
ผลการประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม มูลนิธิเปรม ตณิสูลานนท์ ระดบัภาค คร้ังที่ 14/2559 
 

 

ระดับ รางวลัที ่1 รางวลัที ่2 รางวลัที ่3 รางวลัชมเชย 

ประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบวั (รัฐราษฎร์
วทิยา) 
สพป.ชยัภูมิ เขต 2 

โรงเรียนบา้นคอ้ 
สพป.นครพนม เขต 2 
 

โรงเรียนบา้นโพนสวา่ง 
สพป.สกลนคร เขต 3 

1.)โรงเรียนบา้นหนองบวันอ้ย 
สพป.สุรินทร์ เขต 2 
2.)โรงเรียนบา้นแจง้โคกล่ามแจง้ข่า 
สพป.ร้อยเอด็ เขต 1 

จ านวนรางวลั 1 1 1 2 
มธัยมศึกษา 
ตอนต้น 

โรงเรียนบา้นสดอ 
สพป.สพป.สุรินทร์ เขต 1 

โรงเรียนวดัหนองนา 
สพป.สพป.นครราชสีมา  
เขต 2 

โรงเรียนบา้นโพนจาน 
สพป.สพป.นครพนม เขต 2 
 

1.)โรงเรียนบา้นสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 
สพป.สพป.ขอนแก่น เขต 5 
2.)โรงเรียนสงเปือยวทิยายน 
สพป.สพป.กาฬสินธ์ เขต 3 

จ านวนรางวลั 1 1 1 2 
มธัยมศึกษา 
ตอนปลาย 

โรงเรียนน ้าพองศึกษา 
สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)  

โรงเรียนอ านาจเจริญ 
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี/ 
อ  านาจเจริญ)  

โรงเรียนบา้นผึ้งวิทยาคม 
สพม. เขต 22 (นครพนม /
มุกดาหาร)  

1.)โรงเรียนกดุขอนแก่นวิทยาคม 
สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 
2.)โรงเรียนคอนสารวิทยา 
สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) 

จ านวนรางวลั 1 1 1 2 



รางวลัการประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ระดับภาค คร้ังที ่14/2559 
รางวลัชมเชย ได้รับเกยีรติบัตร  ระดับประถมศึกษา (ไม่เรียงตามล าดับคะแนน) 

 

ล าดบั ช่ือโรงเรียน  สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
1 ชุมชนบา้นไผย่ิง่ยงอุทิศ สพป.ขอนแก่น เขต 2 
2 เทศบาล 3 กองการศึกษาเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์
3 น ้าพอง สพป.ขอนแก่น เขต 4 
4 โนนภิบาลโคกกลาง สพป.นครราชสีมา เขต 7 
5 บา้นกกคอ้กกโพธ์ิ สพป.หนองบวัล าภู เขต 2 
6 บา้นแก่งเกล้ียง สพป.เลย เขต 3 
7 บา้นโคกกลาง สพป.ยโสธร เขต 2 
8 บา้นโคกสวา่ง สพป.อุบลราชธานี เขต 2 
9 บา้นชมนอ้ย สพป.เลย เขต 1 
10 บา้นนาดีหลุมขา้ววทิยา สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 
11 บา้นนาสีนวน สพป.มหาสารคาม เขต 1 
12 บา้นโนนแกว้โนนทอง สพป.บึงกาฬ 
13 บา้นโนนส าราญ สพป.อุดรธานี เขต 1 
14 บา้นแฝกโนนส าราญ สพป.มหาสารคาม เขต 3 
15 บา้นไร่ สพป.หนองคาย เขต 1 
16 บา้นเหลก็ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 
17 มูลนิธิวดัศรีอุบลรัตนาราม สพป.อุบลราชธานี เขต 1 
18 เมืองที สพป.สุรินทร์ เขต 1 
19 เรณูนครวทิยาคาร สพป.นครพนม เขต 1 
20 สมเด็จพระราชชนนี สพป.อุบลราชธานี เขต 5 
21 สะแกราชวทิยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 3 
22 อนุบาลบา้นผอืพิทยาภูมิ สพป.อุดรธานี เขต 4 
23 อนุบาลประชารัฐสามคัคี สพป.นครราชสีมา เขต 4 
24 อนุบาลยโสธร สพป.ยโสธร เขต 1 
25 อนุบาลศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 



รางวลัการประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ระดับภาค คร้ังที ่14/2559 
รางวลัชมเชย ได้รับเกยีรติบัตร  มธัยมศึกษาตอนต้น (ไม่เรียงตามล าดับคะแนน) 

 

