
ผลการประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม 
มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ระดับภาค คร้ังที่13/2558 

 
 
 
 

ระดับ รางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 รางวัลที่ 3 รางวัลชมเชย 
ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านค้อ 

สพป.นครพนม เขต 2 
 
 

โรงเรียนพระธาตุ 
ขามแก่น 
สพป.ขอนแก่น เขต 4 
 
 

โรงเรยีนบ้านดอนกลาง 
สพป.อุบลราชธานี  
เขต 5 
 
 

1.)โรงเรียนบ้านดงสวรรค์  
(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 
สพป.สกลนคร เขต 2     
2.)โรงเรียนบ้านเพีย 
สพป.สกลนคร เขต 3     

จ านวนรางวลั 1 1 1 2 

มัธยมศึกษา 
ตอนต้น 

โรงเรียนพังโคนพิทยาคม 
สพม. เขต 23 
 

โรงเรยีนบ้านง่อน
หนองพะเนาว์ 
สพป.สกลนคร เขต 2 
 

โรงเรียนสงเปือย
วิทยายน 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
 

1.) โรงเรยีนบ้านท่าเสยีว 
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3         
2.) โรงเรยีนบ้านหนองหอยป่าหวาย 
สพป.มุกดาหาร              

จ านวนรางวลั 1 1 1 2 

มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 
สพม.เขต 21 
 
 

โรงเรียนธาตุนารายณ์
วิทยา 
สพม.เขต 23 
 

โรงเรียนกันทรวิชัย 
สพม.เขต 26 
 
 

1) โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 
สพม.เขต 25               
2) โรงเรียนอุ่มเหมา้ประชาสรรค์ 
สพม.เขต 22                  

จ านวนรางวลั 1 1 1 2 



 
รางวัลการประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม มลูนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ระดับภาค คร้ังที่13/2558 

รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร  ระดับประถมศึกษา (ไม่เรียงตามล าดับคะแนน) 
 

ล าดับ ชื่อโรงเรียน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
1 วังสะพุง เลย เขต 2 
2 บ้านสานตมมิตรภาพที่ 101 เลย เขต 3 
3 บ้านหนองกุงค าไฮ หนองบัวล าภู เขต 1 
4 บ้านโนนส าราญ อุดรธานี เขต 1 
5 อนุบาลบ้านผือ อุดรธานี เขต 4 
6 บ้านหนองหาน (วันครู2502) อุดรธานี เขต 3 
7 บ้านหนองหญ้าไซ นครพนม เขต 1 
8 โคกเมยประชาพัฒนา กาฬสินธุ์ เขต 1 
9 อนุบาลสีชมพู ขอนแก่น เขต 5 
10 บ้านโคกกลาง ยโสธร เขต 2 
11 สระก าแพงวิทยาคม ศรีสะเกษ เขต 2 
12 บ้านศาลา ศรีสะเกษ เขต 3 
13 บ้านโคกสว่าง อุบลราชธานี เขต 4 
14 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม อุบลราชธานี เขต 1 
15 บ้านหนองไผล้อม  - 
16 บ้านเสือกินวัวโคกน้อย มหาสารคาม เขต 1 
17 บ้านแฝกโนนส าราญ มหาสารคาม เขต 3 
18 บ้านคานหักโนนใหญ่ ร้อยเอ็ด เขต 1 
19 บ้านสระบัว ร้อยเอ็ด เขต 2 
20 อนุบาลประชารัฐสามัคคี นครราชสีมา เขต 4 
21 อนุบาลขามสะแกแสง นครราชสีมา เขต 5 
22 วัดหนองนา นครราชสีมา เขต 2 
23 บ้านหนองบัว สุรินทร์ เขต 2 
24 บ้านกางของ สุรินทร์ เขต 1 
25 บ้านกระสังข์ บุรีรัมย์ เขต 1 



 
 

รางวัลการประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม มลูนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ระดับภาค คร้ังที่13/2558 
รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร  มัธยมศึกษาตอนต้น (ไม่เรียงตามล าดับคะแนน) 

 

ล าดับ ชื่อโรงเรียน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป))/ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม)) 

