
คา่ยที ่2 หนา้ที ่1

สพท. โรงเรียน ชื่อโครงงาน หมายเหตุ
ภาคอีสานตอนล่าง

1 สพป.ร้อยเอด็ เขต 1 บ้านผักแว่นอนามัย ปลูกฝังจติอาสา พฒันาคุณธรรม น้อมน าความพอเพยีง
2 สพป.ร้อยเอด็ เขต 2 ชุมชนบ้านผ า เหยยีบย  าก าเบาๆ บรรเทาโรค
3 สพป.ร้อยเอด็ เขต 3 บ้านท่าเสียว ร่วมคิดร่วมท าน าความดีสู่พี น้องและชุมชน
4 สพป.ยโสธร เขต 2 บ้านโพง ภูมิคุ้มกนัดวงจติ ชีวิตพอเพยีง
5 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 บ้านโนนคูณ
6 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 บ้านหนองหัวหมู ต้นกล้าความดีส่งเสริมการอา่นถวายในหลวงเฉลิมพระเกยีรติ 70 ปี ครองราชย์
7 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 บ้านจนัลม พชิิตความสะอาดด้วยหลัก 5R
8 สพป.อบุลราชธานี เขต 1 ชุมชนบ้านหนองขุ่น บวร.ร่วมร้อยคุณธรรม น าสิ งแวดล้อมน่าอยู่
9 สพป.อบุลราชธานี เขต 2 บ้านถ  าแข้ สร้างจิตอาสา พฒันาสิ งแวดล้อม ปฏบิติัตามศีล 5 พาครอบครัวอบอุ่นหนุนชุมชนเข้มแข็งถวายองค์ราชินี

10 สพป.อบุลราชธานี เขต 3 บ้านโนนยานาง คุณธรรมสร้างอาชีพ ประทีปจติอาสา น้อมน าปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง
11 สพป.อบุลราชธานี เขต 5 บ้านโนนเขอืงจงเจริญ ค่านิยมหลัก 12 ประการ สืบสานสายใยท าดีด้วยใจ เทิดไท้องค์ราชัน
12 สพป.นครราชสีมา เขต 2 วัดหนองนา เพาะเห็ดนางฟา้ เลิกราโซเชียล เที ยวท าดี ถวายองค์ภูมีมหาราชา
13 สพป.นครราชสีมา เขต 3 บ้านสุขไพบูลย์ วิถธีรรม วิถไีทย สร้างนิสัยพอเพยีง
14 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านท่าเลื อนสามัคคี (คส.5 อปุถมัภ์) เด็กดีวิถพีทุธสุขสุดด้วยจติอาสาพฒันาชุมชน
15 สพป.นครราชสีมา เขต 5 บ้านใหม่เจริญสุข พาน้องท าบัญชี ตามวิถพีอเพยีง หลีกเลี ยงสื อไม่เหมาะสม
16 สพป.นครราชสีมา เขต 6 บ้านปอบิด ลูกปอปิดมีจติอาสาพฒันาสมาธิน้อง LD ตามแนววิถพีทุธ
17 สพป.นครราชสีมา เขต 7 บ้านโนนอดุมนภดลอปุถมัภ์ ส านึกรักแทนคุณแผ่นดิน
18 สพป.บุรีรัมย ์เขต 1 วัดบ้านหินโคน 5 กจิกรรมท าดีเพื อพอ่ ( 5 Project for king)
19 สพป.บุรีรัมย ์เขต 2 นิคมสร้างตนเอง เยาวชนไทยใส่ใจคุณธรรม น้อมน าจติอาสา น าพาเศรษฐกจิพอเพยีง
20 สพป.บุรีรัมย ์เขต 3 บ้านตะกดุตาสา ความซื อสัตย ์เสียสละ ความอดทน

ร่างรายชื่อโรงเรียนทีเ่ข้าร่วมอบรม 
ค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง" ปทีี ่11 ปกีารศึกษา 2559 (ค่ายภูมิภาค)

ค่ายที ่2 ศูนยว์ปิสัสนากรรมฐานบา้นจันรม ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมือง จังหวดัสุรินทร์
ระหวา่งวนัที ่16-18 ธันวาคม 2559

