
(คา่ยที ่1) หนา้ที ่1

ล ำดับ สพท. โรงเรียน ชื่อโครงงำน
ภำคเหนือ

1 สพป.ก ำแพงเพชร เขต 1 บ้ำนหนองแม่แตง (ธรรมศำสตร์อำสำ) เยำวชนไทย ท ำดีถวำยในหลวง บริษัท NT ท ำดีจ ำกดั
2 สพป.ก ำแพงเพชร เขต 2 บ้ำนสุขส ำรำญ โรงเรียนน่ำดู น่ำอยู่ น่ำเรียน
3 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 วัดหัวง้ิว
4 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 บ้ำนโพธิป์ระสำท องักะลุงไทย จติอำสำ สังคมมีสุข
5 สพป.พจิติร เขต 1 บึงเฒ่ำวิทยำ ขยะเพิม่มูลค่ำ รักษำส่ิงแวดล้อม น้อมน ำเศรษฐกจิพอเพยีง
6 สพป.พจิติร เขต 2 วังกำ้นเหลือง สำนใยรักผู้สูงวัย  ด้วยดวงใจใฝ่อำสำ  พฒันำคุณธรรมน้อมน ำเศรษฐกจิพอเพยีง
7 สพป.ตำก เขต 2 บ้ำนแม่โกนเกน
8 สพป.พษิณุโลก เขต 1 วัดกรับพวง  จติอำสำน้อมน ำพำท ำดีถวำยพอ่หลวง
9 สพป.พษิณุโลก เขต 2 บ้ำนหินประกำย
10 สพป.อตุรดิตถ ์เขต 1 บ้ำนปำงวุน้ จติอำสำ แบ่งปันปัญญำ พำชีวีมีสุข
11 สพป.อตุรดิตถ ์เขต 2 บ้ำนห้วยยำง
12 สพป.เชียงรำย เขต 3 บ้ำนเวียงพำน นำฏลีลำน ำพำวัฒนธรรมไทยกำ้วไกลสู่อำเซียน
13 สพป.เชียงรำย เขต 4 บ้ำนเวียงหมอก เด็กวัยใสปันน้ ำใจสู่สังคม
14 สพป.น่ำน เขต 2 บ้ำนไร่ ประติมำกรรมเหมือนไม้ ใส่ใจส่ิงแวดล้อม น้อมน ำควำมพอเพยีง
15 สพป.พะเยำ เขต 2 บ้ำนน้ ำมิน เด็กดีศรีน้ ำมิน พฒันำบ้ำนเกดิ ล ำเลิศคุณธรรม น ำชุมชนปลอดขยะ
16 สพป.ล ำปำง เขต 1 พชิัยวิทยำ สร้ำงสรรค์ส่ิ งแวดล้อม  น้อมน ำหลักปรัชญำเศรษฐกจิพอเพยีง  เคียงคู่องค์รำชัน
17 สพป.ล ำปำง เขต 2 สันโป่งวิทยำ ร่วมใจภักด์ิ อนุรักษ์ภูมิปัญญำ ศิลปะผ้ำทอกะเหร่ียง
18 สพป.ล ำปำง เขต 3 แจค้อนวิทยำ
19 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 บ้ำนห้วยตอง มีวินัย ใส่ใจรับประทำนอำหำร
20 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 บ้ำนปำงอุ๋ง เครือขำ่ยคุณธรรม น ำควำมดีสู่สถำนศึกษำ เทิดไท้องค์รำชำ

ร่ำงรำยชื่อโรงเรียนทีเ่ข้ำร่วมอบรม 
ค่ำยพัฒนำโครงงำนคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยำวชนไทย ท ำดี ถวำยในหลวง" ปทีี ่11 ปกีำรศึกษำ 2559 (ค่ำยภูมิภำค)

ค่ำยที ่1 วดักลำง ต ำบลบำ้นเกำะ อ ำเภอเมือง จังหวดัอุตรดิตถ์
ระหวำ่งวนัที ่9 - 11 ธันวำคม 2559

1. ตัวแทนโครงงำนคุณธรรมดีเด่นระดับเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำ



(คา่ยที ่1) หนา้ที ่2

ล ำดับ สพท. โรงเรียน ชื่อโครงงำน
21 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้ำนห้วยสิงห์ โปเกม่อน คุณธรรม ผู้น ำแห่งควำมดี
22 สพป.ล ำพนู เขต 1 บ้ำนหนองเกดิ ปลูกฝังมำรยำทไทย สู่ใจเยำวชน
23 สพป.ล ำพนู เขต 2 บ้ำนแม่หว่ำง (รำษฎร์อปุถมัภ์) หนูน้อยพทิักษ์รักษ์ต้นน้ ำ
24 สพม. เขต 5 คุรุประชำสรรค์ ปันน้ ำใจให้แมวจร
25 สพม. เขต 34 อรุโณทัยวิทยำคม หยดุพฤติกรรมเส่ียงเพือ่อนำคต เทิดไท้องค์รำชัน
26 สพม. เขต 35 ธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง ขยะสร้ำงคุณค่ำ จติอำสำเพือ่คนพกิำร
27 สพม. เขต 35 สบปรำบพทิยำคม ร่วมใจจติอำสำ พฒันำห้องน้ ำ
28 สพม. เขต 36 แม่ใจวิทยำคม ปฏิบัติธรรม น ำจติอำสำ พฒันำท้องถิ่น
29 สพม. เขต 40 ซับสมบูรณ์วิทยำคม ต้นกล้ำจติอำสำ พฒันำชุมชน
30 สพม. เขต 41 ขำณุวิทยำ ครูอำสำน้อย
31 สพม. เขต 42 ห้วยน้ ำหอมวิทยำคำร 2 ส สร้ำงควำมดี น ำชีวิตจติอำสำ พฒันำชุมชน เทิดไท้องค์รำชัน

ล ำดับ สพท. โรงเรียน
1 สพม. เขต 34 นวมินทรำชูทิศพำยพั เชียงใหม่ 
2 สพม. เขต 34 แม่แจม่ 
3 สพม. เขต 34 พร้ำววิทยำคม 
4 สพม. เขต 35 ธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 
5 สพม. เขต 38 สรรพวิทยำคม 
6 สพม. เขต 41 ขำณุวิทยำ 
7 สพม. เขต 42 เทพศำลำประชำสรรค์ 
8 สพม. เขต 41 บำงมูลนำกภูมิวิทยำคม

2. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 70 ปแีห่งกำรครองรำชย ์“ประโยชน์สุขแห่งมหำชน” ด้วยโครงงำนคุณธรรมทัง้ระบบ



(คา่ยที ่1) หนา้ที ่3



(คา่ยที ่1) หนา้ที ่4


