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ประกาศ 
ผลการคดัเลือกโครงงานคณุธรรม 

เข้าสู่ค่ายพฒันาโครงงานคณุธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดบัประเทศ 
ปีที ่13  ปีการศกึษา 2561  ระหวา่งวนัที ่1 – 5 กุมภาพนัธ ์2562   

ณ วเีทรน อนิเตอรเ์นชัน่แนลเฮา้ส ์จ ากดั ดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร 
และ งานมหกรรมความดีระดบัชาติ “รวมพลงั 13 ปี เยาวชนไทยท าดี 2 แผน่ดิน”  

วนัที ่4 กุมภาพนัธ ์2562  
ณ หอประชุมคุรุสภา ถนนราชด าเนินนอก เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 

 
1.รายช่ือโครงงานใหม่ท่ีได้รบัคดัเลือก  

 โรงเรียน สพท. โครงงาน 

1 บ้านแวนโค้ง สพป.พะเยา 2 ออมบุญสู่ชุมชนสร้างกุศลจติอาสา เรียนรู้ภูมิปญัญาพัฒนาเด็กไทยให้ยั่งยืน ปี2 

2 บ้านห้วยไคร้ สพป.เชียงราย 3 ปันน ้าใจ ให้รอยยิ มกับชุมชน 

3 บ้านแม่ระเมิง สพป.ตาก 2 ติดปีกหัวใจธรรมะ 

4 บ้านน้อย "ปรึกอุทิศ" สพป.พิจิตร 2 จิตอาสาต้นกล้าความดี สู่วิถีพอเพียง 

5 เย็นศิระ บ้านหมากแข้ง สพป.เลย 3 ผู้สูงวัย สดใส ด้วย 4 H 

6 บ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา สพป.สกลนคร 2 ดนตรีสุนทรีธรรม 

7 สมเด็จประชานุเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ 3 ไข่ 3 ดี สปค. สู่ความพอเพียง 

8 บ้านโพนจาน สพป.นครพนม 2 วัยใสหัวใจสตรง 

9 บ้านปอบิด สพป.นครราชสีมา 6 ศิลปะการจุดสีสู่วิถีสร้างศีลห้า 

10 โรตารี่กรุงเทพ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ 2 สร้างสรรค์ดนตรีไทย สร้างน ้าใจสู่ชุมชน 

11 มัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ  สพป.ตรัง 1 รวมพลังเด็กวัดอาสา สร้างเยาวชนวิถีพุทธ ตามรอยพ่อหลวงไทย 

12 คุรุประชาสรรค์ สพม.5 (ชัยนาท) ปันน ้าใจให้แมวจร ภาค 3 

13 วังน ้าเย็น สพม.7 (สระแก้ว) ท้าความดีด้วยหัวใจ ช่วยเหลอืคนป่วยไข้ในโรงพยาบาล 

14 ท่าชีวิทยาคม สพม.11 (สุราษฎร์ธานี) เยาวชนวัยใส ใส่ใจค่านิยม 12 ประการ 

15 ละงูพิทยาคม สพม.16 (สตูล) เปลือกจ้าปาดะ สร้างสรรค์ความด ีพวกเราชาว ล.พ. ถวายองค์ภูมีมหาราชา 

16 ชลบุร ี"สุขบท" สพม.18 (ชลบุรี) ด้วยรักและห่วงใย สืบสานสายใย วิถีไทย วิถีชุมชน 

17 หนองหานวิทยา สพม.20 (อุดรธานี) สิ่งเล็กๆที่ร่วมท้า ระเบียบวินัย น้าความดี เทิดไท้องค์ราชัน 

18 หนองหานวิทยา สพม.20 (อุดรธานี) ตระกร้าคุณธรรม ซื อ ขาย จ่ายทอนในตลาด 



 โรงเรียน สพท. โครงงาน 

19 หนองแวงวิทยาคม สพม.22 (มุกดาหาร) "การแก้ปัญหาการขาดวินัยด้วยนวัตกรรม" (MEDIA TAKE CARE WINNER) 

20 เรณูนครวิทยานุกูล สพม.22 (นครพนม) ธารน ้าใจ (Kindness) 

21 บ้านแพงพิทยาคม สพม.22 (นครพนม) สืบฮอยบุญ 

22 นาทมวิทยา สพม.22 (นครพนม) ปราชญ์วัยใส คุณธรรมคู่ใจ สานสายใยชุมชน 

23 สกลนครพัฒนาศึกษา สพม.23 (สกลนคร) คลีนิกซ่อมความรู้ เสริมความดี 

24 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม.24 (กาฬสินธุ์) ปั้นดินให้เป็นดี ด้วยวิถีศาสตร์พระราชา 

