
คา่ยที ่4 หนา้ที ่1

ล ำดับ สพท. โรงเรียน ชื่อโครงงำน
ภำคกลำง

1 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 วัดเสาธงกลาง ยิ้มง่าย ไหว้สวยรวยสมาธิ ร่วมใจท าดี ถวายพอ่หลวง
2 สพป.พระนครศรีอยธุยา เขต 2 วัดโคกทอง (บวรวิทยา) เท่ตามกฏ ลดปัญหา
3 สพป.สระบุรี เขต 1 ชุมชนบ้านกลับ (สราญราษฎร์) เอกลักษณ์ชุมชน เปีย่มล้นคุณธรรม ปี 2 จากพีสู่่น้อง
4 สพป.อา่งทอง ประสิทธิว์ิทยา จติอาสา พาสะอาด
5 สพป.ลพบุรี เขต 1 ซอย 3 สาย 4 ซ้าย เด็กซอย 3 ประสานใจห่วงใยคนใกล้ตัว ถวายพอ่หลวง
6 สพป.สิงห์บุรี วัดโฆสิทธาราม ใช้น้อย ใช้ซ้ า น าขยะมาใช้ใหม่ น้อมดวงใจ เทิดไท้องค์ภูมินทร์
7 สพป.อทุัยธานี เขต 2 บ้านหูช้าง อาสาปันรัก สร้างบุญ น าพาความสุขสู่ชุมชน
8 สพม. เขต 1 กทม. วัดน้อยนพคุณ คลองสวยน้ าใส ด้วยอริยสัจ 4
9 สพม. เขต 4 ดอนพดุวิทยา คนรักบ้านเกดิ

ภำคตะวนัออก
10 สพป.ปราจนีบุรี เขต 1 อนุบาลประจนัตคาม ห่วงหัวห่วงเหา
11 สพป.นครนายก วัดดอนยอ ช่วยเหลือ ห่วงใย อสม.น้อย ร่วมใจท าดีถวายในหลวง
12 สพป.สระแกว้ เขต 1 บ้านมหาเจริญ มหาเจริญปันน้ าใจ
13 สพป.สระแกว้ เขต 2 บีกริม จติอาสา พาร่ืนรมย ์น าสังคม สมานฉนัท์ น้อมถวายองค์ราชันย์
14 สพป.จนัทบุรี เขต 1 บ้านแกว้ ดอกแกว้ สานใจ ท าดี ถวายในหลวง
15 สพป.จนัทบุรี เขต 2 บ้านตามูล สัมผัสแห่งรัก
16 สพม. เขต 7 วังน้ าเยน็วิทยาคม เยาวชนวัยใส ห่วงใยคนชรา จติอาสา พฒันาคนพกิาร
17 สพม. เขต 18 ชลบุรี "สุขบท" ด้วยรักและห่วงใย สืบสานสายใยวิถไีทย วิถชีุมชน 

ภำคตะวนัตก
18 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านเขากรวด หนึ่งผืน รวมใจ โรงเรียนสดใส ครอบครัว ชุมชนเขม้แขง็
19 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านยางสูง เยาวชนยคุใหม่ใส่ใจคุณธรรม

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

ค่ำยที ่4 วดัสำมง่ำม ต ำบลละหำร อ ำเภอบำงบวัทอง จังหวดันนทบรุี

1. ตัวแทนโครงงำนคุณธรรมดีเด่นระดับเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำ
ระหวำ่งวนัที ่6 - 8 มกรำคม 2560



คา่ยที ่4 หนา้ที ่2

ล ำดับ สพท. โรงเรียน ชื่อโครงงำน
20 สพป.นครปฐม เขต 2 วัดศรีมหาโพธิ์ ศรีมหาโพธิส์ะอาดตาด้วยพลัง 3R และสองมือ
21 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 วัดล าพนับอง จราจรสัมพนัธ์
22 สพป.ประจวบคีรีขนัธ์ เขต 2 โรตาร่ีกรุงเทพ เพือ่นผู้เฒ่า รากเหง้าในชุมชน
23 สพป.เพชรบุรี เขต 2 วัดถ้ ารงค์ (ผ่านผดุง) นักเรียนเพือ่นทีป่รึกษา ช่วยพฒันากลุ่มเส่ียง หลีกเล่ียงภัยอนัตราย ถวายองค์ราชัน
24 สพป.สมุทรสงคราม  บ้านคลองสมบูรณ์

ภำคใต้
25 สพป.ชุมพร เขต 2 บ้านทุง่คาโตนด ยวุทูตความดี ร่วมใจคิดมีจติอาสา
26 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านควนปริง สร้างรอยยิ้ม สานสายใย เทิดไท้องค์ราชันย์
27 สพป.ตรัง เขต 2 บ้านโคกยาง รักนวลสงวนตัว
28 สพป.พงังา เมืองพงังา วิถพีอเพยีง วิถธีรรม วิถไีทย
29 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ราชประชานุเคราะห์ 8
30 สพป.ระนอง บ้านนกงาง ต้นแบบสภาคุณธรรมสรรสร้างจริยธรรมบ่มเพาะภูมิคุ้มกนัปกป้องคนดีตามรอยพระบารมีพระจกัรีทรงภูมิธรรม
21 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
32 สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านม่วงเต้ีย ต้นกล้าคุณธรรม มีจติอาสา สู่วิถพีอเพยีง

ล ำดับ สพท. โรงเรียน
1 สพป.ระนอง บ้านหาดจกิ
2 สพป.ปราจนีบุรี เขต 1 อนุบาลประจนัตคาม 
3 สพป.ปราจนีบุรี เขต 2 บ้านเขาไม้แกว้ 
4 สพม. เขต 7 วังน ้าเยน็วิทยาคม 
5 สพม. เขต 8 ท่ามะกาวิทยาคม 
6 สพม. เขต 11 สุราษฎร์ธานี ๒ 
7 สพม. เขต 12 กรุงหยนัวิทยาคาร 
8 สพม. เขต 12 ท่านครญาณวโรภาสอทุิศ 
9 สพม. เขต 15 นราสิกขาลัย 
10 สพม. เขต 18 ชลบุรีสุขบท

2. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 70 ปแีห่งกำรครองรำชย ์“ประโยชน์สุขแห่งมหำชน” ด้วยโครงงำนคุณธรรมทัง้ระบบ


