บ้านซาง อ. เซกา

3

3.. โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1

หมู่ 4 บ้านห้วยสะอาด ต. ถ้าเจริญ อ. โซ่พิสยั

3

17

หนองคาย

1. โรงเรียนอาโอยาม่า 2

หมู่ 1 บ้านด่านศรีสขุ ต. ด่านศรีสขุ อ. โพธิ์ตาก

3

18

สกลนคร

1. โรงเรียน ตชด. ค๊อกนิสไทยฯ

หมู่ 9 บ้านพรหมศรีธาตุ ต. แมดนาท่ม อ. โคกศรีสพุ รรณ

3

1. โรงเรียนบ้านอุ่มจาน

หมู่ 13 บ้านอุ่มจาน ต. อุ่มจาน อ. กุสมุ าลย์

3

2. โรงเรียนบ้านโพนแพง (เจียรวนนท์อุทิศ 5)

หมู่ 6 บ้านโพนแพง ต. โพธิไพศาล อ. กุสมุ าลย์

3

3. โรงเรียนบ้านกุดสะกอย

หมู่ 7 บ้านกุดสะกอย ต. โพธิไพศาล อ.กุสมุ าลย์

3

4. โรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม

หมู่ 8 บ้านห้วยกอก ต. โพธิไพศาล อ. กุสมุ าลย์

3

5. โรงเรียนบ้านนาดี

หมู่ 1 บ้านนาดี ต. โพธิไพศาล อ. กุสมุ าลย์

3

6. โรงเรียนบ้านโคกม่วง

หมู่ 2 บ้านโคกม่วง ต. นาโพธิ์ อ. กุสมุ าลย์

3

7. โรงเรียนนาโพธิ์ครุ ุราษฎร์พัฒนา

หมู่ 1 บ้านนาโพธิ์ ต. นาโพธิ์ อ. กุสมุ าลย์

3

8. โรงเรียนแก้งคาประชาสามัคคี

หมู่ 3 บ้านแก้งท่าลับ ต. อุ่มจาน อ. กุสมุ าลย์

3

9. โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร

หมู่ 7 บ้านหนองบัวสร้าง ต. อุ่มจาน อ.กุสมุ าลย์

3

10. โรงเรียนบ้านซ่งเต่า

หมู่ 6 บ้านซ่งเต่า ต. นาเพียง อ. กุสมุ าลย์

3

11. โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ 211

หมู่ 11 บ้านแสนพัน ต. อุ่มจาน อ. กุสมุ าลย์

3

12. โรงเรียนบ้านกุงศรี

หมู่ 1 บ้านกุงศรี ต. นาเพียง อ. กุสมุ าลย์

3

13. โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล

หมู่ 3 บ้านนาเพียงใหม่ ต. นาเพียง อ. กุสมุ าลย์

3

14. โรงเรียนบ้านอีกุด

หมู่ 2 บ้านอีกุด ต. กุสมุ าลย์ อ. กุสมุ าลย์

3

15. โรงเรียนอนุบาลกุสมุ าลย์

หมู่ 1 บ้านกุสมุ าลย์ ต. กุสมุ าลย์ อ. กุสมุ าลย์

3

16. โรงเรียนชุมชนนิรมัย

หมู่ 10 บ้านโนนคา ต. กุสมุ าลย์ อ. กุสมุ าลย์

3

17. โรงเรียนบ้านกุดฮู

หมู่ 4 บ้านกุดฮู ต. โพธิไพศาล อ. กุสมุ าลย์

3

18. โรงเรียนไพศาลวิทยา

หมู่ 3 บ้านโพธิไพศาล ต. โพธิไพศาล อ. กุสมุ าลย์

3

19. โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา

หมู่ 5 บ้านม่วง ต. นาโพธิ์ อ. กุสมุ าลย์

3

20. โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ

หมู่ 3 บ้านบอน ต. นาโพธิ์ อ. กุสมุ าลย์

3

21. โรงเรียนบ้านสนามบิน

หมู่ 8 บ้านสนามบิน ต. อุ่มจาน อ. กุสมุ าลย์

3

22. โรงเรียนบ้านโคกสะอาด

หมู่ 4 บ้านโคกสะอาด ต. อุ่มจาน อ. กุสมุ าลย์

3

23. โรงเรียนบ้านงิ้วสิริราษฎร์บารุง

หมู่ 5 บ้านงิ้ว ต. อุ่มจาน อ. กุสมุ าลย์

3

24. โรงเรียนบ้านหนองปลาตอง (ประชาวิทยาคาร)

หมู่ 7 บ้านหนองปลาตอง ต. นาเพียง อ.กุสมุ าลย์

3

25. โรงเรียนบ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี

หมู่ 2 บ้านหนองปลาตอง ต. นาเพียง อ. กุสมุ าลย์

3

26. โรงเรียนนาเพียงสว่าง (สาขาศรีคงคา)

หมู่ 5 บ้านศรีคงคา ต. นาเพียง อ. กุสมุ าลย์

3

27. โรงเรียนกุสมุ าลย์วิทยาคม

หมู่ 1 ต.อุ่มจาม อ. กุสมุ าลย์

3

28. โรงเรียนโพธิแสนวิทยา

หมู่ 11 บ้านแสนพัน ต. สามพัน อ. กุสมุ าลย์

3

29. โรงเรียน ทผญ. จันทิมา พึ่งบารมี

หมู่ 12 บ้านสร้างค้อ ตาบลสร้างค้อ อาเภอภูพาน

3

หมายเหตุ

สรุป

สพฐ.1
กก. ตชด. ที่ 23

ตชด.1
สพฐ. 30

รายชือ่ สถานศึกษาในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ประจาปีงบประมาณ 2564
ที่

19

20

21

จังหวัด
ขอนแก่น

หนองบัวลาภู

มุกดาหาร

ชื่อโรงเรียน

สถานที่ตั้ง

สังกัด

30.โรงเรียนบ้านม่วงพิทยา

หมู่ 2 ตาบลม่วง อาเภอบ้านม่วง

1. โรงเรียนบ้านโนนสะอาด

หมู่ 6 บ้านโนนสะอาด ต. ดอนคู่ อ. หนองสองห้อง

3

2. โรงเรียนบ้านกุดหว้า

หมู่ 9 บ้านกุดหว้า ต. ดอนคู่ อ. หนองสองห้อง

3

3. โรงเรียนบ้านศุภชัย

หมู่ 5 บ้านศุภชัย ต. คึมชาด อ. หนองสองห้อง

3

1. โรงเรียนกุดหานสามัคคี

หมู่ 4 บ้านหนองผือ ต. หนองแก อ. ศรีบุญเรือง

3

2. โรงเรียนบ้านวังหินซา

หมู่ 9 บ้านวังหินซา ต. ดงมะไฟ อ. สุวรรณคูหา

3

3. โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง*

หมู่ 2- บ้านโคกป่ากุง ต. หนองเรือ อ. โนนสัง

3

1. โรงเรียน ตชด. ท่าอากาศยานฯ (บ้านถาวรพนา 100 ปี)

หมู่ 12 บ้านถาวรพนา ต. กกตูม อ. ดงหลวง

3

2. โรงเรียน ศกร.ตชด. ชุมชนใต้ร่มพระบารมี

22

23

24
25

สุรินทร์

อุบลราชธานี

ยโสธร
อานาจเจริญ

หมายเหตุ

สรุป

ปี 64
สพฐ.3

สพฐ.3

กก. ตชด. ที่ 23

ตชด.2

เข้าร่วม ปี 58

ตชด. 7

1. โรงเรียน ตชด. บ้านโคกแสลง

หมู่ 7 บ้านโคกแสลง ต. ตาเมียง อ. พนมดงรัก

3

กก.ตชด. ที่ 21

2. โรงเรียน ตชด. บ้านชาปะโต

หมู่ 3 บ้านชาปะโต ต. อาโพน อ. บัวเชด

3

กก.ตชด. ที่ 21

3. โรงเรียน ตชด. บ้านรุน

หมู่ 7 บ้านรุน ต. อาโพน อ. บัวเชด

3

กก.ตชด. ที่ 21

4. โรงเรียน ตชด. บ้านตาตุม

หมู่ 14 บ้านตาตุม ต. ตาตุม อ. สังขะ

3

กก.ตชด. ที่ 21

5. โรงเรียน ตชด. บ้านตาแตรว

หมู่ 9 บ้านตาแตรว ต. เทพารักษ์ อ. สังขะ

3

กก.ตชด. ที่ 21

6. โรงเรียน ตชด. พีระยานุเคราะห์ฯ 2

หมู่ 18 บ้านโคกป่าจิก ต. ปรือ อ. ปราสาท

3

กก.ตชด. ที่ 21

7. โรงเรียน ตชด.ท่านผู้หญิงสุประภาดาเกษมสันต์

หมู่ 7 บ้านโพธิ์ทอง ต. ตะเคียน อ. กาบเชิง

2

1. โรงเรียน ศกร.ตชด. ชุมชน ป่าหญ้าคา

หมู่ - บ้านป่าหญ้าคา ต. โนนก่อ อ. สิรินธร

3

กก. ตชด. ที่ 22

2. โรงเรียน ตชด. บ้านคาสะอาด

หมู่ 5 บ้านคาสะอาด ต. ยางใหญ่ อ. น้ายืน

3

กก. ตชด. ที่ 22

3. โรงเรียน ตชด. บ้านแก่งศรีโคตร

หมู่ 3 บ้านแก่งศรีโคตร ต. โนนก่อ อ. สิรินธร

3

กก. ตชด. ที่ 22

4. โรงเรียน ตชด. บ้านท่าแสนคูณ

หมู่ 12 บ้านท่าแสนคูณ ต.โดมประดิษฐ์ อ. น้ายืน

3

กก. ตชด. ที่ 22

5. ศกร. ตชด. บ้านหนองบัวพัฒนา

หมู่ 14 บ้านหนองบัวพัฒนา ต. โดมประดิษฐ์ อ. น้ายืน

1

กก.ตชด.22 (ปี57)

6. โรงเรียน ตชด.ศ.ดร.เนวิน สครีมซอร์ (บ้านป่าไม้)

หมู่ 14 บ้านเจริญชัย ต. คอแลน อ. บุณฑริก

3

กก. ตชด. ที่ 22

7. โรงเรียน ตชด. บ้านตาเอ็ม

หมู่ 2 บ้านตาเอ็ม ต. ตาเกา อ. น้าขุ่น

3

กก. ตชด. ที่ 22

8.โรงเรียน ตชด. ปากลา

หมู่ 5 บ้านปากลา ต. นาโพธิ์กลาง อ. โขงเจียม

2

กก. ตชด. ที่ 22

9. โรงเรียน ศกร.ตชด.เอไอเอ ประเทศไทย (บ้านบ๋าฮี)

หมู่ 3 ต.หนองผือ อ.เขมราฐ

ปี 63

10. โรงเรียน ศกร.ตชด.บ้านดงตาหวาน

หมู่ 13 ต.แก่งเค็ง อ.กุดข้าวปุ้น

ปี 63

1. โรงเรียน สพฐ. บ้านโหง่นขาม

หมู่ 4 บ้านโหง่นขาม ต. หนามแท่ง อ. ศรีเมืองใหม่

1

2. โรงเรียน สพฐ. บ้านดงนา

หมู่ 5 บ้านดงนา ต. หนามแท่ง อ. ศรีเมืองใหม่

1

1. โรงเรียน ตชด. บ้านศรีสวัสดิ์

หมู่ 5 บ้านศรีสวัสดิ์ ต. ศรีแก้ว อ. เลิงนกทา

3

กก. ตชด. ที่ 22

1. โรงเรียน ตชด. บ้านห้วยฆ้อง

หมู่ 5 บ้านห้วยฆ้อง ต. ป่าก่อ อ. ชานุมาน

3

กก. ตชด. ที่ 22

2. ศกร.ตชด.ภูดานกอย

ม. 6 ต.คาโพน อ.ปทุมราชวงศา

ตชด. 1
ตชด. 3
สพฐ. 1

3.โรงเรียน ตชด.ปูนอินทรีย์ 50 ปี (บ้านห้วยกระแสน)

หมู่ 7 ต.ป่าก่อ อาเภอชานุมาน

1. โรงเรียน สพฐ. บ้านป่าก่อ

หมู่ 4 บ้านป่าก่อ ต. ป่าก่อ อ. ชานุมาน

1

กก. ตชด. ที่ 22

ปี 64

ตชด. 10
สพฐ. 2

โอนถ่ายไป สพฐ.ปี 51

รายชือ่ สถานศึกษาในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ประจาปีงบประมาณ 2564
ที่
26

27

จังหวัด
ศรีสะเกษ
บุรีรัมย์

ชื่อโรงเรียน

สถานที่ตั้ง

สังกัด

หมายเหตุ

สรุป

ตชด. 1
สพฐ. 1
ตชด.3
สพฐ.3

1. โรงเรียน ตชด. บ้านหนองใหญ่

หมู่ 8 บ้านหนองใหญ่ ต. รุง อ. กันทรลักษ์

3

กก. ตชด. ที่ 22

2. โรงเรียน สพฐ. บ้านหนองบาง

หมู่ 4 บ้านหนองบาง ต. น้าเกลี้ยง อ. น้าเกลี้ยง

3

กก. ตชด. ที่ 22

1. รร. ตชด. ชมรมสมาคมจีนแห่งประเทศไทย

หมู่ 6 บ้านโรงเลื่อย ต. ละหานทราย อ. ละหานทราย

3

กก. ตชด. ที่ 21

2. โรงเรียน ศกร. ตชด. บ้านทรัพย์ทรายทอง

หมู่ 17 บ้านทรายทอง ต. โคกมะม่วง อ. ปะคา

1

กก.ตชด. ที่ 21(ปี 57)

