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1 ชุมชนหนองยางวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ ์เขต 3 นายกติิพงค์ ศรีคิรินทร์ เปน็ตัวอยา่งทีดี่แกสั่งคม

2 บา้นหว้ยพลูหนงั สพป.กระบี่ นายมาโนช ด้วงชู เพือ่ปอ้งกนัแกป้ญัหาส่ิงเสพติดในชุมชนและทกุภาคส่วน

3 บา้นเสมด็จวน สพป.กระบี่ นางสาวเวียงศิริ ไกรเกตุ โรงเรียนมีครูเปน็บทบาทส าคัญ ครูต้องเปน็แบบอยา่งทีดี่

4 บา้นไร่ใหญ่ สพป.กระบี่ นายชัยณรงค์ ช่างเรือ ได้มีการจัดการเรียนการสอนโดยน าหลักค าสอน เพือ่ไป

ใช้ในการด ารงชีวิต

5 วัดจรเข้เผือก สพป.กาญจนบรีุ เขต 1 นายณัฐภทัร์ ตวันค า ไม่ต้องการใหเ้ยาวชนกา้วสู่พฤติกรรมเส่ียงต่างๆ 

เนือ่งจากเหล้าบหุร่ี

6 วัดทา่เรือ "อตุสาหะวิทยาคาร" สพป.กาญจนบรีุ เขต 2 นายวรเทพ รักษาพงศ์ เหน็ว่าเปน็ประโยชนต่์อนกัเรียน ท าใหม้ีความตระหนกั

ถึงปญัหาเหล้า บหุร่ี

7 บา้นถนนนอ้ย สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 นายชุมพล โอภาโส ท าใหโ้รงเรียนเปน็แบบอยา่งทีดี่ของครอบครัว ชุมชน 

และหนว่ยงานอื่นๆ

8 บา้นไพรสวรรค์ สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 นายพงศกร มั่นอ่ า โรงเรียนต้องการใหน้กัเรียนรู้จักโทษเหล้าบหุร่ี และ

ส่ิงเสพติด

9 อนบุาลปางมะค่า สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 นางอภชิาติ จันทอง ต้องการโรงเรียนปลอดเหล้า บหุร่ี

10 บา้นนาข่า สพป.ขอนแกน่ เขต 2 นายวิชเยนทร์  ค าแพง เพือ่ถวายเปน็พระราชกศุล

11 โคกมว่งศึกษา สพป.ขอนแกน่ เขต 5 นายฟากรี ทองดีบตุร เพือ่ใหน้กัเรียนและเยาวชนได้รับรู้ข่าวสาร และขยายผล

ไปสู่ชุมชน

12 นาหว้านาเจริญ สพป.ขอนแกน่ เขต 5 นายบวัเพชร จันทะนาม ต้องการสร้างภมูิคุ้มกนัใหบ้คุลากรและนกัเรียน ตลอด

ทัง้ผู้ปกครองในชุมชนหนัมาสนใจใหสั้งคมปลอดเหล้า 

ปลอดบหุร่ี โดยยดึค าสอนของพ่อ เพือ่บตุรหลานใน

อนาคต

13 บา้นปา่วิไล สพป.จันทบรีุ เขต 2 นายโท จินากลู มีความสนใจในโครงการ และเพือ่ถวายเปน็พระราชกศุล

14 บา้นคลองใหญ่ สพป.จันทบรีุ เขต 2 นางสาวนนัทณ์ภทัร จิตรถวิล ต้องการใหสั้งคมมีต้นแบบทีดี่ ปลอดอบายมุข

15 วัดมาบไผ่ สพป.จันทบรีุ เขต 2 นายพงษศั์กด์ิ วงษแ์กว้ เปน็โครงการดี ทีส่ามารถน ามาบรูณาการได้

16 รัฐเขื่อนพลเทพอ่ปุถัมภ์ สพป.ชัยนาท นางปรางกมล ล้อจงเฮง โรงเรียนได้ด าเนนิจัดกจิกรรมโครงการต่างๆเกีย่วกบั

การต่อต้านส่ิงเสพติดในป ี2558 ผลตอบรับออกมาดี 

ทัง้เด็กและผู้ปกครอง จึงสมัครเข้าโครงการ เพือ่ถวาย

เปน็พระราชกศุล

17 วัดหนองจิก สพป.ชัยนาท นายเมธี วัฒนสิงห์ เพือ่ถวายเปน็พระราชกศุล

18 ซับสีทอง สพป.ชัยภมู ิเขต 1 นางปภาวรินทร์ ศรีจ าปา เปน็โครงการทีดี่มีประโยชนท์ัง้ตนเองละสังคมรอบข้าง

ตลอดจนจะเปน็แบบอยา่งใหก้บัเยาวชนของชาติ

19 อนบุาลชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1 นายสุรัติ ฟกัแฟ เหน็ความส าคัญการลด ละ เลิก เหล้าและบหุร่ี รวมทัง้

ได้น าโครงการพระราชด าริสู่การปฏบิติั

รายชื่อโรงเรียนที่สมคัรเขา้ร่วมโครงการโรงเรียนปลอดเหลา้  ปลอดบหุรี่ดว้ยค าพ่อสอน  ป ี2559

(ขอ้มลูจาก สคล. ณ วันที่ 11 พ.ย. 2559)

ล าดบั โรงเรียน สงักัด ผู้บริหาร เหตผุลทีส่มคัรเขา้ร่วมโครงการ
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รายชื่อโรงเรียนที่สมคัรเขา้ร่วมโครงการโรงเรียนปลอดเหลา้  ปลอดบหุรี่ดว้ยค าพ่อสอน  ป ี2559

(ขอ้มลูจาก สคล. ณ วันที่ 11 พ.ย. 2559)

ล าดบั โรงเรียน สงักัด ผู้บริหาร เหตผุลทีส่มคัรเขา้ร่วมโครงการ

20 บา้นทรายขาว สพป.ชุมพร เขต 1 นายโสภณ แกว้สุวรรณ ต้องการน ามาพัฒนานกัเรียนและโรงเรียน เพือ่ขยายผล

สู่ชุมชน

21 ไทยรัฐวิทยา76 (บา้นพละ) สพป.ชุมพร เขต 1 นางสาวสุดใจ ด าค า ต้องลดนกัด่ืมหนา้ใหม่ ในสถานศึกษา

22 ประชาพฒันา สพป.ชุมพร เขต 1 นายศักด์ิชาย กมิเซียะ เปน็กจิกรรมทีดี่ 

23 บา้นหาดหงส์ สพป.ชุมพร เขต 1 นางเสาวณี ข าอว้ม เปน็โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนสีขาว

24 บา้นหว้ยขี้เหล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 นายยงยุทธ แซ่อึ๊ง เปน็โรงเรียนปลอดสารเสพติด เปน็ต้นแบบทีดี่

25 อนบุาลจอมสวรรค์(บา้น

บอ่กา๊ง)

สพป.เชียงราย เขต 3 นางวจิตรา จันโจ้ก อยากใหค้รอบครัวของนกัเรียน ลด ละ เลิกอบายมุข

26 พญาไพรไตรมติร สพป.เชียงราย เขต 3 นายชัยณรงค์ สร้างช้าง เพือ่สถานศึกษาปลอดเหล้า ปลอดบหุร่ี

27 บา้นแมส่ลองใน สพป.เชียงราย เขต 3 นายวีระศักด์ิ วรรณโอภาส เปน็โครงการดี

28 บา้นปา่เหมอืด สพป.เชียงราย เขต 3 นายเอี่ยม บริบรูณ์ เปน็โรงเรียนทีอ่ยูใ่นโครงการคุณธรรมหลายโครงการ   

1.สถานศึกษาพอเพียง  2.รร.ดีศรีต าบล   3.รร.วิถีพุทธ

29 อนบุาลแมส่าย(สายศิลป

ศาสตร์)

สพป.เชียงราย เขต 3 นายระดับ ตาเต ต้องการสร้างคุณธรรมใหเ้ยาวชนและลดปจัจัยการสูบ

บหุร่ี และลดการด่ืมแอลกอฮอล์

30 บา้นเชียงเค่ียน (คณาราษฏร์

บ ารุง)

สพป.เชียงราย เขต 4 นางศรันยา ประใจ เหล้า บหุร่ี ใหโ้ทษมากกว่าใหคุ้ณและเพือ่เปน็การ

กระท าส่ิงดีงามเพือ่ถวายเปน็พระราชกศุล

31 บา้นหนองเตา สพป.เชียงราย เขต 4 นายบญุธรรม ยังไว ต้องการส่งเสริมใหน้กัเรียนเปน็คนดีมีคุณธรรม และ

หา่งไกลยาเสพติด

32 บา้นทา่หลุกสันทราย สพป.เชียงใหม ่เขต 1 นายศักดา ศักด์ิใหญ่ ต้องการเสริมสร้างคุณธรรมใหเ้ยาวชนและลดปญัหา

การด่ืมเหล้า สูบบหุร่ี ของนกัเรียน ผู้ปกครองทีก่ าลังจะ

เกดิขึ้นกบัผู้เรียนในอนาคต

33 ทา่ศาลา สพป.เชียงใหม ่เขต 1 นางสาวดารา ญาณโรจน์ รร.ต้ังอยูใ่นพืน้ทีท่ีม่ีกลุ่มชาติพันธุ์ และคนต่างด้าวมา

ท างาน ซ่ึงช่วงเยน็มีการด่ืมเหล้าเปน็ปกติ

34 บา้นปา่ไมแ้ดง สพป.เชียงใหม ่เขต 1 นายนวิาส ธาตุอนิจันทร์ มีแรงบนัดาลใจจากจิตอาสาด าเนนิโครงการ อีกทัง้

ประทบัใจบคุลากรทีท่ างานกบัส านกังานเครือข่าย

องค์กรงดเหล้า

35 บา้นเชิงดอย (ดอยสะเกด็

ศึกษา)

สพป.เชียงใหม ่เขต 1 นายสุรพงศ์ บญุธรรม เปน็กจิกรรมทีดี่ ส่งเสริมครูและนกัเรียนหา่งไกล

ยาเสพติด

36 วัดข่วงสิงห์ สพป.เชียงใหม ่เขต 1 นายบรรจง จันทระ เปน็โครงการดี  ส่งเสริมครูและนกัเรียนหา่งไกล

ยาเสพติด

37 บา้นกอสะเลียม สพป.เชียงใหม ่เขต 1 นางพมิพา นามวงค์ เปน็โครงทีส่่งสริมใหน้กัเรียนหา่งไกลยาเสพติด

38 บา้นแช่ช้าง(เทพนานกุลู) สพป.เชียงใหม ่เขต 1 นายสุรสิทธ์ แสนสุข ครอบครัว/ชุมชน/นกัเรียนมีการด่ืมเหล้า สูบบหุร่ี 

ทะเลาะวิวาท

39 แมโ่ปง่ประชาสามคัคี สพป.เชียงใหม ่เขต 1 ดร.ศิริพร สล่าปนั จินะนา   -
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รายชื่อโรงเรียนที่สมคัรเขา้ร่วมโครงการโรงเรียนปลอดเหลา้  ปลอดบหุรี่ดว้ยค าพ่อสอน  ป ี2559

