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เหนอื 1 โรงเรยีนบา้นหว้ยฉลอง อุตรดติถ์ โครงการน ้าดื่มเพือ่ชวีติ 11,200
2 โรงเรยีนวดัโพธิศ์ร ี นครสวรรค์ โครงการพฒันาและจดัสภาพสิง่แวดลอ้มภายในโรงเรยีน 11,200
3 โรงเรยีนบา้นป่าตาล ล าปาง โครงการสหกรณ์โรงเรยีนสขีาวกา้วสู่ไทยแลนด ์4.0 11,200
4 โรงเรยีนชุมชนบา้นหนุนเหนอื (แสงศรวีทิยา) แพร่ โครงการส่งเสรมิอาชพีเพือ่เพิม่ทกัษะชวีติในสหกรณ์โรงเรยีน 11,200
5 โรงเรยีนบา้นหว้ยบง ตาก โครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวนัตามแนวทางพระราชด ารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ 11,200
6 โรงเรยีนบา้นน ้าดบิมะพรา้ว ก าแพงเพชร โครงการจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีน 11,200
7 โรงเรยีนบา้นจ่าโบ่ แมฮ่่องสอน โครงการจดัสภาพสิง่แวดลอ้มในโรงเรยีน 11,200
8 โรงเรยีนบา้นบุ่งอา้ยเจี้ยม อุทยัธานี โครงการหอ้งสมดุมชีวีติ 11,200
9 โรงเรยีนวดันครเจดยี์ ล าพนู โครงการพฒันาระบบน ้าดื่มสะอาดในโรงเรยีนปี 2561 11,200
10 โรงเรยีนบา้นท่าฬ่อ (ครฑุวทิยากรณ์) พจิติร โครงการเศรษฐกจิพอเพยีง 11,200
11 โรงเรยีนบา้นหว้ยโป่ง เชยีงราย โครงการเกษตรธรรมชาตติามแนววถิเีศรษฐกจิพอเพยีง 11,200
12 โรงเรยีนชุมชนบา้นวงัพกิุล เพชรบรูณ์ โครงการพฒันาระบบการจ าหน่ายสนิคา้และการบรกิารสหกรณ์โรงเรยีนโดยใชบ้ารโ์คด้ 11,200
13 โรงเรยีนบา้นอูตมู เชยีงใหม่ โครงการสหกรณ์โรงเรยีน 11,200
14 โรงเรยีนบา้นบงึบอน สุโขทยั โครงการน้อมน าปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงสู่ระบบสหกรณ์โรงเรยีน 11,200
15 โรงเรยีนบา้นค่า พะเยา โครงการฟ้ืนสภาพแวดลอ้มและหนงัสอืในหอ้งสมดุ 11,200
16 โรงเรยีนวงัทองพทิยาคม พษิณุโลก โครงการน ้าดื่มสะอาดปลอดภยั ว.พ. 11,200

ตะวนัตก 17 โรงเรยีนวดัมาบแค ราชบุรี โครงการเหด็โอ่งเพือ่สหกรณ์ลอยฟ้า 11,200
18 โรงเรยีนวดัก าแพงแสน (สว่างวทิยาคาร) นครปฐม โครงการพฒันาแหล่งเรยีนรูแ้ละจดักจิกรรมการเรยีนรูบ้รูณาการหลกัปรชัญาของ 11,200

เศรษฐกจิพอเพยีงตามศาสตรพ์ระราชาสู่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื

การให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ประจ าปี 2561

     ชสอ. ไดจ้ดัสรรทุนเพือ่สนบัสนุนโรงเรยีนในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานเป็นประจ าทุกปี โดยสนบัสนุนแบบต่อเนื่องใหแ้ก่เดก็นกัเรยีนมลูนธิริว่มจติตน้์อมเกลา้ฯ  จนจบระดบัมธัยมศกึษา
สนบัสนุนทุนการศกึษาโรงเรยีนจติรลดา (สายวชิาชพี) 5 ชัน้ปี และอกีส่วนหนึ่งสนบัสนุนในโครงการต่าง ๆ ของโรงเรยีนในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานทัว่ประเทศ
     ส าหรบัในปี 2561  ชสอ. ไดจ้ดัสรรทุนสนบัสนุนโรงเรยีนในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานไวจ้ านวนเงนิ 840,000 บาท  และคณะกรรมการจดัสรรเงนิทุนไดพ้จิารณาแลว้เหน็สมควรสนบัสนุน
จ านวน 75 โครงการ เป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 835,800 บาท  ดงันี้
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ตะวนัตก 19 โรงเรยีนบา้นตะวนัจาก สมทุรสงคราม โครงการเศรษฐกจิพอเพยีง 11,200
20 โรงเรยีนวดัธญัญารามราษฎรบ์ ารงุ สมทุรสาคร โครงการปรบัปรงุโครงการเศรษฐกจิพอเพยีง 11,200
21 โรงเรยีนวดัเกาะแกว้ เพชรบุรี โครงการผลติภณัฑจ์ากไมช้ายเลน น้อมน าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 11,200
22 โรงเรยีนสงวนหญงิ สุพรรณบุรี โครงการส่งเสรมินกัเรยีนใหม้จีติส านกึในการอนุรกัษ์และพฒันาสิง่แวดลอ้ม 11,200
23 โรงเรยีนบา้นเขาแดง ประจวบครีขีนัธ์ โครงการเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่อาหารกลางวนั 11,200
24 โรงเรยีนวดัวงักว์เิวการาม กาญจนบุรี โครงการพฒันากจิกรรมสหกรณ์โรงเรยีนวดัวงักว์เิวการาม 11,200

ตะวนัออก 25 โรงเรยีนบา้นหว้ยสาลกิา ชลบุรี โครงการอาหารกลางวนัโรงเรยีน 11,200
26 โรงเรยีนวดัศรสีุตาราม (ภกัดสีุดาประชาสรรค์) ฉะเชงิเทรา โครงการการเพาะเหด็นางฟ้า 11,200
27 โรงเรยีนเนนิทรายวทิยาคม ตราด โครงการสรา้งถงัน ้าดื่มใหก้บันกัเรยีนโรงเรยีนเนนิทรายวทิยาคม 11,200
28 โรงเรยีนวดัท่าชา้ง (แสงปัญญาวทิยาคาร) นครนายก โครงการน ้าดื่มสะอาดในโรงเรยีน 11,200
29 โรงเรยีนบา้นท่าตาส ี สระแกว้ โครงการบา้นเลก็ในโรงเรยีน เฮด็ดตีามวถิพีอเพยีง ตามรอยพ่อ 11,200
30 โรงเรยีนวดัปลวกเกตุ ระยอง โครงการเศรษฐกจิพอเพยีงของโรงเรยีนวดัปลวกเกตุ 11,200
31 โรงเรยีนวดัใหมโ่พธิเ์ยน็ ปราจนีบุรี โครงการน้อมน าปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงสู่การปฏบิตัดิา้นส่งเสรมิอาชพีในโรงเรยีน 11,200
32 โรงเรยีนวดัซึ้งล่าง (ประชาอุทศิพทิยาคาร) จนัทบุรี โครงการส่งเสรมิรายไดร้ะหว่างเรยีนตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 11,200
33 โรงเรยีนวดักลาง (ธรรมวธิานราษฎรว์ทิยา) สมทุรปราการ โครงการสบืสานพระราชปณธิานในหลวงรชักาลที ่9 (กจิกรรมสหกรณ์ออมทรพัย์) 11,200

กลาง 34 โรงเรยีนวดัศรมีงคล (สถติมงคลราษฎรอุ์ปถมัภ์) ชยันาท โครงการพฒันาการจดัประสบการณ์การเรยีนรูสู้่วถิชีวีติพอเพยีง 11,200
35 โรงเรยีนวดัไผด่ า สงิหบุ์รี โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชืตามแนวพระราชด ารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ 11,200