1. โรงเรียนบ้านโคกสูง

หมู่ 3 บ้านโคกสูง ต. ศรีภูมิ อ. กระสัง

3

2 โรงเรียนวัดสระทอง

หมู่ 12 บ้านโนนตระคร้อ ต. บ้านคู อ. นาโพธิ์

3

3. โรงเรียนวัดฤาษีสถิตย์

หมู่ 11 บ้านนาขาม ต. ดอนกอก อ. นาโพธิ์

3

เฉลิมพระเกียรติฯ 6 รอบ(บ้านโรงเลื่อย) 21

รายชือ่ สถานศึกษาในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ประจาปีงบประมาณ 2564
จังหวัด

ที่

สถานที่ตั้ง

ชื่อโรงเรียน

สังกัด

หมายเหตุ

สรุป

สานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา
สงขลา

28

29

30

31

ตรัง
สตูล
ยะลา

1. โรงเรียน ตชด. บ้านประกอบออก

หมู่ 3 บ้านประกอบออก ต. ประกอบ อ. นาทวี

4

กก. ตชด. ที่ 43

ตชด. 10

2. โรงเรียน ตชด. บ้านสานักเอ๊าะ

หมู่ 5 บ้านสานักเอาะ ต. เขาแดง อ. สะบ้าย้อย

4

กก. ตชด. ที่ 43

เอกชน

3. โรงเรียน ตชด. เชิญ – พิศลยบุตร

หมู่ 9 บ้านช่อนทอง ต. ทับช้าง อ. นาทวี

4

กก. ตชด. ที่ 43

(อิสลาม) 2

4. โรงเรียน ตชด. ทุ่งไม้ดว้ น 2

หมู่ 4 บ้านชายควน ต. ปาดังเบซาร์ อ. สะเดา

4

กก. ตชด. ที่ 43

5. โรงเรียน ตชด. บ้านบาโรย

หมู่ 11 บ้านบาโรย ต. ปาดังเบซาร์ อ. สะเดา

4

กก. ตชด. ที่ 43

6. โรงเรียน ตชด. มหาราช 1

หมู่ 4 บ้านน้าเชี่ยว ต. เขาแดง อ. สะบ้าย้อย

4

กก. ตชด. ที่ 43

7. โรงเรียน ตชด. บ้านทุ่งสบายใจ

หมู่ 6 บ้านทุ่งสบายใจ ต. ทุ่งหมอ อ. สะเดา

4

กก. ตชด. ที่ 43

8. โรงเรียน ตชด. บ้านหาดทราย

หมู่ 6 บ้านหาดทราย ต. ธารคีรี อ. สะบ้าย้อย

4

กก. ตชด. ที่ 43

9. โรงเรียน ตชด. สื่อมวลชนกีฬา

หมู่ 6 บ้านหัวควน ต. สานักแต้ว อ. สะเดา

4

กก. ตชด. ที่ 43

10. โรงเรียน ตชด. พล.อ.นวล - คุณหญิงบานชื่น จันทร์ตรี

หมู่ที่ 5 ต. ธารคีรี อ. สะบ้าย้อย จ. สงขลา

4

เพิ่ม ปี 53

1.โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม

หมู่ 4 ต. ปลักหนู อ. นาทวี

4

2. โรงเรียนธรรมคีรีวิทยา

หมู่ 6 ต.ธารคีรี อ.สะบ้าย้อย

1. โรงเรียน ตชด. สันติราษฎร์ประชาบารุง

หมู่ 14 บ้านเจ้าพระยา ต. ปะเหลียน อ. ปะเหลียน

3

กก. ตชด. ที่ 43

2. โรงเรียน ตชด.บ้านหินจอก

หมู่ 6 บ้านหินจอก ตาบลลิพัง อาเภอปะเหลียน

3

กก. ตชด. ที่ 43

1. โรงเรียน ตชด. บ้านส้านแดง

หมู่ 11 บ้านปาล์มไทย ต. ควนกาหลง อ. ควนกาหลง

3

กก. ตชด. ที่ 43

2. โรงเรียน ตชด. ยูงทองรัฐประชาสรรค์

หมู่ 4 บ้านลาปาด ต. ควนกาหลง อ.ควนกาหลง

3

กก. ตชด. ที่ 43

1. โรงเรียน ตชด. บ้านปาโจแมเราะ

หมู่ 8 บ้านปาโจแมเราะ ต. แม่หวาด อ. ธารโต

4

กก. ตชด. ที่ 44

2. โรงเรียน ตชด. สังวาลย์วิท 4

หมู่ 2 บ้านวังไทร ต. แม่หวาด อ. ธารโต

4

กก. ตชด. ที่ 44

3. โรงเรียน ตชด. นิคมพิทักษ์ราษฎร์

หมู่ 6 บ้านบาตูปูเต๊ะ ต. บ้านแหร อ. ธารโต

4

กก. ตชด. ที่ 44

4. โรงเรียน ตชด. โรงงานยาสูบ 2

หมู่ 3 บ้านสะป็อง ต. ปะแต อ. ยะหา

4

กก. ตชด. ที่ 44

5. โรงเรียน ตชด. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ****

หมู่ 5 บ้านไบ้ ต. บุดี อ. เมือง (กรุงไทยการไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ)

4

กก. ตชด. ที่ 44

6.โรงเรียน ศกร.ตชด. บ้านภักดี

บ้านภักดี ม.5 ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา

1. โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์

หมู่ 6 บ้านปะแต ต. ปะแต อ. ยะหา

4

2. โรงเรียนอิสลามศาสน์ดารุสอิสลาม

หมู่ 3 ต.ตาเซะ อ.เมือง

4

ตชด. 2
ตชด. 2
ตชด. 6
อิสลาม 2

เปิดสอนปี 58

32

พัทลุง

1. โรงเรียน ตชด. บ้านควนตะแบก

หมู่ 9 บ้านควนตะแบก ต. เกาะเต่า อ. ป่าพะยอม

3

33

ระนอง

1. โรงเรียน ตชด. บ้านในวง * (โอนไปปี 53)

หมู่ 1 บ้านผาพิง ต. ในวงเหนือ อ. ละอุ่น

3

34

ชุมพร

1. โรงเรียน ตชด. บ้านควนสามัคคี

หมู่ 13 บ้านควนสามัคคี ต. ครน อ. สวี

3

กก. ตชด. ที่ 41

2. โรงเรียน ตชด. บ้านพันวาล

หมู่ 11 บ้านพันวาล ต. รับร่อ อ. ท่าแซะ

3

กก. ตชด. ที่ 41

3. โรงเรียน ตชด. สันตินิมิตร

หมู่ 10 บ้านสันตินิมิตร ต. รับร่อ อ. ท่าแซะ

3

กก. ตชด. ที่ 41

4. โรงเรียน ตชด. บ้านสวนเพชร

หมู่ 15 บ้านคลองกลาง ต. ละแม อ. ละแม

3

กก. ตชด. ที่ 41

5. โรงเรียน ตชด. บ้านห้วยเหมือง

หมู่ 13 บ้านห้วยเหมือง ต. นาขา อ. หลังสวน

2

กก. ตชด. ที่ 41

กก. ตชด. ที่ 43

ตชด. 1
อบต.1
ตชด. 7

รายชือ่ สถานศึกษาในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ประจาปีงบประมาณ 2564
ที่

35

36

จังหวัด

นราธิวาส

ปัตตานี

สถานที่ตั้ง

ชื่อโรงเรียน

สังกัด

หมายเหตุ

6. โรงเรียน ตชด. สิริราษฎร์

หมู่ 16 บ้านสระขาว ต. ละแม อ. ละแม

3

กก. ตชด. ที่ 41

7. โรงเรียน ตชด. บ้านตะแบกงาม

หมู่ 8 บ้านตะแบกงาม ต. ปากทรง อ. พะโต๊ะ

1

กก.ตชด. ที่ 41

1. โรงเรียน ตชด. บ้านตืองอฯ

หมู่ 3 บ้านตืองอ ต. ศรีบรรพต อ. ศรีสาคร

4

กก. ตชด. ที่ 44

2. โรงเรียน ตชด. การท่าอากาศยานฯ

หมู่ 8 บ้านไอร์จาดา ต. โคกสะตอ อ. รือเสาะ

4

กก. ตชด. ที่ 44

3. โรงเรียน ตชด. บ้านละโอ

หมู่ 2 บ้านละโอ ต. ศรีบรรพต อ. ศรีสาคร

4

กก. ตชด. ที่ 44

4. โรงเรียน ตชด. บ้านไอร์บือแต

หมู่ 4 บ้านไอร์บือแต ต. ช้างเผือก อ. จะแนะ

4

กก. ตชด. ที่ 44

5. โรงเรียน ตชด. บ้านลีนานนท์

หมู่ 6 บ้านลีนานนท์ ต. สุคริ ิน อ. สุคริ ิน

4

กก. ตชด. ที่ 44

1. โรงเรียนบ้านทาเนียบ

หมู่ 6 บ้านทาเนียบ ต. ลาภู อ. เมือง

4

2. โรงเรียนบ้านบางมะนาว

หมู่ 1 บ้านบางมะนาว ต. กะลุวอเหนือ อ. เมือง

4

3. โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ

หมู่ 6 บ้านธรรมเจริญ ต. โคกสะตอ อ. รือเสาะ

4

4. โรงเรียนบ้านปลักปลา

หมู่ 8 บ้านปลักปลา ต. ลาภู อ. เมือง

4

5. โรงเรียนบ้านค่าย

หมู่ 2 บ้านค่าย ต. กะลุวอเหนือ อ. เมือง

4

6. โรงเรียนเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153

หมู่ 4 บ้านเขาตันหยง ต. กะลุวอเหนือ อ. เมือง

4

7. โรงเรียนบ้านโคกสยา

หมู่ 8 บ้านโคกสยา ต. กะลุวอเหนือ อ. เมือง

4

8. โรงเรียนบ้านหัวเขา

หมู่ 6 บ้านพิกุลทอง ต. กะลุวอเหนือ อ. เมือง

4

9. โรงเรียนวัดพระพุทธ

หมู่ 3 บ้านวัดพระพุทธ ต. พร่อน อ. ตากใบ

4

10. โรงเรียนบ้านเปล

หมู่ 3 บ้านเปล ต. กะลุวอเหนือ อ. เมือง

4

11. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 10

หมู่ 5 บ้านใหม่ ต. กะลุวอเหนือ อ. เมือง

4

12. โรงเรียนบ้านโคกศิลา

หมู่ 6 บ้านโคกศิลา ต. กะลุวอ อ. เมือง

4

13. โรงเรียนบ้านป่าไผ่

หมู่ 2 บ้านป่าไผ่ ต. กาหลง อ. ศรีสาคร

4

14. โรงเรียนบ้านปาหนัน

หมู่ 4 บ้านปาแน ต. ศรีสาคร อ. ศรีสาคร

4

15. โรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์

หมู่ 4 บ้านสันคีรี ต. กาหลง อ. ศรีสาคร

4

16. โรงเรียนบ้านไอร์โซ

หมู่ 5 บ้านไอร์โซ ต. ช้างเผือก อ. จะแนะ

4

17. โรงเรียนบ้านศาลาใหม่

หมู่ 3 บ้านศาลาใหม่ ต. ศาลาใหม่ อ. ตากใบ

4

1. โรงเรียนอัตเตาพีกียะห์อิสลามียะห์***

หมู่ 1 บ้านซากอ ต. ซากอ อ. ศรีสาคร

4

2. โรงเรียนดารุลฮิกมะห์

หมู่ 1 บ้านปูโม๊ะ ตาบลกาลีซา อาเภอระแงะ

4

3. โรงเรียนจรรยาอิสลาม

หมู่ 3 บ้านศาลาใหม่ ต. ศาลาใหม่ อ. ตากใบ

4

4. โรงเรียนนิรันดรวิทยา

หมู่ 9 บ้านตะโละแน็ง ต.บางปอ อ.เมือง

4

5. โรงเรียนอิบตีดาวิทยา

หมู่ 7 บ้านบริจ๊ะ ต. ปริจ๊ะ อ.รือเสาะ

4

6. โรงเรียนต้นตันหยง

หมู่ 7 บ้านสโลว์มูกิตยือแร ต.รือเสาะ อ. รือเสาะ

4

7. โรงเรียนอิสลามบูรพาวิทยา

หมู่ 5 ต. กะลุวอเหนือ อ. เมือง

4

8.โรงเรียนนราวิทย์อิสลาม

ต.บางนาค อ.เมือง

9.โรงเรียนสมานมิตรวิทยา

หมู่ 6 ต.ละหาร อ.ยี่งอ

10.โรงเรียนดาราวิทยา

หมุ่ 9 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ

1. โรงเรียน ตชด. พีระยานุเคราะห์ 4

หมู่ 4 บ้านบาละเมาะ ต. ปะโด อ. มายอ

4

1. โรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า

หมู่ 2 บ้านบางเก่า ต. บางเก่า อ. สายบุรี

4

2. โรงเรียนบ้านเจาะบาแน

หมู่ 6 บ้านเจาะบาแน ต. ลุโบะยิโร อ. มายอ

4

1. โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา

หมู่ 2 บ้านคลองหิน ต. ปากล่อ อ. โคกโพธิ์

4

2. โรงเรียนบ้านกูวิง

หมู่ 2 บ้านสุเหล่า ต. ท่าน้า อ. ปะนาเระ

4

3. โรงเรียนบากงพิทยา (บางเขา)

