
รายช่ือโรงเรียนปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ด้วยค าพ่อสอน (๑๑ โรงเรียนต้นแบบท่ีสามารถศึกษาดูงานได้) ณ มิ.ย. ๕๙ 

 

 

 

หน้าท่ี 1/2 

ที่ ชื่อโรงเรียน ที่อยู ่ ครูแกนน า โครงการ / กิจกรรมเด่น 

1 
ป่าแดงวิทยา 
เปิดสอนชั้น................................. 
จ านวน นร.........คน ครู..........คน 

๑๒๐ ม.๖ ต.หวังุ้ม อ.พาน 
จ.เชียงราย  ๕๗๑๒๐ 

รอง ผอ.อัญชลี   ไก่งาม 
โทร. ๐๘๙-๘๕๔๕๖๖๑ 

๑. โพธิสัตว์น้อยชวนพ่อแม่และผู้น าในชุมชนงดเหล้าครบพรรษา 
๒. เปิดเทอมสร้างสุข 
๓. มะขาวแก้ว/หญ้าหมอน้อย 

2 
เวียงห้าววิทยา 
เปิดสอนชั้น.................................. 
จ านวน นร...........คน ครู.........คน 

ม.๗ ต.เวียงห้าว อ.พาน 
จ.เชียงราย  ๕๗๑๒๐ 

ครูธมลพรรณ   ตาสาย 
โทร. ๐๘๗-๗๘๖๗๖๑๕ 

๑. ศูนย์การเรียนรู้โพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่ ลด ละเลิกเหล้า 
๒. ครอบครัวคุณธรรม 
๓. ปอดสาธิต 

๓ 

นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 
เปิดสอนชั้น.................................. 
จ านวน นร..........คน ครู..........คน 

๑ ถ.คุ้มเดิม อ.เมืองแพร่ 
จ.แพร่  ๕๔๐๐๐ 

ครูเสาวลักษณ์   ชาติรังสรรค์                                
โทร. ๐๘๑-๖๐๒๘๗๘๗ 

๑. น้อมน าค าพ่อสอนลงสู่วิชาภาษาไทย ม.๔ ให้ไปท าความดีขอ
พ่อแม่เลิกเหล้า และท าความดีทดแทนคุณ เช่นดูแลพ่อแม่ท างาน
บ้าน กราบก่อนนอน ท าให้สัมพันธภาพในครอบครัวดีขึ้นพ่อแม่ 
ลด เลิกเหล้าได้ ลูกมีความสุขลดความเสี่ยง 

๔ 
เชียงค าวิทยาคม 
เปิดสอนชั้น.................................. 
จ านวน นร...........คน ครู.........คน 

ต.หย่วน อ.เชียงค า 
จ.พะเยา 

ครูอัมพิกา   ไกรอ่ า                  
โทร. ๐๘๙-๕๕๘๑๑๒๑ 

๑. กระบวนการเชิงลึก เล่าเรื่องเหล้า และ นางฟ้าที่น่ากลัว 
๒. กระบวนการ IS (การค้นคว้าอิสระ) 

๕ 
วัดข่วงสิงห์ 
เปิดสอนชั้น.................................. 
จ านวน นร..........คน ครู..........คน 

ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก 
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๐๐๐ 

ครูปุณณดา   บวรวุฒิภัทรโทร
โทร. ๐๘๑-๗๙๖๘๕๐๓ 

นวัตกรรมวิหารนอกวัด ๑๐ กิจกรรมเด่น 

๖ 
ป่าไม้แดง 
เปิดสอนชั้น.................................. 
จ านวน นร..........คน ครู.........คน 

195 หมู่ 2 ต.ป่าป้อง อ.ดอย
สะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 

ครูจันทร์เที่ยง  ภัยพิลัย                    
โทร. ๐๘๙-๙๕๐๙๒๒๑ 

กิจกรรม"ภูมิปัญญาล้ าค่า น าห้ากิจกรรม พาโรงเรียนปลอดเหล้า 
ปลอดบุหรี่ ด้วยค าพ่อสอน 



 

 

 

 

หน้าท่ี 2/2 

ที ่ ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ครูแกนน า โครงการ / กิจกรรมเด่น 

๗ 

พร้าววิทยาคม สพม.๓๔ 
เปิดสอนชั้น................................. 
จ านวน นร.........คน ครู.........คน 
 

๑๙๖ หมู่ ๑ ต.เขื่อนผาก 
อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 

ครูพจมาน  เดชะ                       
โทร. ๐๘๙-๔๓๓๑๑๙๓ 

๑. กลุ่มนักเรียนแกนน าพ่ีเลี้ยง 
๒. กิจกรรมโพธิสัตว์น้อย 

๘ 
วัดกระบังมังคลาราม 
เปิดสอนชั้น................................. 
จ านวน นร..........คน ครู........คน 

หมู่ ๒ ต.หอกลอง 
อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 

ครูวรรณนที   พรรณพู่            
โทร. ๐๘๑-๔๗๕๘๙๗๗ 

สองมือน้อยๆค่อยๆปิดขวดเหล้าและซองบุหรี่ 

๙ 

โนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ 
เปิดสอนชั้น................................. 
จ านวน นร.........คน ครู..........คน 

ต.โนนอุดม อ.เมืองยาง 
จ.นครราชสีมา 

ครูส าอางค์   เหล็กประสุข 
โทร. ๐๘๔-๕๙๙๘๘๙๔ 

๑. เปิดเทอมสร้างสุข 
๒. ร้านค้าปลอดเหล้า 
๓. งานบุญปลอดเหล้า 
๔. โพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่ลด ละ เลิก เหล้า 

๑๐ 

ท่าเลื่อนสามัคคี (คส.๕ อุปถัมภ์) 
เปิดสอนชั้น.................................. 
จ านวน นร.........คน ครู..........คน 

ต.ปากช่อง  อ.ปากช่อง 
จ.นครราชสีมา 

ครูมะลิษา  บรรณาภูมิ 
โทร. ๐๘๕-๐๒๔๐๐๔๓ 

๑. โครงงานคุณธรรมเฉลิม 
พระเกียรติ  รางวัล โล่ประกาศกิตติคุณประโยชน์สุขแห่งมหาชน 
รางวัลยอดเยี่ยม ระดับประเทศ โล่พระราชทานสมเด็จ
พระเทพ รางวัลดีเยี่ยม ระดับประเทศ  โล่ เลขา กพฐ. 
๒. โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมระดับประเทศ ปี 2557 
๓. โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า  รุ่นที่  1 

๑๑ 
มาบอ ามฤตวิทยา 
เปิดสอนชั้น.................................. 
จ านวน นร..........คน ครู..........คน 

ต าบลดอนยาง 
อ าเภอปะทิว 
จังหวัดชุมพร 

ครูรจนา  กลิ่นหอม                
โทร. ๐๙๑-๘๒๕๘๓๘๒ 

๑. กิจกรรมเปิดเทอมสร้างสุข ให้ความรัก ก่อนให้ความรู้ 
๒. กิจกรรมปิดเทอม เติมรักเพ่ือบ้านเกิด 


