
 
 

ก ำหนดกำรตรวจเยี่ยมประเมินผลเชิงประจักษ์   
โครงงำนคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยำวชนไทย ท ำดี ถวำยในหลวง"  

ประจ ำปีพุทธศักรำช 2558  
*********************************************** 

สำยที ่ วันที่ประเมิน สพป./สพม. ชื่อโครงงำน โรงเรียน ครูผู้ประสำน ผู้ประเมิน 

1.1 20 สพป. ลพบุรี เขต 1 ดูแลผู้สูงวัย ด้วยใจจิตอาสา บ้านหลุมข้าว 
ครูอารษิา บุญช่วย             
081-7952762  

พม.พงศ์นรินทร์ ฐิตวํโส 
พม.แสงสุริยา สุริยาโภ 
พระวุฒิวร  วุฒิเมธี 

1.2 21 สพม. 8 กาญจนบุรี  บ้านคนดีสร้างความดีตามแนววิถีไทยเทิดไท้องค์ราชัน ท่ามะกาวิทยาคม 
ครูอภิษฐา  สวนเข้ม 
090 992 5488 

พม.พงศ์นรินทร์ ฐิตวํโส 
พม.แสงสุริยา สุริยาโภ 
พระวุฒิวร  วุฒิเมธี 

1.3 22 สพม. 9 นครปฐม พ่ีสอนน้อง เพ่ือนช่วยเพ่ือน รักษ์สิ่งแวดล้อม ทําดีถวายในหลวง บ้านหลวงวิทยา 
ครูเฉลา ม่วงทรัพย์ 
081-9428507 

พม.พงศ์นรินทร์ ฐิตวํโส 
พม.แสงสุริยา สุริยาโภ 
พระวุฒิวร  วุฒิเมธี 

2.1 6 ม.ค. 58 สพม. 42 นครสวรรค ์ สานสายใยรักสู่คนชรา น้อมนําปรัชญาถวายในหลวง เทพศาลาประชาสรรค ์
ครูกัลยาณี สริิปัญญาธิรัตน์ 
089-9606471  

พม.สิทธ์ิพงศ์ ปภสฺสโร 
พระธวัชชัย ปญฺญาวชิโร 
พระวันดี จนฺทสาโร 

2.2 7 ม.ค. 58 สพป.ตาก เขต 2 ใต้ร่มพระบารม ีสานต่อการทําบัญชี สู่วิถีความพอเพียง บ้านแม่ระเมิง 

ครูนิติกุล สุทธหลวง 
0907496911 
ครูภรูินท์ ชนิลกุล 
085-7248811 

พม.สิทธ์ิพงศ์ ปภสฺสโร 
พระธวัชชัย ปญฺญาวชิโร 
พระวันดี จนฺทสาโร 

2.3 12 ม.ค. 58 สพม. 34 เชียงใหม่  สืบฮีดตามฮอย กึ้ดกอยของเก่า ตามแบบเบ้าล้านนา ยุพราชวิทยาลัย 
ครูภาวนา เลิศชีวกานต์ 
084 611 1834   

พม.สิทธ์ิพงศ์ ปภสฺสโร 
พระธวัชชัย ปญฺญาวชิโร 
พระวันดี จนฺทสาโร 

2.4 13 ม.ค. 58 สพป.พะเยา เขต 2 สานรักสานฝัน จากเราสู่วัยเยาว์และวัยชรา บ้านแวนโค้ง 
ครูพวงเพชร ชัยแก้ว 
087-1916466 

พม.สิทธ์ิพงศ์ ปภสฺสโร 
พระธวัชชัย ปญฺญาวชิโร 
พระวันดี จนฺทสาโร 



สำยที ่ วันที่ประเมิน สพป./สพม. ชื่อโครงงำน โรงเรียน ครูผู้ประสำน ผู้ประเมิน 

3.1 12 ม.ค. 58 สพม. 7 สระแก้ว   วัยใส จิตอาสา หยุดปัญหาเด็กหญิงแม่ วังนํ้าเย็นวิทยาคม 
ครูราตร ี
0892175030 