หมู่ 2 บ้านบาง ต. บางเขา อ. หนองจิก

4

4. โรงเรียนศาสน์อิสลามกะลาพอ

หมู่ 11 บ้านกะลาพอ ต. เตระบอน อ. สายบุรี

4

5.. โรงเรียนธรรมพิทยาคาร

หมู่ 3 บ้านโคกกอ ต. ลุโบะยิไร อ. มายอ

4

สรุป

ตชด.5
สพฐ 17
เอกชน
(อิสลาม) 10

ปี 64
ปี 64
ปี 64
ตชด.1
สพฐ.2
อิสลาม 5

รายชือ่ สถานศึกษาในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ประจาปีงบประมาณ 2564
จังหวัด

ที่
37

38

สุราษฎร์ธานี

นครศรีฯ

ชื่อโรงเรียน

สถานที่ตั้ง

สังกัด

หมายเหตุ

สรุป

ตชด. 4

1. โรงเรียน ตชด. บ้านกอเตย

หมู่ 11 บ้านกอเตย ต. คลองพา อ. ท่าแซะ

3

กก. ตชด. ที่ 41

2. โรงเรียน ตชด. เทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ 1

หมู่ 10 บ้านบางเตา ต. บางสวรรค์ อ. พระแสง

3

กก. ตชด. ที่ 41

3. โรงเรียน ตชด. บ้านคลองวาย

หมู่ 7 บ้านคลองวาย ต. ตะกุกเหนือ อ. วิภาวดี

3

กก. ตชด. ที่ 41

4. โรงเรียน ตชด. บ้านยางโพรง

หมู่ 7 บ้านยางโพรง ต. ปากหมาก อ. ไชยา

3

กก. ตชด. ที่ 41

1. โรงเรียน ตชด. บ้านเขาวัง

หมู่ 2 บ้านคีรีใหม่ ต. หินตก อ. ร่อนพิบูลย์

3

กก. ตชด. ที่ 42

2. โรงเรียน ตชด. บ้านห้วยดง

หมู่ 7 บ้านห้วยดง ต. กรุงชิง ต. นพพิตา

1

กก. ตชด. ที่ 42

3. โรงเรียน ตชด. บ้านหลังอ้ายหมี

หมู่ 5 บ้านหลังอ้ายหมี ต. วังอ่าง อ. ชะอวด

1

กก. ตชด. ที่ 42

1. โรงเรียนบ้านควนมีชัย

หมู่ 8 บ้านควนมีชัย ต. วังอ่าง อ. ชะอวด

2

โอนถ่ายไป

2. โรงเรียนบ้านไร่ยาว

หมู่ 6 บ้านไร่ยาว ต. บางขัน อ. บางขัน

2

3. โรงเรียนบ้านยูงงาม

หมู่ 5 บ้านยูงงาม ต. บางขัน อ. บางขัน

2

ตชด 3
สพฐ. 3

39

กระบี่

1. รร.ตชด.บ้านดินเสมอ

ม.2 ต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม

ตชด. 1

40

พังงา

1. รร. ศศช. ชุมชนชาวไทยมอแกอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

หมู่ 4 บ้านอ่าวอนใหญ่ ต. เกาะพระทอง อ. คุระบุรี

กศน.1

รายชือ่ สถานศึกษาในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ประจาปีงบประมาณ 2564
จังหวัด

ที่

สถานที่ตั้ง

ชื่อโรงเรียน

สังกัด

หมายเหตุ

สรุป

ตชด.3
สพฐ.30
กศน.34

สานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
41

น่าน

1. โรงเรียน ตชด. เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีฯ

หมู่ 2 บ้านสะไล ต. บ่อเกลือเหนือ อ. บ่อเกลือ

2

กก. ตชด. ที่ 32

2. โรงเรียน ตชด. พีระยานุเคราะห์ฯ 3

หมู่ 10 บ้านสว่าง ต. หนองแดน อ. แม่จริม

2

กก. ตชด. ที่ 32

3. ศกร.ตชด. บ้านห้วยลู่

หมู่ 5 ต.สะเนียน อ.เมือง

1. โรงเรียนลูกเสือรถไฟมักกะสัน

หมู่ 1 บ้านห้วยลา ต. ชนแดน อ. สองแคว

2

(โอนไป สพฐ. 53)

2. ห้องเรียนสาขาห้วยโป่ง (บ้านบ่อหลวง)

หมู่ 15 บ้านห้วยโป่ง ต. บ่อเกลือใต้ อ. บ่อเกลือ

2

กก. ตชด. ที่ 32

3. โรงเรียนบ้านน้ารีพัฒนา

หมู่ 12 บ้านน้ารีพัฒนา ต. ขุนน่าน อ. เฉลิมพระเกียรติ

2

4.. โรงเรียนบ้านห้วยฟอง

หมู่ 6 บ้านห้วยฟอง ต. ขุนน่าน อ. เฉลิมพระเกียรติ

2

5. โรงเรียนบ้านบวกหญ้า

หมู่ 13 บ้านบวกหญ้า ต. ขุนน่าน อ. เฉลิมพระเกียรติ

2

6. โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ

หมู่ 4 บ้านเปียงซ้อ ต. ขุนน่าน อ. เฉลิมพระเกียรติ

2

7. โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

หมู่ 7 บ้านห้วยทรายขาว ต. ห้วยโก๋น อ. เฉลิมพระเกียรติ

2

8. โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น

หมู่ 1 บ้านห้วยโก๋น ต. ห้วยโก๋น อ. เฉลิมพระเกียรติ

2

9. โรงเรียนบ้านสบมาง

หมู่ 4 บ้านสบมาง ต. ภูฟ้า อ. บ่อเกลือ

2

10. โรงเรียนบ้านสว้า

หมู่ 7 บ้านสว้าใต้ ต. ดงพญา อ. บ่อเกลือ

2

11. โรงเรียนบ้านสะปัน

หมู่ 1 บ้านสะปัน ต. ดงพญา อ. บ่อเกลือ

2

12. โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง

หมู่ 2 บ้านห่างทางหลวง ต. ภูฟ้า อ. บ่อเกลือ

2

13. โรงเรียนบ้านผักเฮือก

หมู่ 7 บ้านนาเปรื่อง ต. บ่อเกลือใต้ อ. บ่อเกลือ

2

14. โรงเรียนบ้านนาขวาง

หมู่ 5 บ้านนาขวาง ต. บ่อเกลือใต้ อ. บ่อเกลือ

2

15. โรงเรียนบ้านนาคอก (สาขาบ้านนาบง)

หมู่ 14 บ้านนาบง ต. บ่อเกลือใต้ อ. บ่อเกลือ

2

16. โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา

หมู่ 10 บ้านยอดดอยวัฒนา ต. บ่อเกลือใต้ อ. บ่อเกลือ

2

17. ห้องเรียนสาขาน้าหมาก (บ้านยอดดอยวัฒนา)

หมู่ 9 บ้านน้าหมาว ต. บ่อเกลือใต้ อ. บ่อเกลือ

2

18. โรงเรียนบ้านบ่อหลวง

หมู่ 1 บ้านบ่อหลวง ต. บ่อเกลือใต้ อ. บ่อเกลือ

2

19. โรงเรียนบ้านขุนน้าน่าน

หมู่ 1 บ้านขุนน้าน่าน ต. บ่อเกลือเหนือ อ. บ่อเกลือ

2

20. โรงเรียนบ้านบ่อหยวก

หมู่ 3 บ้านบ่อหยวก ต.บ่อเกลือเหนือ อ. บ่อเกลือ

2

21. โรงเรียนบ้านน้าช้างพัฒนา

หมู่ 11 บ้านน้าช้างพัฒนา ต. ขุนน่าน อ. เฉลิมพระเกียรติ

2

22. โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจจิตรพงศ์

หมู่ 1 บ้านห้วยกานต์ ต. ขุนน่าน อ. เฉลิมพระเกียรติ

2

23. โรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์(เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์)

หมู่ 10 บ้านกิ่วจันทร์ ต. ขุนน่าน อ. เฉลิมพระเกียรติ

2

24.. โรงเรียนบ้านด่าน

หมู่ 3 บ้านด่าน ต. ขุนน่าน อ. เฉลิมพระเกียรติ

2

25 โรงเรียนบ้านสบปืน

หมู่ 2 บ้านสบปืน ต.ห้วยโก๋น อ. เฉลิมพระเกียรติ

2

26. โรงเรียนบ้านปางหก

หมู่ 5 บ้านปางหก ต. ห้วยโก๋น อ. เฉลิมพระเกียรติ

2

27. โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่าอิงคนานนท์

หมู่ - บ้านห้วยลอย ต. ภูฟ้า อ. บ่อเกลือ

2

28. โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกีรยติ

หมู่ 1 บ้านห้วยโก๋น ต. ห้วยโก๋น อ. เฉลิมพระเกียรติ

29. โรงเรียนบ่อเกลือ

หมู่ 5 บ้านนาขวาง ต. บ่อเกลือใต้ อ. บ่อเกลือ

30.โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย

หมู่ 1 ต.นาหลวง อ.สองแคว

ปี 64

ศศช

2
2

ปี 64
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จังหวัด

ที่

42

43

พะเยา

แพร่

สถานที่ตั้ง

ชื่อโรงเรียน

สังกัด

1. ศศช. บ้านก่อก๋วงนอก

หมู่ 11 บ้านก่อก๋วงนอก ตาบลบ่อเกลือใต้ อาเภอบ่อเกลือ

1

2. ศศช. บ้านก่อก๋วงใน

หมู่ 11 ตาบลบ่อเกลือใต้ อาเภอบ่อเกลือ

1

3. ศศช. บ้านน้าแพะนอก

หมู่ 13 ตาบลบ่อเกลือใต้ อาเภอบ่อเกลือ

1

4. ศศช. บ้านน้าแพะใน

หมู่ 13 ตาบลบ่อเกลือใต้ อาเภอบ่อเกลือ

1

5. ศศช. บ้านหนองน่าน

หมู่ 12 ตาบลบ่อเกลือใต้ อาเภอบ่อเกลือ

1

6. ศศช. บ้านห้วยวิน

หมู่ 9 บ้านห้วยวิน ต. บ่อเกลือใต้ อ. บ่อเกลือ

1

7. ศศช. บ้านน้าว้า

หมู่ 6 บ้านน้าว้า ตาบลบ่อเกลือเหนือ อาเภอบ่อเกลือ

1

8. ศศช. บ้านสะไลน้อย

หมู่ 2 ตาบลบ่อเกลือเหนือ อาเภอบ่อเกลือ

1

9. ศศช. บ้านสะไลหลวง

หมู่ 2 ตาบลบ่อเกลือเหนือ อาเภอบ่อเกลือ

1

10. ศศช. บ้านนากึ่น

หมู่ 2 บ้านนากึ๋น ตาบลบ่อเกลือเหนือ อาเภอบ่อเกลือ

1

11. ศศช. บ้านห้วยลึก

หมู่ 2 บ้านห้วยลึก ต. บ่อเกลือเหนือ อ. บ่อเกลือ

1

12. ศศช. บ้านห้วยขวาก

หมู่ 11 บ้าน - ตาบลบ่อเกลือเหนือ อาเภอบ่อเกลือ

1

13. ศศช. บ้านน้าจูน

หมู่ 4 บ้าน - ตาบลบ่อเกลือเหนือ อาเภอบ่อเกลือ

1

14. ศศช. บ้านห้วยป๋อ

หมู่ 8 บ้านห้วยป๋อ ต. บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ

1

15. ศศช. บ้านห้วยขาบ

หมู่ 7 ตาบลบ่อเกลือเหนือ อาเภอบ่อเกลือ

1

16. ศศช. บ้านเด่น

หมู่ 1 ตาบลบ่อเกลือเหนือ อาเภอบ่อเกลือ

1

17. ศศช. บ้านห้วยโทน

หมู่ 2 บ้านห้วยโทน ตาบลดงพญา อาเภอบ่อเกลือ

1

18. ศศช. บ้านป่าก่า

หมู่ 5 บ้านป่ากา ตาบลดงพญา อาเภอบ่อเกลือ

1

19. ศศช. บ้านขุนน้าจอน

หมู่ 5 บ้านขุนน้าจอน ตาบลดงพญา อาเภอบ่อเกลือ

1

20. ศศช. บ้านน้าแคะ

หมู่ 4ตาบลดงพญา อาเภอบ่อเกลือ

1

21. ศศช. บ้านห้วยหมี

หมู่ 6 บ้านน้าแคะ ตาบลดงพญา อาเภอบ่อเกลือ

1

22. ศศช. บ้านห้วยลั๊วะ

หมู่ 5 บ้านห้วยลั๊วะ ตาบลดงพญา อาเภอบ่อเกลือ

1

23. ศศช. บ้านบวกอุ้ม

หมู่ 14 บ้านบวกอุ้ม ตาบลขุนน่าน อาเภอเฉลิมพระเกียรติ

1

24. ศศช. บ้านปู่ดู่

หมู่ 9 บ้านปู่ดู ตาบลขุนน่าน อาเภอเฉลิมพระเกียรติ

1

25. ศศช. บ้านสะจุก

หมู่ 7 บ้านสะจุก ตาบลขุนน่าน อาเภอเฉลิมพระเกียรติ

1

26. ศศช. บ้านห้วยปูด

หมู่ 9 บ้านห้วยปูด ต. ขุนน่าน อ. เฉลิมพระเกียรติ

1

27. ศศช. บ้านสะเกี้ยง

หมู่ 8 บ้านสะเกี้ยง ต. ขุนน่าน อ. เฉลิมพระเกียรติ

1

28. ศศช. บ้านน้ารีพัฒนา

หมู่ 12 บ้านน้ารีพัฒนา ต. ขุนน่าน อ. เฉลิมพระเกียรติ

1

29. ศศช. บ้านกิ่วจันทร์

หมู่ 10 บ้านกิ่วจันทร์ ต. ขุนน่าน อ. เฉลิมพระเกียรติ

1

30. ศศช. บ้านห้วยเต๋ย

หมู่ 15 บ้านห้วยเต๋อ ต. ขุนน่าน อ. เฉลิมพระเกียรติ

1

31. ศศช. บ้านเปียงก่อ

หมู่ 2 บ้านเปียก่อ ต. ขุนน่าน อ. เฉลิมพระเกียรติ

1

32. ศศช.บ้านบวกหญ้า

หมู่ 3 ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ

33. ศศช. บ้านห้วยลู่

หมู่ 5 ต.สะเอียน อ.เมือง

34. ศศช.ภูฟ้า

หมู่ 3 ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ

1. โรงเรียน ตชด. เบ็ตตี้ดเู มน

หมู่ 3 บ้านปางพริกใต้ ต. ผาช้างน้อย อ. ปง

2. โรงเรียน ศกร.ตชด.บ้านห้วยปุ้ม

อ.เชียงคา

โรงเรียน สพฐ. บ้านท่าวะ

หมู่ 8 บ้านท่าวะ ต. สะเอียบ อ. สอง

หมายเหตุ

สรุป

ปี 63

3

2

กก. ตชด. ที่ 32

ตชด.2
ปี 63
สพฐ.1
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จังหวัด
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สถานที่ตั้ง

