
ที่ สงักัด โรงเรียน ชื่อโครงงาน
1 สพป.กรุงเทพมหานคร พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนีย)์ ลูกพระยาท้าดีมีน ้าใจ ห่วงใยสังคม
2 สพป.กรุงเทพมหานคร พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนีย)์ ลูกพระยาสร้างวนิัย ใส่ใจคุณธรรม
3 สพป.กรุงเทพมหานคร วดัประยุรวงศาวาส ธรรมะ สุดหรรษา
4 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านทัพพระยา พีอ่าสาสอนน้องอ่านเขียนพุทธสุภาษิต
5 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 คุรุสภา วนัส้าคัญสร้างสรรค์กระทู้ธรรม
6 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 บ้านอูล่อง การพัฒนาทักษะการเขียนกระทู้ธรรม 
7 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านพรุพรหม เด็กดี ศรีพุพรหม
8 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 บ้านโปร่งเกตุ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม
9 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 บ้านอ่างทอง ธรรมศึกษา พาชีวติรุ่งเรือง
10 สพป.ชลบุรี เขต 1 บ้านสวนอุดมวทิยา ปลูกจิตส้านึกสู่การเรียนรู้ คู่คุณธรรม ส่งเสริมการเรียนธรรมศึกษา
11 สพป.ชลบุรี เขต 1 วดัราษฎร์ศรัทธา เยาวชนไทย ใส่ใจธรรมะ
12 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 บ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บ้ารุง) คุณธรรม น้าปัญญา โซเชียลพัฒนาแกป้ัญหาการเรียน
13 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านนาแซะ ธรรมศึกษา พัฒนาทักษะชีวติ
14 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านบางไม้แกว้ประชาสามัคคี บ.ม.ก. สร้างคนรุ่นใหม่หัวใจติดศีลธรรม
15 สพป.ชุมพร เขต 1 วดัดอนทรายแกว้ ดอนทรายกา้วไกล ใส่ใจธรรมะ
16 สพป.ชุมพร เขต 2 บ้านแกง่กะทั่ง สานสายใย ด้วยใจกตัญญู
17 สพป.ชุมพร เขต 2 บ้านเขาทะลุ คุณธรรมน้าการเรียน
18 สพป.ชุมพร เขต 2 บ้านเขาวงกรด คุณธรรมน้าชีวติ สร้างจิตแจ่มใส
19 สพป.ชุมพร เขต 2 วดัเทพนิมิตวนาราม ตั งใจใฝ่ศึกษา มาซิมา เรียนธรรมกนั ธรรมะนั นส้าคัญ ร่วมใจกนั เรียนธรรมเอย
20 สพป.ชุมพร เขต 2 วดัแหลมปอ ระเบิดธรรมจากภายใน สถาบันรักษาไว ้ลดพิษภัยในสังคม
21 สพป.เชียงราย เขต 3 บ้านสันมะนะ บันทึกความดี
22 สพป.เชียงราย เขต 4 เวยีงเทิง (เทิงท้านุประชา) ต้นกล้าความดี ตามวถิีรอยพ่อ สู่ความพอเพียง
23 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 วดัสวนดอก ธรรมศึกษาพัฒนาทักษะชีวติ
24 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 บ้านวงักอง ภาวนา ทางมาแห่งความส้าเร็จ
25 สพป.ตรัง เขต 2 บ้านวงัล้า ห้องเรียนสงบ
26 สพป.นครปฐม เขต 2 วดัสวา่งอารมณ์ (สีมารัตน์วทิยา 2) พีช่วนน้องเข้าวดัปฏิบัติธรรม น้อมน้าค้าสอนของพ่อ
27 สพป.นครพนม เขต 2 ราษฎร์สามัคคี สร้างสรรค์คุณธรรม น้อมน้ามารยาทงาม
28 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านดอนขวาง คุณธรรมส่งเสริมการเรียนลาการสอบธรรมศึกษา
29 สพป.นครราชสีมา เขต 4 นิคมสร้างตนเองล้าตะคอง 4 สุภาษิตกระทู้ธรรม พีน่้า น้องอ่าน
30 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านเขาวง สวดมนต์ นั่งสมาธ ิเสริมปัญญา พัฒนาสู่ธรรมศึกษา