สยามบรมราชกุมาร ีณ โรงเรยีนวดัไผด่ า แผนกสามญัศกึษา
36 โรงเรยีนวดัมะขาม (วบิลูย์อุปถมัภ)์ อ่างทอง โครงการสหกรณ์รา้นคา้โรงเรยีนวดัมะขาม (วบิลูย์อุปถมัภ)์ 11,200
37 โรงเรยีนวดัผึง่แดด (บุญสบืวชิชนูปถมัภ)์ พระนครศรอียุธยา โครงการสหกรณ์ในโรงเรยีน 11,200
38 โรงเรยีนเทศบาลทบักวาง 1 (สมหุพ์รอ้ม) สระบุรี โครงการจดัสภาพสิง่แวดลอ้มในโรงเรยีน 11,200
39 โรงเรยีนนคิมล านารายณ์ ลพบุรี โครงการสหกรณ์โรงเรยีนนคิมล านารายณ์ 11,200
40 โรงเรยีนชลประทานสงเคราะห์ นนทบุรี โครงการสมารท์ฟารม์ชลประทานสงเคราะห์ 11,200
41 โรงเรยีนวดัชนิวราราม (เจรญิผลวทิยาเวศม)์ ปทุมธานี โครงการสหกรณ์รา้นคา้โรงเรยีนวดัชนิวราราม (เจรญิผลวทิยาเวศม)์ 11,200

กทม. พืน้ที1่ 42 โรงเรยีนวดัอนิทราวาส กรงุเทพมหานคร โครงการเกษตรปลอดสารพษิ 11,200



เขตพืน้ท่ี สอ. ภาค ท่ี โรงเรียนท่ีได้รบัทุน จงัหวดั ช่ือโครงการ จ านวนเงิน 

ท่ีเสนอ (บาท)

กทม. พืน้ที ่2 43 โรงเรยีนคลองกุ่ม (เสรไีทย อนุสรณ์) กรงุเทพมหานคร โครงการพฒันาอาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดลอ้มในการท างาน 11,200
ตะวนัออกเฉยีงเหนอื 44 โรงเรยีนเทศบาล 3 เลย โครงการจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีน 11,200