พม.วิชาญ  สุวิชาโน 
พระวุฒิกร สิริวณฺโณ 
พม.ประจักษ์ วฑฺฒโน 

3.2 13 ม.ค. 58 สพป.สระแก้ว เขต 2 พลังนวดเชื่อมใจสายใยชุมชน บ้านโคกสูง 

ครูสารภ ีธรรมกุล 
081-8649651 
ครูนารัตน์ สีมาพล 
084-7280540      

พม.วิชาญ  สุวิชาโน 
พระวุฒิกร สิริวณฺโณ 
พม.ประจักษ์ วฑฺฒโน 

3.3 14 ม.ค. 58 สพป.ปราจีนบุรี เขต  2 คนสามวัย สานสายใยคุณธรรม นําสุขสู่ชุมชน บ้านเขาไม้แก้ว 
ครูรติสัยต์ ธนะปาละ 
089-9392048 

พม.วิชาญ  สุวิชาโน 
พระวุฒิกร สิริวณฺโณ 
พม.ประจักษ์ วฑฺฒโน 

3.4 16 ม.ค. 58 สพม. 18 ระยอง  ใกล้ชิดผู้ป่วยช่วยอาสา วัดป่าประดู่ 
ครูอรพิน 
085 967 1479 

พม.วิชาญ  สุวิชาโน 
พระวุฒิกร สิริวณฺโณ 
พม.ประจักษ์ วฑฺฒโน 

4.1 26 ม.ค. 58 สพป.พัทลุง เขต 1 ห้ากิจกรรมทําดีถวายแด่องค์ราชัน วัดประดู่หอม   
ครูวิไล ยศกิจ             
094-5970460 

พระวชิระ  สุปภาโส 
พระกฤษณุวัฒน์ กิตฺธมฺโม 
พระวีรยุทธ  จนฺทสาโร 

4.2 28 ม.ค. 58 สพม. 11 สุราษฎร์ธานี เยาวชนจิตอาสา หว่านต้นกล้าเต็มแผ่นดิน  ท่าชีวิทยาคม 
ครูวาสนา 
0810797019  

พระวชิระ  สุปภาโส 
พระกฤษณุวัฒน์ กิตฺธมฺโม 
พระวีรยุทธ  จนฺทสาโร 

4.3 26 ม.ค. 58 สพม.นราธิวาสเขต 15 เยาวชนยุคใหม่ใส่ใจสมานฉันท์ด้วยพลังจิตอาสาทําดีถวายพ่อหลวง นราสิกขาลัย 
ครูประไพรพรรณ บุญคง 
081 541 1596 

พระวชิระ  สุปภาโส 
พระกฤษณุวัฒน์ กิตฺธมฺโม 
พระวีรยุทธ  จนฺทสาโร 

4.4 27 ม.ค. 58 สพม.นครศรีธรรมราช 2 รักการเขียน หมั่นเพียรการอ่าน เยาวชนกล้าหาญ น้อมปณิธานพ่อหลวง กรุงหยันวิทยาคาร 
ครูสันติ นาดี  
081 8918346 

พระวชิระ  สุปภาโส 
พระกฤษณุวัฒน์ กิตฺธมฺโม 
พระวีรยุทธ  จนฺทสาโร 

 
 
 



5.1 28 ม.ค. 2558 สพม. 28 ศรีสะเกษ จิตอาสาวัยใส ดูแลผู้สูงวัย ทําความดีถวายในหลวง ปรางค์กู ่
ครูปราโมทย์ แหวนเงิน   
094 2648 380 

พระครูสงัฆรักษ์ปรีชา 
พระสฤษด์ิ อานนฺโท 
พระวิหาญชัย อนุตฺตโร 

5.2 29 ม.ค. 2558 สพม. 32 บุรีรัมย์ สานใยรักผู้สูงวัย สืบสานภูมิปัญญาไทยด้วยดวงใจเทิดไท้องค์ราชัน บ้านกรวดวิทยาคาร 
คร ู
0-4467-9098 