25 หนองพอกวิทยาลัย สพม.27 (ร้อยเอ็ด) บ้านหลังเรียน 

26 อ้านาจเจริญ สพม.29 (อ้านาจเจรญิ) ชลธารใต้ดิน สานต่อตามรอยพ่อ 

27 คอนสารวิทยาคม สพม.30 (ชัยภูมิ) เด็กหัวแข็ง 

28 บึงพะไล สพม.31 (นครราชสมีา) ลดทะเลาะ ด้วยกิจกรรมเหมาะ ผูกเสี่ยวฮัก 

29 สันก้าแพง สพม.34 (เชียงใหม่) รู้ก่อนท้าผิด พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ 

30 พร้าววิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่) ปลูกคน ปลูกป่าอย่างยั่งยืน 

31 ธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม.35 (ล้าพูน) มอบไมตรีจิต สร้างชีวิตมีคุณค่า ลดปัญหาการคิดสั น 

32 เชียงค้าวิทยาคม สพม.36 (พะเยา) คืนความสุขให้ผู้สูงวัย ปีที่ 2 

33 สรรพวิทยาคม สพม.38 (ตาก) จิตอาสาลดปัญหาขยะ 

34 ขาณุวิทยา สพม.41 (ก้าแพงเพชร) 0,ร จะหายไปเพราะสายใยจากรุ่นพ่ี 

  
2.โครงงานเดิม ท่ีต้องประเมินต่อเน่ืองจากปีท่ีแล้ว 

 โรงเรียน สพท. โครงงาน 

1 บา้นแมร่ะเมงิ สพป.ตาก 2 ใตร้ม่พระบารม ีสานต่อการท าบญัช ีสู่วถิคีวามพอเพยีง 

2 บา้นหว้ยสงิห ์ สพป.แมฮ่่องสอน 2 โปเกมอ่นคุณธรรม ผูน้ าแห่งความด ี

3 บา้นโพนจาน สพป.นครพนม 2 สบืสานวฒันธรรมภาษา สรา้งสรรคค์ุณค่าสู่แผ่นดนิ 

4 พระพรหมพทิยานุสรณ์ สพม.12 (นครศรธีรรมราช) สานสายใยรกัพีสู่่น้อง 

5 นราสกิขาลยั สพม.15 (นราธวิาส) รฐับาลเยาวชนอาสา 

6 ธาตุนารายณ์วทิยา สพม.23 (สกลนคร) คุณธรรมน าชวีติ พรอ้มมติรจติอาสา ดว้ยปรชัญา เศรษฐกจิพอเพยีง 

7 พงัโคนวทิยาคม สพม.23 (สกลนคร) อสม.วยัใส รว่มใจจติอาสา 

8 ผดุงนาร ี สพม.26 (มหาสารคาม) Stop teen mom ท าความดถีวายในหลวง 

9 นาดูนประชาสรรพ ์ สพม.26 (มหาสารคาม) กระป๋องเหลอืใช ้สู่ตะกรา้ใบใหม ่เทดิไทอ้งคร์าชนั 

10 ขขุนัธ ์ สพม.28 (ศรสีะเกษ) Stop Teen Mom ศลีขอ้ ๓ งดงามอยา่งไทย เทดิไทอ้งคร์าชนั 

11 ถนนหกัพทิยาคม สพม.32 (บุรรีมัย)์ เยาวชนรุ่นใหม ่ใสใ่จชุมชน เปลีย่นวธิคีดิดว้ยจติอาสา พาเพื่อนนวด 
  



หมายเหตทุ้ายบญัชีรายช่ือโครงงาน 
๑. รายชื่อโครงงานทีไ่ดร้บัพจิารณาคดัเลอืกมาจาก ๓ ส่วน (กล่องสเีหลอืง ในแผนผงั) ดงันี้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. โครงงานทีผ่่านการคดัเลอืกตามตาราง ๑  ใหต้ดิต่อมาเพื่อยนืยนัการเขา้รว่มค่ายพฒันา
โครงงานคุณธรรมเฉลมิพระเกยีรต ิระดบัประเทศ มาที ่ผูป้ระสานงานโครงการ  
นางสาวปัญจวรรณ ยารงัษ ีโทรศพัท ์๐๙๔ ๑๕๗ ๗๕๓๓ อเีมล moralproject956@gmail.com  

๓. โครงงานทีไ่ดร้บัคดัเลอืกตามประกาศขา้งตน้ ตอ้งคดัเลอืกตวัแทนโครงงาน ครทูีป่รกึษา ๑ ท่าน 
นกัเรยีน ๓ คน มาเขา้รว่มค่ายระดบัประเทศ ระหว่างวนัที ่๑ - ๕ ก.พ. ๒๕๖๒ ณ วเีทรน 
อนิเตอรเ์นชัน่แนลเฮา้ส ์จ ากดั ดอนเมอืง กรงุเทพฯ และงานมหกรรมความดรีะดบัชาต ิ 
“รวมพลงั ๑๓ ปี เยาวชนไทยท าด ี๒ แผ่นดนิ” หอประชุมคุรสุภา กระทรวงศกึษาธกิาร  

