
ล ำดบัที่ โรงเรียน สังกัด สพท. ชื่อโครงงำน
1 กุดบงพิทยาคาร สพม. เขต 21 จิตอาสา จรรยางาม
2 พังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 สะพานบุญ
3 บ้านห้วยตาด เลย เขต 1 ครูนอกห้องสอนน้องอ่านเขียน
4 บ้านทับกี่ เลย เขต 3 งด face พัก line สืบสานประเพณีไทย ใส่ใจคนรอบข้าง
5 มัธยมตระการพืชผล สพม.เขต 29 จิตอาสาร่วมใจ สร้างสุขผู้สูงวัย
6 บ้านหนองกุง อุบลราชธานี เขต 3 น้อมน าศาสตร์ของพระราชาพัฒนาเด็กดีศรีหนองกุง
7 บ้านโนนเขืองจงเจริญ อุบลราชธานี เขต 5 นิทานคุณธรรม น าชีวิต สว่างจิตอาสา ลดปัญหาพฤติกรรมเส่ียง
8 ชุมชนบ้านหนองขุ่น อุบลราชธานี เขต 1 บวร. ร่วมสร้างสรรค์ แบ่งปันรักผู้สูงวัย ถวายในหลวง
9 บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ สกลนคร เขต 2 เติมฮักใส่กิจกรรม เติมธรรมใส่หัวใจ
10 บ้านดงหม้อทอง สกลนคร เขต 3 สายใยรัก แบ่งปันรอยยิ้ม สืบสานถิ่นพระพุทธศาสนา
11 สมเด็จประชานุเคราะห์ กาฬสินธุ ์เขต 3 คนดีศรีสมเด็จ
12 หนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. เขต 24 น.ว.ตามรอยพ่อ ท าดี วิถีพอเพียง
13 แกศึกษาพัฒนา สพม. เขต 33 ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากเถาวัลย์ น าพาชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
14 กระบากวิทยาคาร มหาสารคาม เขต 3 จับมือน้องเดินตามฮิต 12 ครรลองโบราณ สานสัมพันธ์ด้วยจิตสาธารณะ
15 น้ าพองพัฒนาศึกษา สพม. เขต 25 วัยเรียน วัยใส ใส่ใจท าดี น้อมถวายองค์ ภูมิพล
16 บ้านหนองกุงใหม่ ชัยภูมิ เขต 2 จิตอาสาพัฒนาชุมชนหลีกพ้นพฤติกรรมเส่ียงพอเพียงสู่การออม
17 บ้านล านางรอง บุรีรัมย์ เขต 3 น้ าด่ืมสุขภาพดี สู่วิถีพอเพียง
18 บ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 ตามรอยจิตอาสาสืบสานมรดกงานศิลป์ ท้องถิ่นบ้านกรวด
19 พรหมประสาทราษฎร์นุกูล สุรินทร์ เขต 1 เหรียญโปรยทาน สานสืบพันธ์ชุมชน คนพอเพียง
20 บ้านสระทอง สุรินทร์ เขต 4 ลดเลาเรียน เพิม่เวลารู้สู่การสร้างรายได้ด้วยสบูผ่ลไม้แฟนซี
21 พยัคฆภูมิวิทยา สพม. เขต 26 ของหายได้คืน
22 บ้านประสุข นครราชสีมา เขต 7
23 บ้านปอบิด นครราชสีมา เขต 6
24 บ้านพลจลก นครราชสีมา เขต 1
25 บ้านท่าเล่ือนสามัคคี (คส.5อปุถมัภ์) นครราชสีมา เขต 4

ณ อำคำรสุรพัฒน์ 2 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยสีุรนำรี จงัหวัดนครรำชสีมำ
กลุม่ที่ 1 ล ำดับกำรแข่งขันวันที่ 17 สิงหำคม 2560 (มัธยมศึกษำตอนต้น)

ล ำดับกำรประกวดโครงงำนคุณธรรมจริยธรรม มูลนิธิเปรม ติณสูลำนนท์ ระดับภำค ครั้งที่ 15/2560
ระหว่ำงวันที่ 17 - 18 สิงหำคม 2560



ล ำดบัที่ โรงเรียน สังกัด สพท. ชื่อโครงงำน
1 นาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 รักษ์ผืนป่า อาสาท าดี ตามรอยวิถีองค์ราชัน
2 โพนสว่างนาง้ิววิทยา นครพนม เขต 1 คุณธรรมน าสู่ความส าเร็จ

3 บ้านเทือ่ม อุดรธานี เขต 4 อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ใฝ่จิตอาสา ไม่พึง่พายาเสพติด

4 หนองหานวิทยา สพม. เขต 20 สดใสสมวัย น้อมน าคุณธรรมใส่ใจคนรอบข้าง
5 บ้านนามะเฟือง หนองบัวล าภู เขต 1 ลูกเสือจิตอาสาจราจร
6 สตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 ศูนย์อาหารส่ือรักษ์ ส่ือคุณธรรม
7 บ้านโพง ยโสธร เขต 2 น้ าเงินแดงน้องพี ่ร่วมท าดี ถวายองค์ภูมี พ่อหลวงภูมิพล
8 บ้านผักแว่นอนามัย ร้อยเอ็ด เขต 1 ปลูกจิตอาสา พัฒนาคุณธรรม น้อมน าความพอเพียง
9 บ้านท่าเสียว ร้อยเอ็ด เขต 3 จิตอาสาพัฒนาภาษาส่ือสาร
10 บ้านสระบัว ร้อยเอ็ด เขต 2 จิตอาสาน าพาเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเล่ียงบุหร่ี ประสานใจครอบครัวถวายพ่อหลวง
11 กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ สพม. เขต 27 สมุนไพรสร้างสุขภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
12 คอนสารวิทยาคม สพม. เขต 30 ตาวิเศษเห็นนะ
13 บ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) ขอนแก่น เขต 1 5 กิจกรรท าความดี วิถีศรีแดงใหญ่ เทิดไท้องค์ราชัน
14 บ้านเหล่า มหาสารคาม เขต 1 โรงเรียนปลอดขยะ ท าดีถวายในหลวง

กลุม่ที่ 2 ล ำดับกำรแข่งขันวันที่ 18 สิงหำคม 2560 (มัธยมศึกษำตอนต้น)

ล ำดับกำรประกวดโครงงำนคุณธรรมจริยธรรม มูลนิธิเปรม ติณสูลำนนท์ ระดับภำค ครั้งที่ 15/2560
ระหว่ำงวันที่ 17 - 18 สิงหำคม 2560

ณ อำคำรสุรพัฒน์ 2 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยสีุรนำรี จงัหวัดนครรำชสีมำ


