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๑ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา สุโขทัย ศรร. ๒๕๕๕

๒ โรงเรียนกระบุรีวิทยา ระนอง สปล. ๒๕๕๘

๓ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ราชบุรี สปล. ๒๕๕๙

๔ โรงเรียนกะทูว้ิทยา ภูเก็ต ศรร. ๒๕๕๖

๕ โรงเรียนกันตังพิทยากร ตรัง สปล. ๒๕๕๗

๖ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ศรีสะเกษ สปล. ๒๕๕๙

๗ โรงเรียนกันทรวิชัย มหาสารคาม ศรร. ๒๕๕๙

๘ โรงเรียนกันทรวิชัย มหาสารคาม สปล. ๒๕๕๗

๙ โรงเรียนกัลยาณวัตร ขอนแก่น ศรร. ๒๕๕๔

๑๐ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา สกลนคร ศรร. ๒๕๕๙

๑๑ โรงเรียนเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี สปล. ๒๕๕๘

๑๒ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา เพชรบุรี สปล. ๒๕๕๙

๑๓ โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ขอนแก่น สปล. ๒๕๕๙

๑๔ โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม ตราด สปล. ๒๕๕๘

๑๕ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ก าแพงเพชร สปล. ๒๕๕๗

๑๖ โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ พังงา สปล. ๒๕๕๙

๑๗ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา นครศรีธรรมราช สปล. ๒๕๕๙

๑๘ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม พังงา สปล. ๒๕๕๘

๑๙ โรงเรียนง้ิวรายบุญมีรังสฤษด์ิ นครปฐม สปล. ๒๕๕๙

๒๐ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร ขอนแก่น สปล. ๒๕๕๘

๒๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี ศรร. ๒๕๕๔

๒๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา พะเยา ศรร. ๒๕๕๖

รายชือ่สถานศึกษาเป้าหมายที่มีสิทธิ์ส่งนักเรียนสมัครขอรับทุนเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๖๑
เอกสารแนบท้ายประกาศ

(เรียงตามตัวอักษร)
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๒๓ โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา นครศรีธรรมราช สปล. ๒๕๕๗

๒๔ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ปทุมธานี ศรร. ๒๕๕๘

๒๕ โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม (จุติ-ก้อง อนุสรณ์) ภูเก็ต สปล. ๒๕๕๘

๒๖ โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" น่าน ศรร. ๒๕๕๙

๒๗ โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม ร้อยเอ็ด ศรร. ๒๕๕๔

๒๘ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มหาสารคาม สปล. ๒๕๕๙

๒๙ โรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม่ ศรร. ๒๕๕๖

๓๐ โรงเรียนตากพิทยาคม ตาก ศรร. ๒๕๕๗

๓๑ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สุรินทร์ สปล. ๒๕๕๙

๓๒ โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการปราณบุรี ประจวบคิรีขันธ์ สปล. ๒๕๕๘

๓๓ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ศรร. ๒๕๕๙

๓๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ล าปาง ศรร. ๒๕๕๘

๓๕ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สกลนคร สปล. ๒๕๕๘

๓๖ โรงเรียนถนนหักพิทยาคม บุรีรัมย์ สปล. ๒๕๕๙

๓๗ โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม พิษณุโลก สปล. ๒๕๕๘

๓๘ โรงเรียนทองแสนขันวิทยา อุตรดิตถ์ สปล. ๒๕๕๙

๓๙ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ชลบุรี สปล. ๒๕๕๗

๔๐ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา ชุมพร สปล. ๒๕๕๙

๔๑ โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร ล าพูน ศรร. ๒๕๕๘

๔๒ โรงเรียนท่าชีวิทยาคม สุราษฎร์ธานี สปล. ๒๕๕๙

๔๓ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ อุตรดิตถ์ สปล. ๒๕๕๙

๔๔ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง กาญจนบุรี สปล. ๒๕๕๙

๔๕ โรงเรียนทุง่ช้าง น่าน สปล. ๒๕๕๙

๔๖ โรงเรียนทุง่ยาวผดุงศิษย์ ตรัง สปล. ๒๕๕๙

๔๗ โรงเรียนทุง่เสล่ียมชนูปถัมภ์ สุโขทัย ศรร. ๒๕๕๗

๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า กทม. สปล. ๒๕๕๘

๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ สุโขทัย สปล. ๒๕๕๘

๕๐ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สงขลา สปล. ๒๕๕๙

๒/๖
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๕๑ โรงเรียนนาจะหลวย อุบลราชธานี สปล. ๒๕๕๙