ชื่อโรงเรียน

สังกัด

หมายเหตุ

สรุป

ตชด.12
สพฐ 5

1. โรงเรียน ตชด. เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4

หมู่ 4 บ้านหัวแม่คา ต. แม่สลองใน อ. แม่ฟ้าหลวง

2

กก. ตชด. ที่ 32

2. โรงเรียน ตชด. เทคนิคดุสติ

หมู่ 1 บ้านลีซอ ต. ห้วยชมภู อ. เมือง

2

กก. ตชด. ที่ 32

3. โรงเรียน ตชด. ชนัตถ์ปิยะอุย

หมู่ 3 บ้านเจดีย์ทอง ต. ปอ อ. เวียงแก่น

3

กก. ตชด. ที่ 32

4. โรงเรียน ตชด. สังวาลย์วิท 8

หมู่ 10 บ้านจะลอ ต. แม่ฟ้าหลวง อ. แม่ฟ้าหลวง

1

กก. ตชด. ที่ 32

5. โรงเรียน ตชด. บ้านดอยล้าน

หมู่ 4 บ้านดอยล้าน ต. วาวี อ. แม่สรวย

2

กก. ตชด. ที่ 32

6. โรงเรียน ตชด. บารุงที่ 112

หมู่ 21 บ้านโป่งไฮ ต. แม่สลองใน อ. แม่ฟ้าหลวง

2

กก. ตชด. ที่ 32

7. โรงเรียน ตชด. อาชีวศึกษาเชียงราย – พะเยา

หมู่ 6 บ้านกิ่วกาญจน์ ต. ริมโขง อ. เชียงของ

3

กก. ตชด. ที่ 32

8.โรงเรียน ตชด. ททท. เฉลิมพระเกียตริการท่าอากาศยานฯ

หมู่ 20 บ้านนาโต่ ต. แม่สลองใน อ. แม่ฟ้าหลวง

2

กก. ตชด. ที่ 32

9. ห้องเรียน ศกร.ตชด สาขาบ้านห้วยกุ๊ก

หมู่ 20 บ้านห้วยกุ๊ก ต. ปอ อ. เวียงแก่น

2

10. โรงเรียน กศร. ตชด. บ้านฟ้าไทยงาม

หมู่ 13 บ้านฟ้าไทยงาม ต. ปอ อ. เวียงแก่ง

1

11. โรงเรียน ศกร.ตชด.อินทรีย์อาสา (บ้านห้วยน้ากืน)

หมู่ 4 ต.วาวี อ.แม่สรวย

12 โรงเรียน ศกร.ตชด.บ้านจะนู

หมู่ที่ 8 ต.ห้วยชมภู อ.เมือง

1. โรงเรียน ตชด. บ้านนาโต่ (วปรอ. 344 อุปถัมภ์)

หมู่ 20 บ้านนาโต่ ต. แม่สลองใน อ. แม่ฟ้าหลวง

2

โอนเข้า สพฐ. ปี 56

2. โรงเรียน ตชด. สมถวิลจินตมัย

หมู่ 2 บ้านห้วยแล้ง ต. ท่าข้าม อ. เวียงแก่น

3

โอนเข้า สพฐ. ปี 53

3. โรงเรียน ตชด. เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 (ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์)

หมู่ 1 บ้านหินแตก ต. แม่สลองใน อ. แม่ฟ้าหลวง

3

โอนไป สพฐ.

4.โรงเรียน ตชด. บารุงที่ 87

หมู่ 3 บ้านอาคู่ ต. เทอดไทย อ. แม่ฟ้าหลวง

2

โอนเข้า สพฐ. ปี 53

5โรงเรียน ตชด. ศรีสมวงศ์

หมู่ 11 บ้านสามัคคีเก่า ต. แม่ฟ้าหลวง อ. แม่ฟ้าหลวง

2

แม่ฮ่องสอน

1. โรงเรียน ตชด. บ้านแม่ลางิ้ว

หมู่ 12 บ้านแม่ลางิ้ว ต. แม่ลางิ้ว อ. แม่ลาน้อย

2

กก. ตชด. ที่ 33

2. โรงเรียน ตชด. ชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2

หมู่ 5 บ้านปุงยาม ต. นาปู่ป้อม อ. ปางมะผ้า

2

กก. ตชด. ที่ 33

3. โรงเรียน ตชด. ชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปะไทยนุสรณ์ 1

หมู่ 2 บ้านแสนคาลือ ต. ถ้าลอด อ. ปางมะผ้า

2

กก. ตชด. ที่ 33

4. โรงเรียน ศกร. ตชด.บ้านโตแฮ

หมู่ 5 บ้านโตแฮ ต. แม่สามแลบ อ. สบเมย

1

กก. ตชด. ที่ 33

5. โรงเรียน ตชด.บ้านตุน (ชมรม 9 สมาคมจีน)

หมู่ 4 บ้านตุน ต. ห้วยห้อม อ. แม่ลาน้อย

2

กก. ตชด. ที่ 33

6. โรงเรียน ศกร. ตชด.บ้านปอหมื้อ

หมู่ 9 ต. แม่คง อ. แม่สะเรียง บ้านปอหมื่น

1

กก. ตชด. ที่ 33

7. โรงเรียน ตชด. 905 (บ้านจอปร่าคี)

หมู่ 9 ต. แม่คง อ. แม่สะเรียง บ้านจอป่าวคี

1

กก. ตชด. ที่ 33

8. โรงเรียน ศกร. ตชด. บ้านโกแประ

หมู่ 9 ต. แม่คง อ. แม่สะเรียง บ้านโกแประ

1

กก. ตชด. ที่ 33

9. โรงเรียน ศกร. ตชด. บ้านดอยแสง

หมู่ 13 บ้านดอยแสง ต. ปางหมู อ. เมือง

1

กก.ตชด. ที่ 33

10. โรงเรียน ศกร. ตชด. บ้านน้าบ่อสะเป่

หมู่ 3 บ้านน้าบ่อสะเป่ ต. สบป่อง อ. ปางมะผ้า

1

กก. ตชด. ที่ 33

11. โรงเรียน ศกร. ตชด. บ้านแม่เหลอ

หมู่ 2 บ้านแม่เหลอ ต. เสาหิน อ. แม่สะเรียง

1

กก.ตชด. ที่ 33

12. โรงเรียน ศกร. ตชด. บ้านวาทู

หมู่ 3 บ้านวาทู ต. เสาหิน อ. แม่สะเรียง

1

กก.ตชด. ที่ 33

13.โรงเรียน ศกร. ตชด. ห้วยโป่งเลา

หมู่ 4 ห้วยโป่งเลา ต. แม่กิ๊ อ. ขุนยวม

1

กก.ตชด. ที่ 33

14.โรงเรียน ศกร.ตชด.บ้านห้วยมะโอ

ม.2 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย

ปี 59

15.โรงเรียน ศกร.ตชด.บารุงที่ 114

ม. 4 บ้านปายสองแง่ ต.เวียงเหนือ อ.ปาย

ปี 60

16.โรงเรียนศกร.ตชด. พล.เอกอรชุน พิบูลนครินทร์

ม. 9 บ้านลุกข้าวหลาม ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า

ปี60

1. ห้องเรียนสาขาจอซิเดอใต้ (รร.บ้านจอซิเดอเหนือ)

หมู่ 4 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง

2.โรงเรียนบ้านโพซอ

หมู่ 5 ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง

3. ห้องเรียนสาขาอูหลู่ (รร.บ้านโพซอ)

หมู่ 7 ต. แม่คง อ. แม่สะเรียง

กก.ตชด. ที่ 32
ปี 58
เพิ่มปี 60

สพฐ
1

เข้าโครงการปี 52

ตชด.16
สพฐ.19
กศน.9

เพิ่ม ปี 62
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4. โรงเรียนบ้านผาเยอ

หมู่ 2 ต. กองก๋อย อ. สบเมย

5. ห้องเรียนสาขาผาเยอน้อย (รร.บ้านผาเยอ)

หมู่ 2 ต.กองก๋อย อ.สบเมย

6. โรงเรียนบ้านแม่หลุย

หมู่ 4 ต. แม่สวด อ. สบเมย

7.ห้องเรียนสาขาแม่หลุยน้อย (รร.บ้านแม่หลุย)

หมู่ 4 ต.แม่สวด อ.สบเมย

8.ล่องแพวิทยา

หมู่ 10 ต.แม่สวด อ.สบเมย

9.โรงเรียนแม่แคะ

หมู่ 3 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย

10.ห้องเรียนสาขาแม่แคะน้อย (รร.บ้านแม่แคะ)

หมู่ 3 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย

11.โรงเรียนบ้านเลโคะ

หมู่ 1 ต.สบเมย อ.สบเมย

12.โรงเรียนสบเมยวิทยาคม

หมู่ 3 ต.แม่คะตวน อ.สบเมย

13.โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์

สังกัด

หมายเหตุ

1

เข้าโครงการปี 52

1

เข้าโครงการปี 52

1

เข้าโครงการปี 52

สรุป

สพฐ

เพิ่ม ปี 62

หมู่ 9 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย

สพฐ

ปี 63

14.โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม

หมู่ 1 ต.กองก๋อย อ.สบเมย

สพฐ

เพิ่ม ปี 62

15.โรงเรียนขุนยวมวิทยาคม

หมู่ 1 ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม

สพฐ

เพิ่ม ปี 62

16.โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์

หมู่ 1 ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า

สพฐ

เพิ่ม ปี 62

17.โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"

หมู่ 1 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง

สพฐ

เพิ่ม ปี 62

18.โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์

ต.จองคา อ.เมือง

สพฐ

เพิ่ม ปี 62

19.โรงเรียนปายวิทยาคาร

ต.เวียงใต้ อ.ปาย

สพฐ

เพิ่ม ปี 62

1. ศศช. บ้านแม่ปะกลาง

หมู่ 2 ตาบลแม่สวด อาเภอสบเมย

1

เข้าร่วมโครงการ ปี 52

2. ศศช. บ้านจอลือใต้

หมู่ 4 ตาบลแม่สวด อาเภอสบเมย

1

“

3. ศศช. บ้านแม่แพน้อย

หมู่ 11 ต. แม่สวด อ. สบเมย

1

“

4. ศศช. บ้านจอลือเหนือ

หมู่ 4 ต. แม่สวด อ. สบเมย

1

“

5. ศศช. บ้านผาอันใต้

หมู่ 9 ต. กองก๋อย อ. สบเมย

1

“

6. ศศช. บ้านห้วยเกี๋ยงน้อย

หมู่ 4 ต. กองก๋อย อ. สบเมย

1

“

7. ศศช. บ้านแม่คี๊

หมู่ 5 ต. แม่คง อ. แม่สะเรียง

1

“

8. ศศช. บ้านกองสุม

หมู่ 6 ต. แม่คง อ. แม่สะเรียง

1

“

9. ศศช. บ้านห้วยเฮียะ

หมู่ 4 ต. แม่คง อ. แม่สะเรียง

1

"