พระครูสงัฆรักษ์ปรีชา 
พระสฤษด์ิ อานนฺโท 
พระวิหาญชัย อนุตฺตโร 

5.3 30 ม.ค. 2558 สพม. 32 บุรีรัมย์ สืบสานภูมิปัญญาไทย ชาสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ ประโคนชัยพิทยาคม 
ครูปารชิาติ ขามประโคน 
081-9668372  

พระครูสงัฆรักษ์ปรีชา 
พระสฤษด์ิ อานนฺโท 
พระวิหาญชัย อนุตฺตโร 

5.4 2 ก.พ. 2558 สพม. 26 มหาสารคาม คืนความสุขผู้สูงวัย เทิดไท้องค์ราชันย์ ผดุงนารี 
ครูอุดร นามษร 
086-2409192 

พระครูสงัฆรักษ์ปรีชา 
พระสฤษด์ิ อานนฺโท 
พระวิหาญชัย อนุตฺตโร 

5.5 4 ก.พ. 2558 สพป.นครราชสีมา 4 
ล้อมรักให้ครอบครัวล้อมรั้วให้ชุมชน ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ เทิดไท้องค์
ราชันย์ 

บ้านท่าเลื่อนสามัคคี  
ครูมะลษิา บรรณาภูม ิ
085-0240043 

พระครูสงัฆรักษ์ปรีชา 
พระสฤษด์ิ อานนฺโท 
พระวิหาญชัย อนุตฺตโร 

6.1 19 ม.ค. 2558 สพม. 23 สกลนคร เรียนรู้งานของพ่อ ใช้ชีวิตเศรษฐกจิพอเพียง ร่วมกันพัฒนาสังคม   สกลนครพัฒนศึกษา 
ครูสาววรรณพร ภูมี 
088-3447370      

พม.นพดล ธมฺมานนฺโท 
พระสฤษด์ิ อานนฺโท 
พม.กฤษณะ อากิญฺจโน 

6.2 20 ม.ค. 2558 สพป.หนองคาย เขต 1 สานสายใย ใส่ใจคนรอบข้าง ด้วยสมุนไพรตําลึง บ้านเมืองบาง 
ครูอุทัยวรรณ สอนสุภา 
080-7469669  

พม.นพดล ธมฺมานนฺโท 
พระสฤษด์ิ อานนฺโท 
พม.กฤษณะ อากิญฺจโน 

6.3 21 ม.ค. 2558 สพป.อุดรธานี เขต 4 โครงงานคุณธรรมพ้ืนฐานสืบสานดนตรีพ้ืนเมือง   ยางโกนวิทย์ 
ครูอภริมย์ ผิวลออ  
086-874-4386  

พม.นพดล ธมฺมานนฺโท 
พระสฤษด์ิ อานนฺโท 
พม.กฤษณะ อากิญฺจโน 

6.4 22 ม.ค. 2558 สพม. 19 หนองบัวลําภู 
ดูแลผู้สูงวัย สานสายใยภูมิปัญญา รักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนําความ
พอเพียง 

หนองบัวพิทยาคาร 
ครูนิภาภรณ์  อินทสิทธ์ิ 
086-2369641 

พม.นพดล ธมฺมานนฺโท 
พระสฤษด์ิ อานนฺโท 
พม.กฤษณะ อากิญฺจโน 

6.5 29 ม.ค. 2558 สพป.ขอนแก่น เขต 4 จิตอาสาใช้เวลาว่างสร้างประโยชน์แก่ชุมชน บ้านเฟ้ียฟานโนนสวรรค ์
ครูวุฒิไกร กระกูลนิตย์ 
081-9644117  

พม.นพดล ธมมฺานนฺโท 
พม.เอกพล เขมจารี 
พม.กฤษณะ อากิญฺจโน 



 
 
 
 
 