31 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านนากลาง เหรียญโปรยทานจากถุงนม เป็นสะพานบุญหนุนน้าชุมชน พัฒนาคนมีคุณธรรม
32 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านหนองหญ้าขาว ปัญหาที่อยากแก ้ความดีที่อยากท้า ในการเรียนการสอบธรรมศึกษา
33 สพป.นครราชสีมา เขต 5 บ้านส้านักตะคร้อ เรียนรู้กระทู้ธรรม
34 สพป.นครราชสีมา เขต 6 บ้านดอนใหญ่ นิทานคุณธรรม น้อมน้าค้าสอน สู่เด็กดีศรีดอนใหญ่
35 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านศรีไกรลาศ พุทธศาสนสุภาษิตจิตอาสา
36 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บ้านทะเมนชัย ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสู่การพัฒนาผู้เรียน
37 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บ้านกะนัง (ฤทธิป์ระชาสรรค์) ปิ่นโตเข้าถึงธรรม
38 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 วดัล้าดวน พีช่่วยน้องเรียนธรรมะ
39 สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านนาเกตุ สอนธรรมศึกษา ตรี โท เอก
40 สพป.ปัตตานี เขต 2 วดัมะกรูด ห้องเรียนน่าอยู่ หนูสุขใจ ธรรมศึกษาน้าให้ฝักใฝ่ความดี
41 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ชลประทานอนุเคราะห์ สร้างสมาธ ิเสริมปัญญา เพือ่พัฒนาการเรียนการสอบธรรมศึกษา
42 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วดัโคกกรวด "ไตรราษฎร์บ้ารุง" พุทธศาสนสุภาษิต ข้อคิด วนัละประโยค
43 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วดัหนองไม้ซุง ทางธรรม น้าชีวติ
44 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 สอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) นั่งสมาธสิวดมนต์ วถิีพุทธ วถิีไทย
45 สพป.พะเยา เขต 2 บ้านปางถ ้า เยาวชนวยัใส ใฝ่ใจธรรมะศึกษา
46 สพป.พะเยา เขต 2 บ้านแวนโค้ง ธรรมะสอนใจ  เด็กไทยท้าดี Dhamma in mind ,Young people doing good thing

47 สพป.พัทลุง เขต 2 วดัท่าควาย ชวนน้องท้าดี ตามวถิีชาวพุทธ
48 สพป.พัทลุง เขต 2 วดับ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์) สืบสานปณิธาน ส่งเสริมธรรมศึกษา พัฒนาพฤติกรรมนักเรียน
49 สพป.พิจิตร เขต 1 บ้านไผ่ใหญ่ นักเรียนไม่ส่งการบ้าน
50 สพป.พิจิตร เขต 2 บ้านน้อย "ปรึกอุทิศ" จิตอาสาพีส่อนน้อง เตรียมพร้อมสอบธรรมศึกษา
51 สพป.พิจิตร เขต 2 วดัวงัหวา้ ธรรมศึกษาตรี เพิม่คนดีแกสั่งคม
52 สพป.พิจิตร เขต 2 อนุบาลอ้าเภอบางมูลนาก (วดัห้วยเขน) โรงเรียนพระสอนศีล
53 สพป.พิษณุโลก เขต 1 บ้านหัววงักร่าง หนูน้อยหัวใจใฝ่ธรรม น้าชีวติพิชิตเป้าหมาย
54 สพป.ยโสธร เขต 1 บ้านดงเจริญ ฝึกสมาธสิร้างสติสู่การเรียนรู้
55 สพป.ยโสธร เขต 1 บ้านผิผ่วน บรรยายธรรม
56 สพป.ยโสธร เขต 2 ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง คิดดีพลังดี สร้างนิสัยดี ชีวมีีสุข
57 สพป.ยโสธร เขต 2 อนุบาลเลิงนกทา ธรรมศึกษา ด้วยนิทานเล่มเล็ก
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58 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 บ้านค้อกดุจอก จิตอาสาพาน้องท่องส่องธรรมะ
