จํานวนโรงเรียนกลุมเปาหมายรุนที่ 1
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 รุนที่ 1 มีจํานวน 50 โรงเรียน
ลําดับที่
1

2

3
4

ผูใหการสนับสนุน
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด
(มหาชน)
บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)

จํานวน

สังกัด

1

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม

สพป.นครสวรรค เขต 1

2

โรงเรียนบานบางหมาก

สพป.ตรัง เขต 2

3
4

โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา (โคกศิลา)
โรงเรียนชุมชนบานวัด

สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 6

5

โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน

สพป.เชียงราย เขต 3

6

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

เครือเจริญโภคภัณฑ รวมกับ

7

โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร)
โรงเรียนบานหนองเงือก

บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

8

โรงเรียนอนุบาลเตางอย

สพป.สกลนคร เขต 1

9

โรงเรียนเจียรวนนทอุทิศ 1

สพป.นครราชสีมา เขต 4

10

โรงเรียนเจียรวนนทอุทิศ 2

สพป.นครราชสีมา เขต 3

11

โรงเรียนเจียรวนนทอุทิศ 3

สพป.เลย เขต 2

12
13

5

ชื่อสถานศึกษา

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มารเก็ตติ้ง จํากัด

โรงเรียนเจียรวนนทอุทิศ 4
(บานหนองหญาปลอง)
โรงเรียนเจียรวนนทอุทิศ 5

สพป.ลําพูน เขต 1

สพป.เลย เขต 2
สพป.สกลนคร เขต 1

14

(บานโพนแพง)
โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม

15

โรงเรียนบานปาไผ

สพป.นราธิวาส เขต 1

16
17
18

โรงเรียนบานอางกะปอง

สพป.ตราด

โรงเรียนอนุบาลแคนดง
โรงเรียนบานโคกขามโนนสมบูรณ

สพป.บุรีรัมย เขต 4
สพป.บุรีรัมย เขต 1

19

โรงเรียนอนุบาลลืออํานาจ

สพป.อํานาจเจริญ

สพป.เชียงใหม เขต 3

จํานวนโรงเรียนกลุมเปาหมายรุนที่ 1
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 รุนที่ 1 มีจํานวน 50 โรงเรียน
ลําดับที่

ผูใหการสนับสนุน

จํานวน

ชื่อสถานศึกษา

สังกัด

(ชุมชนเปอยหัวดง)
20

โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”

21
23

โรงเรียนวัดกระทุม (โสมประชาสรรค) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนแกวเสด็จพิทยาคม
สพม.เขต 24 (กาฬสินธุ)
โรงเรียนบานทาตูม
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

24

โรงเรียนทาฉางวิทยาคาร

สพม.เขต 11 (สุราษฎรธานี)

25

โรงเรียนอนุบาลเกาะคา

สพป.ลําพปาง เขต 2

26

โรงเรียนวัดจุฬามณี

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

27

(ชุณหะจันทนประชาสรรค)
โรงเรียนอนุบาลปตตานี

สพป.ปตตานี เขต 1

28

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

สพม.เขต 15 (ปตตานี)

29

โรงเรียนวัดสิงห

สพม.เขต 5 (ชัยนาท)

22

สพม.เขต 37 (นาน)

โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู
30

32

สมเด็จยา วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว. จังหวัดเชียงใหม
แมแจม
โรงเรียนบานหวยไรสามัคคี
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบานแมวะหลวง
สพป.ตาก เขต 2

33

โรงเรียนบานสันปาไร

สพป.ตาก เขต 2

34

โรงเรียนบอเกลือ

สพม.เขต 37 (นาน)

35

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง

สพป.มหาสารคาม เขต 3

36

โรงเรียนรองคําหงษทองวิทยา

สพป.รอยเอ็ด เขต 2

37

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา

สพป.ขอนแกน เขต 5

31

6

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)

จํานวนโรงเรียนกลุมเปาหมายรุนที่ 1
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 รุนที่ 1 มีจํานวน 50 โรงเรียน
ลําดับที่
7

8

ผูใหการสนับสนุน
กลุม ปตท.