(ขอ้มลูจาก สคล. ณ วันที่ 11 พ.ย. 2559)

ล าดบั โรงเรียน สงักัด ผู้บริหาร เหตผุลทีส่มคัรเขา้ร่วมโครงการ

40 วัดบา้นโหง้ สพป.เชียงใหม ่เขต 1 นายจตุรงค์ ศรีเมอืงมา   -

41 วัดเสาหนิ สพป.เชียงใหม ่เขต 1 นางสาวศิริพฒัน ์ชมภรัูตน์ เปน็โครงการสร้างคนดี

42 ชุมชนบา้นแมส่าบ สพป.เชียงใหม ่เขต 2 นางสาวอ านวย แกว้มลุ เปน็โครงการทีช่่วยใหสุ้ขภาพดี 

43 บา้นต้นผ้ึง สพป.เชียงใหม ่เขต 3 นางสาวศรีวรรณ์ พงษตั์น ได้รับรางวัลโล่ครูดี

44 ชุมชนบา้นแมฮ่่าง สพป.เชียงใหม ่เขต 3 นายเฉลิม ลาภวิงค์ ต้องการนอ้มน าหลักค าสอนของพ่อหลวง ลงสู่เยาวชน 

ชุมชน และโรงเรียน

45 บา้นสันทราย สพป.เชียงใหม ่เขต 4 นายมทุา โกสุมภ์   -

46 บา้นแมแ่ดดนอ้ย สพป.เชียงใหม ่เขต 6 นายอนสิุษฐ์ จัยทะกฏู ต้องการปลูกฝังใหน้กัเรียนและคณะครูหลีกเล่ียงจากส่ิง

เสพติด

47 วัดปากปรน สพป.ตรัง เขต 1 นางธิดา วนาสุวรรณวณิช เพราะต้องการปอ้งกนัใหน้กัเรียนปลอดจากเหล้าและ

บหุร่ี

48 บา้นคลองเต็ง สพป.ตรัง เขต 1 นายสมชาติ ครชาตรี ต้องการใหค้รูเปน็แบบอยา่งทีโ่ดยการงดเหล้า งดบหุร่ี

49 บา้นนายายหมอ่ม สพป.ตรัง เขต 1 นางภาวิณี ลีลาชุติพงศ์ 1.มีความประสงค์ทีจ่ะท าความดี เพือ่พ่อโดยเข้าร่วม

เปน็ส่วนหนึง่ของโครงการปลอดเหล้า ปลอดบหุร่ีและ

เพือ่ถวายเปน็พระราชกศุล  2.เพือ่ใหโ้รงเรียนบา้นนา

ยายหม่อมเปน็สถานศึกษาทีป่ลอดเหล้า ปลอดบหุร่ีและ

รวมถึงยาเสพติดและอบายมุขทกุประเภท

50 บา้นหนองชวด สพป.ตรัง เขต 1 นายพงศักด์ิ จันทรเกษ โครงการมีส่วนส าคัญในการท าใหโ้รงเรียนปลอดเหล้า 

บหุร่ี

51 บา้นเกาะมกุด์ สพป.ตรัง เขต 2 นายอารักษ ์สวัสด์ิประสิทธิ์ เปน็โครงการดี ครอบครัว นกัเรียนหา่งไกลยาเสพติด

52 บา้นไมรู้ด(วิสิทธิส์วรรค์ประชา

สรรค์)

สพป.ตราด นายวิรัช รัตนวิจิตร   -

53 วัดคิริวิหาร 

(สมเด็จพระวันรัตอปุถัมภ์)

สพป.ตราด นายเกยีรติศักด์ิ วงค์กลุพลิาศ เปน็โรงเรียนวิถีพุทธ

54 บา้นร่มเกล้า 3 สพป.ตาก เขต 2 นางพชัร เชื้อยอง อยากใหชุ้มชนปลอดเหล้าและบหุร่ี

55 บา้นแมโ่กนเกน สพป.ตาก เขต 2 นายทวีศักด์ิ ค าภรีะ จะท าความดีถวายพ่อหลวงของเราด้วยการปอ้งกนัและ

เฝ้าระวังตลอดจนชี้ใหเ้หน็ถึงโทษและอันตราย

ของยาเสพติด

56 ชุมชนบา้นแมต่าวกลาง

มติรภาพที่ 26

สพป.ตาก เขต 2 นางอมัพร ศิริขวัญ เปน็โครงการดี มีประโยชนต่์อครูและนกัเรียน ในการ

พัฒนาการศึกษาใหม้ีคุณภาพ

57 บา้นแมส่ละเหนอื สพป.ตาก เขต 2 นายเฉลิม วงศ์ประเสริฐ   -

58 บา้นกล้อทอ สพป.ตาก เขต 2 นายอดิศร บญุปาล เปน็โครงการทีเ่ปน็ประโยชนต่์อโรงเรียน

59 บา้นทุ่งถ้ า สพป.ตาก เขต 2 นางธนนัญดา ปวงค าใจ มีปจัจัยเส่ียงต่อนกัเรียน มีการจ าหนา่ยเหล้าบหุร่ีใกล้

สถานศึกษา
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รายชื่อโรงเรียนที่สมคัรเขา้ร่วมโครงการโรงเรียนปลอดเหลา้  ปลอดบหุรี่ดว้ยค าพ่อสอน  ป ี2559

(ขอ้มลูจาก สคล. ณ วันที่ 11 พ.ย. 2559)

ล าดบั โรงเรียน สงักัด ผู้บริหาร เหตผุลทีส่มคัรเขา้ร่วมโครงการ

60 บา้นแมต่าวใต้ สพป.ตาก เขต 2 นางกชกร ยอดเมอืง ต้องการเปน็แบบอยา่งทีดี่แกน่กัเรียน/เยาวชน/ละ

ผู้ปกครองนกัเรียน และเพือ่ถวายเปน็พระราชกศุล

61 บา้นแมป่ะ สพป.ตาก เขต 2 นางกหุลาบ แกมเงิน ทางโรงเรียนเนน้การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพทีดี่

ใหก้บันกัเรียน เพือ่ใหเ้ปน็เยาวชนทีดี่ของประเทศชาติ

ต่อไป

62 วัดราษฎร์สามคัคี สพป.นครปฐม เขต 2 นายไพรัส ปรีส าเนยีง อยากใหน้กัเรียน ครูและผู้ปกครอง รวมถึงโรงเรียน

ปลอดเหล้าปลอดบหุร่ี มีชีวิตทีดี่มีคุณภาพ

63 วัดสรรเพชญ  (ทวีวิทยาคม) สพป.นครปฐม เขต 2 นางพรหมภสัสร พงษสิ์งห์ ตามโครงการโพธิสัตว์นอ้ย เพือ่ด าเนนิงานรณรงค์เลิก

อบายมุข ในโรงเรียนและชุมชน

64 วัดไทร สพป.นครปฐม เขต 2 นายชัยณรงค์ บญุฤทธิ์ บคุลากรไม่ยุง่เกีย่วยาเสพติด ต้องการใหน้กัเรียนขยาย

ผลสู่ชุมชน

65 บา้นแกง้สีลารมณ์สามคัคี สพป.นครพนม เขต 1 นายพสิิษฐ์ เผือดผุด อยากเลิกเหล้า เลิกบหุร่ี 

66 บา้นหว้ยทราย สพป.นครพนม เขต 1 นายประชา สมศรี ต้องการน าความรู้ ประสบการณ์ดีๆไปอบรมนกัเรียน

67 บา้นหนองหอยใหญ่ สพป.นครพนม เขต 1 นายสุรัตน ์พนัธรักษา ครู นกัเรียน ชุมชน มีการใหค้วามร่วมมือ

68 บา้นหนองกงุ สพป.นครพนม เขต 1 นายศิริพงษ ์ทกัษณิวิโรจน์ ต้องการใหน้กัเรียนเปน็คนดี เกง่ มีศีลธรรม  คุณธรรม

69 บา้นทา่ลาด(ราษฎร์วิทยานกุลู) สพป.นครพนม เขต 1 นายแถวทอง มาตยะโค เปน็โรงเรียนทีป่ลอดเหล้าปลอดบหุร่ี เพือ่เปน็

แบบอยา่งทีดี่แกชุ่มชน

70 อนบุาลนาแกผดุงราชกจิเจริญ สพป.นครพนม เขต 1 นายหงษา วงศ์จ าปา เปน็โรงเรียนทีป่ลอดเหล้า  ปลอดบหุร่ีอยูแ่ล้ว 

71 บา้นค าสว่าง สพป.นครพนม เขต 1 นายผดุงศักด์ิ พอ่บตุรดี เพือ่สร้างภมูิคุ้มกนัในการปอ้งกนัและแกไ้ขส่ิงเสพติด

และอบายมุขใหก้บันกัเรียน ครู  ผู้ปกครองและชุมชน

72 เมอืงนครพนม สพป.นครพนม เขต 1 นายเชิดชัย สินพนู โครงการมีประโยชน์

73 บา้นโปร่งหนองเปงใหมจ่ าปา สพป.นครพนม เขต 1 นายช านาญ นวลฉ่ า สร้างคุณธรรมใหเ้ยาวชนและลดการเกดิปญัหา 

อุบติัเหตุต่างๆ

74 บา้นหนองสะโนนาสมบรูณ์ สพป.นครพนม เขต 1 นางสาวประไพวัลย์ แสนเมอืง ต้องการใหน้กัเรียนทกุคน ครูและผู้บริหาร เปน็โรงเรียน

ปลอดเหล้าปลอดบหุร่ีด้วยค าพ่อสอน

75 บา้นฝ่ังแดง (พระเทพวรมนุี

อปุถัมภ์)

สพป.นครพนม เขต 1 นางวราภรณ์ ชาเรืองเดช ท าความดีเพือ่ถวายเปน็พระราชกศุล

76 บา้นดอนแดงเจริญทอง สพป.นครพนม เขต 1 นายอนสุรณ์ แสนเคน อยากใหสั้งคมในชุมชน  เลิกด่ืมเหล้า  สูบบหุร่ี เพือ่เปน็

แบบอยา่งทีดี่ใหก้บับตุรหลาน

77 บา้นหนองโพธิว์ังโน สพป.นครพนม เขต 1 นางวิระวรรณ พลธิราช เพือ่ใหส้ถานศึกษาปลอดจากยาเสพติด

78 บา้นหนองปลาดุก สพป.นครพนม เขต 1 นายอภเิชษฐ บตุรวร เพือ่ส่งเสริมนกัเรียนหา่งไกลจากอบายมุขและช่วยลด

ความเส่ียงโดยตรงจากพิษภยัเหล้า  บหุร่ี

79 เรณูวิทยาคาร สพป.นครพนม เขต 1 นายภวูินทร์ โพธิสาขา เพราะโรงเรียนเปน็โรงเรียนสีขาว

80 บา้นทา่จ าปา สพป.นครพนม เขต 2 นายภยูนท ีภาวรัศมิ์ ต้องการใหค้รูและนกัเรียนทกุคนด าเนนิชีวิตตาม