1 บ้านห้วยพิชัย เลย เขต 1 
2 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง เลย เขต 3 
3 บ้านโนนเมือง หนองบัวล าภู เขต 2 
4 ชุมชนนาค าไฮวิทยา หนองบัวล าภู เขต 1 
5 ทุ่งฝนพัฒนศึกษา สพม. เขต 20 
6 บึงกาฬ สพม. เขต 21 
7 บ้านหนองแสงดงอีบ่าง สกลนคร เขต 3 
8 บ้านหมากตูมดอนยานาง อุดรธานี เขต 1 
9 อุ่มเหม้าประชาสรรค์ สพม. เขต 22 
10 บ้านโพนจาน นครพนม เขต 2 
11 บ้านม่วงกาชัง ยโสธร เขต 2 
12 บ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 ศรีสะเกษ เขต 1 
13 มัธยมโพนค้อ สพม. เขต 28 
14 บ้านศาลา ศรีสะเกษ เขต 3 
15 บ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) ร้อยเอ็ด เขต 1 
16 บ้านหนองหล่มหนองเหล่า อุบลราชธานี เขต 1 
17 บ้านหนองกุง อุบลราชธานี เขต 3 
18 บ้านกาบิน อุบลราชธานี เขต 2 
19 บ้านค้อ อุบลราชธานี เขต 5 
20 บ้านนารี  - 
21 ชุมชนบ้านวังเพ่ิม ขอนแก่น เขต 5 

 



 
 

รางวัลการประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม มลูนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ระดับภาค คร้ังที่13/2558 
รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร  มัธยมศึกษาตอนต้น (ไม่เรียงตามล าดับคะแนน) 

 

ล าดับ ชื่อโรงเรียน สพป)/ สพม) 
22 ผดุงนารี สพม. เขต 26 
23 บ้านวังแสง มหาสารคาม เขต 1 
24 บ้านห้วยแคนโนนสูง มหาสารคาม เขต 3 
25 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง ขอนแก่น เขต 2 
26 บ้านท่าเลื่อนสามัคคี (คศ.5อุปถัมภ์) นครราชสีมา เขต 4 
27 บ้านท านบพัฒนา นครราชสีมา เขต 5 
28 บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 
29 บ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ นครราชสีมา เขต 7 
30 กระเทียมวิทยา สพม. เขต 33 
31 โนนเจริญวิทยาคม สพม. เขต 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รางวัลการประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม มลูนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ระดับภาค คร้ังที่13/2558 
รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร  มัธยมศึกษาตอนปลาย (ไม่เรียงตามล าดับคะแนน) 

 

ล าดับ ชื่อโรงเรียน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1 นาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 
2 ยางหล่อวิทยาคาร สพม. เขต 19 
3 เชียงคาน สพม. เขต 19 
4 กุมภวาปี สพม. เขต 20 
5 อุดรธรรมานุสรณ์ สพม. เขต 20 
6 ถ่อนวิทยา สพม. เขต 21 
7 เวียงค าวิทยาคาร สพม. เขต 21 
8 ธรรมโฆษิตวิทยา สพม. เขต 22 
9 ศรีบัวบานวิทยาคม สพม. เขต 22 
10 พังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 
11 ร่องค า สพม. เขต 24 
12 พลับพลาวิทยาคม สพม. เขต 27 
13 โพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 
14 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 
15 มหาชนะชัยวิทยาคม สพม. เขต 28 
16 มัธยมประการพืชผล สพม. เขต 29 
17 ปทุมพิทยาคม สพม. เขต 29 
18 อ านาจเจริญ สพม. เขต 29 
19 คอนสารวิทยาคม สพม. เขต 30 
20 บ้านดงหม้อทอง สพป.สกลนคร เขต 3 
21 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 

 

 

 

 



 
รางวัลการประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม มลูนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ระดับภาค คร้ังที่12/2557 

รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร  มัธยมศึกษาตอนปลาย (ไม่เรียงตามล าดับคะแนน) 
 

ล าดับ ชื่อโรงเรียน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
22 ภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 
23 ผดุงนารี สพม. เขต 26 
24 ก าแพง สพม. เขต 28 
25 สตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 
26 บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 
27 ล าทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 
28 บ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 
29 ถนนหักพิทยาคม สพม. เขต 32 
30 ประดู่แก้วประชาสรรค์ สพม. เขต 33 
31 ขนาดมอญพิทยาคม สพม. เขต 33 

 
 

  