๕๒ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ มหาสารคาม สปล. ๒๕๕๗

๕๓ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ มหาสารคาม สปล. ๒๕๕๙

๕๔ โรงเรียนนายมวิทยาคาร อ านาจเจริญ ศรร. ๒๕๕๗

๕๕ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช หนองบัวล าภู สปล. ๒๕๕๙

๕๖ โรงเรียนน้ าเกล้ียงวิทยา ศรีสะเกษ สปล. ๒๕๕๙

๕๗ โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม ตราด สปล. ๒๕๕๙

๕๘ โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ พิจิตร สปล. ๒๕๕๙

๕๙ โรงเรียนโนนคุณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก ชัยภูมิ ศรร. ๒๕๕๘

๖๐ โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม บุรีรัมย์ สปล. ๒๕๕๘

๖๑ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร หนองบัวล าภู ศรร. ๒๕๕๗

๖๒ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสน)ี สมุทรปราการ สมุทรปราการ สปล. ๒๕๕๘

๖๓ โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ขอนแก่น สปล. ๒๕๕๗

๖๔ โรงเรียนบางบัวทอง นนทบุรี สปล. ๒๕๕๙

๖๕ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พิจิตร ศรร. ๒๕๕๙

๖๖ โรงเรียนบางสะพานวิทยา ประจวบคีรีขันธ์ สปล. ๒๕๕๙

๖๗ โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา อุดรธานี สปล. ๒๕๕๗

๖๘ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ชัยภูมิ สปล. ๒๕๕๙

๖๙ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี นครราชสีมา สปล. ๒๕๕๙

๗๐ โรงเรียนบ้านน้ าจวง พิษณุโลก สปล. ๒๕๕๙

๗๑ โรงเรียนบ้านบุง่คล้า เพชรบูรณ์ ศรร. ๒๕๕๘

๗๒ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ชัยภูมิ ศรร. ๒๕๕๘

๗๓ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา ตาก สปล. ๒๕๕๘

๗๔ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา ศรีสะเกษ สปล. ๒๕๕๙

๗๕ โรงเรียนปรางค์กู่ ศรีสะเกษ สปล. ๒๕๕๙

๗๖ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ ศรร. ๒๕๕๔

๗๗ โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กระบี่ สปล. ๒๕๕๗

๗๘ โรงเรียนไผ่ด าพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ฉะเชิงเทรา สปล. ๒๕๕๙

๓/๖
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๗๙ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม พะเยา สปล. ๒๕๕๗

๘๐ โรงเรียนพระครูพิทยาคม บุรีรัมย์ สปล. ๒๕๕๙

๘๑ โรงเรียนโพธิต์ากพิทยาคม หนองคาย ศรร. ๒๕๕๙

๘๒ โรงเรียนโพนทองวิทยายน ร้อยเอ็ด ศรร. ๒๕๕๔

๘๓ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ชัยภูมิ สปล. ๒๕๕๙

๘๔ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต สปล. ๒๕๕๙

๘๕ โรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา ชุมพร สปล. ๒๕๕๙

๘๖ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม เพชรบูรณ์ สปล. ๒๕๕๙

๘๗ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยา เชียงราย สปล. ๒๕๕๘

๘๘ โรงเรียนแม่พริกวิทยา ล าปาง ศรร. ๒๕๕๔

๘๙ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ แม่ฮ่องสอน ศรร. ๒๕๕๙

๙๐ โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพฯ ศรร. ๒๕๕๔

๙๑ โรงเรียนรัตนบุรี สุรินทร์ สปล. ๒๕๕๙

๙๒ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ นนทบุรี สปล. ๒๕๕๘

๙๓ โรงเรียนรัษฎา ตรัง ศรร. ๒๕๕๖

๙๔ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ เชียงใหม่ สปล. ๒๕๕๙

๙๕ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี ลพบุรี ศรร. ๒๕๕๘

๙๖ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐ ขอนแก่น สปล. ๒๕๕๙

๙๗ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ บุรีรัมย์ สปล. ๒๕๕๘

๙๘ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ ตาก ศรร. ๒๕๕๕

๙๙ โรงเรียนลองวิทยา แพร่ ศรร. ๒๕๕๙

๑๐๐ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์ สปล. ๒๕๕๙

๑๐๑ โรงเรียนลาซาล บางนา กรุงเทพมหานคร สปล. ๒๕๕๗

๑๐๒ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ)์ จันทบุรี ศรร. ๒๕๕๔

๑๐๓ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์ สปล. ๒๕๕๘

๑๐๔ โรงเรียนเลยพิทยาคม เลย สปล. ๒๕๕๘

๑๐๕ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง กาญจนบุรี สปล. ๒๕๕๙

๑๐๖ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ระยอง ศรร. ๒๕๕๙

๔/๖
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๑๐๗ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ หนองคาย สปล. ๒๕๕๙