ค าพ่อสอน เพือ่สังคมได้สงบสุข
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รายชื่อโรงเรียนที่สมคัรเขา้ร่วมโครงการโรงเรียนปลอดเหลา้  ปลอดบหุรี่ดว้ยค าพ่อสอน  ป ี2559

(ขอ้มลูจาก สคล. ณ วันที่ 11 พ.ย. 2559)

ล าดบั โรงเรียน สงักัด ผู้บริหาร เหตผุลทีส่มคัรเขา้ร่วมโครงการ

81 บา้นเวินพระบาท สพป.นครพนม เขต 2 นางสาวปราณี ศรีส่ง เล็งเหน็ถึงความส าคัญในการปอ้งกนัสารเสพติด

82 บา้นดอนพะธาย สพป.นครพนม เขต 2 นายชิราวุธ บพุศิริ เพือ่รณรงค์ ใหค้วามรู้ และสร้างภมูิคุ้มกนั

83 บา้นถนนหกั สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายอนชุิต ปว่งกระโทก เปน็โครงการทีดี่ เพราะส่งเสริมใหเ้ด็กและเยาวชน

หา่งไกลเหล้า บหุร่ี

84 บา้นปรางค์ สพป.นครราชสีมา เขต 2 นางสาววาชิน ีบญุญพาพงศ์ เปน็การบม่เพาะคุณธรรมใหก้บันกัเรียน 

85 เทยีมนครวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสมเด็จ ภญิโญยาง ต้องการเปน็แบบอยา่งทีดี่ใหก้บันกัเรียน

86 บา้นตะคร้อโนนทอง สพป.นครราชสีมา เขต 6 นายเอกภาพ ค้ามผีล กจิกรรมโครงการเปน็ประโยชนใ์นการสร้างคุณภาพ

เด็กไทย และเพือ่ถวายเปน็พระราชกศุล

87 บา้นโนนอดุมนภดลอปุถัมภ์ สพป.นครราชสีมา เขต 7 นายประทวน ด่านแกว้ ต้องช่วยเหลือสังคม

88 วัดพงัยอม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 นางณัฐพชัร์ เพชรประสิทธิ์ ต้องการใหน้กัเรียนมีสุขภาพแข็งแรง มีสุขภาพจิตทีดี่ 

สามารถอยูร่่วมกบัคนอื่นได้อยา่งมีความสุข

89 ไตรภมูวิิทยา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 นายภาวินทร์ ณ พทัลุง เพือ่ถวายเปน็พระราชกศุล

90 บา้นนาเคียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 นางนวลใย สุทธิพทิกัษ์ นกัเรียนเปน็ส่วนมากสูบบหุร่ีกอ่นเข้าเรียน ชุมชนมอง

ว่าการสูบบหุร่ีเปน็ร่ืองปกติ

91 วัดบางตะพาน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 นายบญุฤทธิ ์ผกากรอง   -

92 วัดน้ ารอบ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 นางมาลีพนัธุ ์ภมูา เปน็โครงการทีดี่ ทีร่.ร.สามารถใหค้วามรู้ ค าแนะน าแก่

เยาวชน ได้และนกัเรียนสามารถน าความรู้ทีไ่ด้ไป 

ต่อยอดครอบครัว เพือ่ช่วยเหลือสังคม ชุมชน อยู่

ร่วมกนัอยา่สงบสุข เพือ่ถวายเปน็พระราชกศุล

93 วัดมขุธารา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 นายประวิช บวัประหลาด เพือ่ถวายเปน็พระราชกศุล  ใหน้กัเรียนมีคุณธรรม

จริยธรรม เพือ่ลดปจัจัยการเกดินกัสูบและแอลกอฮอล์

หนา้ใหม่

94 ราชประชานเุคราะห ์4 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 นายสมศักด์ิ คงก าไร เปน็โรงเรียนในพระราชด าริ ซ่ึงสมควรด าเนนิโครงการนี ้

 เพือ่ถวายเปน็พระราชกศุล

95 บา้นฉาง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 นายถนดั ณ วังอา่ง เปน็ตัวอยา่งทีดี่ใหแ้กน่กัเรียน และคนอื่น

96 บา้นคลองไทร สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นายสายชน ลิลา ต้องการต่อยอดโครงการ เพือ่ใหน้กัเรียนเข้าร่วม

โครงการและปฏบิติัอยา่งจริงจัง

97 บา้นปางสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นางสาวชญาภา หวลหอม เพือ่ใหน้กัเรียนตระหนกัถึงความส าคัญของการลด ละ 

เลิกเหล้าบหุร่ีในสถานศึกษา ปราศจากอบายมุขใน

โรงเรียนและชุมชน ปลูกฝังใหน้กัเรียนมีจิตส านกึทีดี่ 

นอ้มน าค าสอนของพ่อเปน็หลักในการใช้ชีวิต

98 วัดประสาทวิถี สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นายมลตรี ค าแผลง ลดปจัจัยการเกดินกัสูบ นกัด่ืมหนา้ใหม่

99 บา้นหนองละมาน สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ว่าที่ร้อยตรีธีระพล เพชรพพิฒัน์ เปน็โครงการดี ทีจ่ะท าใหโ้รงเรียนและชุมชนลดปริมาณ

เหล้า บหุร่ี เพือ่ใหน้กัเรียนมีสุขภาพกาย ใจทีดี่

100 บา้นบอ่กะปงุ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นายสมปอง ระจิตร์ ถวายเปน็พระราชกศุล

101 บา้นคลองสมบรูณ์ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นายอรรถพงศ์ เลิศวิกรานต์ ร.ร.มีนโยบายปลอดเหล้า ปลอดบหุร่ีและครูทกุคนต้อง

เปน็แบบอยา่งทีดี่แกศิ่ษย ์และชุมชน
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รายชื่อโรงเรียนที่สมคัรเขา้ร่วมโครงการโรงเรียนปลอดเหลา้  ปลอดบหุรี่ดว้ยค าพ่อสอน  ป ี2559

(ขอ้มลูจาก สคล. ณ วันที่ 11 พ.ย. 2559)

ล าดบั โรงเรียน สงักัด ผู้บริหาร เหตผุลทีส่มคัรเขา้ร่วมโครงการ

102 วัดบา้นคลอง สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นายศุภเศรษฐ์ เพิ่มพลู ต้องการนกัเรียนสุขภาพดี หา่งไกลยาเสพติด

103 หดัไทยวิทยาอทุศิ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นางอลิตา ขจรกล่ิน ลดปริมาณนกัด่ืม นกัสูบหนา้ใหม่

104 บา้นยอดหว้ยแกว้ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นายจักรกฤต ข าหลุ่น เปน็การสร้างจิตส านกึทีดี่ใหแ้กน่กัเรียน ใหม้ีคุณธรรม

จริยธรรม

105 ชุมชนบา้นดอนโม่ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นางประภาพรรณ ปรีดา ท าใหสั้งคมสงบสุข

106 วัดหนองปลาไหล สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นางสาวสุภาพ ศิริยา เพือ่ถวายเปน็พระราชกศุลแด่พระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช

107 อนบุาลลาดยาว สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นายชาตรี นลิวัชราภรณ์ ต้องการใหส้ถานศึกษาเปน็แหล่งบม่เพาะ คุณธรรม 

จริยธรรมและค่านยิมอันดีงาม

108 บา้นศาลเจ้าไกต่่อ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นายวิเชียร พงษไ์พบลูย์ ต้องการเปน็ต้นแบบสร้างความตระหนกัในการปฏรูิป

การศึกษา ท าใหโ้รงเรียนเปน็สถานศึกษาสีขาว

109 บา้นตระคร้อ 

(รัฐประชาชนทูศิ)

สพป.นครสวรรค์ เขต 3 นายสิทธิพงศ์ ส่ังศร เพือ่ถวายเปน็พระราชกศุล และปลูกฝังใหเ้ด็กนกัเรียน

ไม่ยุง่เกีย่วกบัส่ิงเสพติด

110 คลองเกลือ สพป.นนทบรีุ เขต 2 นายปณต จตุพศ 1.เพือ่ถวายเปน็พระราชกศุล  2. สร้างความตระหนกั

ใหแ้กเ่ยาวชน ชุมชน ตลอดจนภาครัฐภาคเอกชน

111 วัดผาสุกมณีจักร สพป.นนทบรีุ เขต 2 นายวิชัย บ ารุงศรี   -

112 บา้นท านบ สพป.นราธิวาส เขต 3 นางสาววันซาวีลา เบญ็ลาเตะ เปน็โครงการดี น าโครงการไปต่อยอดความรู้

113 บา้นปรางค์ สพป.นา่น เขต 2 นายมนสั ค าชั่ง   -

114 บา้นหว้ยดอกไม้ สพป.บงึกาฬ นายเดช ค ามงคล เปน็โครงการดี นกัเรียนได้เรียนรู้โทษภยั

115 บา้นโชคกราด สพป.บรีุรัมย์ เขต 2 นางสาวศิราณี ศักรินพานชิกลุ 1.เพือ่ถวายเปน็พระราชกศุล

2.เพือ่ลดปจัจัยการเกดินกัสูบ นกัด่ืมแอลกอฮอล์

หนา้ใหม่

116 สามคัคีเทพอ านวย สพป.บรีุรัมย์ เขต 4 นางกฤษณา เกลียววงศ์ ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้โดยมุ่งเนน้ด้านคุณธรรม และ

การพึง่ตนตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

117 บา้นโสกแต้ สพป.บรีุรัมย์ เขต 4 นางพชัรี บญุแจด   -

118 วัดบางเตยนอก(ตามรภาคอทุศิ)สพป.ปทมุธาน ีเขต 1 นายสถาพร เพญ็สุริยะ   -

119 สังข์อ่ าวิทยา สพป.ปทมุธาน ีเขต 1 นางสาวลัดดา อิ่มอกใจ ได้เล็งเหน็ถึงประโยชนข์องโครงการ

120 ธัญญสิทธิศิลป์ สพป.ปทมุธาน ีเขต 2 นายพนัธ์ทวิา จางคพเิชียร เพือ่ถวายเปน็พระราชกศุล

121 อยู่ประชานเุคราะห์ สพป.ปทมุธาน ีเขต 2 นายไพโรจน ์ถือธรรม เปน็โครงการดี ส าหรับเด็กและเยาวชน

122 บา้นต าหรุ 

(วิงประชาสงเคราะห์)

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 นางชุติกาญจน ์จันทร์สุริยา เพือ่ถวายเปน็พระราชกศุล

123 บา้นหว้ยไคร้ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 นายพงษศั์กด์ิ สาลีกงชัย เล็งเหน็ถึงความส าคัญของปญัหายาเสพติดทีเ่กดิขึ้นใน

เยาวชนจึงมีความสนใจทีจ่ะเข้าร่วมโครงการ เพือ่ถวาย

เปน็พระราชกศุล

124 บา้นหนองยิงหมี สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 นางประยูร เอี่ยมอ านวย เพือ่ถวายเปน็พระราชกศุล
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ล าดบั โรงเรียน สงักัด ผู้บริหาร เหตผุลทีส่มคัรเขา้ร่วมโครงการ