 1. ตัวแทนโครงคุณธรรมทีเ่ข้าร่วมการประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ปกีารศึกษา 2559 : รอบแบง่กลุ่ม 8 กลุ่ม
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สพท. โรงเรียน ชื่อโครงงาน หมายเหตุ
21 สพป.สุรินทร์ เขต 1 บ้านสดอ 9 ค าตามรอบพอ่สานต่อภมูิปญัญาทอ้งถิ น พลิกฟื้นคุณภาพชีวติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

22 สพป.สุรินทร์ เขต 2 บ้านน  าเขยีว ร่วมใจพฒันา รักษาสิ งแวดล้อม น้อมถวายพอ่หลวง
23 สพป.สุรินทร์ เขต 3 บ้านสระทอง สร้างฝันตามรอยพอ่ พอเพยีง
24 สพม. เขต 27 โคกล่ามพทิยาคม ลูกอมหญ้าหมอน้อย คอยช่วยสิงห์พน่ควัน ม.ต้น
25 โพธิแ์กว้ประชาสรรค์ การประดับผ้าคุณธรรม ม.ปลาย
26 เชียงขวัญพทิยาคม สร้างส านึกพลเมือง ด้วยจติอาสา แกป้ัญหาชุมชน ม.ปลาย
27 สพม. เขต 28 มหาชนะชัยวิทยาคม จติอาสาพาน้องท่องอาเซียน ม.ต้น
28 มัธยมโพนค้อ สานใยรัก ผู้สูงวัย สรรค์สร้างดวงใจ เทิดไท้องค์ราชัน ม.ปลาย
29 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรศรีสะเกษ หนังสือไม่เกา่เราให้น้อง ม.ปลาย
30 สตรีสิริเกศ จติอาสา ชมพู-ขาว ปันความรู้สู่ชุมชน ม.ปลาย
31 สพม. เขต 29 โพธิไ์ทรพทิยาคาร การฝึกวินัยโดยใช้กจิกรรมประจ าวันเพื อสร้างวินัยให้กบันักเรียนโพธิไ์ทรพทิยาคม ม.ต้น
32 โนนกงุวิทยาคม ปันสุข ให้โลกสวย ด้วยจติอาสา ม.ปลาย
33 อ านาจเจริญ มัคนายกน้อย รู้นักษ์ภูมิปัญญา น้อมน าพาหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ม.ปลาย
34 สพม. เขต 30 ภักดีชุมพล สร้างนิสัยเด็กไทย ใส่ใจคุณธรรม น้อมน ามหาองค์ราชัน ม.ต้น
35 คอนสารวิทยา ผู้กอ่การดีชวนน้องพี ท าดีถวายในหลวง ม.ปลาย
36 เริงรมยว์ิทยาคม ลดปัญหาเสี ยง ด้วยความพอเพยีง ม.ปลาย
37 สพม. เขต 31 ราชสีมาวิทยาลัย จติสาธารณะของลูกราชสีห์ ม.ต้น
38 สุรนารีวิทยา ขยะแลกแต้ม ม.ปลาย
39 ขามสะแกแสง ออมบุญสร้างคนดี ศรีขามแสง ม.ปลาย
40 สพม. เขต 32 หนองกี พทิยาคม เส้นทางแห่งความดี น.พ.น้องพี แด่องค์ราชินีและองค์ราชันย์ ม.ต้น
41 กระสังพทิยาคม อาลัยรักผู้จากไป ห่วงใยดูแลผู้ยงัอยู่ ม.ปลาย
42 ประโคนชัยพทิยาคม แซนโฎนตา พาครอบครัวสู่พอเพยีง ม.ปลาย
43 สพม. เขต 33 ขนาดมอญพทิยาคม ม.ปลาย
44 ประดู่แกว้ประชารรค์ ม.ปลาย
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ล าดับ สพท. โรงเรียน
1 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านท่าเลื อนสามัคคี (คส.5 อปุถมัภ์)
2 สพป.สุรินทร์ 2 โนนนารายณ์วิทยา 
3 สพป.อบุลราชธานี 1 ชุมชนบ้านหนองขุ่น 
4 สพม.28 มหาชนะชัยวิทยาคม 
5 สพม.28 ขขุนัธุ ์
6 สพม.28 ปรางค์กู่
7 สพม.28 ศิลาทองพทิยาสรรพ์
8 สพม.31 บึงพะไล 

2. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 70 ปแีห่งการครองราชย ์“ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” ด้วยโครงงานคุณธรรมทัง้ระบบ


