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กทม. พ้ืนท่ี 1 1 โรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน) กรุงเทพมหานคร โครงการ "ปลูกผักบนดิน หนูกินเอง" (เกษตรเพ่ืออาหารกลาวัน) 15,000
กทม. พ้ืนท่ี 2 2 โรงเรียนทุ่งสองห้อง (ทุ่งสองห้องคุปตัษเฐียรอุทิศ) กรุงเทพมหานคร โครงการเกษตรปลอดสารพิษ 15,000

เหนือ 3 โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม นครสวรรค์ โครงการก าจัดขยะแบบบูรณาการ 15,000
4 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ก าแพงเพชร โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 15,000
5 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 ตาก โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 15,000
6 โรงเรียนบ้านน้ ามิน พะเยา โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์เป็นสถานศึกษา 15,000
7 โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา ล าปาง โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 15,000
8 โรงเรียนบ้านโป่งแค สุโขทัย โครงการกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน 15,000
9 โรงเรียนบ้านปางเป๋ย น่าน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สหกรณ์โรงเรียน 15,000
10 โรงเรียนบ้านสันติคีรี เชียงราย โครงการพัฒนากิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 15,000
11 โรงเรียนบ้านท่าสองแคว สาขาบ้านท่ารวงทอง แม่ฮ่องสอน โครงการพัฒนากิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 15,000
12 โรงเรียนบ้านสมอทอง อุทัยธานี โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน ...สร้างสรรค์ความรู้ผ่านสหกรณ์โรงเรียน 15,000
13 โรงเรียนบ้านแม่ทราย (คุรุราษฏร์เจริญวิทย์) แพร่ โครงการผลิตก้อนเช้ือเห็ดนางฟ้าเพ่ืออาหารกลางวัน 15,000
14 โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เพชรบูรณ์ โครงการพัฒนาสหกรณ์โรงเรียน 15,000
15 โรงเรียนวัดบ้านก้อง ล าพูน โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 15,000
16 โรงเรียนวัดพระฝาง อุตรดิตถ์ โครงการสหกรณ์โรงเรียน ส่งเสริมการออม 15,000
17 โรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา พิษณุโลก โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 15,000
18 โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ เชียงใหม่ โครงการส่งเสริมผลผลิตเพ่ืออาหารกลางวัน 15,000
19 โรงเรียนส่ีแยกเขาดิน พิจิตร โครงการเตาเผาขยะมลพิษ 15,000

การให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปี 2564
         ชสอ. ได้จัดสรรทุนเพ่ือสนับสนุนโรงเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นประจ าทุกปี โดยสนับสนุนแบบต่อเน่ืองให้แก่เด็กนักเรียนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ  จนจบระดับมัธยมศึกษา
 และอีกส่วนหน่ึงสนับสนุนในโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ัวประเทศ
        ส าหรับในปี 2564  ชสอ. ได้จัดสรรทุนสนับสนุนโรงเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไว้จ านวนเงิน 1,170,000.- บาท (78 โรงเรียนๆ ละ 15,000 บาท)
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ตะวันออก 20 โรงเรียนวัดบางคา (บุญชู.ฟุ้ง.ประชานุกูล) ฉะเชิงเทรา โครงการตู้กับข้าวโรงเรียน 15,000
21 โรงเรียนนิคมพัฒนา ปราจีนบุรี โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 15,000
22 โรงเรียนบ้านเขาดิน ชลบุรี โครงการคัดแยกขยะเพ่ือพัฒนาส่ิงแวดล้อมของโรงเรียน 15,000
23 โรงเรียนวัดโพธ์ิแทน นครนายก โครงการพัฒนากิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 15,000
24 โรงเรียนบ้านหนองบอน ตราด โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันโรงเรียน 15,000
25 โรงเรียนวัดถนนกะเพรา ระยอง โครงการสหกรณ์โรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 15,000
26 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด สระแก้ว โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพนักเรียนชายแดน : การเล้ียงปลาในกระชัง และเล้ียงปลาในบ่อดิน15,000
27 โรงเรียนวัดน้ ารัก(ประชาน้ ารัก) จันทบุรี โครงการพัฒนาสหกรณ์โรงเรียน 15,000
28 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สมุทรปราการ โครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อมของโรงเรียน 15,000

ตะวันตก 29 โรงเรียนบ้านโป่ง ราชบุรี โครงการ เก่ง ดี  มีสุข ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 15,000
30 โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย นครปฐม โครงการผลิตนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีเป็นประโยชน์กับนักเรียน 15,000
31 โรงเรียนวัดธรรมสถิต์ิวราราม (ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) สมุทรสงคราม โครงการเกษตรพอเพียง เล้ียงชีพได้ 15,000
32 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เป่ียมวิทยาคม) สมุทรสาคร โครงการขยะแลกเงิน 15,000
33 โรงเรียนวัดกุฏิ(นันทวิเทศประชาสรรค์) เพชรบุรี โครงการปูนป้ันสรรสร้างอย่างพอเพียง 15,000
34 โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก สุพรรณบุรี โครงการ "เกษตรพอเพียงปลอดสารพิษพิชิต โควิด-19" 15,000
35 โรงเรียนบ้านเขาแดง ประจวบคีรีขันธ์ โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 15,000
36 โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ กาญจนบุรี โครงการสหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียน 15,000