125 บา้นกงุประชาสรรค์ สพป.ปราจีนบรีุ เขต 2 นายกสิณศิษฏ ์เงินนา โรงเรียนด าเนนิการพ่อสอน

126 บา้นทุ่งโพธิ์ สพป.ปตัตาน ีเขต 1 นางสาววาสนา ทวีกาญจน์ เปน็โครงการดี ทีก่ระตุ้นใหบ้คุลากรตระหนกัถึงโทษร้าย

 ส่ิงเสพติด

127 ชุมชนบา้นยูโย สพป.ปตัตาน ีเขต 1 นางสาวปราณี เพชรแกว้ เปน็โรงเรียนสีขาว โรงเรียนต่อต้านยาเสพติด

128 บา้นคลองช้าง สพป.ปตัตาน ีเขต 1 นายชุมชนม ์ชุมคง เปน็โครงการดี 

129 บา้นไร่ออ้ย สพป.พะเยา เขต 1 นายประพนัธ์ ทนนัชัย นกัเรียนมีความสุ่มเส่ียง ผู้ปกครองและบคุคลใกล้ตัว

ของนกัเรียน ด่ืมเหล้า สูบบหุร่ี ท าใหเ้กดิการ

ลอกเลียนแบบ และบางครอบครัวหยา่ร้าง ปล่อยใหลู้ก

อยูใ่นการดูแลตากบัยาย ซ่ึงตามไม่ทนัเด็ก

 ไม่สามารถควบคุมดูแลอยา่งทัว่ถึง

130 บา้นภเูงิน สพป.พะเยา เขต 1 นายธนเดช นามบา้น เปน็โครงการดี ต้องการใหค้รูเปน็ตัวอยา่งทีดี่แกน่กัเรียน

131 บา้นดงอนิตา สพป.พะเยา เขต 1 นายไหว บญุมาเครือ เพือ่สร้างจิตส านกึ ตระหนกัถึงผลเสียทีเ่กดิจากสารเสพ

ติด

132 บา้นนาออ้ม สพป.พะเยา เขต 2 นางทองพรรณ ปญัญาอดุมกลุ โรงเรียนได้รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ

เพชร และต้องการใหโ้รงเรียนปลอดเหล้า ปลอดบหุร่ี

133 บา้นแมท่ะลาย สพป.พะเยา เขต 2 นายเกรียงศักด์ิ เรืองนภารัตน์ เปน็โรงเรียนวิถีพุทธและจะท าความดีตามค าพ่อสอน

134 บา้นทุ่งเย็น สพป.พะเยา เขต 2 นายณัฐ ค ามลู น ากจิกรรมลงสู่เยาวชน ชุมชน และโรงเรียน

135 บา้นปางมดแดง สพป.พะเยา เขต 2 นายมณเฑียร ประเสริฐสังข์ เปน็โรงเรียนวิถีพุทธ ถวายเปน็พระราชกศุลแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช

136 อนบุาลภซูาง (บา้นดอนตัน) สพป.พะเยา เขต 2 นายจ านงค์ จันแปงเงิน มีผู้ปกครองนกัเรียนบางส่วนยงัไม่ลด ละ เลิก เหล้า 

และบหุร่ี

137 บา้นช่องหลาด สพป.พงังา นายอรัญ ท านากล้า อยากโรงเรียนเปน็โรงเรียนปลอดเหล้า ปลอดบหุร่ี

138 บา้นปริง (วันครู 2500) สพป.พงังา นายพรศักด์ิ เสมพชื เพือ่ต้องการใหน้กัเรียนตระหนกัถึงโทษของเหล้าบหุร่ี 

และเพือ่ถวายเปน็พระราชกศุล

139 กะปง สพป.พงังา นางสุจิตรา เจียมจ านงค์ เปน็โรงเรียนทีอ่ยูท่า่มกลางชุมชน มีบคุคลภายนอก

ชุมชน เข้าออกบอ่ยและเปน็ชุมชน ทีม่ีกลุ่มชุมชน

ต่างชาติพันธุ์เข้ามาท างานรับจ้างทัว่ไป(พม่า-มอญ)

140 คุระบรีุ สพป.พงังา นายสมยศ ผลอนิทร์ เปน็โครงการทีดี่ ส่งเสริมการลดอบายมุข สร้างสุขภาพ

ทีดี่ และสังคมทีม่ีความสุข

141 วัดราชช้างขวัญ สพป.พจิิตร เขต 1 นายสมหมาย โตนาง ต้องการรณรงค์ใหน้กัเรียนรู้ถึงโทษบหุร่ีและเหล้า

142 วัดหนองมะคัง สพป.พษิณุโลก เขต 3 นายมานสั ผิวพรรณ์ ต้องการใหน้กัเรียนเหน็โทษของเหล้า บหุร่ีและไม่ยุง่

เกีย่ว ท าใหร้.ร.ปลอดเหล้า ปลอดบหุร่ี เปน็ร.ร.สีขาว

143 วัดหนองกาทอง(มว่งนริมติร) สพป.เพชรบรีุ เขต 2 นายลือนาม คิดอยู่ ต้องการใหน้กัเรียนและคณะครู บคุลากรทางศึกษา 

ตระหนกัถึงการปลอดเหล้า ปลอดบหุร่ี

144 บา้นหวันา สพป.เพชรบรูณ์ เขต 1 นายสมชาย นอนา เปน็โครงการดี ส าหรับเด็กและเยาวชน
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145 บา้นหว้ยสนามทราย สพป.เพชรบรูณ์ เขต 2 นายฉัตรชัย ไชยโยธา ต้องการใหเ้ด็กและเยาวชน บคุลากรทางการศึกษาและ

ประชาชนในชุมชน ปลอดเหล้า-บหุร่ี รวมทัง้ เพือ่ถวาย

เปน็พระราชกศุล

146 บา้นโคกวัดใหม่ สพป.ภเูกต็ นายภานพุล สารค า ต้องการสถานศึกษาแหง่ใหม่และเปน็ต้นแบบในการลด 

ละ เลิก อบายมุข

147 บา้นเมก็ด า สพป.มหาสารคาม เขต 2 นายสมาธิ พนิจิกจิ   -

148 บา้นเมอืงเสือ สพป.มหาสารคาม เขต 2 นายบญุธง เดชเถร ต้องการแนวทาง

149 บา้นนาค่าย สพป.มหาสารคาม เขต 2 นายณรงค์ พรมโนนศรี เปน็โครงการดี  เพือ่ถวายเปน็พระราชกศุลแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช

150 เมอืงวาปปีทมุ สพป.มหาสารคาม เขต 2 นายสุวิทย์ วงษาไฮ ต้องการให ้ลด ละ เลิกอบายมุข

151 บา้นหนองบวัคู สพป.มหาสารคาม เขต 2 นายบรรจบ วิถาทานงั ต้องการปลูกฝังจิตส านกึนกัเรียนและชุมชน

152 บา้นจอกขวาง สพป.มหาสารคาม เขต 2 นายพลศักด์ิ ศรีโง๊ะ เผยแพร่เมล็ดพันธุ์แหง่ความดี

153 บา้นขามเปี้ย สพป.มหาสารคาม เขต 3 นายประยงค์ ศรีทรัพย์ เพราะว่าเปน็โครงการทีดี่สนใจ

154 บา้นดงยาง 1 สพป.มกุดาหาร ว่าที่ พ.ต.วิษวุัต วิมลเศรษฐ ต้องการปลูกฝังจิตส านกึนร.และชุมชน หา่งไกลยาเสพติด

155 บา้นในสอย สพป.แมฮ่่องสอน เขต 1 นายสุรพงษ ์หมิะนนัท์ โรงเรียนเปน็โรงเรียนวิถีพุทธ ชุมชนหมู่บา้นศีล 5  

โรงเรียนเปน็ศูนยเ์รียนรู้สถานศึกษาสีขาว

156 บา้นหว้ยนา สพป.แมฮ่่องสอน เขต 1 นายเสนห่ ์ญาณพนัธุ์ เพือ่ถวายเปน็พระราชกศุล

157 บา้นแมป่งิ สพป.แมฮ่่องสอน เขต 1 นางสาวจิราพร สุวรรณะ อยากได้รับการท าโครงทีท่ าเพือ่โรงเรียน

158 บา้นค าสุข สพป.แมฮ่่องสอน เขต 1 นายสุชาติ อตุมะแกว้ เปน็ตัวอยา่งทีใ่หแ้กเ่ยาวชน และชุมชน

159 บา้นหว้ยผ้ึง สพป.แมฮ่่องสอน เขต 1 นายถวิลวงษ ์ปนิะสา เปน็โครงการทีส่่งเสริมสุขภาพและเปน็การปลูกฝังส่ิงดี

ใหแ้กเ่ยาวชน ไม่ใหเ้ข้าไปเกีย่วข้องกบัส่งเสพติดหรือ

อบายมุขทัง้ปวง

160 บา้นใหม่ สพป.แมฮ่่องสอน เขต 1 นายบญุเจิด ล่ิมกลุ เพือ่สร้างจิตส านกึ ตระหนกัถึผลเสียทีเ่กดิจากสารเสพ

ติด/เปน็แบบอยา่งทีดี่ในฐานะเปน็แม่พิมพ์และขยายสู่

เด็กและผู้มีส่วนเกีย่วข้องของทกุภาคส่วน

161 ชุมชนแมล่าศึกษา สพป.แมฮ่่องสอน เขต 2 นายธวัช โลกา อยากใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการปอ้งกนัและแกไ้ข

ปญัหาเหล้า และบหุร่ีทัง้ในโรงเรียนและชุมชน

162 บา้นหว้ยผ้ึงใหม่ สพป.แมฮ่่องสอน เขต 2 นายสมบติั ยาวิชัย เพือ่ใหเ้ด็กได้รับความรู้ เกีย่วกบัโทษยาเสพติดของภยั

บหุร่ีและเหล้า

163 ทองสวัสด์ิวิทยาคาร สพป.แมฮ่่องสอน เขต 2 นายจ าลอง ศรีสวัสด์ิ 1.เปน็โรงเรียนสีขาวปลอดอบายมุข     

2.เปน็โรงเรียนปลอดบหุร่ี        

3.เปน็โรงเรียนแกนเด็กไทยสุขภาพดี

164 บา้นดงมะไฟ สพป.ยโสธร เขต 2 นายเศรษฐกานต์  สุภารีย์ เปน็โครงการทีดี่ สามารถน ามาประยกุต์ใช้ในการจัดการ

เรียนการสอนได้ เพือ่ใหเ้ด็ก เยาวชนไทย หา่งไกลจากยา

เสพติดและอบายมุขและเพือ่ถวายเปน็พระราชกศุล

165 บา้นวังส าราญ สพป.ยะลา เขต 2 นายวาริน ชูสุวรรณ  -
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ล าดบั โรงเรียน สงักัด ผู้บริหาร เหตผุลทีส่มคัรเขา้ร่วมโครงการ

166 นคิมสร้างตนเองธารโต สพป.ยะลา เขต 3 นายไพโรจน ์ทองศิริ เปน็โครงการดี ซ่ึงทางโรงเรียนต้องการสร้างองค์ความรู้