๑๐๘ โรงเรียนวัดเขียนเขต ปทุมธานี ศรร. ๒๕๕๘

๑๐๙ โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์ นครพนม ศรร. ๒๕๕๙

๑๑๐ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ตรัง สปล. ๒๕๕๘

๑๑๑ โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทบุรี ศรร. ๒๕๕๙

๑๑๒ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา นครปฐม ศรร. ๒๕๕๕

๑๑๓ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์ ศรร. ๒๕๕๔

๑๑๔ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ เชียงใหม่ สปล. ๒๕๕๘

๑๑๕ โรงเรียนสตรีพัทลุง พัทลุง ศรร. ๒๕๕๙

๑๑๖ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี ศรร. ๒๕๕๔

๑๑๗ โรงเรียนสตรีระนอง ระนอง ศรร. ๒๕๕๙

๑๑๘ โรงเรียนสนมวิทยาคาร สุรินทร์ สปล. ๒๕๕๘

๑๑๙ โรงเรียนสรรพวิทยาคม ตาก ศรร. ๒๕๕๗

๑๒๐ โรงเรียนสวนแตงวิทยา สุพรรณบุรี สปล. ๒๕๕๘

๑๒๑ โรงเรียนสวีวิทยา ชุมพร สปล. ๒๕๕๗

๑๒๒ โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา สงขลา สปล. ๒๕๕๙

๑๒๓ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา แม่ฮ่องสอน สปล. ๒๕๕๙

๑๒๔ โรงเรียนสัตยาไส ลพบุรี ศรร. ๒๕๕๕

๑๒๕ โรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม สุรินทร์ ศรร. ๒๕๕๔

๑๒๖ โรงเรียนสิงห์บุรี สิงห์บุรี สปล. ๒๕๕๘

๑๒๗ โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ ปทุมธานี สปล. ๒๕๕๘

๑๒๘ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ สุราษฎร์ธานี ศรร. ๒๕๕๙

๑๒๙ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ล าปาง ศรร. ๒๕๕๘

๑๓๐ โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ชุมพร สปล. ๒๕๕๙

๑๓๑ โรงเรียนหนองขามพิทยาคม ขอนแก่น สปล. ๒๕๕๙

๑๓๒ โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม กาญจนบุรี สปล. ๒๕๕๙

๑๓๓ โรงเรียนหนองน ้าใสพิทยาคม นครราชสีมา สปล. ๒๕๕๘

๑๓๔ โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสด์ิ ชลบุรี สปล. ๒๕๕๙

๕/๖



            

ล าดบั ชื่อสถานศึกษา จังหวัด สถานะ

๑๓๕ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม สุรินทร์ สปล. ๒๕๕๙

๑๓๖ โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา อุบลราชธานี สปล. ๒๕๕๙

๑๓๗ โรงเรียนห้วยยอด ตรัง ศรร. ๒๕๕๔

๑๓๘ โรงเรียนหันคาพิทยาคม ชัยนาท ศรร. ๒๕๕๙

๑๓๙ โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา สงขลา สปล. ๒๕๕๘

๑๔๐ โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก บึงกาฬ ศรร. ๒๕๕๙

๑๔๑ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย สมุทรสงคราม สปล. ๒๕๕๙

๑๔๒ โรงเรียนอ่าวมะม่วง พังงา สปล. ๒๕๕๙

๑๔๓ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา กาญจนบุรี สปล. ๒๕๕๙

๑๔๔ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ อุดรธานี สปล. ๒๕๕๗

๑๔๕ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ล าปาง สปล. ๒๕๕๘

๑๔๖ วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน พัทลุง สปล. ๒๕๕๘

๑๔๗ วิทยาลัยการอาชีพไชยา สุราษฎร์ธานี ศรร. ๒๕๕๙

๑๔๘ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ เชียงใหม่ สปล. ๒๕๕๘

๑๔๙ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี เพชรบุรี สปล. ๒๕๕๙

๑๕๐ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ศรร. ๒๕๕๙

๑๕๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี อุบลราชธานี ศรร. ๒๕๕๙

๑๕๒ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ชัยนาท สปล. ๒๕๕๘

๑๕๓ วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ ศรีสะเกษ สปล. ๒๕๕๙

๑๕๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น สปล. ๒๕๕๘

๖/๖