59 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า วยัสวย ชีวติใส ด้วยใจ ใฝ่เรียนรู้ธรรมศึกษา
60 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เมืองธวชับุรี ส่งเสริมความรู้ น้าสู่การสอบธรรมศึกษา
61 สพป.ระยอง เขต 1 นิคมสร้างตนเองจังหวดัระยอง 3 "ภาษาธรรม ล้าน้าชีวติ"
62 สพป.ระยอง เขต 1 วดัปทุมาวาส ศาสนพิธ ีวถิีชาวพุทธ
63 สพป.ราชบุรี เขต 1 บ้านทุ่งแฝก เรียนธรรมะกบัพระอาจรย์หนู
64 สพป.ราชบุรี เขต 1 วดัดอนตะโก (วงัประชารัฐอุปถัมภ์) ธรรมศึกษาพัฒนาสังคม
65 สพป.ล้าปาง เขต 2 ชุมชนบ้านทุ่ง พุทธสุภาษิต
66 สพป.ล้าปาง เขต 3 แจ้คอนวทิยา พลังคนรุ่นใหม่ ใฝ่ใจรู้ชอบ ร่วมสอบธรรมศึกษา
67 สพป.ล้าพูน เขต 1 บ้านห้วยส้ม คุณธรรมขั นต้น ปัญหาที่อยากแก ้ความดีที่อยากท้า
68 สพป.ล้าพูน เขต 2 บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ เด็กธรรม น้าไทย เยาวชนผู้น้ารุ่นใหม่ ใส่ใจธรรมศึกษา
69 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 บ้านเอกสร้างเรือง เด็กดีด้วยสมาธ ิเราท้าดีด้วยหัวใจ
70 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 บ้านภูมิศาลา ภูมิธรรมน้าคิด
71 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 บ้านหนองพัง ธรรมศึกษา พัฒนาผู้เรียน
72 สพป.สกลนคร เขต 1 บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บ้ารุง) ปรับเปล่ียนแนวคิด เนรมิตนิสัย
73 สพป.สกลนคร เขต 3 บ้านโพนสวาง คุณธรรมน้าชีวติ
74 สพป.สงขลา เขต 2 บ้านบางเหรียง คัดไทย ใส่ใจกระทู้ธรรม
75 สพป.สงขลา เขต 3 บ้านควนเสม็ด Morality Challenge ศีลและธรรม 5 เราท้าให้ท้า
76 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 วดับางฝ้าย กระทู้ธรรม น้าปัญญา สร้างจิตอาสา สู่สังคมดี
77 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 วดัปุณหังสนาวาส (ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) การพัฒนาการเขียนกระทู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะการแต่งเร่ืองจากพุทธศาสนสุภาษิต
78 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 วดับางพลีใหญ่ใน เด็กไทยเมืองพุทธ ไม่หยุดศึกษาธรรม
79 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 วดัราษฎรบูรณะ ศีล 5 ท้าท้า
80 สพป.สมุทรสาคร วดับ้านไร่ (ประชานุกลู) ธรรมมะสร้างสุข
81 สพป.สมุทรสาคร วดัหนองบัว ความดีที่หนูท้า
82 สพป.สมุทรสาคร วดัเกตุมดีศรีวราราม คุณธรรมสานรัก
83 สพป.สระแกว้ เขต 1 บ้านเขาเล่ือม 4 กจิกรรม น้าความรู้ สู่ธรรมศึกษา
84 สพป.สระบุรี เขต 1 วดัป๊อกแป๊ก พุทธสุภาษิต สร้างชีวติให้สดใส
85 สพป.สิงห์บุรี วดัถอนสมอ ปัญหาที่อยากแก ้ความดีที่อยากท้า
86 สพป.สุโขทัย เขต 1 บ้านขุนนาวงั การบริหารจิต เจริญปัญญา พัฒนานิสัย
87 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 วดัสวนแตง สวนแตงตั งใจเรียนฝึกอ่านเขียนกระทู้ธรรม
88 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 วดัคณฑี สร้างสรรค์พลังบวก
89 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 วดัหนองเปาะ ร่วมใจ สานต่อพระธรรมศึกษา
90 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 บ้านแหลมหอย ท้าดีเพือ่พ่อ สานต่อเพือ่แม่ มอบแด่คุณครู