1. โรงเรียน ตชด. ทุตยิ ะโพธิ์อนุสรณ์

หมู่ 12 บ้านจะนะ ต. แม่อาย อ. แม่อาย

2

กก. ตชด. ที่ 33

2. โรงเรียน ตชด. บ้านแม่ลอง

หมู่ 3 บ้านแม่ลอง ต. บ้านทับ อ. แม่แจ่ม

2

กก. ตชด. ที่ 33

3. โรงเรียน ตชด. เฉลิมพระเกียรติฯ

หมู่ 2 บ้านแกน้อย ต. เมืองนะ อ. เชียงดาว

2

กก. ตชด. ที่ 33

4. โรงเรียน ตชด. อาโอยาม่า

หมู่ 11 บ้านดอยป่าคา ต. ม่อนปิ่น อ. ฝาง

2

กก. ตชด. ที่ 33

5. โรงเรียน ตชด. เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2

หมู่ 6 บ้านแม่ละงอง ตาบลน้าแพร่ อาเภอพร้าว

3

6. โรงเรียน ตชด. บ้านหนองแขม

หมู่ 11 บ้านหนองแขม ตาบลเมืองนะ อาเภอเชียงดาว

2

7. โรงเรียน ตชด. บ้านใหม่พัฒนาสันติ

หมู่ 14 บ้านใหม่พัฒนาสันติ ต. แม่นาจร อ. แม่แจ่ม

3

กก. ตชด. ที่ 33

8 โรงเรียน ตชด. ไลออนส์มหาจักร 9

หมู่ 7 บ้านป่าข้าวหลาม ต. กื้ดช้าง อ. แม่แตง

2

กก. ตชด. ที่ 33

9. โรงเรียน ตชด. เฮียงไทยธารงค์

หมู่ 15 บ้านปู่หมื่นใน ต. แม่สาว อ. แม่อาย

2

กก. ตชด. ที่ 33

ตชด.16
สพฐ.12
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สถานที่ตั้ง

ชื่อโรงเรียน

สังกัด

หมายเหตุ
กก. ตชด. ที่ 33

สรุป

10. โรงเรียน ตชด. เบญจมะ 1

หมู่ 6 บ้านสามหมื่น ต. เมืองแหง อ. เวียงแหง

2

11. โรงเรียน ตชด. ท่านผู้หญิงประไพศิวะโกเศศ

หมู่ 12 บ้านผาแดง ต. สบโขง อ. อมก๋อย

1

12. โรงเรียน ตชด. รางวัลอินทิราคานที

หมู่ 11 บ้านพะกะเซ ต. แม่ตื่น อ. อมก๋อย

1

13. ศกร.ตชด.บางกอกเฃฟแชร์รินี้ (แม่หลองใต้)

ม. 1 ต.สบโขง อ.อมก๋อย

14. ศกร. บ้านแม่มุใน

หมู่.4 บ้านแม่มุใน ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม

เพิ่มปี 60

15. ศกร.บ้านแม่ขอ

หมู่.11 บ้านแม่ขอ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม

เพิ่มปี 60

16.โรงเรียน ศกร.ตชด.บ้านนามะอื้น (บริษัท ซีเค พาวเวอร์ฯ)

หมู่ 12 ต.แม่อาย อ.แม่อาย

1.โรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์

หมู่ 19 บ้านห้วยหอย ต. แม่วิน อ. แม่วาง

1

2. โรงเรียนบ้านบ้านห่างหลวง

หมู่ 12 บ้านห่างหลวง ต. นาเกียน อ. อมก๋อย

1

3. โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม

หมู่ 1 ต. อมก๋อย อ. อมก๋อย

3

4. โรงเรียนรัปปาปอร์ต (ตชด.บารุงที่92)

หมู่ 8 บ้านป่าเกี๊ยะใน ต. บ่อแก้ว อ. สะเมิง

3

5.โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2

หมู่ 2 ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน

6.โรงเรียนพัฒนาต้นน้าที่ 5 ขุนวาง

หมู่ 17 ต.แม่วิน อ.แม่วาง

7.โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด

หมู่ 9 ต.แม่ศกึ อ.แม่แจ่ม

8.โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม

หมู่ 2 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย

9.โรงเรียนสองแคววิทยาคม

หมู่ 14 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ

10.โรงเรียนสันติสขุ

หมู่ 6 ต.สันติสขุ อ.ดอยหล่อ

11.โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย

หมู่ 2 ต.ออนกลาง อ.แม่ออน

12.โรงเรียนแม่แจ่ม

หมู่ 1 12 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม

1. ศศช. บ้านโป่งขนุน

หมู่ 15 ตาบลแม่ศกึ อาเภอแม่แจ่ม

1

2. ศศช. บ้านสบแม่สะต๊อบ

หมู่ 13 ตาบลแม่ศกึ อาเภอแม่แจ่ม

1

3. ศศช. บ้านสบจอก

หมู่ 10 ตาบลแม่ศกึ อาเภอแม่แจ่ม

1

4. ศศช. บ้านห้วยทรายเหลือง

หมู่ 3 ตาบลแม่ศกึ อาเภอแม่แจ่ม

1

5. ศศช. บ้านสะมอจาบน

หมู่ 4 ตาบลแม่ศกึ อาเภอแม่แจ่ม

1

6. ศศช. บ้านสะมอจาล่าง

หมู่ 4 ตาบลแม่ศกึ อาเภอแม่แจ่ม

1

7. ศศช. บ้านขุมแม่นาย

หมู่ 14 ตาบลแม่ศกึ อาเภอแม่แจ่ม

1

8. ศศช. บ้านแม่นิงใน

หมู่ 15 ตาบลแม่ศกึ อาเภอแม่แจ่ม

1

9. ศศช. บ้านแม่นิงกลาง

หมู่ 15 ตาบลแม่ศกึ อาเภอแม่แจ่ม

1

10. ศศช. บ้านนาฮ่องใต้

หมู่ 10 ตาบลแม่ศกึ อาเภอแม่แจ่ม

1

11. ศศช. บ้านสันปูเลย

หมู่ 11 ตาบลปางหินฝน อาเภอแม่แจ่ม

1

12. ศศช. บ้านแม่จุมสาม

หมู่ 14 ตาบลแม่ศกึ อาเภอแม่แจ่ม

1

13. ศศช. บ้านโป่งสะแยน

หมู่ 1 ตาบลแม่นาจร อาเภอแม่แจ่ม

1

14. ศศช. บ้านสบผาหลวง

หมู่ 13 ตาบลแม่นาจร อาเภอแม่แจ่ม

1

15. ศศช. บ้านแม่ปิคี

หมู่ 3 ตาบลปางหินฝน อาเภอแม่แจ่ม

1

ปี 59
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16. ศศช. บ้านแม่แฮใน

หมู่ 3 ตาบลปางหินฝน อาเภอแม่แจ่ม

1

17. ศศช. บ้านแม่ขอมใต้

หมู่ 1 ตาบลปางหินฝน อาเภอแม่แจ่ม

1

18. ศศช. บ้านเซโดซา

หมู่ 9 ตาบลปางหินฝน อาเภอแม่แจ่ม

1

19. ศศช. บ้านมืดหลอง

หมู่ 2 ตาบลบ้านทับ อาเภอแม่แจ่ม

1

20. ศศช. บ้านกองบอด

หมู่ 11 ตาบลปางหินฝน อาเภอแม่แจ่ม

1

21. ศศช. บ้านแม่แอบ

หมู่ 7 ตาบลบ้านทับ อาเภอแม่แจ่ม

1

22. ศศช. บ้านแม่ป๊อก

หมู่ 4 ตาบลบ้านทับ อาเภอแม่แจ่ม

1

23. ศศช. บ้านกิ่วสะแวกเก่า

หมู่ 9 ตาบลบ้านทับ อาเภอแม่แจ่ม

1

24. ศศช.บ้านกิ่วสะแวกใหม่

หมู่ 9 ตาบลบ้านทับ อาเภอแม่แจ่ม

1

25. ศศช. บ้านกิ่วสะแวกใต้

หมู่ 11 ตาบลบ้านทับ อาเภอแม่แจ่ม

1

26. ศศช. มูเซอหลังเมือง

หมู่ 5 บ้านมูเซอหลังเมือง ต. ม่อนจอง อ. อมก๋อย

1

27. ศศช.บ้านห้วยหวาย

หมู่ 4 ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม

1

28.. ศศช. บ้านเคาะท่า

หมู่ 7 ตาบลบ้านทับ อาเภอแม่แจ่ม

1

29. ศศช. บ้านอมแรด

หมู่ 8 ตาบลบ้านทับ อาเภอแม่แจ่ม

1

30. ศศช. บ้านถวน

หมู่ 10 ตาบลบ้านทับ อาเภอแม่แจ่ม

1

31. ศศช. บ้านห้วยวอก

หมู่ 3 ตาบลบ้านทับ อาเภอแม่แจ่ม

1

32. ศศช. บ้านอมสูง

หมู่ 11 ตาบลบ้านทับ อาเภอแม่แจ่ม

1

33. ศศช. บ้านขี้มูกน้อย

หมู่ 1 ตาบลบ้านทับ อาเภอแม่แจ่ม

1

34. ศศช. บ้านแม่แอบใน

หมู่ 7 ตาบลบ้านทับ อาเภอแม่แจ่ม

1

35. ศศช. บ้านสามสบบน

หมู่ 1 ตาบลท่าผา อาเภอแม่แจ่ม

1

36. ศศช. บ้านป่ากล้วย

หมู่ 1 ตาบลท่าผา อาเภอแม่แจ่ม

1

37. ศศช. บ้านโป่งขาว

หมู่ 6 ตาบลบ้านจันทร์ อาเภอกัลยานีวัฒนา

1

38. ศศช. บ้านแม่ผาปู

หมู่ 1 ตาบลแม่แดด อาเภอกัลยานีวัฒนา

1

39. ศศช. บ้านโป๊กกะโหล้ง

หมู่ 1 ตาบลแม่แดด อาเภอกัลยานีวัฒนา

1

40. ศศช.บ้านเสาแดง

หมู่ 7 ตาบลแจ่มหลวง อาเภอกัลยานีวัฒนา

1

41. ศศช. บ้านกองบอดใต้

หมู่ 11 ตาบลปางหินฝน อาเภอแม่แจ่ม

1

42. ศศช. บ้านสงินเหนือ

หมู่ 13 ตาบลนาเกียน อาเภออมก๋อย

1

43. ศศช. บ้านอูตมู ใต้

หมู่ 6 ตาบลนาเกียน อาเภออมก๋อย

1

44. ศศช. บ้านทังที

หมู่ 20 ตาบลนาเกียน อาเภออมก๋อย

1

45. ศศช. บ้านก๋องป๋อใต้

หมู่ 8 ตาบลนาเกียน อาเภออมก๋อย

1

46. ศศช. บ้านพลั่งแท

หมู่ 12 ตาบลนาเกียน อาเภออมก๋อย

1

47. ศศช. บ้านทูจอง

หมู่ 8 ตาบลนาเกียน อาเภออมก๋อย

1

48. ศศช. บ้านแม่ลอกเหนือ

หมู่ 8 ตาบลนาเกียน อาเภออมก๋อย

1

49. ศศช. บ้านก๋องป๋อเหนือ

หมู่ 20 ตาบลนาเกียน อาเภออมก๋อย

1

หมายเหตุ

สรุป
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50. ศศช. บ้านสงินกลาง

หมู่ 13 ตาบลนาเกียน อาเภออมก๋อย

1

51. ศศช. บ้านสงินนุปอย

หมู่ 13 ตาบลนาเกียน อาเภออมก๋อย

1

52. ศศช. บ้านหนองอึ่งใต้

หมู่ 7 ตาบลนาเกียน อาเภออมก๋อย

1

53. ศศช. บ้านหนองอึ่งเหนือ

หมู่ 19 ตาบลนาเกียน อาเภออมก๋อย

1

54. ศศช. บ้านห้วยบง

หมู่ 14 ตาบลนาเกียน อาเภออมก๋อย

1

55. ศศช. บ้านผีปานใต้

หมู่ 10 ตาบลนาเกียน อาเภออมก๋อย

1

56. ศศช. บ้านห้วยครั่ง

หมู่ 5 ตาบลนาเกียน อาเภออมก๋อย

1

57. ศศช. บ้านทิกะเย

หมู่ 10 ตาบลนาเกียน อาเภออมก๋อย

1

58. ศศช. บ้านห้วยบง

หมู่ 19 ตาบลนาเกียน อาเภออมก๋อย

1

59. ศศช. บ้านกองดา

หมู่ 14 ตาบลนาเกียน อาเภออมก๋อย

1

60. ศศช. แม่สอเหนือ

หมู่ 17 ตาบลนาเกียน อาเภออมก๋อย

1

61. ศศช. บ้านแม่สอใต้

หมู่ 17 ตาบลนาเกียน อาเภออมก๋อย

1

62. ศศช. บ้านมะหินหลวง

หมู่ 21 ตาบลนาเกียน อาเภออมก๋อย

1

63. ศศช. บ้านทีเนอะ

หมู่ 21 ตาบลนาเกียน อาเภออมก๋อย

1

64. ศศช. บ้านทีลอง

หมู่ 16 ตาบลนาเกียน อาเภออมก๋อย

1

65. ศศช. บ้านศาลาเท

หมู่ 15 ตาบลนาเกียน อาเภออมก๋อย

1

66. ศศช. บ้านแม่เกิบ

หมู่ 15 ตาบลนาเกียน อาเภออมก๋อย

1

67. ศศช. บ้านแม่ฮองกลาง

หมู่ 1 ตาบลนาเกียน อาเภออมก๋อย

1

68. ศศช. บ้านแม่ฮองใต้

หมู่ 1 ตาบลนาเกียน อาเภออมก๋อย

1

69. ศศช. บ้านห้วยหวาย

หมู่ 1 บ้านทับ ตาบลนาเกียน อาเภออมก๋อย

1

70. ศศช. บ้านแม่ลง

หมู่ 9 ตาบลนาเกียน อาเภออมก๋อย

1

71. ศศช. บ้านห้วยลอก

หมู่ 18 ตาบลนาเกียน อาเภออมก๋อย

1

72. ศศช. บ้านห้วยกว้าง

หมู่ 7 ตาบลนาเกียน อาเภออมก๋อย

1

73. ศศช. บ้านห้วยส้ม

หมู่ 9 ตาบลนาเกียน อาเภออมก๋อย

1

74. ศศช. บ้านสงินใต้

หมู่ 13 ตาบลนาเกียน อาเภออมก๋อย

1

75. ศศช. บ้านกองแนะ

หมู่ 9 ตาบลนาเกียน อาเภออมก๋อย

1

76. ศศช. บ้านหม่าโอโจ

หมู่ 11 ตาบลแม่ตื่น อาเภออมก๋อย

1

77. ศศช. บ้านหัวโล๊ะ

หมู่ 11 ตาบลแม่ตื่น อาเภออมก๋อย

1

78. ศศช. บ้านเคอะกะชอเด

หมู่ 11 ตาบลแม่ตื่น อาเภออมก๋อย

1

79. ศศช. บ้านเดะปือเซทะ

หมู่ 11 ตาบลแม่ตื่น อาเภออมก๋อย

1

80. ศศช. บ้านปรอโก

หมู่ 11 ตาบลแม่ตื่น อาเภออมก๋อย

1

81. ศศช. บ้านห้วยโป่ง

หมู่ 15 ตาบลแม่ตื่น อาเภออมก๋อย

1

82. ศศช. บ้านขุนแม่ตื่นน้อย

หมู่ 6 ตาบลแม่ตื่น อาเภออมก๋อย

1

83. ศศช. บ้านปิพอ

หมู่ 6 ตาบลแม่ตื่น อาเภออมก๋อย

1

หมายเหตุ

สรุป
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84. ศศช. บ้านขุนตื่นใหม่