ใหแ้กค่รู ผู้ปกครอง และเด็กนกัเรียน เพือ่ใหเ้ด็ก

นกัเรียนมีภมูิคุ้มกนัในชุมชน

167 บา้นอยัเยอร์เวง สพป.ยะลา เขต 3 นายจ าลอง จันทรโชติ เปน็โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนสีขาว

168 บา้นใหม่(วันครู 2503) สพป.ยะลา เขต 3 นางอรวรรณ เรืองหรัิญ เปน็โรงเรียนสีขาว โรงเรียนต่อต้านยาเสพติด

169 บา้นหว้ยเสียด สพป.ระนอง นายชาลี คธาเพช็ร ต้องการเปน็ส่วนหนึง่ในการรณรงค์ในโครงการปลอด

เหล้า ปลอดบหุร่ี เพิอ่สร้างเยาวชนทีดี่มีคุณภาพของ

ชาติต่อไป

170  ไทยรัฐวิทยา 67 (บา้นนาพรุ) สพป.ระนอง นายเสริมศักด์ิ โรยสุวรรณ นกัเรียนแอบมั่วสุม

171 บา้นบางหนิ สพป.ระนอง นายวันชาติ สุทธิศักด์ิ 1.ตระหนกัในโทษของบหุร่ีและเหล้า ส่งผลกระทบต่อ

นกัเรียน       

2.เพือ่นอ้มน ากระแสพระราชด ารัสและพระบรม

ราโชวาท "ค าพ่อสอน"      

3. มีความประสงค์ทีจ่ะท าความดี เพือ่พ่อโดยเข้าร่วม

เปน็ส่วนหนึง่ของโครงการปลอดเหล้า ปลอดบหุร่ี

และถวายเปน็พระราชกศุล

172 บา้นเกาะสินไห สพป.ระนอง นางบศุรินทร์ นาคอบุล เปน็โครงการทีดี่และสามารถมาด าเนนิกจิกรรมกบั

นกัเรียนในโรงเรียนได้

173 วัดหว้งหนิ สพป.ระยอง เขต 1 นายอดุร ธรรมมา จะเปน็วิธีการหนึง่ทีจ่ะช่วยปอ้ง และสร้างเสริมจิตส านกึ

ใหก้บันกัเรียน ไม่ใหเ้ข้าไปยุง่เกีย่วกบัเหล้าและบหุร่ี

174 บา้นเนนิเสาธง สพป.ระยอง เขต 1 นางสุภาวดี ปติิทานนัท์ ต้องการใหโ้รงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ได้ตระหนกั

ถึงโทษภยัของเหล้า ต้ังตนเปน็แบบอยา่งทีดี่แกลู่กหลาน

อีกทัง้เปน็การถวายเปน็พระราชกศุล

175 นคิมสร้างตนเองจ.ระยอง 1 สพป.ระยอง เขต 1 นายอ านวย ศิริแพทย์ เปน็โครงการทีดี่ และเปน็โครงการส่งเสริมใหเ้ด็กและ

เยาวชน เปน็คนดีมีคุณธรรม เปน็พลเมืองของประเทศ

และของโลก

176 วัดคีรีภาวนาราม สพป.ระยอง เขต 1 นางอรณิชชา  วรรณฑาณะ เปน็โครงการทีดี่ โรงเรียนท าต่อเนือ่งทกุปี

177 วัดกรอกยายชา สพป.ระยอง เขต 1 นางศิวเทพ สมชิต โรงเรียนจัดท าโครงการต่อเนือ่ง

178 วัดชากลูกหญ้า สพป.ระยอง เขต 1 นายสนอง เพช็รฉกรรจ์ นกัเรียนเปน็กลุ่มเส่ียง มักอยากรู้ อยากลอง 

179 ชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ สพป.ระยอง เขต 1 นางพณัณ์ชิตา กนกพงษเ์สถียร  -

180 วัดชากหมาก สพป.ระยอง เขต 1 นางพไิล ภบิาลกลุ  -

181 วัดเนนิเขาดิน สพป.ระยอง เขต 2 นายกจิจา จันทร์ดี 1.เพือ่ถวายเปน็พระราชกศุล                    

2.นอ้มน าพระราชด ารัสและพระบรมราโชวาท 

ค าพ่อสอน แปลงสู่ภาคปฏบิติัในโรงเรียน

182 วัดชัฎใหญ่ สพป.ราชบรีุ เขต 1 นายบญุช่วย ความดี ต้องการใหน้กัเรียนตระหนกัถึงโทษภยับหุร่ี และเหล้า 

และน าความรู้ทีไ่ด้รับไปรณรงค์ในชุมชนของตนเอง



หนา้ที ่10 จาก 17

รายชื่อโรงเรียนที่สมคัรเขา้ร่วมโครงการโรงเรียนปลอดเหลา้  ปลอดบหุรี่ดว้ยค าพ่อสอน  ป ี2559

(ขอ้มลูจาก สคล. ณ วันที่ 11 พ.ย. 2559)

ล าดบั โรงเรียน สงักัด ผู้บริหาร เหตผุลทีส่มคัรเขา้ร่วมโครงการ

183 วัดพกิลุทอง

(แปลกประชาคาร)

สพป.ราชบรีุ เขต 1 นายวุฒิชัย บญุหล่ า เพราะโรงเรียนวัดพิกลุทองเปน็โรงเรียนทีเ่ปน็โรงเรียน

สีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

184 วัดหนองหนิ (วิเชียรประชา

นกุลู)

สพป.ราชบรีุ เขต 2 นายอาทติย์ โยมด้วง ต้องการใหผู้้บริหาร ครู นกัเรียน ไม่ยุง่กบัยาเสพติดและ

ด าเนนิการเปน็ประโยชนแ์กช่าติในการต่อต้าน

กบัยาเสพติด

185 วัดโพธิบ์ลัลังก์ สพป.ราชบรีุ เขต 2 นายเศรษฐสิทธิ ์อนนัตภกัด์ิ  -

186 บา้นหนองสองหอ้ง สพป.ราชบรีุ เขต 2 นางอมัพร สังข์พระกร เพือ่ถวายเปน็พระราชกศุล

187 วัดดอนกระเบื้อง(ดอน

กระเบื้องราษฎร์บ ารุง)

สพป.ราชบรีุ เขต 2 นางพนชักร แกว้วิมล ท าต่อเนือ่งมาเปน็เวลา 4ปแีล้ว

188 บา้นเกร่ินกฐิน สพป.ลพบรีุ เขต 1 นายสุนทร ทบัทมิศรี เปน็โครงการดี 

189 บา้นแมส้่าน สพป.ล าปาง เขต 1 นางธัญชนก จันทรศร อยากน าค าสอนมาใช้กบันกัเรียนและชุมชน เพือ่ความ

เปน็ตัวอยา่งทีแ่กเ่ยาวชนทกุคน

190 บา้นปา่ตาล สพป.ล าปาง เขต 2 นายสุวิทย์ สุทาลา เปน็โครงการทีป่ลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เปน็

แบบอยา่ง แกนน าของสังคม

191 ร่องเคาะวิทยา สพป.ล าปาง เขต 3 นายชาติชาย สมศักด์ิ ต้องการใหโ้รงเรียนเปน็ส่ือ ขยายเครือข่ายใหน้กัเรียน

ผู้ปกครองและชุมชน

192 บา้นโพนสว่างวังเย็น สพป.เลย เขต 1 นายอดิเรก ธิมะสาร เพือ่ถวายเปน็พระราชกศุลและท าใหโ้รงเรียน

ปลอดเหล้าบหุร่ี

193 บา้นเพยีซ าพวุิทยา สพป.เลย เขต 1 นางกญัญาณัฐ สิมสวัสด์ิ ต้องการขยายผลไปสู่นกัเรียน ชุมชน

194 บา้นนากระเซ็ง สพป.เลย เขต 1 นางเฉลิมพร ราศรีชัย เปน็โครงการทีดี่

195 บา้นลิงไอ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นายสมหุ ์กล่ินงาม เพราะเปน็โครงการทีดี่ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต

นกัเรียนใหดี้ขึ้นได้ ซ่ึงโรงเรียนสามารถจัดส่ือการเรียน

การสอนโดยได้รับการร่วมมือจากครอบครัวไม่ด่ืมเหล้า 

สูบบหุร่ี

196 บา้นยางเครือ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นายบญุส่ง พื้นผา อยากใหโ้รงเรียนเปน็โรงเรียนสีขาว ปลอดเหล้า

ปลอดบหุร่ี ละส่งเสริมใหเ้รียนรู้ ปฏบิติัตามปรัญา

เศรษฐกจิพอเพียง

197 บา้นหางว่าวโนนบวั สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นายพาลี กาลพฤกษ์ เพือ่ใหผู้้ปกครองนกัเรียนได้ ลด ละ เลิก การด่ืมเหล้า 

สูบบหุร่ี

198 บา้นขี้เหล็ก (อสพป.40) สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นางองัคณา พรหมศรี เพือ่ถวายเปน็พระราชกศุล

199 บา้นหวัเหล่า สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นางรัตนาภรณ์ สีตะวัน เพือ่ถวายเปน็พระราชกศุล

200 อนบุาลศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นายอภวิัฒน ์แสนคุ้ม เปน็การเสริมสร้างความเข้าใจและเหน็โทษของเหล้า 

บหุร่ี เพือ่ปอ้งกนัไม่ใหเ้กดินกัสูบหนา้ใหม่

201 อนบุาลหว้ยทบัทนั สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 นายอรุณ พรหมคุณ เปน็โครงการดี

202 เกษตรประชาตาทวด สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นายวารินทร์ บญุเชิญ สมัครเข้าโครงการวิถีพุทธ นกัเรียนเปน็ส่ือในการท า

ความดีถวายรัชกาลที ่9



หนา้ที ่11 จาก 17

รายชื่อโรงเรียนที่สมคัรเขา้ร่วมโครงการโรงเรียนปลอดเหลา้  ปลอดบหุรี่ดว้ยค าพ่อสอน  ป ี2559

(ขอ้มลูจาก สคล. ณ วันที่ 11 พ.ย. 2559)

ล าดบั โรงเรียน สงักัด ผู้บริหาร เหตผุลทีส่มคัรเขา้ร่วมโครงการ

203 บา้นโคกแกว้ สพป.สกลนคร เขต 1 นางศิริพชัร์ รพพีฒันวงศ์ เปน็ส่ือกลางขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชน

204 บา้นถ่อน สพป.สกลนคร เขต 2 นางสาวรุ่งนภา ธิศรี เปน็โครงการทีดี่ มีประโยชนต่์อนกัเรียน บคุลากร 

สังคมและประเทศชาติ จึงเนน้ความส าคัญและสร้าง

ความตระหนกัใหค้วามรู้แกน่กัเรียนและครอบครัว ชุมชน

205 บา้นบวั(สระพงัวิทยา) สพป.สกลนคร เขต 2 นายธนกิ เหลาแกว้ 1.เพือ่ถวายเปน็พระราชกศุล  