91 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 บ้านส่ีแยกสามัคคี เด็กดีวถิีพุทธ
92 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 สามัคคีอนุสรณ์ ธรรมศึกษา น้าพาความสุข
93 สพป.สุรินทร์ เขต 1 บ้านสวายไตรภูมิ อรหันต์ส่ีด่าน ผ่านการฝึกและพัฒนาจิตด้วยธรรม กจิกรรมตามหลัก(ฆรวาสธรรม 4)
94 สพป.อ่างทอง วดัทองเล่ือน ธรรมะ 5 นาทีพัฒนาจิตใจ
95 สพป.อุดรธานี เขต 2 บ้านโนนแสวง แสงธรรมส่องใจ  ใส่ใจวฒันธรรม สานสัมพันธแ์หล่งธรรมะ
96 สพป.อุดรธานี เขต 4 ดอนตาลดงบังวทิยา ธรรมศึกษา พาชีวติสุขสันต์
97 สพป.อุดรธานี เขต 4 โนนธาตุนาอ้ายใหญ่วทิยา รู้พุทธศาสนสุภาษิต คิดวเิคราะห์ความหมาย น้าไปใช้ในชีวติจริง
98 สพป.อุดรธานี เขต 4 บ้านใหม่ ธรรมศึกษาในโรงเรียน
99 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ชุมชนห้วยไผ่ ยุวธรรม-น้าปัญญา

100 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 บ้านค้าบอน ธรรมพัฒนาจิต
101 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 บ้านหนองแปน เกมบันไดงู สู่ธรรมะ
102 สพม. เขต 5 ดงตาลวทิยา คุณธรรมน้าใจเด็กไทยพัฒนา
103 สพม. เขต 8 ทองผาภูมิวทิยา ภาษาสานชุมชน
104 สพม. เขต 8 ท่ามะกาวทิยาคม การเรียน-การสอบ ธรรมศึกษาง่ายนิดเดียว
105 สพม. เขต 8 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ โพธิธ์รรมน้าความรู้ พัฒนากระทู้ธรรมน้าปัญญา
106 สพม. เขต 8 โสภณศิริราษฎร์ บอกรักด้วยธรรมะ
107 สพม. เขต 9 คงทองวทิยา สวดมนต์ไหวพ้ระธรรมะน้าชีวติ
108 สพม. เขต 9 บรรหารแจ่มใสวทิยา 5 กระจกเปื้อนฝุ่น
109 สพม. เขต 9 เพิม่วทิยา สภาร่วมใจ สรรค์สร้างคุณธรรม
110 สพม. เขต 9 มัธยมฐานบินกา้แพงแสน อาสาสอนธรรม
111 สพม. เขต 9 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา
112 สพม. เขต 9 วดัไร่ขิงวทิยา ธรรมสร้างคน (The human drama)
113 สพม. เขต 9 วดัไร่ขิงวทิยา ว.ข.วยัใส หัวใจใฝ่ธรรม(Teenager Wrk. With Dharma)
114 สพม. เขต 10 ชัยเกษมวทิยา ช.ษ. มีปัญญา รู้คุณค่าธรรมศึกษา



ที่ สงักัด โรงเรียน ชื่อโครงงาน

รายชื่อโครงงานที่รายงานผลการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปญัหาที่อยากแก้ ความดทีี่อยากท า ประเดน็ “สง่เสริมการเรียน และการสอบธรรมศึกษา” 

 ตามหลกัการศึกษาของสมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

115 สพม. เขต 10 สมุทรสาครวทิยาลัย มาเรียน มาสอบธรรมศึกษา พัฒนาความคิด สู่ชีวติที่เข้าใจตนเอง
116 สพม. เขต 11 บ้านนาสาร เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจธรรมะ
117 สพม. เขต 12 พระพรหมพิทยานุสรณ์ พีช่่วยน้อง เพือ่นช่วยเพือ่นเรียนรู้ภาษาธรรม
118 สพม. เขต 14 ภูเกต็วทิยาลัย ลูกชฎาศึกษาธรรม ธรรมศึกษา
119 สพม. เขต 17 เขาสมิงวทิยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ"์ ถ่ายทอดคุณธรรมสู่เยาวชนรุ่นใหม่
120 สพม. เขต 18 พานทอง จิตอาสาท้าดี ส่งเสริมการเรียนและสอบธรรมศึกษา
121 สพม. เขต 19 ศรีสองรักษ์วทิยา ต้นกล้าดีศรีสองรักษ์ น้อมน้าค้าสอนหลวงพ่อมาหพันธ ์สรรสร้างความดี
122 สพม. เขต 21 โซ่พิสัยพิทยาคม ธรรมะเสียงตามสาย
123 สพม. เขต 21 น ้าสวยวทิยา น้อมน้าหลักธรรม "ผู้วางรากฐานการเรียนธรรมศึกษา" สู่สันติภาพโลก