หมู่ 6 ตาบลแม่ตื่น อาเภออมก๋อย

1

85. ศศช. บ้านเลอะกรา

หมู่ 15 ตาบลแม่ตื่น อาเภออมก๋อย

1

86. ศศช. ทะโกรเด

หมู่ 15 ตาบลแม่ตื่น อาเภออมก๋อย

1

87. ศศช. บ้านบราโก

หมู่ 15 ตาบลแม่ตื่น อาเภออมก๋อย

1

88. ศศช. บ้านซอแอ๊ะ

หมู่ 12 ตาบลแม่ตื่น อาเภออมก๋อย

1

89. ศศช. บ้านใหม่ทอง

หมู่ 12 ตาบลแม่ตื่น อาเภออมก๋อย

1

90. ศศช. บ้านห้วยยาบ

หมู่ 8 ตาบลแม่ตื่น อาเภออมก๋อย

1

91. ศศช. บ้านห้วยขนุน

หมู่ 8 ตาบลแม่ตื่น อาเภออมก๋อย

1

92. ศศช. บ้านแม่ระอานอก

หมู่ 10 ตาบลแม่ตื่น อาเภออมก๋อย

1

93. ศศช. บ้านจกปก

หมู่ 10 ตาบลแม่ตื่น อาเภออมก๋อย

1

94. ศศช. บ้านห้วยไก่ป่า

หมู่ 14 ตาบลแม่ตื่น อาเภออมก๋อย

1

95. ศศช. บ้านแม่ระอาใน

หมู่ 9 ตาบลแม่ตื่น อาเภออมก๋อย

1

96. ศศช. บ้านลูกูคู

หมู่ 9 ตาบลแม่ตื่น อาเภออมก๋อย

1

97. ศศช. บ้านฉุ้ยมอ

หมู่ 9 ตาบลแม่ตื่น อาเภออมก๋อย

1

98. ศศช. บ้านกลับป่าข่า

หมู่ 17 ตาบลยางเปียง อาเภออมก๋อย

1

99. ศศช. บ้านห้วยแห้ง

หมู่ 17 ตาบลยางเปียง อาเภออมก๋อย

1

100. ศศช. บ้านห้วยปูหลวง

หมู่ 4 ตาบลยางเปียง อาเภออมก๋อย

1

101. ศศช. บ้านห้วยปูน้อย

หมู่ 4 ตาบลยางเปียง อาเภออมก๋อย

1

102. ศศช. บ้านแม่แฮน้อย

หมู่ 14 ตาบลยางเปียง อาเภออมก๋อย

1

103. ศศช. บ้านแม่แฮหลวง

หมู่ 14 ตาบลยางเปียง อาเภออมก๋อย

1

104. ศศช. บ้านปิตคุ ี

หมู่ 11 ตาบลยางเปียง อาเภออมก๋อย

1

105. ศศช. บ้านขุนสอง

หมู่ 12 ตาบลยางเปียง อาเภออมก๋อย

1

106. ศศช. บ้านขุนหาด

หมู่ 15 ตาบลยางเปียง อาเภออมก๋อย

1

107. ศศช. บ้านเมโลเด

หมู่ 10 ตาบลสบโขง อาเภออมก๋อย

1

108. ศศช. บ้านทีเลอเปอคี

หมู่ 10 ตาบลสบโขง อาเภออมก๋อย

1

109. ศศช. มอโพทะ

หมู่ 9 บ้านมอโพทะ ตาบลสบโขง อาเภออมก๋อย

1

110. ศศช. บ้านเคเนจือคี

หมู่ 10 ตาบลสบโขง อาเภออมก๋อย

1

111. ศศช.บ้านขุนอมแฮดใน

หมู่ 5 ตาบลสบโขง อาเภออมก๋อย

1

112. ศศช. บ้านขุนอมแฮดนอก

หมู่ 5 ตาบลสบโขง อาเภออมก๋อย

1

113. ศศช. บ้านอูแจะ

หมู่ 6 ตาบลสบโขง อาเภออมก๋อย

1

114. ศศช. บ้านราชา

หมู่ 11 ตาบลสบโขง อาเภออมก๋อย

1

115. ศศช. บ้านพะเบี้ยว

หมู่ 11 บ้านพะเบี้ยว ตาบลสบโขง อาเภออมก๋อย

1

116. ศศช. บ้านห้วยน้าผึ้ง

หมู่ 12 ตาบลสบโขง อาเภออมก๋อย

1

117. ศศช. บ้านมอคี

หมู่ 11 ตาบลสบโขง อาเภออมก๋อย

1

หมายเหตุ

สรุป

เพิ่ม ปี 60

รายชือ่ สถานศึกษาในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ประจาปีงบประมาณ 2564
ที่