2.เพือ่ใหน้กัเรียนมีพฤติกรรมทีพ่ึงประสงค์  คือ  มี

ระเบยีบวินยัหา่งไกลยาเสพติด มีความรับผิดชอบ

206 บา้นพงัโคน(จ าปาสามัคคีวทิยา) สพป.สกลนคร เขต 2 นายพรชัย อ ามกุคะ ต้องการปลูกฝังเยาวชนใหห้า่งไกลสารเสพติด 

207 วัดเปรมศรัทธา สพป.สงขลา เขต 1 นางสุภาภรณ์ ชูเปยี ต้องการใหโ้รงเรียนเปน็โรงเรียนปลอดเหล้าปลอดบหุร่ี

208 บา้นโต้นนท์ สพป.สงขลา เขต 3 นางกอบขวัญ แดงบ ารุง โรงเรียนเปน็โรงเรียนวิถีพุทธ เนน้การปฏบิติัศีล 5 

ปลอดอบายมุข คณะครู บคุลากร นกัเรียนไม่ยุง่เกีย่ว

สารเสพติด

209 ชุมชนบา้นนาทบั สพป.สงขลา เขต 3 นางขวัญตา ประสานสงฆ์ โรงเรียนต้องการเปน็ส่วนหนึง่ในการขับเคล่ือนปณิธาน

นอ้มน าพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช แปลงลงสู่ภาคปฏบิติั

 เพือ่บม่เพาะเยาวชนไม่หลงมอมเมากบัเหล้าและบหุร่ี

210 วัดทุ่งข่า สพป.สงขลา เขต 3 นางสาวเฉลิม รัตนแ์กว้ มีเปา้หมายทีจ่ะนอ้มน าค าพ่อสอน มาปฏบิติั

211 บา้นยางเกาะ สพป.สงขลา เขต 3 นางสุพรรณี มหาพรหม เปน็การก ากบันกัเรียนรวมไปถึงครอบครัว

212 วัดปณุหงัสนาวาส สพป.สมทุรปราการ เขต 1 นางอรวี นจิจอหอ เปน็โครงการทีม่ีประโยชนต่์อผู้เรีน บคุลากร บา้น วัด

โรงเรียน และชุมชน เพือ่ใหห้ลีกพ้นจากอบายมุขทีม่ีอยู่

ใกล้ตัว รวมถึงได้นอ้มน าค าสอนของพ่อมาใช้

213 วัดบางนางเกรง สพป.สมทุรปราการ เขต 1 นางสาวชณัฐดา ฤทธิแดง  -

214 วัดรวก 

(สายราษฎร์สงเคราะห์)

สพป.สมทุรปราการ เขต 1 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ตระหนกัและเล็งเหน็ถึงความส าคัญ

215 บา้นเขตเมอืง สพป.สมทุรสงคราม นางนคัสวรรย์ ศรีจันทร์ เปน็โครงการทีท่ าใหค้นมีสุขภาพทีแ่ข็งแรงขึ้น

216 วัดลาดเปง้ สพป.สมทุรสงคราม นายทนง แซมเพชร 1.เพือ่ถวายเปน็พระราชกศุล   2. สร้างความตระหนกั

ใหแ้กน่กัเรียน  เยาวชน ชุมชน ตลอดจนภาครัฐ

ภาคเอกชน

217 บา้นวังจรเข้ สพป.สมทุรสาคร นางสาวภญิญาพชัญ์ เกตุคชา 1.เพือ่ถวายเปน็พระราชกศุล 2.เพือ่ส่งเสริมใหบ้คุลากร

และผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการฯ

218 บา้นสันดาบ สพป.สมทุรสาคร นางสาวชนกานต์ แสงงาม เพือ่ใหโ้รงเรียนเปน็สถานทีสี่ขาวใหก้บันกัเรียน

219 วัดปอ้มวิเชียรโชติการาม สพป.สมทุรสาคร นางสาวมะลิ คงสกลุ เปน็การสร้างจิตส านกึทีดี่ใหแ้กน่กัเรียน และน าความรู้

ไปสู่ครอบครัว
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รายชื่อโรงเรียนที่สมคัรเขา้ร่วมโครงการโรงเรียนปลอดเหลา้  ปลอดบหุรี่ดว้ยค าพ่อสอน  ป ี2559

(ขอ้มลูจาก สคล. ณ วันที่ 11 พ.ย. 2559)

ล าดบั โรงเรียน สงักัด ผู้บริหาร เหตผุลทีส่มคัรเขา้ร่วมโครงการ

220 โรงเรียนวัดนางสาว 

(ถาวรราษฎร์บ ารุง)

สพป.สมทุรสาคร นางสาวพรรณี ใจเพิ่ม โรงเรียนด าเนนิกจิกรรมต่อต้านยาเสพติดอยา่งต่อเนือ่ง

221 วัดดอนโฆสิตาราม สพป.สมทุรสาคร นางสมถวิล ศิลปคนธรรพ์ เพือ่สร้างพลเมืองดีมีคุณธรรม เพือ่ร่วมโครงการ

โรงเรียนปลอดเหล้า ปลอดบหุร่ี

222 วัดคลองหา้ สพป.สระบรีุ เขต 2 นายธีรเดช ภกูองชัย เพือ่ถวายเปน็พระราชกศุล

223 บา้นหนองตอตะเคียน สพป.สระบรีุ เขต 2 นายสมชาย โกจินอก เปน็โครงการทีม่ีประโยชนแ์ละส่งเสริมใหเ้ปน็คนดีมี

คุณธรรมจริยธรรม

224 วัดมวกเหล็กใน สพป.สระบรีุ เขต 2 นายสัญญา สุขยืน ต้องการลดความเส่ียงโดยตรงจากพิษภยัเหล้าบหุร่ี ของ

เยาวชน

225 บา้นหนิซ้อน สพป.สระบรีุ เขต 2 นายสิงหด์ง โตมะนติย์ เพือ่ถวายเปน็พระราชกศุล

226 วัดหนองหมใูต้  (ไพบลูย์

วิทยาคาร)

สพป.สระบรีุ เขต 2 นายกมล เฟื่องฟุ้ง ต้องการโรงเรียนปลอดเหล้า ปลอดบหุร่ี

227 วัดตุ้มหู สพป.สิงหบ์รีุ นางจิติภสัร์ อคัรโรจนร์วี โรงเรียนเปน็โรงเรียนสีขาว โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียน

รักษาศีล  5

228 วัดคลองโพธ์ศรี สพป.สิงหบ์รีุ นางเนาวรัตน ์ช่างเคร่ือง เปน็โครงการทีน่อ้มน าพระบรมราโชวาทและ

กระแสพระราชด ารัสของรัชกาลที ่9  แปลงสู่การปฏบิติั

ในการสร้างคุณธรรมใหเ้ยาวชน

229 อนบุาลสุโขทยั สพป.สุโขทยั เขต 1 นายภานวุัชร อนิทรโชติ ต้องการใหน้กัเรียนเปน็คนทีต่ามรอยพ่อแผ่นดิน

230 บา้นกง (ราษฎร์อทุศิ) สพป.สุโขทยั เขต 1 นายณรงค์ ภาคภมูิ ส่ืออบายมุขเข้าถึงนกัเรียนได้ง่าย

231 บา้นนา สพป.สุโขทยั เขต 2 นางสาวภญิญาภทัร  รอดสิน เปน็โครงการดี และเพือ่ถวายเปน็พระราชกศุล

232 บา้นควนสระ สพป.สุราษฎร์ธาน ีเขต 3 นายสุริยา บญุญานกุลู เปน็โครงการทีดี่ และเปน็โครงการส่งเสริมใหเ้ด็กและ

เยาวชน เติบโตเปน็คนดีมีศีลธรรม ปลอดอบายมุขทัง้

เหล้าและบหุร่ี

233 บา้นคลองโร สพป.สุราษฎร์ธาน ีเขต 3 นางสาวปวิชญา สินนอ้ย ต้องการใหโ้รงเรียนเปน็โรงเรียนปลอดเหล้าปลอดบหุร่ี

234 ชุมชนบา้นถ่อน สพป.หนองคาย เขต 1 นายเพช็รมณี โคตรชมภู เปน็โครงการเพือ่ปลูกฝังคุณธรรม

235 หมู่บา้นตัวอย่าง สพป.หนองคาย เขต 2 นายพชัระ งามชัด  -

236 บา้นหว้ยคล้า สพป.อา่งทอง นายสมนกึ ค าแกว้ ต้องการด าเนนิโครงการ ใหป้ระสบความส าเร็จ

237 วัดวันอทุศิ (สิริกมลฉ่ า

ราษฎร์บ ารุง)

สพป.อา่งทอง นางส าเริง ยอดมิ่ง เพือ่ถวายเปน็พระราชกศุล

238 บา้นหนองนกเชียนโพนทนั สพป.อดุรธาน ีเขต 1 นายวัฒนา ช่วยแสง โรงเรียนเคยเข้าร่วมโครงการอื่นๆ

239 บา้นยา สพป.อดุรธาน ีเขต 3 นายประสิทธิ ์ค ากิ่ง ชุมชนปลอดเหล้า บหุร่ี

240 บา้นทุ่งทอง สพป.อดุรธาน ีเขต 4 นางสาวดารุณี อคัเทพ เพือ่สอดคล้องกบัการด าเนนิงานตามแนวทางโรงเรียน

วิถีพุทธชั้นน าและโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
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รายชื่อโรงเรียนที่สมคัรเขา้ร่วมโครงการโรงเรียนปลอดเหลา้  ปลอดบหุรี่ดว้ยค าพ่อสอน  ป ี2559

(ขอ้มลูจาก สคล. ณ วันที่ 11 พ.ย. 2559)

ล าดบั โรงเรียน สงักัด ผู้บริหาร เหตผุลทีส่มคัรเขา้ร่วมโครงการ

241 วัดดงสระแกว้ สพป.อตุรดิตถ์ เขต 1 นายศักดา แปน้ไทย อยากใหน้กัเรียนทกุคนในโรงเรียนเปน็จุดเร่ิมต้นของ

การมีภมูิคุ้มกนัทีดี่ เกีย่วกบัเหล้าบหุร่ี และสามารถ

ขยายผลไปสู่ผู้ปกครอง และชุมชน

242 บา้นวังดิน สพป.อตุรดิตถ์ เขต 1 นายปรีชา สิงหอ์รุณ  -

243 บา้นทุ่งขุนนอ้ยหนองจานวิทยาสพป.อบุลราชธาน ีเขต 1 นายวรวิทย์ โสภาพนัธ์ ต้องการสร้างภมูิคุ้มกนั และปอ้งกนั ใหก้บันร.และ

ชุมชนจึงเข้าร่วมโครงการเพือ่ถวายเปน็พระราชกศุล

244 บา้นเศรษฐี สพป.อบุลราชธาน ีเขต 1 นายพงษศั์กด์ิ ศิริวงศ์ เพือ่ถวายเปน็พระราชกศุล

245 บา้นแคน (ประชาสามคัคี) สพป.อบุลราชธาน ีเขต 1 นายวินยั บญุศรี  -

246 บา้นอเีต่ิง สพป.อบุลราชธาน ีเขต 2 นายวิทยา สืบแล เพราะเปน็โครงการทีดี่เหมาะกบัสถานศึกษา เพือ่ถวาย

เปน็พระราชกศุล

247 บา้นนาหว้า สพป.อบุลราชธาน ีเขต 2 นายณัฐวุฒิ ทรีวม  -

248 บา้นเล้า สพป.อบุลราชธาน ีเขต 2 นายไพโรจน ์ชาวเมอืงโขง เปน็โครงการเพือ่ปลูกฝังคุณธรรม

249 บา้นนาสนามนาหว้าเกษม สพป.อบุลราชธาน ีเขต 2 นายเวียงชัย ใจแกว้ เปน็โครงการทีดี่ ควรรณรงค์ใหเ้ปน็แบบอยา่งแกน่ร . 