กลุมมิตรผล

จํานวน

ชื่อสถานศึกษา

สังกัด

38

โรงเรียนวัดบางกอบัว

สพป.สมุทรปราการ เขต 1

39

(ขลิบราษฎรบุรณะ)
โรงเรียนวัดถนนกะเพรา

สพป.ระยอง เขต 2

40

โรงเรียนบานประดูเฒา

สพป.สุโขทัย เขต 1

41

โรงเรียนผดุงวิทยา

สพป.พิษณุโลก เขต 3

42

โรงเรียนบานบึงทับแรต

สพป.กําแพงเพชร เขต 1

43
44
45
46

โรงเรียนกรับใหญวองกุศลกิจพิทยาค
สพม.เขต 8 (ราชบุรี)
ม
โรงเรียนบานหนองไผดุสิตประชาสรร
สพป.ขอนแกน เขต 5
ค
วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน (วก.
หนองเรือ)

จังหวัดขอนแกน
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

47

โรงเรียนบานภูดิน (มิตรผลอุปถัมภ)
โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ

48

โรงเรียนชุมชนบานสี่แยก

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

10

มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ รวมกับ
IKEA Southeast Asia
กลุมสยามพรีเสิรฟฟูดส

49

โรงเรียนวัดปลักไมลาย

11

บริษัท อุตสาหกรรมนํ้าตาลอีสาน จํากัด

50

วิทยาลัยการอาชีพคํามวง

สพป.นครปฐม เขต 1
จังหวัดกาฬสินธุ

9

หมายเหตุ :
ผูสนับสนุน รุนที่ 1 ประกอบดวย 12 หนวยงาน
- บริษัท 11 แหง
- มูลนิธิ 1 แหง

สพป.กาฬสินธุ เขต 3

จํานวนโรงเรียนกลุมเปาหมายรุนที่ 2
ปงบประมาณ พ.ศ.2562 รุนที่ 2 มีจํานวน 84 โรงเรียน
ลําดั
บที่

ผูใหการสนับสนุน

จํานวน

1

มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมกับ มูลนิธิพุทธรักษา

1

โรงเรียนคูคําพิทยาสรรพ จ.ขอนแกน

สพป.ขอนแกน เขต 4

รวมกับ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

2

โรงเรียนบานบึงเนียมบึงใครนุนทาหิน จ.ขอนแกน

สพป.ขอนแกน เขต 1

3

โรงเรียนบานโนนแสนคําหนองศาลาศรีสะอาด จ.ศรีสะเกษ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

4

โรงเรียนบานโนนคูณ จ.ศรีสะเกษ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

5

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี จ.ชลบุรี

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

6

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต จ.สระบุรี

สพป.สระบุรี เขต 1

7

โรงเรียนบานหนองนาคํา จ.อุดรธานี

สพป.อุดรธานี เขต 1

8

โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม จ.นครราชสีมา

สพป.นครราชสีมา เขต 3

9

โรงเรียนบานควนสวรรค จ.ตรัง

สพป.ตรัง เขต 1

10

วิทยาลัยเทคนิคตรัง จ.ตรัง

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

11

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี จ.สระบุรี

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

12

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จ.อุดรธานี

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

13

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม จ.มหาสารคาม

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

14

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จ.สระบุรี

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

บริษัท ซี.เอ.เอส. เอสเซท จํากัด

15

โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงหอนุสรณ) จ.สมุทรสาคร

สพป.สมุทรสาคร

รวมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

16

โรงเรียนบานสันดาบ จ.สมุทรสาคร

สพป.สมุทรสาคร

บริษัท ไทยเบฟเวอรเรจ มาเก็ตติ้ง จํากัด

17

โรงเรียนบานแมยางตาล (กิตติประชานุกูล) จ.แพร

สพป.แพร เขต 1

รวมกับ มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ

18

โรงเรียนชุมชนบานเหมืองหมอ (เหมืองหมอสามัคคี) จ.แพร

สพป.แพร เขต 1

19

โรงเรียนบานกาศประชานุเคราะห จ.แพร

สพม. เขต 37

20

โรงเรียนสองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี

สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

21

โรงเรียนวัดเทพนิมิตร จ.ภูเก็ต

สพป.ภูเก็ต

2

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ รวมกับ

ชื่อสถานศึกษา

สังกัด

บริษัท ทรูคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
3

4
5
6

7

กลุมเซ็นทรัล

บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)

บริษัท ไทยเบฟเวอรเรจ มาเก็ตติ้ง จํากัด รวมกับ
IKEA Southeast Asia (Ikano Thailand) รวมกับ
มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ

จํานวนโรงเรียนกลุมเปาหมายรุนที่ 2
ปงบประมาณ พ.ศ.2562 รุนที่ 2 มีจํานวน 84 โรงเรียน
ลําดั
บที่

ผูใหการสนับสนุน

จํานวน

ชื่อสถานศึกษา

สังกัด

8

สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ รวมกับ
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว

22

โรงเรียนบานหนองดินดํา (คุรุราษรผดุงวิทย) จ.ชัยภูมิ

สพป.ชัยภูมิ เขต 2

9

บริษัท บางจาก คอรปอเรชั่น จํากัด รวมกับ

23

โรงเรียนบานอีมาดอีทราย จ.อุทัยธานี

สพป.อุทัยธานี เขต 2

10 บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน)

24

โรงเรียนชองสาริกา จ.ลพบุรี

สพป.ลพบุรี เขต 2

11 สมาคมผูปกครองและครู A.M.E.C.