47
48

จังหวัด

เพชรบูรณ์
พิษณุโลก

ชื่อโรงเรียน

สถานที่ตั้ง

สังกัด

118. ศศช. บ้านห้วยแห้ง

หมู่ 6 ตาบลสบโขง อาเภออมก๋อย

1

119. ศศช. บ้านแม่หลองใต้

หมู่ 1 ตาบลสบโขง อาเภออมก๋อย

1

120. ศศช. บ้านครอทะ

หมู่ 1 ตาบลสบโขง อาเภออมก๋อย

1

121. ศศช. บ้านโอโลคีบน

หมู่ 10 ตาบลสบโขง อาเภออมก๋อย

1

122. ศศช. บ้านโอโลคีลา่ ง

หมู่ 10 ตาบลสบโขง อาเภออมก๋อย

1

123. ศศช. ทีทอทะ

หมู่ 1 ตาบลสบโขง อาเภออมก๋อย

1

124. ศศช. ห้วยยาว

หมู่ 7 ตาบลสบโขง อาเภออมก๋อย

1

125. ศศช. ตะกอคะ

หมู่ 8 ตาบลสบโขง อาเภออมก๋อย

1

126. ศศช. บ้านมอโพทะ

หมู่ 9 ตาบลสบโขง อาเภออมก๋อย

1

127. ศศช. สะเรเดคี

หมู่ 9 ตาบลสบโขง อาเภออมก๋อย

1

128. ศศช. วาเมทะ

หมู่ 9 ตาบลสบโขง อาเภออมก๋อย

1

129. ศศช. ทีพะแหล่

หมู่ 9 ตาบลสบโขง อาเภออมก๋อย

1

130. ศศช. บ้านพะอัน

หมู่ 5 ตาบลสบโขง อาเภออมก๋อย

1

131. ศศช. บ้านผาแดง

หมู่ 12 ตาบลอมก๋อย อาเภออมก๋อย

1

132. ศศช. บ้านรังบี้

หมู่ 15 ตาบลอมก๋อย อาเภออมก๋อย

1

133. ศศช. บ้านห้วยจิโน

หมู่ 16 ตาบลอมก๋อย อาเภออมก๋อย

1

134. ศศช.บ้านแม่ระมีดหลวง

หมู่ 17 ตาบลอมก๋อย อาเภออมก๋อย

1

135. ศศช.บ้านแม่ระมีดน้อย

หมู่ 17 ตาบลอมก๋อย อาเภออมก๋อย

1

136. ศศช. บ้านยองแหละ

หมู่ 15 ตาบลอมก๋อย อาเภออมก๋อย

1

137. ศศช.บ้านห้วยตองสาด

หมู่ 2 ตาบลสบโขง อาเภออมก๋อย

1

138. ศศช. บ้านจือทะ

หมู่ 10 ตาบลสบโขง อาเภออมก๋อย

1

139. ศศช. บ้านตองหลวง

หมู่ 6 ตาบลยางเปียง อาเภออมก๋อย

1

140. ศศช. เลอะตอ

หมู่ 12 ต. แม่ตื่น อ. อมก๋อย

1

141. ศศช. บ้านห้วยตองน้อย

หมู่ 6 บ้าน - ตาบลยางเปียง อาเภออมก๋อย

1

142. ศศช. บ้านแมะแตะหละกุย

หมู่ 6 บ้าน บ้านแมะแตะแหละกุย ตาบลแม่ตื่น อ. อมก๋อย

1

143. ศศช. บ้านห้วยหว้างใหม่

หมู่ 7 บ้านห้วยหว้างใหม่ ตาบลนาเกียน อ. อมก๋อย

1

144. ศศช. บ้านแม่ละเอาะ

หมู่ 15 บ้านแม่ละเอาะ ตาบลนาเกียน อ. อมก๋อย

1

145. ศศช. บ้านสงินใหม่

หมู่ 13 บ้านสงินใหม่ ตาบลนาเกียน อ. อมก๋อย

1

146. ศศช. บ้านยะลิกุย

หมู่ 13 บ้านยะลิกุย ตาบลแม่ตื่น อ. อมก๋อย

1

147. ศศช. บ้านเหล่าปลาทู

หมู่ 11 บ้านเหล่าปลาทู ตาบลยางเปียง อ. อมก๋อย

1

148. ศศช. บ้านผาผึ้ง

หมู่ 6 บ้านผาผึ้ง ตาบลสบโขง อ. อมก๋อย

1

149. ศศช. บ้านปริโก

หมู่ 8 บ้านปริโก ตาบลสบโขง อ. อมก๋อย

1

1. โรงเรียน ตชด. บ้านโป่งตะแบก

หมู่ 10 บ้านโป่งตะแบก ต. พุทธบาท อ. ชนแดน

✓

1. โรงเรียน ตชด. อาทรอุทิศ

หมู่ 6 บ้านโป่งสอ ต. น้ากุ่ม อ. นครไทย

หมายเหตุ

สรุป
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หมายเหตุ

สรุป

2. โรงเรียน ตชด. บ้านรักไทย

หมู่ 6 บ้านรักไทย ต. บ่อภาค อ. ชาติตระการ

✓

3. โรงเรียน ตชด. บ้านนุชเทียน

หมู่ 7 บ้านนุชเทียน ต. บ่อภาค อ. ชาติตระการ

✓

4. โรงเรียน ตชด. บ้านลาดเรือ

หมู่ 3 บ้านลาดเรือ ต. บ่อภาค อ. ชาติตระการ

1. โรงเรียน ตชด. บุญธรรม– บุญพริง

หมู่ 11 บ้านห้วยไผ่ ต. บ่อเบีย อ. บ้านโคก

✓

2. โรงเรียน ตชด. ยอดโพธิ์ทอง 1

หมู่ 10 บ้านภูตา่ ง ต. บ่อเบีย อ. บ้านโคก

✓

1. โรงเรียน ตชด. บ้านกามาผาโด้

หมู่ 5 บ้านกามาผาโด้ ต. แม่หละ อ. ท่าสองยาง

1

กก. ตชด. ที่ 34

2. โรงเรียน ศกร.ตชด. บ้านแม่แหละคี

หมู่ 12 บ้านแม่แหละดี ต. แม่หละ อ. ท่าสองยาง

1

กก. ตชด. ที่ 34

3. โรงเรียน ศกร.ตชด. บ้านคะเนจือทะ

หมู่ 9 บ้านคะเนจือทะ ต. แม่อุสุ อ. ท่าสองยาง

1

กก. ตชด. ที่ 34

4. โรงเรียน ศกร. ตชด. บ้านแม่ละนา

หมู่ 6 บ้านละนา ต. ท่าสองยาง อ. ท่าสองยาง

1

กก. ตชด. ที่ 34

5. โรงเรียน ศกร.ตชด. บ้านอมยะ

หมู่ 7 บ้านอมยะ ต. ท่าสองยาง อ. ท่าสองยาง

1

กก. ตชด. ที่ 34

6. โรงเรียน ศกร.ตชด. บ้านพอบือละคี

หมู่ 4 บ้านพอบือละคี ต. แม่สอง อ. ท่าสองยาง

1

กก. ตชด. ที่ 34

7. โรงเรียน ตชด. เลตองคุ

หมู่ 10 บ้านเลตองคุ ต. แม่จัน อ. อุ้มผาง

1

กก. ตชด. ที่ 34

8. โรงเรียน ตชด. แม่จันทะ

หมู่ 8 บ้านแม่จันทะ ต. แม่จัน อ. อุ้มผาง

1

กก. ตชด. ที่ 34

9. โรงเรียน ตชด. หม่องกั๊วะ

หมู่ 7 บ้านหม่องกั๊วะ ต. แม่จัน อ. อุ้มผาง

1

กก. ตชด. ที่ 34

10. โรงเรียน ตชด. บ้านเลอตอ

หมู่ 13 บ้านเลอตอ ต. แม่ตื่น อ. แม่ระมาด

1

กก. ตชด. ที่ 34

11. โรงเรียน ศกร. ตชด. บ้านทีวะเบยทะ

หมู่ 10 บ้านทีวะเบยทะ ต. แม่ตื่น อ. แม่ระมาด

1

กก. ตชด. ที่ 34

12. โรงเรียน ศกร.ตชด. วะกะเลโค๊ะ

หมู่ 13

1

กก. ตชด. ที่ 34

13. โรงเรียน ศกร. ตชด. เลพะสุคี

หมู่ 10 แม่ตื่น อ. แม่ระมาด

1

กก. ตชด. ที่ 34

14. โรงเรียน ศกร.ตชด. บ้านตีนดอย

หมู่ 5 บ้านตีนดอย ต. แม่แหละ อ. ท่าสองยาง

1

กก. ตชด. ที่ 33

15. โรงเรียน ศกร.ตชด. บ้านเลโพเด

หมู่ 9 ต. แม่วะหลวง อ. ท่าสองยาง

1

กก. ตชด. ที่ 33

16. โรงเรียน ตชด. จุฬา– ธรรมศาสตร์ 3

หมู่ 9 บ้านแม่ออกฮู ต. แม่หละ อ. ท่าสองยาง

3

กก. ตชด. ที่ 33

17. โรงเรียน ตชด. ท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร

หมู่ 6 บ้านขุนห้วยแม่สอด ต. พระธาตุผาแดง อ. แม่สอด

3

กก. ตชด. ที่ 34

18. โรงเรียน ตชด. บ้านแม่กลองคี

หมู่ 3 บ้านแม่กลองคี ต. โมโกร อ. อุ้มผาง

2

กก. ตชด. ที่ 34

19. โรงเรียน ตชด. เทคนิคอาสา 1

หมู่ 5 บ้านประน้อยปู ต.แม่อุสุ อ. ท่าสองยาง

3

กก. ตชด. ที่ 34

20. โรงเรียน ตชด. บ้านแพะ

หมู่ 12 บ้านแพะ ต. แม่ตื่น อ. แม่ระมาด

1

กก. ตชด. ที่ 34

21. โรงเรียน ตชด. บ้านห้วยระพริ้ง

หมู่ 8 บ้านห้วยระพริ้ง ต. พะวอ อ. แม่สอด

1

กก. ตชด.ที่ 34

22. ศกร.ตชด.บ้านมูเซอหลังเมือง

ม.5 บ้านมูเซอหลังเมือง ต.บ้านนา อ.สามเงา

ปี 60

23. ศกร.ตชด.บ้านห้วยสลุง

ม.8 บ้านห้วยสลุง ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด

ปี60

1. โรงเรียนบ้านห้วยขนุน

หมู่ 1 บ้านห้วยขนุน ต. สามหมื่น อ. แม่ระมาด

1

2. โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางทีซอแม

หมู่ 8 บ้านซอแขะกา ต. ท่าสองยาง อ. ท่าสองยาง

2

3.. โรงเรียนแม่จวาง

หมู่ 8 บ้านแม่จะวาง ต. ท่าสองยาง อ. ท่าสองยาง

2

4. ห้องเรียนสาขาบ้านเคาะทีโค๊ะ

หมู่ 6 บ้านเคาะทีโค๊ะ ต. แม่วะหลวง อ. ท่าสองยาง

1

5. ห้องเรียนสาขา บ้านอิวิโจ

หมู่ 8 บ้านอิวิโจ ต. แม่วะหลวง อ. ท่าสองยาง

1

6. ห้องเรียนสาขาวะหย่าโจ

หมู่ 8 บ้านวะหย่าโจ ต. แม่วะหลวง อ. ท่าสองยาง

1

บ้านวะกะเลเด๊ะ ต. แม่ตื่น อ. แม่ระมาด

✓

ตชด.2
ตชด. 23
สพฐ.39
กศน.89
อบต.8
เอกชน 1

รายชือ่ สถานศึกษาในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ประจาปีงบประมาณ 2564
ที่

จังหวัด

สถานที่ตั้ง

ชื่อโรงเรียน

สังกัด

7. โรงเรียนบ้านแม่อมกิ

หมู่ 8 บ้านแม่อมกิ ต. แม่วะหลวง อ. ท่าสองยาง

1

8.. ห้องเรียนสาขาบ้านแม่สะเปา

หมู่ 2 บ้านแม่สะเปา ต. แม่วะหลวง อ. ท่าสองยาง

1

9. โรงเรียนซอแขระกลา

หมู่ 1 บ้านซอแขระกลา ต. แม่วะหลวง อ. ท่าสองยาง

1

10.. โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา

หมู่ 2 บ้านแม่สลิดหลวง ต. แม่สอง อ. ท่าสองยาง

2

11.โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง

หมู่ 8 บ้านแม่ระเมิง ต. แม่สอง อ. ท่าสองยาง

1

12. โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไลอมาตยกุล(เปิงเคลิ่ง)

หมู่ 9 บ้านเปิงเคลิ่ง ต.แม่จัน อ. อุ้มผาง

1

13. โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสมกุณทลจินดา**

หมู่ 3 บ้านหนองหลวง ต. สามหมื่น อ. แม่ระมาด

2

14. ห้องเรียนสาขาบ้านแม่สลิดน้อย

หมู่ 3 บ้านแม่สลิดน้อย ต. แม่สอง อ. แม่สอง

2

15. ห้องเรียนสาขาบ้านแม่เป่งทะ

หมู่ 4 บ้านแม่เป่งทะ ต. แม่วะหลวง อ. ท่าสองยาง

1

16. ห้องเรียนสาขาบ้านแม่ลาคี

หมู่ 3 บ้านแม่ลาคี ต. แม่วะหลวง อ. ท่าสองยาง

1

17. ห้องเรียนสาขาบ้านแม่โปคี

หมู่ 3 บ้านแม่โปคี ต. แม่วะหลวง อ. ท่าสองยาง

1

18. ห้องเรียนสาขาบ้านแม่ตะปู

หมู่ 1 บ้านแม่ตะปู ต. แม่วะหลวง อ. ท่าสองยาง

1

19. ห้องเรียนสาขาบ้านอมกอทะ

หมู่ 7 บ้านอมกอทะ ต. แม่วะหลวง อ. ท่าสองยาง

1

20. ห้องเรียนสาขาบ้านแกระคี

หมู่ 9 บ้านเก๊ระดี ต. แม่วะหลวง อ. ท่าสองยาง

1

21. ห้องเรียนสาขาบ้านขุนแม่เหว่ย (แม่อมกิ)

หมู่ 5 บ้านขุนแม่เหว่ย ต. แม่วะหลวง อ. ท่าสองยาง

1

22. ห้องเรียนสาขาบ้านปางทอง**

หมู่ 2 บ้านปางทอง ต. แม่วะหลวง อ. ท่าสองยาง

1

23. โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ

หมู่ 4 บ้านพะเด๊ะ ต. พระธาตุผาแดง อ. แม่สอด

2

24. ห้องเรียนสาชาบ้านปอเคลอะเด

หมู่ 5 บ้านปอเคลอะเด ต. แม่วะหลวง อ. ท่าสองยาง

1

25. โรงเรียนบ้านสามหมื่น

หมู่ 1 บ้านแม่แฮ ต. สามหมื่น อ. แม่ระมาด

1

26. โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง

หมู่ 3 บ้านแม่วะหลวง ต. แม่วะหลวง อ. ท่าสองยาง

1

27. ห้องเรียนเคลื่อนที่บ้านเบ๊าโบ๊ะโกร (แม่ระเมิง)

หมู่ 13 บ้านทีเสาะดี ต. แม่สอง อ. ท่าสองยาง

1

28. ห้องเรียนสาขาทีเสาะคี (แม่ระเมิง)

หมู่ 13 บ้นาทีเสาะดี ต. แม่สอง อ. ท่าสองยาง

1

29.ห้องเรียนสาขาโบ๊ะซูลู่ (แม่ระเมิง)

หมู่ 10 บ้านโบ๊ะซูลู่ ต. แม่สอง อ. ท่าสองยาง

1

30. ห้องเรียนสาขาทีโบ๊ะคี (แม่ระเมิง)

หมู่ 13 บ้านทีโบ๊ะดี ต. แม่สอง อ. ท่าสองยาง

1

31. ห้องเรียนสาขาบอโบ๊ะคี (แม่ระเมิง)

หมู่ 90 บ้านบอโบ๊ะดี ต. แม่สอง อ. ท่าสองยาง

1

32. ห้องเรียนสาขาเคลอะเดคี (แม่ระเมิง)

หมู่ 17 บ้านเคลอะเดดี ต. แม่สอง อ. ท่าสองยาง

1

33.ห้องเรียนสาขาทิโพจิ(แม่ระเมิง)

หมู่ 4 บ้านทิโพจิ ต. แม่จัน อ. อุ้มผาง

1

หมู่ 9 บ้านแม่จัน ต. แม่จัน อ. อุ้มผาง

1

35. ห้องเรียนสาขาทีจอชี

หมู่ 11 บ้านทีจอซี ต. แม่จัน อ. อุ้มผาง

1

36.ห้องเรียนสาขานุโพ

บ้านนูโพ ต. แม่จัน อ. อุ้มผาง

1

37. โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้

หมู่ 1 ต. แม่จัน อ. อุ้มผาง

1

38. ห้องเรียนสาขาซอแหมะโกร (บ้านนุเซะโปล้)

หมู่ 4 ต. แม่จัน อ. อุ้มผาง

1

39.โรงเรียนบ้านกล้อทอ

หมู่ 2 ต. แม่จัน อ. อุ้มผาง

1

1. ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” บ้านป่าสัก

หมู่ 5 บ้านป่าสัก ตาบลแม่หละ อาเภอท่าสองยาง

1

34. ห้องเรียนสาขากุยเลอตอ (ท่านผู้หญิงวิไล)

หมายเหตุ

สรุป

รายชือ่ สถานศึกษาในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ประจาปีงบประมาณ 2564
ที่