ล าดับ ช่ือโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
1 กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ ์ สพม. เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)  
2 โคกล่ามพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอด็)  
3 ชุมชนบา้นผ า สพป.ร้อยเอด็ เขต 2 
4 ท่าเพลิงเหมืองแร่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา สพป.กาฬสินธ์ เขต 1 
5 นิคมสร้างตนเอง 5 สพป.บุรีรัมย ์เขต 2 
6 โนนสะอาดนาดเหมือด สพป.สกลนคร เขต 3 
7 บา้นแดงใหญ่ สพป.ขอนแก่น เขต 1 
8 บา้นถ ้าแข ้ สพป.อุบลราชธานี เขต 2 
9 บา้นท่าเล่ือนสามคัคี (คส.5 อุปถมัภ)์ สพป.นครราชสีมา เขต 4 
10 บา้นท่าเสียว สพป.ร้อยเอด็ เขต 3 
11 บา้นเท่ือม สพป.อุดรธานี เขต 4 
12 บา้นน ้าเขียว สพป.สุรินทร์ เขต 2 
13 บา้นโนนข่า สพป.ขอนแก่น เขต 2 
14 บา้นโนนเขืองจงเจริญ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 
15 บา้นโนนเมือง สพป.หนองบวัล าภู เขต 2 
16 บา้นโนนยานาง สพป.อุบลราชธานี เขต 3 
17 บา้นเปือยทานตะวนัพิทยาสรรพ ์ สพป.สกลนคร เขต 2 
18 บา้นผกัแว่นอนามยั สพป.ร้อยเอด็ เขต 1 
19 บา้นวงัยาว สพป.เลย เขต 3 
20 บา้นสระทอง สพป.สุรินทร์ เขต 3 
21 บา้นหนองหวัหมู สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 

 
 



รางวลัการประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ระดับภาค คร้ังที ่14/2559 
รางวลัชมเชย ได้รับเกยีรติบัตร  มธัยมศึกษาตอนต้น (ไม่เรียงตามล าดับคะแนน) 

 

ล าดับ ช่ือโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
22 บา้นหนองใหญ่ สพป.เลย เขต 2 

23 บา้นหนองอุ่มหวายสามคัคี สพป.มหาสารคาม เขต 1 

24 บา้นหมากตูมดอนนายาง สพป.อุดรธานี เขต 1 

25 บา้นหว้ยตาด สพป.เลย เขต 1 

26 บา้นใหม่เจริญสุข สพป.นครราชสีมา เขต 5 

27 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 

28 พงัโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 

29 โพธ์ิไทรพิทยาคาร สพม. เขต 29 

30 ภกัดีชุมพลวิทยา สพม. เขต 30 

31 มหาชนะชยัวิทยาคม สพม. เขต 28 

32 ราชสีมาวิทยาลยั สพม. เขต 31 

33 หนองก่ีพิทยาคม สพม. เขต 32  

34 อุดรธรรมานุสรณ์ สพม. เขต 20 

 
 
 
 
 
 
 
 



รางวลัการประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ระดับภาค คร้ังที ่14/2559 
รางวลัชมเชย ได้รับเกยีรติบัตร  มธัยมศึกษาตอนปลาย (ไม่เรียงตามล าดับคะแนน) 

 

ล าดับ ช่ือโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
1 กมลาไลย สพม. เขต 24 (กาฬสินธ์ุ) 
2 กระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย)์  
3 กู่แกว้วทิยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี)  
4 ขนาดมอญพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 
5 ขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 
6 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรศรีสะเกษ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) 
7 เชียงขวญัพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอด็)  
8 เชียงคาน สพม. เขต 19 (เลย หนองบวัล าภู)  
9 ทีโอเอวทิยา (เทศบาล 1) เทศบาลเมืองนางรอง 
10 ธาตุพนม สพม. เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)  
11 นาแกวทิยา สพม. เขต 19 (เลย หนองบวัล าภู)  
12 นาดูนประชาสรรพ ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 
13 โนนกุงวทิยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี อ านาจเจริญ) 
14 ประโคนชยัพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย)์  
15 ประชาบดีพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย)  
16 ประดู่แกว้ประชาสรรค ์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 
17 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 
18 พงัโคนวทิยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 
19 โพธ์ิแกว้ประชาสรรค ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอด็)  
20 โพธ์ิตากพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย)  

 

 



รางวลัการประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ระดับภาค คร้ังที ่14/2559 
รางวลัชมเชย ได้รับเกยีรติบัตร  มธัยมศึกษาตอนปลาย (ไม่เรียงตามล าดับคะแนน) 

 

ล าดับ ช่ือโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
21 มธัยมโพนคอ้ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) 
22 เริงรมยว์ทิยาคม สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) 
23 ศรีบวับานวทิยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)  
24 ศรีวไิลวทิยา สพม. เขต 21 (หนองคาย)  
25 สกลนครพฒันศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 
26 สตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) 
27 สุรนารี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 
28 หนองบวัพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย หนองบวัล าภู)  
29 หนองววัซอพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี)  
30 อนุกลูนารี สพม. เขต 24 (กาฬสินธ์ุ) 

 
 

  


