
 

 

 

บญัชีติดต่อผูร้บัผดิชอบของมหาวิทยาลยัในพื้ นทีโ่ครงการ 1 ต าบล 1 มหาวิทยาลยัตามโครงการส่งเสริมและ

สนบัสนุนการพฒันาการเรียนรูเ้ด็กนกัเรียนและเยาวชนในถิน่ทุรกนัดาร 

ในพื้ นท่ีเร่งรดั 10 จงัหวดั (กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขนัธ ์ตาก น่าน เชียงใหม ่เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



จงัหวดั อ ำเภอ ต ำบล สถำนศกึษำ รำยชือ่มหำวทิยำลยั หมำยเหตุ

ทองผาภมูิ ปิลอ๊ก รร.ตชด.บา้นปิลอ๊กคี ่(ธนาคารอาคารสงเคราะหอ์ปุถัมภ)์ มหาวทิยาลัยราชภัฏกาญจนบรุี 1 คน

รร.ตชด.เฮงเค็ลไทย มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร แจง้จ านวนได ้ตน้ ม.ค.

รร.ตชด.วดัสธุาสนีี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร แจง้จ านวนได ้ตน้ ม.ค.

วงักระแจ รร.ตชด.บา้นตน้มะมว่ง สถาบันบัณฑติพัฒนบรหิารศาสตร์ 1 คน

ไลโ่ว่ รร.ตชด.บา้นทไิลป้่า มหาวทิยาลัยราชภัฏกาญจนบรุี 1 คน

หนองลู รร.ตชด.สหธนาคารกรงุเทพ สถาบันบัณฑติพัฒนบรหิารศาสตร์ 1 คน

ศรสีวสัดิ์ นาสวน รร.บา้นองหลุ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 คน

รร.ตชด.นเรศวรป่าละอู มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร แจง้จ านวนได ้ตน้ ม.ค.

รร.ตชด.บา้นคลองนอ้ย มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร แจง้จ านวนได ้ตน้ ม.ค.

รร.นเรศวรหว้ยผึง้ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร แจง้จ านวนได ้ตน้ ม.ค.

รร.ตชด.นเรศวรหว้ยโสก มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบรุี 1 คน

ศกร.ตชด.อนิทรอีาสา (บา้นปาเกอะญอ) มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบรุี 1 คน

หว้ยแมเ่พรยีง รร.ตชด.บา้นโป่งลกึ มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบรุี  1 คน

แมร่ะมาด พระธาตุ ศกร.ตชด.บา้นหว้ยสลงุ มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 1 คน

รร.ตชด.ทา่นผูห้ญงิทว ี มณีนุตร มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 1 คน

รร.บา้นพะเดะ๊ มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  1คน

ศกร.ตชด.บา้นแมห่ละคี สถาบันวทิยาลัยชมุชน (20 แหง่) 1 คน

ศกร.ตชด.บา้นตนีดอย สถาบันวทิยาลัยชมุชน (20 แหง่) 1 คน

รร.ตชด.จฬุา-ธรรมศาสตร ์3 สถาบันวทิยาลัยชมุชน (20 แหง่) 1 คน

รร.ตชด.กามาผาโด ้ สถาบันวทิยาลัยชมุชน (20 แหง่) 1 คน

สงัขละบรุี

บญัชรีำยชือ่โรงเรยีนพืน้ทีเ่รง่รดัของสภำกำชำดไทย และรำยชือ่มหำวทิยำลยัเจำ้ของพืน้ทีโ่ครงกำร 1 ต ำบล 1 มหำวทิยำลยั

กำญจนบรุ ี

ไทรโยค
บอ้งตี้

หัวหนิ หว้ยสตัวใ์หญ่

เพชรบรุ ี แกง่กระจาน
ป่าเด็ง

ประจวบครีขีนัธ ์

แมห่ละทา่สองยาง

แมส่อด พระธาตผุาแดง

ตำก
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จงัหวดั อ ำเภอ ต ำบล สถำนศกึษำ รำยชือ่มหำวทิยำลยั หมำยเหตุ

บญัชรีำยชือ่โรงเรยีนพืน้ทีเ่รง่รดัของสภำกำชำดไทย และรำยชือ่มหำวทิยำลยัเจำ้ของพืน้ทีโ่ครงกำร 1 ต ำบล 1 มหำวทิยำลยั

