ลำดับกำรประกวดโครงงำนคุณธรรมจริยธรรม มูลนิธิเปรม ติณสูลำนนท์ ระดับภำค ครัง้ ที่ 14/2559
ระหว่ำงวันที่ 17 - 18 สิงหำคม 2559
ณ อำคำรสุรพัฒน์ 2 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี จังหวัดนครรำชสีมำ

(มัธยมศึกษำตอนต้น)
กลุม่ ที่ 1.1 ลำดับกำรแข่งขันประจำ วันที่ 17 สิงหำคม 2559
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ชื่อโรงเรียน
บ้านหนองใหญ่
บ้านห้วยตาด
บ้านโนนเมือง
บ้านวังยาว
พังโคนวิทยาคม
บ้านเทือ่ ม
บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์
อุดรธรรมานุสรณ์
บ้านหมากตูมดอนนายาง
สงเปือยวิทยายน
บ้านโพนจาน
มหาชนะชัยวิทยาคม
บ้านท่าเสียว
โพธิไ์ ทรพิทยาคาร
บ้านถาแข้
บ้านโนนเขืองจงเจริญ
บ้านโนนยานาง
บ้านนาเขียว

สังกัด สพท.
สพป.เลย เขต 2
สพป.เลย เขต 1
สพป.หนองบัวลาภู เขต 2
สพป.เลย เขต 3
สพม. เขต 23
สพป.อุดรธานี เขต 4
สพป.สกลนคร เขต 2
สพม. เขต 20
สพป.อุดรธานี เขต 1
สพป.กาฬสินธ์ เขต 3
สพป.นครพนม เขต 2
สพม. เขต 28
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
สพม. เขต 29
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
สพป.สุรินทร์ เขต 2

ชื่อโครงงำน

จิตอาสาพัฒนาอ่านเขียน
ฮอร์โมนวัยว้าวุน่ สร้างสมดุลความดี
สานสายใย ร้อยหัวใจ คนต่างวัยในชุมชน
สามัคคี ไม่มีพัง

จิตอาสาพาน้องท่องอาเซียน
ร่วมคิดร่วมทานาความดีสู่พนี่ ้องและชุมชน
การฝึกวินัยโดยใช้กจิ กรรมประจาวัน เพือ่ ส้รางวินัยให้กบั นักเรียนโรงเรียนโพธิไ์ ทรพิทยาคาร
สร้างจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามศีล 5 พาครอบครัวอบอุ่นหนุนชุมชนเข้มแข็งถวายองค์ราชินี
ค่านิยมหลัก 12 ประการ สืบสานสายใยทาดีด้วยใจ เทิดไท้องค์ราชัน
คุณธรรมสร้างอาชีพ ประทีปจิตอาสา น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม น้อมถวายพ่อหลวง

กลุม่ ที่ 1.2 ลำดับกำรแข่งขันประจำวันที่ 17 สิงหำคม 2559
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อโรงเรียน
โนนสะอาดนาดเหมือด
ท่าเพลิงเหมืองแร่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา
กาฬสินธ์พทิ ยาสรรพ์
บ้านผักแว่นอนามัย
ชุมชนบ้านผา
โคกล่ามพิทยาคม
บ้านหนองหัวหมู

สังกัด สพท.
สพป.สกลนคร เขต 3
สพป.กาฬสินธ์ เขต 1
สพม. เขต 22
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
สพม. เขต 27
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ชื่อโครงงำน

ปลูกฝังจิตอาสา พัฒนาคุณธรรม น้อมนาความพอเพียง
เหยียบย่ากาเบาๆ บรรเทาโรค
ลูกอมหญ้าหมอน้อย คอยช่วยสิงห์พน่ ควัน
ต้นกล้าความดีส่งเสริมการอ่านถวายในหลวงเฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ครองราชย์

กลุม่ ที่ 2.1 ลำดับกำรแข่งขันประจำวันที่ 18 สิงหำคม 2559
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อโรงเรียน
ผดุงนารี
บ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี
บ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์
บ้านแดงใหญ่
บ้านโนนข่า
หนองกี่พทิ ยาคม
ภักดีชุมพลวิทยา

สังกัด สพท.
สพม. เขต 36
สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 5
สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพม. เขต 32
สพม. เขต 30

ชื่อโครงงำน
รวมพลังจิตอาสาพัฒนาบ้าน วัด โรงเรียน เทิดไท้องค์ราชัน
ดอกไม้แห่งความดี สร้างวิถชี ีวิตใหม่ เยาวชนพัฒนาก้าวไกล เทิดไท้องค์ราชัน
ปลูกความดีด้วยนิทานและหนังสือ
น้อมนาทาความดี พุทธชยันตี 2604 ปี แห่งการตรัสรู้
ฌาปนกิจ ประสานใจ ในชุมชน
พลังแห่งความดี พลังแห่ง น.พ. น้องพี่ แด่ราชินีและองค์ราชัน

สร้างนิสัยเด็กไทย ใฝ่คุณธรรม น้อมนาความดี แด่มหาจักรี องค์ราชัน

วันที่ 18 สิงหำคม 2559
กลุม่ ที่ 2.2 ลำดับกำรแข่งขันประจำวันที่ 18 สิงหำคม 2559
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อโรงเรียน
บ้านสระทอง
บ้านสดอ
นิคมสร้างตนเอง
บ้านท่าเลื่อนสามัคคี (คส.5 อุปถัมภ์)
ราชสีมาวิทยาลัย
บ้านใหม่เจริญสุข
วัดหนองนา

สังกัด สพท.
สพป.สุรินทร์ เขต 3
สพป.สุรินทร์ เขต 1
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพม. เขต 31
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 2

ชื่อโครงงำน
สร้างฝันตามรอยพ่อ พอเพียง
9 คาตามรอบพ่อสานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น พลิกฟืน้ คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เยาวชนไทยใส่ใจคุณธรรม น้อมนาจิตอาสา นาพาเศรษฐกิจพอเพียง
เด็กดีวิถพี ทุ ธสุขสุดด้วยจิตอาสาพัฒนาชุมชน
จิตสาธารณะของลูกราชสีห์
พาน้องพีท่ าบัญชี ตามวิถคี วงามพอเพียง หลีกเลี่ยงสื่อไม่เหมาะสม
เพาะเห็ดนางฟ้า เลิกราโชเชียล เทีย่ วทาดี ถวายองค์ภูมีมหาราชา

up date 11 ส.ค. 59