ตะวันออกเฉียงเหนือ 37 โรงเรียนบ้านโชคเจริญ อุดรธานี โครงการกองทุนพัฒนาสุขภาพอนามัยและส่ิงแวดล้อม 15,000
38 โรงเรียนบ้านหนองบัว ชัยภูมิ โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 15,000
39 โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา กาฬสินธ์ุ โครงการส่งเสริมการออมทรัพย์ในโรงเรียน 15,000
40 โรงเรียนนาแกวิทยา หนองบัวล าภู โครงการธนาคารขยะอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 15,000
41 โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ บึงกาฬ โครงการพัฒนาสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน 15,000
42 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา สุรินทร์ โครงการพัฒนากิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน 15,000
43 โรงเรียนบ้านป่งเปือย มุกดาหาร โครงการพัฒนากิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 15,000
44 โรงเรียนบ้านหนองหิน ขอนแก่น โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงเล้ียงปลาหมอเทพในโรงเรียน 15,000
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45 โรงเรียนบ้านผ้ึง (รัฐราษฎร์บ ารุง) ศรีสะเกษ โครงการกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน 15,000
46 โรงรียนต ารวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทยฯ สกลนคร โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 15,000
47 โรงเรียนน้อมเกล้า ยโสธร โครงการปรับปรุงห้องสมุดเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือเทคโนโลยี 15,000
48 โรงเรียนปลาปากราษฎร์บ ารุง นครพนม โครงการกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 15,000
49 โรงเรียนโพธ์ิตากพิทยาคม หนองคาย โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ืออาหารกลางวัน 15,000
50 โรงเรียนบ้านโนนกลาง บุรีรัมย์ โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 15,000
51 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา อุบลราชธานี โครงการ นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน 15,000
52 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ นครราชสีมา โครงการ LPK Eco-School 15,000
53 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ร้อยเอ็ด โครงการอ่ิมท้อง สมองใส ใส่ใจ วิถีพอเพียง 15,000
54 โรงเรียนบ้านบุ่งตาข่าย เลย โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน 15,000
55 โรงเรียนมหาวิชานุกูล มหาสารคาม โครงการเกษตรพอเพียงเพ่ืออาหารกลางวัน 15,000
56 โรงเรียนบ้านอุ่มยางหนองด่ัง อ านาจเจริญ โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ืออาหารกลางวัน 15,000

กลาง 57 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บ ารุง) นนทบุรี โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ฝึกหัดในโรงเรียน 15,000
58 โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน มิตรภาพท่ี 64 ปทุมธานี โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 15,000
59 โรงเรียนวัดห้วคุ้ง พระนครศรีอยุธยา โครงการพัฒนากิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 15,000
60 โรงเรียนวัดราชปักษี อ่างทอง โครงการปลูกผักสวนครัวในสถานศึกษา 15,000
61 โรงเรียนชุมชนวัดม่วง สิงห์บุรี โครงการพัฒนากิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 15,000
62 โรงเรียนเทศบาลวัดห้วยาง ชัยนาท โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพลักษณะด้านศิลปะดนตรีไทย 15,000
63 โรงเรียนโคกส าโรง ลพบุรี โครงการพัฒนากิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 15,000
64 โรงเรียนวัดตาลเส้ียน(สีมาราษฎร์) สระบุรี โครงการปรับปรุงระบบสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน 15,000

ใต้ 65 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ชุมพร โครงการขยะมีคุณค่า พัฒนา อ.ส.บ.อย่างย่ังยืน 15,000
66 โรงเรียนกระบุรี ระนอง โครงการสหกรณ์อาชีพ 15,000
67 โรงเรียนบ้านม่วงลีบ สุราษฎร์ธานี โครงการกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน 15,000
68 โรงเรียนบ้านวังหิน นครศรีธรรมราช โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 15,000
69 โรงเรียนบ้านเกาะปอ กระบ่ี โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 15,000
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70 โรงเรียนบ้านบ่อแสน พังงา โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 15,000
71 โรงเรียนบ้านคอเอน ภูเก็ต โครงการปรับปรุงโรงเรือนและเพ่ิมจ านวนการเล้ียงไก่ไข่ในโรงเรียนบ้านคอเอน 15,000
72 โรงเรียนบ้านห้วยไทร ตรัง โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 15,000
73 โรงเรียนวัดควนแร่ พัทลุง โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 15,000
74 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120 สตูล โครงการสหกรณ์โรงเรียน 15,000
75 โรงเรียนบ้านแม่ที สงขลา โครงการเศษฐกิจพอเพียง อาหารกลางวันเพ่ือน้อง 15,000

76 โรงเรียนบ้านตรัง ปัตตานี โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 15,000
77 โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนนิคมพิทักษ์ราษฎร์ ยะลา โครงการปลูกผักบนโต๊ะ 15,000
78 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส นราธิวาส โครงการเพาะเห็ดนางฟ้า 15,000