124 สพม. เขต 21 พระธาตุบังพวนวทิยา เด็กธรรม น้าไทย ใฝ่ธรรมะ
125 สพม. เขต 21 สังคมวทิยา สุภาษิตน่ารู้ควบคู่คุณธรรม
126 สพม. เขต 21 หินโงมพิทยาคม หินโงมพิทย์ใช้หลักธรรมน้าจิตปรับพื นฐานชีวติด้วยธรรมศึกษา
127 สพม. เขต 22 บ้านแพงพิทยาคม สืบฮอยบุญ หนุนฮอยธรรม
128 สพม. เขต 22 ปลาปากวทิยา เยาวชนไทย ส่งเสริมธรรม ค ้าจุนศาสนา
129 สพม. เขต 22 วดับึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์ เด็กวดัจิตอาสา ส่งเสริมธรรมศึกษา แกป้ัญหาพฤติกรรมเส่ียง
130 สพม. เขต 22 แวงใหญ่พิทยาสรรค์ ศีล ๕ ธรรมะ พระท่านสอน พึงสังวร น้อมใส่ใจ
131 สพม. เขต 22 แวงใหญ่พิทยาสรรค์ บวร บ้าบัด
132 สพม. เขต 22 หนองแวงวทิยาคม อย่าเป็นคนสุมักได้ ให้มีคุณธรรมและเทคโนโลยีเป็นความรู้ สู่ชีวติจริงที่ยั่งยืน
133 สพม. เขต 23 ธาตุนารายย์วทิยา ฝึกเป็น เห็นความจริง (Right Practicing to see the Truth)
134 สพม. เขต 24 กาฬสินธุพ์ิทยาสรรพ์ ตุ้มโฮม ฮ้อยใจ สู่ผู้สูงวยัจากหัวใจความกตัญญู
135 สพม. เขต 25 กดุขอนแกน่วทิยาคม เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจหลักธรรมกา้วน้าเทคโนโลยี
136 สพม. เขต 25 แกน่นครวทิยาลัย สอนน้องสู่ธรรม น้อมน้าวถิีพุทธ
137 สพม. เขต 28 ขุขันธ์ วยัรุ่นยุคใหม่หัวใจมีธรรม
138 สพม. เขต 28 ปรางค์กู่ ธรรมศึกษา พาใจคนพ้นวบิัติ
139 สพม. เขต 29 โนนกงุวทิยาคม ดนตรีสอนธรรม ธรรมชาติบ้าบัดจิต(Music Teaching Homeopathy)
140 สพม. เขต 29 ปทุมพิทยาคม ธรรมะ IDOL
141 สพม. เขต 31 บุญวฒันา คลินิกเรียงความกระทู้ธรรม พิชิตการสอบธรรมศึกษา
142 สพม. เขต 31 บุญเหลือวทิยานุสรณ์ ชวนน้องสอบธรรมศึกษา
143 สพม. เขต 31 ปักธงชัยประชานิมรมิตร คุณธรรมเพลินคิด พิชิตสนามหลวง
144 สพม. เขต 31 เมืองพลับพลาพิทยาคม คลินิกธรรม
145 สพม. เขต 33 โคกตะเคียนวทิยา ปลูกฝังจิตอาสา พัฒนาคุณธรรม น้าสู่ชีวติ พิชิตสอบธรรมศึกษา
146 สพม. เขต 33 ตานีวทิยา วนิัยที่มีค่ากบักาลเวลาของชีวติ
147 สพม. เขต 33 พนาสนวทิยา ชาวเขียวชมพูสร้างคุณธรรม สร้างรอยยิ ม สร้างความสุข
148 สพม. เขต 33 เมืองบัววทิยา ใฝ่รู้ ใฝ่ธรรม
149 สพม. เขต 34 มัธยมกลัยาณิวฒันาเฉลิมพระเกยีรติ เด็กดอยร้อยสายใย เพิม่แรงใจ พัฒนาธรรม
150 สพม. เขต 34 สะเมิงพิทยาคม You Can Do It พิชิตธรรมศึกษา
151 สพม. เขต 34 หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ แดง-ขาว รวมใจใฝ่เรียนรู้ธรรม
152 สพม. เขต 35 สบปราบพิทยาคม ธรรมจารี นักเรียนประพฤติดี ด้วยกาย วาจา ใจ
153 สพม. เขต 38 กงไกรลาศวทิยา สอนเสริมเพิม่หลักธรรม
154 สพม. เขต 38 ไกรในวทิยาคม รัชมังคลาภิเษก สานสัมพันธ ์กนร. สู่การสอบธรรมศึกษา
155 สพม. เขต 38 ขุนไกรพิทยาคม วถิีนักธรรมน้าขุนไกรฯ
156 สพม. เขต 38 ศรีส้าโรงชนูปถัมภ์ ไตรสิกขาพัฒนานิสัย ใส่ใจรักการเรียน
157 สพม. เขต 38 สรรพวทิยาคม สืบสานพระราชปณิธาน สร้างงานจิตอาสา ลดปัญหาการกล่ันแกล้งในสถานศึกษา
158 สพม. เขต 41 โค้งไผ่วทิยา เยาวชนสร้างสรรค์ สานคุณธรรมวนัธรรมสวนะ
159 สพม. เขต 41 พิบูลธรรมเวทวทิยา พุทธธรรม น้าชีวติ
160 สพม. เขต 41 สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม นิ่งคิด มิตรปัญญา