จังหวัด

ชื่อโรงเรียน

สถานที่ตั้ง

สังกัด

2. ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” บ้านพะตี้ม่อโจ

หมู่ 6 บ้านพะตี้ม่อโจ ตาบลแม่หละ อาเภอท่าสองยาง

1

3. ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” บ้านขุนห้วยนกกก

หมู่ 7 บ้านขุนห้วยนกกก ตาบลแม่แหละ อาเภอท่าสองยาง

1

4. ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” บ้านเลเคาะ

หมู่ 10 บ้านเลเคาะ ตาบลแม่หละ อาเภอท่าสองยาง

1

5. ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” บ้านแม่หละโพคี

หมู่ 11 บ้านแม่หละโพคี ตาบลแม่หละ อาเภอท่าสองยาง

1

6. ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” บ้านทีหนึคี

หมู่ 12 บ้านทีหนึคี ตาบลแม่หละ อาเภอท่าสองยาง

1

7. ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” บ้านธาตุ

หมู่ 12 บ้านธาตุ ตาบลแม่หละ อาเภอท่าสองยาง

1

8. ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” บ้านแม่ตอ้ คี

หมู่ 3 บ้านแม่ตอ้ คี ตาบลแม่ตา้ น อาเภอท่าสองยาง

1

9. ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” บ้านเลอผาโด้

หมู่ 3 บ้านเลอผาโด้ ตาบลแม่ตา้ น อาเภอท่าสองยาง

1

10. ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” มะโอโกร*****

หมู่ 3 บ้าน มะโอโกร ตาบลแม่ตา้ น อาเภอท่าสองยาง

1

11. ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” โค๊ะผาโด้

หมู่ 10 บ้านโค๊ะผาโด้ ตาบลแม่ตา้ น อาเภอท่าสองยาง

1

12. ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” บ้านพะบอเรเคาะ

หมู่ 10 บ้านพะบอเรเคาะ ตาบลแม่ต้าน อาเภอท่าสองยาง

1

13. ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” บ้านเล้อเบ้ะปว้าคี

หมู่ 10 บ้านล้อเบ้ะปว้าคี ตาบลแม่ต้าน อาเภอท่าสองยาง

1

14. ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” บ้านคะแนจื้อคี

หมู่ 1 บ้านคะแนจื้อคี ตาบลแม่อุสุ อาเภอท่าสองยาง

1

15. ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” บ้านมอโก้โพคี

หมู่ 2 บ้านมอโก๊ะโพคี ตาบลแม่อุสุ อาเภอท่าสองยาง

1

16. ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” บ้านมอโก้คี

หมู่ 2 บ้าน - ตาบลแม่อุสุ อาเภอท่าสองยาง

1

17. ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” บ้านทีกอโกล

หมู่ 2 บ้านทีกอโกล ตาบลแม่อุสุ อาเภอท่าสองยาง

1

18. ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” บ้านตะกุ้ยหนู

หมู่ 7 บ้าน - ตาบลแม่อุสุ อาเภอท่าสองยาง

1

19. ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” บ้านเล้อก่อโกร

หมู่ 7 บ้าน - ตาบลแม่อุสุ อาเภอท่าสองยาง

1

20 ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” บ้านตะโก๊ะคี

หมู่ 7 บ้าน - ตาบลแม่อุสุ อาเภอท่าสองยาง

1

21. ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” บ้านเขหนะเดอลู่

หมู่ 1 บ้าน - ตาบลแม่อุสุ อาเภอท่าสองยาง

1

22. ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” บ้านโกจีโกร

หมู่ 9 บ้านโกจีโกร ตาบลแม่อุสุ อาเภอท่าสองยาง

1

23. ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” บ้านเล้อเตอโกร

หมู่ 9 บ้านเลอตอโกร ตาบลแม่อุสุ อาเภอท่าสองยาง

1

24. ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” บ้านเป้ลลู่

หมู่ 10 บ้านเป้ลลู้ ตาบลแม่อุสุ อาเภอท่าสองยาง

1

25. ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” บ้านมึหย่อโจ

หมู่ 10 บ้าน - ตาบลแม่อุสุ อาเภอท่าสองยาง

1

26. ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” บ้านกลูแจทะ

หมู่ 1 บ้านกลูแจทะ ตาบลแม่สอง อาเภอท่าสองยาง

1

27. ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” ทีมูโกะทะ*****

หมู่ 1 บ้านทีมูโกะทะ ตาบลแม่สอง อาเภอท่าสองยาง

1

28. ศศช. บ้านตะโขะบี๊

หมู่ 4 บ้านตะโขะบี๊ ตาบลแม่สอง อาเภอท่าสองยาง

29. ศศช. สะขุยปู่

หมู่ 4 บ้านสะขุยปู่ ตาบลแม่สอง อาเภอท่าสองยาง

1

30. ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” ทีคดุ ใี ต้*****

หมู่ 4 บ้าน - ตาบลแม่สอง อาเภอท่าสองยาง

1

31. ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” บ้านกรูเปอคี

หมู่ 7 บ้าน - ตาบลแม่สอง อาเภอท่าสองยาง

1

32. ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยมะโหนกคี

หมู่ 7 บ้าน - ตาบลแม่สอง อาเภอท่าสองยาง

1

33. ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” บ้านซอแข่วาคี

หมู่ 8 บ้านซอแข่วาคี ตาบลแม่สอง อาเภอท่าสองยาง

1

34 ศศช. "แม่ฟ้าหลวง" บ้านแหมะคี

หมู่ 10 บ้านแหมะคี ตาบลแม่สอง อาเภอท่าสองยาง

1

35. ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” บ้านมอโจ*****

หมู่ 11 บ้านมอโจ ตาบลแม่สอง อาเภอท่าสองยาง

1

หมายเหตุ

สรุป

รายชือ่ สถานศึกษาในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ประจาปีงบประมาณ 2564
ที่

จังหวัด

ชื่อโรงเรียน

สถานที่ตั้ง

สังกัด

36. ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” โป๊ะพอคี*****

หมู่ 12 บ้านโป๊ะพอคี ตาบลแม่สอง อาเภอท่าสองยาง

1

37. ศศช. โจะเก้ะปู่

หมู่ 13 บ้าน – ตาบลแม่สอง อาเภอท่าสองยาง

1

38 ศศช. ปอเล้อ

หมู่ 13 บ้านปอเล้อ ต. แม่สอง อ. ท่าสองยาง

1

39. ศศช. บ้านทีหลึคี

หมู่ 13 บ้านทีหลีคี ตาบลแม่สอง อาเภอท่าสองยาง

1

40. ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” บ้านผาแดง

หมู่ 15 บ้านผาแดง ตาบลแม่สอง อาเภอท่าสองยาง

1

41. ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” บ้านก่อบอทะ

หมู่ 15 บ้านก่อบอทะ ตาบลแม่สอง อาเภอท่าสองยาง

1

42. ศศช. "แม่ฟ้าหลวง" บ้านคูบลอคี

ม.7 บ้านแม่อุ ต.แม่อุ อ.ท่าสองยาง

43. ศศช. บ้านบลาทะ

หมู่ 15 บ้านบลาทะ ต. แม่สอง อ. ท่าสองยาง

1

44.. ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” บ้านคุทะ*****

หมู่ 15 บ้านคุทะ ตาบลแม่สอง อาเภอท่าสองยาง

1

45.. ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” บ้านวะเบลอลู่

หมู่ 16 บ้านวะเบลอลู่ ตาบลแม่สอง อาเภอท่าสองยาง

1

46. ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” บ้านสันดอยงาม

หมู่ 16 บ้านสันดอยงาม ตาบลแม่สอง อาเภอท่าสองยาง

1

47. ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” บ้านซอแข่ลู่

หมู่ 16 บ้านซอแข่ลู่ ตาบลแม่สอง อาเภอท่าสองยาง

1

48. ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” บ้านบราเด

หมู่ 17 บ้านบราเด ตาบลแม่สอง อาเภอท่าสองยาง

1

49. ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” เซกลา*****

หมู่ 17 บ้านเซกลา ตาบลแม่สอง อาเภอท่าสองยาง

1

50. ศศช. บ้านป่อหมาก

หมู่ 5 บ้านป่อหมาก ตาบลแม่วะหลวง อาเภอท่าสองยาง

1

51. ศศช. "แม่ฟ้าหลวง" บ้านทีซะหน่อ

หมู่ 7 บ้านทีซะหน่อ ตาบลแม่วะหลวง อ. ท่าสองยาง

52. ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” บ้านตะชูเด

หมู่ 9 บ้านตะชูเด - ตาบลแม่วะหลวง อาเภอท่าสองยาง

1

53. ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” บ้านตะโด้กุย

หมู่ 2 บ้านตะโด้กุย ตาบลท่าสองยาง อาเภอท่าสองยาง

1

54. ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” บ้านมอกูตู้น้อย

หมู่ 2 บ้านมอกูตู้น้อย ตาบลท่าสองยาง อาเภอท่าสองยาง

1

55. ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” บ้านวาแหมะคี

หมู่ 2 บ้านวาแหมะคี ตาบลท่าสองยาง อา เภอท่าสองยาง

1

56. ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” บ้านแม่ปอทะ

หมู่ 3 บ้านแม่ปอทะ ตาบลท่าสองยาง อาเภอท่าสองยาง

1

57. ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” บ้านมอกูตู้หลวง

หมู่ 3 บ้านมอกูตู้หลวง ตาบลท่าสองยาง อาเภอท่าสองยาง

1

58. ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” บ้านแม่ลาบู

หมู่ 3 บ้านแม่ลาบู ตาบลท่าสองยาง อาเภอท่าสองยาง

1

59. ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” บ้านแม่ลอทะ

หมู่ 3 บ้านแม่ลอทะ ตาบลท่าสองยาง อาเภอท่าสองยาง

1

60. ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” บ้านแม่เหว่ยทะ

หมู่ 3 บ้านแม่เหว่ยทะ ตาบลท่าสองยาง อาเภอท่าสองยาง

1

61. ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” บ้านอุระโกร

หมู่ 4 บ้าน - ตาบลท่าสองยาง อาเภอท่าสองยาง

1

62. ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยขี้หมี

หมู่ 6 บ้านห้วยขี้หมี ตาบลท่าสองยาง อาเภอท่าสองยาง

1

63. ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” บ้านแม่อุคอ

หมู่ 6 บ้านแม่อุคอ ตาบลท่าสองยาง อาเภอท่าสองยาง

1

64.. ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” บ้านแม่หิดคี

หมู่ 8 บ้านแม่หิดคี ตาบลท่าสองยาง อาเภอท่าสองยาง

1

65. ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” บ้านพะละดอ

หมู่ 4 บ้านพะละดอ ตาบลแม่ตื่น อาเภอแม่ระมาด

1

66. ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยพลู

หมู่ 4 บ้านห้วยพลู ตาบลแม่ตื่น อาเภอแม่ระมาด

1

67. ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยดอกเกี๋ยง

หมู่ 8 บ้านห้วยดอกเกี๋ยง ตาบลแม่ตื่น อาเภอแม่ระมาด

1

68. ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” บ้านมอป่า

หมู่ 8 บ้านมอป่า ตาบลแม่ตื่น อาเภอแม่ระมาด

1

69. ศศช. บ้านห้วยสินา

หมู่ 8 ตาบลแม่ตื่น อาเภอแม่ระมาด

หมายเหตุ

สรุป

รายชือ่ สถานศึกษาในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ประจาปีงบประมาณ 2564
ที่

จังหวัด

โอนถ่าย ปี 54

สถานที่ตั้ง

ชื่อโรงเรียน

สังกัด

หมายเหตุ

70. ศศช. บ้านห้วยสินาคี

หมู่ 8 ตาบลแม่ตื่น อาเภอแม่ระมาด

1

71. ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยหมาบ้า

หมู่ 9 บ้านห้วยหมาบ้า ตาบลแม่ตื่น อาเภอแม่ระมาด

1

72. ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยผาดา

หมู่ 9 บ้านห้วยผาดา ตาบลแม่ตื่น อาเภอแม่ระมาด

1

73. ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยวัว

หมู่ 9 บ้านห้วยวัว ตาบลแม่ตื่น อาเภอแม่ระมาด

1

74. ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยดินหม้อ

หมู่ 11 บ้าน - ตาบลแม่ตื่น อาเภอแม่ระมาด

1

75. ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยแห้ง

หมู่ 9 บ้าน - ตาบลคะเนจื้อ อาเภอแม่ระมาด

1

76. ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” บ้านทีมู

หมู่ 10 บ้านทีมู ตาบลคะเนจื้อ อาเภอแม่ระมาด

1

77. ศศช. บ้านนุลา

หมู่ 14 ตาบลขะเนจื้อ อาเภอแม่ระมาด

1

78. ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยอีก้าง

หมู่ 4 บ้านห้วยอีก้าง ตาบลสามหมื่น อาเภอแม่ระมาด

1

79. ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยมะพร้าว

หมู่ 4 บ้านห้วยมะพร้าว ตาบลสามหมื่น อาเภอแม่ระมาด

1

80. ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” บ้านคีรีน้อย

หมู่ 1 บ้านคีรีน้อย ตาบลรวมไทยพัฒนา อาเภอพบพระ

1

81. ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” บ้านผากะเจ้อ

หมู่ 9 บ้านผากะเจ้อ ตาบลพบพระ อาเภอพบพระ

1

82.. ศศช. ป่าพลู

หมู่ 3 บ้านป่าพลู ตาบลแม่ละมุ้ง อาเภออุ้มผาง

1

83. ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” บ้านแม่ละมุ้งคี

หมู่ 4 บ้านแม่ละมุ้งคี ตาบลแม่ละมุ้ง อาเภออุ้มผาง

1

84. ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” บ้านเคลองปอบอ

หมู่ 4 บ้านเคลองปอบอ ตาบลแม่ละมุ้ง อาเภออุ้มผาง

1

85. ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” บ้านนุกะโถะวา

หมู่ 2 บ้านนุกะโดะวา ตาบลแม่จัน อาเภออุ้มผาง

1

86. ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” บ้านคอโซทะ

หมู่ 2 บ้านดอเซทะ ตาบลแม่จัน อาเภออุ้มผาง

1

87. ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” เกริงปะติคลี*่ ****

หมู่ 9 บ้าน - ตาบลแม่จัน อาเภออุ้มผาง

1

88. ศศช."แม่ฟ้าหลวง" บ้านมอตะหลั่ว

ม.10 ต.แม่ละมุ้ง อ.อุ้มผาง

89. ศศช.บ้านแสนสุขสันติธรรม

ม. 9 ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง

1. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 2

หมู่ 10 บ้านโกช่วย ตาบลแม่กู อาเภอแม่สอด

3

อบต.

2. โรงเรียนบ้านถ้าเสือ

หมู่ 5 บ้านถ้าเสือ ตาบลพระธาตุผาแดง อาเภอแม่สอด

3

อบต.

3. โรงเรียนบ้านห้วยน้าขุ่น

หมู่ 8 บ้านห้วยน้าขุ่น ตาบลมหาวัน อาเภอ แม่สอด

3

อบต.

4. โรงเรียนจาตุรจินดา

หมู่ 2 บ้านตีนธาตุ ตาบลพระธาตุ อาเภอแม่ระมาด

3

อบต.

5. โรงเรียนแม่กลองใหญ่

หมู่ 4 บ้านแม่กลองใหญ่ ตาบลโมโกร อาเภออุ้มผาง

2

อบต.

6. โรงเรียนบ้านมอเกอร์

หมู่ 6 บ้านมอเกอร์ยาง ตาบลพบพระ อาเภอพบพระ

3

อบต.

7. โรงเรียน ตชด. แสมใหญ่(สกุล โกมารกุล-บุนนาค อุปถัมภ์)

หมู่ 4 บ้านแสมใหญ่ ต. สามหมื่น อ. แม่ระมาด

2

อบต.

8. โรงเรียนบ้านสี่หลัง

7 ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด

1. โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว)

หมู่ 766 ต.แม่สอด อ.แม่สอด

สรุป

เอกชน

