
คา่ยที ่3 หนา้ที ่1

สพท. โรงเรียน ชื่อโครงงาน หมายเหตุ

ภาคอีสานตอนบน

1 สพป.เลย เขต 1 บ้านห้วยตาด ฮอร์โมนวัยว้าวุน่ สร้างสมดุลความดี

2 สพป.เลย เขต 2 บ้านหนองใหญ่ จติอาสาพฒันาอา่นเขยีน

3 สพป.เลย เขต 3 บ้านวังยาว สามัคคี ไม่มีพงั

4 สพป.สกลนคร เขต 1 บ้านแมดนาท่ม

5 สพป.สกลนคร เขต 2 บ้านเปือยทานตะวันพทิยาสรรพ์ เติมฮักใส่กจิกรรม เติมธรรมใส่หัวใจ

6 สพป.สกลนคร เขต 3 โนนสะอาดนาดเหมือด ลูกหลาน รับฟงั กอด ปลอบใจ สานสายใย ความอบอุ่นในครอบครัว

7 สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 บ้านโนนเมือง สานสายใย ร้อยหัวใจ คนต่างวัยในชุมชน

8 สพป.อดุรธานี เขต 1 บ้านหมากตูมดอนนายาง ผูกผ้า ผูกจติ ผูกมิตร ผูกคุณธรรม น้อมน าเศรษฐกจิพอเพยีง

9 สพป.อดุรธานี เขต 4 บ้านเทือ่ม อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ใฝ่จติอาสา ไม่พึง่พายาเสพติด
10 สพป.กาฬสินธุ ์เขต 1 ท่าเพลิงเหมืองแร่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา
11 สพป.กาฬสินธุ ์เขต 3 สงเปือยวิทยายน
12 สพป.ขอนแกน่ เขต 1 บ้านแดงใหญ่ น้อมน าท าความดี พทุธชยนัตี 2604 ปี แห่งการตรัสรู้
13 สพป.ขอนแกน่ เขต 2 บ้านโนนขา่ ฌาปนกจิ ประสานใจ ในชุมชน 
14 สพป.ขอนแกน่ เขต 3 บ้านคอนฉมิ
15 สพป.ขอนแกน่ เขต 4 บ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ ปลูกความดีด้วยนิทานและหนังสือ
16 สพป.นครพนม เขต 1 บ้านม่วง
17 สพป.นครพนม เขต 2 บ้านโพนจาน
18 สพป.มุกดาหาร ชุมชนบ้านหนองบัว
19 สพป.มหาสารคาม เขต 1 บ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี ดอกไม้แห่งความดี สร้างวิถชีีวิตใหม่ เยาวชนพฒันากา้วไกล เทิดไท้องค์ราชัน
20 สพป.มหาสารคาม เขต 3 บ้านห้วยแคนโนนสูง จติอาสา สานรัก สานใจ ห่วงใยวัยชรา

ร่างรายชื่อโรงเรียนทีเ่ข้าร่วมอบรม 
ค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง" ปทีี ่11 ปกีารศึกษา 2559 (ค่ายภูมิภาค)

ระหวา่งวนัที ่23 -25 ธันวาคม 2559
 1. ตัวแทนโครงคุณธรรมทีเ่ข้าร่วมการประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ปกีารศึกษา 2559 : รอบแบง่กลุ่ม 8 กลุ่ม

ค่ายที ่3 วดัถ  าพวง (วดัถ  าอภัยด ารงธรรม) ต าบลปทุมวาป ีอ าเภอส่องดาว จังหวดัสกลนคร



คา่ยที ่3 หนา้ที ่2

สพท. โรงเรียน ชื่อโครงงาน หมายเหตุ

21 สพม. เขต 19 นาวังศึกษาวิช มุ่งพฒันาจติอาสาลดปัญหาพฤติกรรมเส่ียงบนพืน้ฐานความพอเพยีงคู่คุณธรรม ม.ต้น

22 หนองบัวพทิยาคาร ดูแลผู้สูงวัยสานใยภูมิปัญญา รักษาส่ิงแวดล้อมน้อมน าความพอเพยีง ม.ปลาย