ชุมชนและสังคม และเพือ่ถวายเปน็พระราชกศุล

250 บา้นโนนจิก สพป.อบุลราชธาน ีเขต 3 นายบรรณเพญ็ เครือประสาร ต้องการใหน้กัเรียนทีรั่บผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม 

และเปน็คนดีของสังคม

251 พรตพทิยพยัต สพม.2 นายธรรมรงค์ เสนจันทร์ ต้องการรณรงค์ใหสั้งคมปลอดเหล้า ปลอดบหุร่ี

252 ทปีงักรวิทยาพฒัน ์

(มธัยมวัดหตัถสารเกษตร) 

ในพระราชูปถัมภ์

สพม.4 ว่าที่ ร.ต.เริงฤทธิ ์ผดุงพนัธ์ เปน็โครงการส่งเสริมใหเ้ยาวชน หา่งไกลยาเสพติด

253 บางเสด็จวิทยาคม สพม.5 นายบรรจง เฉลยมรรค มีความคาดหวังทีจ่ะน าพานกัเรียน

254 หนัคาพทิยาคม สพม.5 นายสัมฤทธิ ์รงค์ทอง ใหค้รู บคุลากรทางการศึกษา นกัเรียน ลด ละ เลิกเหล้า

บหุร่ีอยา่งเปน็รูปธรรมเพือ่ถวายเปน็พระราชกศุล

255 นวมนิทราชินทูศิ 

สวนกหุลาบวิทยาลัย 

สมทุรปราการ

สพม.6 นางเพญ็พไิลลักษณ์ มณีภาค เปน็โครงการนา่สนใจ ช่วยใหน้กัเรียนเข้าใจถึงพิษภยัสาร

เสพติด

256 อดุมสิทธิศึกษา สพม.8 นายพงศกร พลูสมบติั มองเหน็ปญัหาของเยาวชนไทยในสังคมเร่ืองเหล้า บหุร่ี

257 รัตนราษฎบ ารุง สพม.8 นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ ต้องการแนวทางปฏบิติั โครงการต่างๆ

258 กาญจนานเุคราะห์ สพม.8 ดร.ณรินทร์ ช านาญดู ต้องการเปน็แบบอยา่งทีดี่

259 บอ่พลอยรัชดาภเิษก สพม.8 นางสมพศิ ส าเนยีงแจ่ม นกัเรียนเปน็กลุ่มเส่ียง

260 หนองรีประชานมิติร สพม.8 นางสาวสายฝน ภานมุาศ ต้องการนอ้มน าหลักค าสอนของพ่อหลวง ลงสู่เยาวชน 

ชุมชน และโรงเรียน

261 ดอนคาวิทยา สพม.9 นายวิรัตน ์เฉิดฉวีวรรณ ต้องการใหโ้รงเรียน และชุมชนปลอดเหล้าบหุร่ี และให้

นกัเรียนเหน็ความส าคัญของรักษาสุขภาพ
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ล าดบั โรงเรียน สงักัด ผู้บริหาร เหตผุลทีส่มคัรเขา้ร่วมโครงการ

262 ตล่ิงชันวิทยา สพม.9 นายท านอง ดวงแกว้ เปน็โครงการดี ทีจ่ะท าใหร้.ร.และชุมชนลดปริมาณเหล้า

 บหุร่ี เพือ่กระตุ้นเพือ่ปลูกฝังค่านยิมทีถู่กต้อง

263 ราชินบีรูณะ สพม.9 นายจิรพร สมบรูณ์วงศ์ เปน็โครงการดี และเกดิประโยชนแ์กน่กัเรียน โรงเรียน 

และชุมชน

264 บางตะบนูวิทยา สพม.10 นางกรองแกว้ พลูเพิ่มพนัธ์ เพราะโครงการดังกล่าว เปน็แนวทางกจิกรรม รณรงค์

และต่อต้านยาเสพติด ใหเ้ปน็โรงเรียนปลอดเหล้า 

ปลอดบหุร่ี

265 ปา่พะยอมพทิยาคม สพม.12 นายพชิัย บษุรารัตน์ 1.เพือ่ใหน้กัเรียนและเยาวชนได้จัดกจิกรรรมต่อต้านยา

เสพติดอยา่งต่อเนือ่ง 2.เพือ่ถวายเปน็พระราชกศุล

266 สิชลคุณาธารวิทยา สพม.12 นายสุนทร เพชรดี ต้องการดูแลนกัเรียนกลุ่มเส่ียง

267 นาบอน สพม.12 นายไกวัล เสริมแกว้ โรงเรียนเปน็โรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนปลอดเหล้า 

ปลอดบหุร่ี

268 เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จ

พระศรีนครินทร์ ภเูกต็

สพม.14 นายเสถียร พลเยี่ยม เพือ่ใหน้กัเรียนทกุคนปลอดจากสารเสพติด เปน็คนดีมี

คุณธรรม

269 สงขลาวิทยาคม สพม.16 นายสุภาพ ยะพงศ์ เพือ่สร้างคุณธรรมและจริยะธรรมใหแ้กน่กัเรียน

270 ช าฆอ้พทิยาคม สพม.18 นายปรีชา นาคศิริ โรงเรียนได้เล็งเหน็ความส าคัญของการเปน็ส่วนหนึง่ของ

ชุมชนและสังคม ในการขจัดพิษภยัของสารเสพติดทกุ

ชนดิ
271 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบรีุ สพม.18 นายวิทยา อรุณแสงฉาน เพือ่ถวายเปน็พระราชกศุล

272 ผานอ้ยวิทยาคม สพม.19 นายราชันต์ ทพิยโสต  -

273 โพนสูงพฒันาศึกษา สพม.20 นางเนตรชนก ชมภธูร เปน็โครงการส่งเสริมใหน้กัเรียนหา่งไกลจาก

ส่ิงมอมเมา ส่ิงท าลายสุขภาพของเยาวชน

274  กมุภวาปี สพม.20 นายวีระชัย สดสุชาติ ผู้บริหาร ข้าราชการครู บคุลากร สามารถ เปน็

แบบอยา่งทีดี่ได้ เปน็โรงเรียนปลอดเหล้า ปลอดบหุร่ี

275 เชียงพงัพฒันวิช สพม.20 นายสนทยา เจริญพนัธ์ เพือ่น าค าพ่อสอน มาใช้จัดกจิกรรมใหร้ร.ปลอดเหล้า 

ปลอดบหุร่ี

276 หนองวังซอพทิยาคม สพม.20 นางสานติย์ พมิพป์จัฉิม จากการส ารวจพบว่า นกัเรียนบางกลุ่มมีพฤติกรรมเปน็

กลุ่มเส่ียง ทีจ่ะน าไปสู่การใช้สุราและบหุร่ี เพราะสภาพ

ชุมชนและครอบครัวไม่ค านงึถึงโทษภยั

277 กู่แกว้วิทยา สพม.20 นายสุวิทรูย์ ภกัดีสมยั 1.เพือ่รณรงค์ใหบ้คุลากร นกัเรียนและเยาวชน 

ปลอดบหุร่ีและเหล้าตามค าสอนพ่อ 

2.ต้องการน าความรู่ไปใหค้ าแนะน าแกผู่่เรียน ชุมชน

278 ศรีธาตุพทิยาคม สพม.20 นายทองพลู กติิราช  -

279 หนองยางชุมพทิยาคม สพม.20 นางชุติมา ปราบมนตรี โรงเรียนยงัไม่เคยเข้าร่วมโครงการ

280 น้ าโสมพทิยาคม สพม.20 นายธวัช บรรเลงรมย์  -

281 ปลาปากวิทยา สพม.22 นายสุรพล มหีนองหว้า ต้องการพัฒนาและผลักดันรณรงค์ใหโ้รงเรียน

ปลอดส่ิงเสพติด
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ล าดบั โรงเรียน สงักัด ผู้บริหาร เหตผุลทีส่มคัรเขา้ร่วมโครงการ

282 เทพสวัสด์ิวิทยา สพม.23 นายทองค า วรสาร เปน็การส่งเสริมด้านคุณธรรมละจริยธรรม ปอ้งกนัการ

ด่ืมเหล้าสูบบหุร่ี ในกลุ่มเด็กหนา้ใหม่ และเสริมสร้าง

ครอบครัวและโรงเรียนเปน็สุข

283 หนองแวงวิทยา สพม.23 นายวิบลูย์  ค ามขุ โรงเรียนยงัไม่มีคณะท างานด้านการรณรงค์

284 ส่องดาววิทยาคม สพม.23 นายมงคล อปุพงษ์ เพือ่ส่งเสริมศักกายภาพของนกัเรียน 

285 โคกสีวิทยาสวรรค์ สพม.23 นางสาวสมใจ อดุมศรี เพือ่รณรงค์ และตัวอยา่งทีดี่แกน่กัเรียน 

286 เตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ

ขอนแกน่

สพม.25 นางณัฏฐพร ชินบตุร โรงเรียนต้องรายงานการใช้สารเสพติดของนกัเรียนไป

ยงัส านกังานเขตพืน้ทีต่ามระยะเวลาทีก่ าหนด

287 ไตรคามวิทยา สพม.25 นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปญัญา ใหน้กัเรียนรู้ถึงโทษภยัของยาเสพติด

288 บา้นไผ่ศึกษา สพม.25 นายวรรณประกรณ์ จุมพลนอ้ย สามารถน าความรู้ไปถ่ายทอดใหน้กัเรียน ได้ตระหนกัถึง

พิษภยัของเหล้า บหุรี

289 ประชาพฒันา สพม.26 นายเหรียญ มว่งคลา เพือ่รณรงค์ใหค้รู นกัเรียน ผู้ปกครอง  ประชาชนในพืน้ที่

ได้ตระหนกัถึงพิษภยัยาเสพติด ไม่เสพยาเสพติด

290 เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระ

ศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

สพม.28 นายสมศักด์ิ นนัทวิสิทธิ์ 1.เพือ่ส่งเสริมและเอาใจใส่เยาวชนผู้ทีไ่ด้กระท าผิด และ