รร.บา้นยอดดอยวฒันา สถาบันวทิยาลัยชมุชน (20 แหง่) 1 คน

รร.บา้นบอ่หลวง สถาบันวทิยาลัยชมุชน (20 แหง่) 1 คน

รร.หมอ่มเจา้เจรญิใจ จติรพงศ์

รร.บา้นดา่น

รร.บา้นเปียงซอ้

รร.บา้นหว้ยฟอง

รร.บา้นกิว่จันทร ์(เสรนิทวฒัน์อปุถัมภ)์

รร.บา้นน ้าชา้งพัฒนา

รร.บา้นน ้ารพัีฒนา

รร.บา้นบวกหญา้

รร.บา้นหว้ยโกน๋

รร.บา้นสบปืน

รร.บา้นปางหก

รร.บา้นหว้ยทรายขาว

รร.ตชด.เทคนคิดสุติ มหาวทิยาลัยแมฟ้่าหลวง 1 คน

ศกร.ตชด.บา้นจะนู มหาวทิยาลัยแมฟ้่าหลวง 1 คน

รร.ตชด.บา้นดอยลา้น มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 1 คน

ศกร.ตชด.อนิทรอีาสา (บา้นหว้ยน ้ากนื) มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 1 คน

รร.ตชด.บ ารงุที ่112 มหาวทิยาลัยแมฟ้่าหลวง 1 คน

รร.ตชด.เจา้พ่อหลวงอปุถัมภ ์4 มหาวทิยาลัยแมฟ้่าหลวง 1 คน

รร.ตชด.การทา่อากาศยานแหง่ประเทศไทยเฉลมิพระ

เกยีรตสิมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี

เนื่องในโอกาสทรงเจรญิพระชนมาย ุ4 รอบ 2 เมษายน 

2546

มหาวทิยาลัยแมฟ้่าหลวง 1 คน

รร.ตชด.บา้นนาโต(่วปรอ.344 อปุถัมภ)์ มหาวทิยาลัยแมฟ้่าหลวง 1 คน

รร.ตชด.เจา้พ่อหลวงอปุถัมภ ์3 (ชา่งกลปทมุวนัอนุสรณ์ 4) มหาวทิยาลัยแมฟ้่าหลวง 1 คน

บอ่เกลอื

ต าบลขนุน่าน

2 อตัรา

ยังไมร่ะบโุรงเรยีน

หว้ยโกน๋ มหาวทิยาลัยราชภัฏอตุรดติถ์

บอ่เกลอืใต ้

แมส่รวย วาวี

ขนุน่าน มหาวทิยาลัยราชภัฏอตุรดติถ์

เฉลมิพระเกยีรติ

นำ่น

เชยีงรำย

แมฟ้่าหลวง แมส่ลองใน

ต าบลหว้ยโกน๋

2 อตัรา

ยังไมร่ะบโุรงเรยีน

เมอืง หว้ยชมภู
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จงัหวดั อ ำเภอ ต ำบล สถำนศกึษำ รำยชือ่มหำวทิยำลยั หมำยเหตุ

บญัชรีำยชือ่โรงเรยีนพืน้ทีเ่รง่รดัของสภำกำชำดไทย และรำยชือ่มหำวทิยำลยัเจำ้ของพืน้ทีโ่ครงกำร 1 ต ำบล 1 มหำวทิยำลยั

เชยีงใหม่ แมอ่าย แมส่าว รร.ตชด.เฮยีงไทยธ ารงค์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 1 คน

ปง ผาชา้งนอ้ย รร.ตชด.เบ็ตตีด้เูมน มหาวทิยาลัยพะเยา 1 คน

เชยีงค า รม่เย็น ศกร.ตชด.บา้นหว้ยปุ้ม มหาวทิยาลัยพะเยา 1 คน

เมอืง ปางหมู ศกร.ตชด.บา้นดอยแสง มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 1 คน

แมล่านอ้ย หว้ยหอ้ม
รร.ตชด.บา้นตนุ (ชมรม 9 สมาคมจนีแหง่ประเทศไทย

อปุถัมภ)์
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 1 คน

ขนุยวม แมก่ิ๊ ศกร.ตชด.หว้ยโป่งเลา สถาบันวทิยาลัยชมุชน (20 แหง่) 1 คน

ศกร.ตชด.บา้นโตแฮ สถาบันวทิยาลัยชมุชน (20 แหง่) 1 คน

ศกร.ตชด.บา้นหว้ยมะโอ สถาบันวทิยาลัยชมุชน (20 แหง่) 1 คน

รร.บา้นแมห่ลยุ มหาวทิยาลัยราชภัฏภเูก็ต

หอ้งเรยีนสาขาแมห่ลยุนอ้ย (รร.บา้นแมห่ลยุ) มหาวทิยาลัยราชภัฏภเูก็ต

รร.ลอ่งแพวทิยา มหาวทิยาลัยราชภัฏภเูก็ต 1 คน

12 มหำวทิยำลยั

1 คน
สบเมย

แมฮ่อ่งสอน

แมส่วด

แมส่ามแลบ

พะเยำ
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