23 เชียงคาน จติอาสาร่วมพฒันาท าความดีถวายในหลวง ม.ปลาย

24 นาแกวิทยา คุณธรรมน าชีวิตเนรมิตรนิสัย ห่างไกลยาเสพติด ม.ปลาย

25 สพม. เขต 20 อดุรธรรมานุสรณ์ สังคมกม้หน้าพาชาติไม่พฒันา ม.ต้น

26 กู่แกว้วิทยา ขา้งฮางงอกกู่แกว้วิทยพ์ชิิตโรคภัย ม.ปลาย

27 หนองวัวซอพทิยาคม ลูกประคบสมุนไพรไทย ใส่ใจผู้สูงวัย เทิดไท้องค์ราชันย์ ม.ปลาย

28 สพม. เขต 21 น้ าสวยวิทยา พีส่อนน้อง ขยะรีไซเคิล ท าความดีถวายในหลวง ม.ต้น

29 ประชาบดีพทิยาคม เยาวชนยคุใหม่ ห่วงใยผู้สูงวัย ใส่ใจเศรษฐกจิพอเพยีง ม.ปลาย

30 โพธิต์ากพทิยาคม เยาวชนปลูกปัญญา ม.ปลาย

31 ศรีวิไลวิทยา หยดุภัยสังคมกม้หน้า ด้วยธรรมมะในดวงใจ ม.ปลาย
32 สพม. เขต 22 ธาตุพนม ธาตุพนมร่วมใจ วัยใสสามัคคี สร้างคนดีมีจติอาสา ร่วมพฒันาบวร ม.ต้น
33 ธาตุพนม ฃ ขวดวัยใส ร่วมใจจติพฒันา ซับน้ าตาผู้ยากไร้ เทิดไท้องค์ราชัน ม.ปลาย
34 ศรีบัวบานวิทยาคม เยาวชนอาสา ปลูกจติส านึก ฝึกวินัยจราจร น้อมบูชาองค์ราชัน ม.ปลาย
35 บ้านผ้ึงวิทยาคม นักสังคมสงเคราะห์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย

36 สพม. เขต 23 พงัโคนวิทยาคม หมอน้อยวัยใส ร่วมใจจติอาสา ม.ต้น

37 พงัโคนวิทยาคม รวมพลังจติอาสาพาเพือ่น พี ่น้องท าความดี ม.ปลาย

38 สกลนครพฒันศึกษา ร้อยดวงใจถวายพอ่ น้อมน าเศรษฐกจิพอเพยีงสู่ชุมชนอยา่งยั่งยนื ม.ปลาย
39 สพม. เขต 24 กาฬสินธ์พทิยาสรรพ์ ม.ต้น
40 กมลาไลย คลินิกคุณธรรม แกนน าเยาวชน ลดละเลิกพฤติกรรมเส่ียง สู่วิถพีอเพยีง ถวายองค์ภูมีมหาราชา ม.ปลาย
41 อนุกลูนารี Happiness Community "ชุมชนสีขาว" ม.ปลาย
42 สพม. เขต 25 เวียงวงกต ม.ต้น
43 น้ าพองศึกษา 6 กระบวนท่า ลีลา ละเลิก เกมตามวิถ ีสร้างค่าคนดีสู่สังคมไทย เทิดไท้องค์ราชา ม.ปลาย
44 กดุขอนแกน่วิทยาคม ลดการใช้โทรศัพท์มือถอื ร่วมมือจติอาสา พฒันาชุมชน สุขล้นครอบครัว ม.ปลาย



คา่ยที ่3 หนา้ที ่3

สพท. โรงเรียน ชื่อโครงงาน หมายเหตุ
45 สพม. เขต 26 ผดุงนารี รวมพลังจติอาสาพฒันาบ้าน วัด โรงเรียน เทิดไท้องค์ราชัน ม.ต้น
46 ผดุงนารี Stop teen mom ท าความดีถวายในหลวง ม.ปลาย
47 นาดูนประชาสรรพ์ สมุนไพรไทย ใส่ใจผู้สูงวัย เทิดไท้องค์ราชัน ม.ปลาย

ล าดับ สพท. โรงเรียน
1 สพป.นครพนม เขต 2 บ้านโพนจาน
2 สพม. เขต 19 หนองบัวพทิยาคาร 
3 สพม. เขต 22 เรณูนครวิทยานุกลู 
4 สพม. เขต 26 นาดูนประชาสรรค์ 

2. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 70 ปแีห่งการครองราชย ์“ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” ด้วยโครงงานคุณธรรมทั งระบบ