ผู้ทีเ่ปน็เหยือ่ของยาเสพติดได้คิด และกลับตัว

กลับใจใหม่  

2.ใหค้รูรักเด็กและเด็กรักครู                  

3.ใหน้กัเรียนมีน้ าใจต่อเพือ่น

291 โพนทนัเจริญวิทย์ สพม.28 นายทองใจ กิ่งมิ่งแฮ เพีอ่นอ้มน าพระราชด ารัสและพระบรมราโชวาทมา

แกไ้ขปญัหา เหล้า บหุร่ี

292 ลือค าหาญวารินช าราบ สพม.29 นายนพรัตน ์ทองแสง  -

293 ปทมุพทิยาคม สพม.29 นายส าเร็จ ธงศรี เพือ่ใหน้กัเรียนตระหนกัถึงโทษภยัสารเสพติด 

294 ปลาค้าววิทยานสุรณ์ สพม.29 นายอชิระ วิริยสุขหทยั เพีอ่โรงเรียนเปน็เขตปลอดเหล้า ปลอดบหุร่ีเพือ่ถวาย

เปน็พระราชกศุล

295 กู่สวนแตงพทิยาคม สพม.32 นายศักด์ิ ซารัมย์ เพือ่รณรงค์และปอ้งกนัปญัหาเหล้า และบหุร่ี อันอาจ

เกดิขึ้นในสถานศึกษา และเพือ่ถวายเปน็พระราชกศุล

296 เเสลงโทนพทิยาคม สพม.32 นายกรกฤช ชื่นธีรพงศ์ เปน็แบบอยา่งของโรงเรียน

297 ตลาดโพธิพ์ทิยาคม สพม.32 นายประภาส สนทิรัมย์  -

298 รามวิทยา รัชมงัคลาภเิษก สพม.33 นายพทิกัษ ์สุปงิคลัด อยากใหส้ถานศึกษาปลอดเหล้า ปลอดบหุร่ี

299 หว้ยจริงวิทยา สพม.33 นายสมศักด์ิ บญุโต โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสีขาวการด าเนนิ

โครงการโรงเรียนปลอดเหล้า ซ่ึงการด าเนนิการนา่จะ

เปน็ไปด้วยดี

300 ส าโรงทาบวิทยาคม สพม.33 ว่าที่ ร.ต. บญัญัติ สมชอบ มีความประสงค์ใหร้.ร.ปน็โรงเรียนสีขาว ปลอดเหล้า  

ปลอดบหุร่ี

301 นวมนิทราชูทศิ พายัพ สพม.34 นางสาวมสัฤณ ธนนราพงค์ จัดกจิกรรมโรงเรียนปลอดเหล้า ปลอดบหุร่ี 

เปน็เวลา 5 ป ีเพือ่ถวายเปน็พระราชกศุล
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ล าดบั โรงเรียน สงักัด ผู้บริหาร เหตผุลทีส่มคัรเขา้ร่วมโครงการ

302 แมต่ื่นวิทยาคม สพม.34 ดร.ศุจีภรณ์ อาจนาเสียว  -

303 แมส่ะเรียง (บริพตัรศึกษา) สพม.34 นายวิเชียร ชูเกยีรติ เพือ่ถวายเปน็พระราชกศุลแด่พระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช และนอ้มน าพระราช

ด ารัสและพระบรมราชโอวาท ค าพ่อสอน แปลงสู่

ภาคปฏบิติัของโรงเรียน

304 หอ้งสอนศึกษาในพระอปุถัมภ์ สพม.34 นายพลูศักด์ิ จิตสว่าง ต้องการสร้างเยาวชน

305 สองแคววิทยาคม สพม.34 นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ อยากใหสั้งคมและชุมชนปลอดเหล้า ปลอดบหุร่ี

306 หอพระ สพม.34 นายณรงค์  มงคล ต้องการสนบัสนนุโครงการ สามารถบรูณาการกบังาน

โรงเรียนสีขาว

307 เถินวิทยา สพม.35 นายพสิิษฐ ค าบรีุ เปน็โครงการทีดี่ เพือ่พัฒนาโรงเรียนและนกัเรียนให้

หา่งไกลยาเสพติด

308 บญุวาทย์วิทยาลัย สพม.35 นายสาโรจน ์แกว้อรุณ ต้องการใหน้กัเรียนเหน็โทษของเหล้า บหุร่ีและไม่ยุง่

เกีย่ว ท าใหโ้รงเรียนปลอดเหล้า ปลอดบหุร่ี เปน็

โรงเรียนสีขาว

309 พานพเิศษพทิยาคม สพม.36 นายไชยนคร ขุมค า อยากแกไ้ขปญัหาบหุร่ี เหล้าในโรงเรียน

310 วาวีวิทยาคม สพม.36 นางณัชชาพชัร์ พนัธุน์ติิภมูิ เพือ่ใหน้กัเรียนเล็งเหน็ถึงคุณและโทษของสารเสพติด 

บหุร่ี และเหล้า พฤติกรรมปลอดเหล้าปลอดบหุร่ี

311 สามคัคีวิทยาคม 2 สพม.36 นายพลวัฒน ์ปริญญาเจริญกลุ เพือ่ถวายเปน็พระราชกศุล และโรงเรียนปลอดเหล้าบหุร่ี

312 แมล่าววิทยาคม สพม.36 นายพเิศษ อาษา ต้องการใหเ้หน็ว่าโรงเรียนใหค้วามส าคัญกบัการปอ้งกนั

และแกไ้ขปญัหายาเสพติด

313 สามคัคีวิทยาคม สพม.36 นายธวัช ชุมชอบ เพือ่ถวายเปน็พระราชกศุล

314 พญาเมง็ราย สพม.36 นายมานสั พรมรินทร์ ทางโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโพธิสัตว์นอ้ยเปน็ระยะ

สองป ีจึงเหน็ความส าคัญและเหน็ผลทีเ่กดิด้านบวก

315 ปงพฒันาวิทยาคม สพม.36 นายเลิศ จันธิมา เพือ่สนองต่อพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช  และรณรงค์ใหเ้ยาวชน

รู้จักโทษของเหล้าและบหุร่ี

316 แมใ่จวิทยาคม สพม.36 นายอทุร นดัดา เปน็โครงการดี อยากน าประสบการณ์จากโครงการมา

ประยกุต์กบันกัเรียนในโรงเรียน

317 ง าเมอืงวิทยา สพม.36 นายนพดล สิงหโ์ตนาท มีแรงจูงใจปอ้งกนัใหน้กัเรียนหา่งไกลจากเหล้า บหุร่ี

318 ขุนควรวิทยาคม สพม.36 ว่าที่ ร.ท.ทวีป วงศ์ชาลีกลุ เปน็โครงการทีโ่รงเรียนคาดหวังว่าจะใหน้กัเรียนเข้าร่วม 

เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ข พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของ

นกัเรียน และใหค้วามรู้แกน่กัเรียน
319 ง าเมอืงวิทยาคม สพม.36 นายนพดล สิงหโ์ตนาท มีแรงจูงใจปอ้งกนัใหน้กัเรียนหา่งไกลจากเหล้าและบหุร่ี

320 ตล่ิงชันวิทยานสุรณ์ สพม.38 นายสุทน ทบัจาก เหน็ความส าคัญของโครงการ

321 กงไกรลาศวิทยา สพม.38 นายสมพร สุขอร่าม เพือ่ถวายเปน็พระราชกศุล
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ล าดบั โรงเรียน สงักัด ผู้บริหาร เหตผุลทีส่มคัรเขา้ร่วมโครงการ

322 น้ ารินพทิยาคม สพม.39 นายชัยลักษณ์ รักษา เปน็กจิกรรมทีเ่ปน็ประโยชน ์และสามารถปฏบิติัได้

323 พษิณุโลกพทิยาคม สพม.39 ดร.มานพ เกตุเมฆ แลกเปล่ียนประสบการณ์จริง

324 บางกระทุ่มพทิยาคม สพม.39 นายศักดา สินมา ต้องการใหร้.ร.เปน็สถานศึกษาทีป่ลอดเหล้าและบหุร่ี

325 น้ าริดวิทยา สพม.39 นายวิเชียร ปั้นมว่ง ปอ้งกนันกัสูบ นกัด่ืมแอลกอฮอล์หนา้ใหม่ และลด

จ านวนนกัสูบ นกัด่ืมแอลกอฮอล์หนา้เกา่

326 ด่านแมค่ ามนัพทิยาคม สพม.39 นายประจวบ พมิละมาศ น ามาพัฒนานกัเรียนและชุมชนหา่งไกลจากเหล้าจาก

บหุร่ี เพือ่ถวายเปน็พระราชกศุล

327 สวนกหุลาบวิทยาลัย 

เพชรบรูณ์

สพม.40 นายกติติศักด์ิ เรือนจันทร์ เปน็โครงการทีม่ีปะโยชนต่์อตัวนกัเรียน  สอดคล้องกบั

นโยบาลปอ้งกนัยาเสพติดในโรงเรียน

328 ดงเจริญพทิยาคม สพม.41 นายบญุเลิศ ค ากล่อม เปน็กจิกรรมโครงการทีดี่กอ่ใหเ้กดิประโยชนต่์อตนเอง 

ครอบครัวเปน็ประเทศชาติ

329 นครไตรตรึงษ์ สพม.41 นายภญิโญ เเกง่ศิริ เพราะเปน็โครงการดีสามารถปฏบิติัได้

330 รัฐราษฎร์อนสุรณ์ สพม.42 ว่าที่ ร.ต.เบญจรงค์ ทองออ่น ปลูกฝังค่านยิมทีดี่ และค าสอนของพ่อหลวง

331 บา้นหนองตาแต้ม กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น นางประยูร เอี่ยมอ านวย ต้องการอาศัยความร่วมมือจากทกุภาคส่วน และมี

โครงการเพือ่ตอบสนอง หลีกเล่ียงอบายมมุข เพือ่ถวาย

เปน็พระราชกศุล

332 ลาซาลโซติรวีนครสวรรค์ เอกชน ภราดาประภาส ศรีเจริญ มีความต้ังใจใหน้กัเรียนน าความรู้ไปต่อยอดครอบครัว

และเพือ่นต่างสถาบนั เปน็เยาวชนยคุใหม่ใส่ใจสุขภาพ

333 ปยิมติรวิทยา เอกชน นางสาวภทัรา ไวทยากลุ ใหค้วามรู้และเปน็แกนน าในการรณรงค์ปลอดเหล้า 

ปลอดบหุร่ี

334 อนบุาลรักภาษา เอกชน นางสุนสิา สกอ๊ต ส่ังสอนนกัเรียน และชักชวนผู้ปกครองมใหท้ าตาม

ค าสอนของพระเจ้าอยูห่วัรัชกาลที ่9

335 อ ามาตรย์พทิยานสุรณ์ เอกชน ดร.ณัฐวุฒิ ภารพบ ต้องการใหน้ร.มีจิตส านกึ ในเร่ืองหา่งไกลยาเสพติด

336 ธีราศามสุราษฎร์ เอกชน นางกลุวดี อทุยัเฉลิม  -

337 พระพุทธศาสนาวันอาทติยว์ัดช้างให้ นายมานพ สับประดิษฐ์ ต้องการรณรงค์ และใหน้กัเรียนในศูนยศึ์กษา