25

โรงเรียนบานสันกลาง จ.เชียงราย

สพป.เชียงราย เขต 1

12 สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

26

โรงเรียนราชประชานุเคราะห 27 จ.หนองคาย

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

27

โรงเรียนราชประชานุเคราะห 33 จ.ลพบุรี

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

28

โรงเรียนราชประชานุเคราะห 37 จ.กระบี่

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

29

โรงเรียนราชประชานุเคราะห 45 จ.กาญจนบุรี

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

30

โรงเรียนราชประชานุเคราะห 50 จ.ขอนแกน

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

31

โรงเรียนราชประชานุเคราะห 51 จ.บุรีรัมย

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

32

โรงเรียนราชประชานุเคราะห 54 จ.อํานาจเจริญ

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

33

โรงเรียนราชประชานุเคราะห 56 จ.นาน

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

34

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห แมจัน จ.เชียงราย

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

35

โรงเรียนศรีสังวาลยขอนแกน จ.ขอนแกน

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

36

โรงเรียนศรีสังวาลยเชียงใหม จ.เชียงใหม

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

37

โรงเรียนโสตศึกษาสุรินทร จ.สุรินทร

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

38

โรงเรียนบานแมลิด จ.แมฮองสอน

สพป.แมฮองสอน เขต 2

39

โรงเรียนบานแมอุมลอง จ.แมฮองสอน

สพป.แมฮองสอน เขต 2

40

โรงเรียนบานแมกองคา จ.แมฮองสอน

สพป.แมฮองสอน เขต 2

41

โรงเรียนเตรียมทหาร รุนที่ 13 อนุสรณ จ.มุกดาหาร

สพป.มุกดาหาร

42

โรงเรียนราชประชานุเคราะห 15 จ.เชียงราย

สพป.เชียงราย เขต 3

มูลนิธิ มีชัย วีระไวทยะ

13 มูลนิธิพุทธรักษา รวมกับ
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

จํานวนโรงเรียนกลุมเปาหมายรุนที่ 2
ปงบประมาณ พ.ศ.2562 รุนที่ 2 มีจํานวน 84 โรงเรียน
ลําดั
บที่

ผูใหการสนับสนุน

14 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

จํานวน

ชื่อสถานศึกษา

สังกัด

43

โรงเรียนวรดิตถวิทยาประสูทน จ.อางทอง

44

โรงเรียนวัดสระแกว (รุงโรจนธนกุลอุปถัมภ) จ.อางทอง

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเ
อกชน
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเ
อกชน

45

โรงเรียนบานหนองกง จ.บุรีรัมย

สพป.บุรีรัมย เขต 3

46

โรงเรียนหนองหญาปลองวิทยา จ.เพชรบุรี

สพม.เขต 10

47

โรงเรียนราชประชานุเคราะห 35 จ.พังงา

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

48

โรงเรียนบางจะเกร็ง จ.สมุทรสงคราม

สพป.สมุทรสงคราม

49

โรงเรียนวัดนํ้าไหล จ.บุรีรัมย

สพป.บุรีรัมย เขต 3

50

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี จ.อํานาจเจริญ

สพป.อํานาจเจริญ

51

โรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองหองดอนแดง จ.อํานาจเจริญ

สพป.อํานาจเจริญ

52

โรงเรียนบานหนองยาง จ.หนองคาย

สพป.หนองคาย เขต 2

53

โรงเรียนบานโปรงสําราญ จ.หนองคาย

สพป.หนองคาย เขต 2

54

โรงเรียนบานรวมใจ จ.เชียงราย

สพป.เชียงราย เขต 3

55

โรงเรียนบานกอตง จ.กระบี่

สพป.กระบี่

56

โรงเรียนบานหวยหิน จ.สุพรรณบุรี

สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

57

โรงเรียนวัดหวยสะพาน จ.กาญจนบุรี

สพป.กาญจนบุรี เขต 2

58

โรงเรียนบานหวยมวงคุรุราษฏรรังสรรค จ.ขอนแกน

สพป.ขอนแกน เขต 2

59

โรงเรียนบานหนองไห จ.ขอนแกน

สพป.ขอนแกน เขต 2

60

โรงเรียนบานนาไลย จ.นาน

สพป.นาน เขต 1

61

โรงเรียนบานชมพู จ.นาน

สพป.นาน เขต 1

62

โรงเรียนราชประชานุเคราะห 46 จ.ชัยนาท

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

63

โรงเรียนลพบุรีปญญานุกูล จ.ลพบุรี

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ลาดกระบัง รวมกับ มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ
15 โรงเรียนสถานศึกษานานาชาติ (International
School Bangkok : ISB)
รวมกับ มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ
16 มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ

จํานวนโรงเรียนกลุมเปาหมายรุนที่ 2
ปงบประมาณ พ.ศ.2562 รุนที่ 2 มีจํานวน 84 โรงเรียน
ลําดั
บที่

ผูใหการสนับสนุน

จํานวน

ชื่อสถานศึกษา

สังกัด

64

โรงเรียนวัดคลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร

สังกัดกรุงเทพมหานคร

17 กลุมมิตรผล

65

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลกรับใหญ จ.ราชบุรี

สังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

18 มูลนิธิแมฟาหลวง รวมกับ

66

โรงเรียนอนุบาลแมฟาหลวง จ.เชียงราย

สพป.เชียงราย เขต 3

19 โรงเรียนนานาชาติ St.Andrews

67

โรงเรียนศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

สพม.เขต 7

20 บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จํากัด

68

โรงเรียนวัดเกาะ จ.ระยอง

สพป.ระยอง เขต 1

รวมกับ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

69

โรงเรียนบานหนองละลอก จ.ระยอง

สพป.ระยอง เขต 1

21 บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จํากัด

70

โรงเรียนวัดกระเฉท จ.ระยอง

สพป.ระยอง เขต 1

71

โรงเรียนรวมมิตรวิทยาจ.บุรีรัมย

สพป.บุรีรัมย เขต 1

72

โรงเรียนบานหนองโพธิ์ จ.ลพบุรี

สพป.ลพบุรี เขต 2

รวมกับ สมาคมเตรียมทหาร รุนที่ ๑๓

73

โรงเรียนวัดหนองรี จ.นครนายก

สพป.นครนายก

รวมกับ มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ

74

โรงเรียนวัดพุทธิสาร จ.สระแกว

สพป.สระแกว เขต 2

75

โรงเรียนบานกรูดหนองซํา จ.สุรินทร

สพป.สุรินทร เขต 1

76

โรงเรียนบานดอนแดงเจริญทอง จ.นครพนม

สพป.นครพนม เขต 1

77

โรงเรียนบานหวยลึก จ.บึงกาฬ

สพป.บึงกาฬ

78

โรงเรียนบานแมยางรอง จ.แพร

สพป.แพร เขต 1

79

โรงเรียนบานหัววัง จ.สุพรรณบุรี

สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

80

โรงเรียนทุงตนปก จ.กระบี่

สพป.กระบี่

81

โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง จ.ชุมพร

สพป.ชุมพร เขต 2

บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล จํากัด
รวมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

รวมกับ มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ
22 บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด
รวมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง รวมกับ สมาคมพัฒนา
ประชากรและชุมชน
23 IKEA Southeast Asia (Ikano Thailand)

จํานวนโรงเรียนกลุมเปาหมายรุนที่ 2
ปงบประมาณ พ.ศ.2562 รุนที่ 2 มีจํานวน 84 โรงเรียน
ลําดั
บที่
24

ผูใหการสนับสนุน
สภาอุตสาหกรรรมอุดรธานี

25 มูลนิธิอนุเคราะหคนพิการในพระราชูปถัมภ
ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
รวมกับ IKEA Southeast Asia (Ikano Thailand)
รวมกับ มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ

หมายเหตุ :
ผูสนับสนุน รุนที่ 2 ประกอบดวย 27 หนวยงาน
- บริษัท 13 แหง
- มูลนิธิ 4 แหง
- สถาบัน 3 แหง
- สมาคม 3 แหง
- โรงเรียนนานาชาติ จํานวน 2 แหง
- สภาอุตสาหกรรม 2 แหง

จํานวน

ชื่อสถานศึกษา

สังกัด

82

โรงเรียนบานชัยพรมิตรภาพ 67 จ.อุดรธานี

สพป.อุดรธานี เขต 1

83

วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาป จ.อุดรธานี

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเ

84

โรงเรียนศรีสังวาลย จ.นนทบุรี

อกชน