45 โรงเรยีนเมก็ดงเรอืง อุดรธานี โครงการเลีย้งหมปู่า 11,200
46 โรงเรยีนบา้นบ่อน ้าดง มกุดาหาร โครงการปรบัปรงุหอ้งสมดุเพือ่พฒันาการเรยีนรูโ้ดยใชส้ือ่เทคโนโลยี 11,200
47 โรงเรยีนบา้นแคน มหาสารคาม โครงการปรบัปรงุหอ้งสมดุเพือ่ยกระดบัการเรยีนรูโ้ดยใชส้ือ่ ICT 11,200
48 โรงเรยีนบา้นหว้ยส าราญ บุรรีมัย์ โครงการอาหารกลางวนั 11,200
49 โรงเรยีนหนองไผว่ทิยานุสรณ์ ชยัภมูิ โครงการพฒันาแหล่งเรยีนรูส้หกรณ์รา้นคา้โรงเรยีนหนองไผว่ทิยานุสรณ์ 11,200
50 โรงเรยีนบา้นบะใหญ่ นครราชสมีา โครงการจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนบา้นบะใหญ่ 11,200
51 โรงเรยีนเลดิสนิ บงึกาฬ โครงการรา้นคา้สวสัดกิารโรงเรยีนเลดิสนิ 11,200
52 โรงเรยีนสวนกลว้ยหว้ยชนัวทิยาคาร ขอนแก่น โครงการเสรมิสรา้งทกัษะอาชพีดว้ยเกษตรพอเพยีง 11,200
53 โรงเรยีนฝางพทิยาคม หนองคาย โครงการหอ้งสมดุ ICT 11,200
54 โรงเรยีนบา้นปราสาท ศรสีะเกษ โครงการสหกรณ์โรงเรยีนบา้นปราสาทเยอ 7,000
55 โรงเรยีนหนองบวัวทิยาเสรมิ กาฬสนิธุ์ โครงการเลีย้งหมปู่า 11,200
56 โรงเรยีนบา้นเมอืงทอง (วรีะประชานุสรณ์) รอ้ยเอด็ โครงการพฒันากจิกรรมสหกรณ์โรงเรยีน 11,200
57 ศนูย์การเรยีน ตชด. บา้นภดูานกอย อ านาจเจรญิ โครงการปรบัปรงุสหกรณ์นกัเรยีน 11,200
58 โรงเรยีนบา้นมอเหนอื หนองบวัล าภู โครงการส่งเสรมิและพฒันาการใชห้อ้งสมดุ 11,200
59 โรงเรยีนบา้นกุดกวา้ง ยโสธร โครงการเลีย้งไก่พนัธุ์ไข่ 11,200
60 โรงเรยีนชุมชนบา้นสามผง นครพนม โครงการจดักจิกรรมสหกรณ์รา้นคา้ในสถานศกึษา 11,200
61 โรงเรยีนบา้นสนามบนิ สกลนคร โครงการปรบัปรงุระบบน ้าเพือ่การเกษตร เพือ่อาหารกลางวนั 11,200
62 โรงเรยีนบา้นหนองเหลก็ประชาพฒัน์ สุรนิทร์ โครงการส่งเสรมิเดก็ดมีเีงนิออม 11,200
63 ศนูย์การเรยีน ตชด. ป่าหญา้คา อุบลราชธานี โครงการหอ้งเรยีนรูก้ารสหกรณ์นกัเรยีนอย่างยัง่ยนื 11,200

ใต้ 64 โรงเรยีนบา้นคอกชา้ง สุราษฎรธ์านี โครงการตามรอยศาสตรพ์ระราชาเพือ่ความพอเพยีง 11,200
65 โรงเรยีนบา้นเบอเสง้ ยะลา โครงการอาหารกลางวนั 11,200
66 โรงเรยีนบา้นตรอกแค นครศรธีรรมราช โครงการจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีน 11,200
67 โรงเรยีนบา้นกะหลมิ ภเูกต็ โครงการจดัหาโต๊ะและเกา้อี้ในโรงอาหารโรงเรยีนบา้นกะหลมิ 11,200
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ใต้ 68 โรงเรยีนบา้นปากถกั พงังา โครงการเศรษฐกจิพอเพยีง 11,200
69 โรงเรยีนอนุบาลทุง่หวา้ สตลู โครงการน ้าดื่มปลอดภยัไดม้าตรฐาน 11,200
70 โรงเรยีนบา้นศาลาใหม่ นราธวิาส โครงการปรบัปรงุหอ้งประชุมสหกรณ์นกัเรยีนโรงเรยีนบา้นศาลาใหม่ 11,200
71 โรงเรยีนบา้นทะเลนอก ระนอง โครงการน ้าดื่ม 11,200
72 โรงเรยีนวดัเจรญิรม่เมอืง ตรงั โครงการจดัสภาพสิง่แวดลอ้มในโรงเรยีน 11,200
73 โรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดนบา้นชายควน สงขลา โครงการจดัสภาพสิง่แวดลอ้มในโรงเรยีน (ปรบัปรงุซ่อมแซมหอ้งน ้าและอ่างลา้งหน้า 11,200

แปรงฟันของนกัเรยีน)
74 โรงเรยีนบา้นสวนทรพัย์ ชุมพร โครงการเศรษฐกจิพอเพยีงสู่การปฏบิตัใินโรงเรยีน 11,200
75 โรงเรยีนบา้นควนคหูา ปัตตานี โครงการเกษตรสหกรณ์ 11,200

835,800รวมทัง้ส้ิน