๔. โครงงานหน้าใหม่ทีผ่่านการคดัเลอืกตามตาราง ๑ และ ๒ ในปีนี้ จะมกีจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้
โครงงาน และน าเสนอนิทรรศการโครงงานผ่านรปูแบบทีห่ลากหลาย ทัง้ในและนอกสถานที ่จงึ
ใหน้ าบอรด์โครงงาน (ท าให้มีขนาดเบา เคล่ือนย้ายได้ง่าย) และส่ือน าเสนอโครงงาน เช่น 
สรปุยอ่โครงงาน หรอื แผ่นพบัส าหรบัแจกเผยแพร ่มาดว้ย 

๕. โครงงานเดมิ ทีป่ระเมนิต่อเนื่องจากปีทีแ่ลว้ตามตาราง ๒ มกีารประเมนิโครงงานตามปกต ิขอ
อนุญาตแนะน าใหม้รีุ่นน้องหน้าใหม่มาดว้ยจะไดส้บืต่อโครงงานต่อไปได ้ 

๖. กรณทีีน่กัเรยีนทีม่าเขา้ค่าย มคีวามสามารถพเิศษทาง การแสดง ศลิปวฒันธรรม ดนตร ีกฬีา 
ฯลฯ  ทีต่อ้งการแสดงออกบนเวทหีรอืในค่าย ใหแ้จง้ผูป้ระสานงานไว ้ และสามารถน าชุดแต่ง
กายอุปกรณ์ทีต่อ้งใชม้าดว้ยได ้(ถา้ม)ี เราเปิดโอกาสและสนบัสนุนใหเ้ยาวชนไดแ้สดงออกอยา่ง
สรา้งสรรคอ์ยา่งเตม็ที ่ 

ค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ  

ระดับประเทศ ๔๕ โครงงาน  

โครงงานคณุธรรม (หน้าใหม่ ปีนี)้  

ผา่นการคดัเลือก เข้าสู ่คา่ยระดบัประเทศ  

๓๔ โครงงาน  

โครงงานคณุธรรมที่ผา่นการ

คดัเลอืกจากเขตพืน้ท่ี

การศกึษา ทัว่ประเทศ 

แล้วสมคัรตรงผา่นสว่นกลาง 

โครงงานคณุธรรม 

ที่สมคัรตรงผา่น

สว่นกลาง 

โครงงานคณุธรรมที่ผา่นการคดัเลอืก 

จาก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรตฯิ 

ด้วยโครงงานคุณธรรมทัง้ระบบ  

แล้วสมคัรตรงผา่นสว่นกลาง 

โครงงานคณุธรรม (เดมิ)  

ประเมินตอ่เน่ืองจากปีก่อน    

๑๑ โครงงาน 

mailto:moralproject956@gmail.com


๗. เมือ่ใกลเ้วลาจดัค่าย จกัมกีารประสานไปเพื่อแจง้ก าหนดการและรายละเอยีดต่างๆ ในการเขา้
ค่ายระดบัประเทศ และขอใหต้ดิตามข่าวสารไดท้างเพจ โครงงานคุณธรรมเฉลมิพระเกยีรต ิ
"เยาวชนไทย ท าด ีถวายในหลวง" https://www.facebook.com/moralprojectpage 
หรอืทีเ่วบ็ไซตโ์ครงการโรงเรยีนวถิพีุทธ ของ สนก. สพฐ. http://www.vitheebuddha.com 

๘. ส านกัพฒันานวตักรรมการจดัการศกึษา (สนก.) สพฐ. ใหแ้จง้ว่าจะตดิต่อประสานงานเพื่อมี
หนงัสอืราชการจาก สพฐ. ไปทีโ่รงเรยีนของโครงงานทีผ่่านการคดัเลอืก อยา่งเป็นทางการ ไป
อกีครัง้หนึ่ง หากมขีอ้สงสยัขัน้ตอนทางราชการ สอบถามจาก ผูป้ระสานงานของ สนก. สพฐ. 
นางสาวจารวุรรณ กาบซอ้น  โทรศพัท ์๐๒ ๒๘๘ ๕๘๘๙ อเีมล moral.group@hotmail.com 

 
 
 ประกาศไว ้ณ วนัที ่๒๖ ธนัวาคม ๒๕๖๑ 
 
 
 
 (พระมหาพงศน์รนิทร ์ฐติว โส) 
 ประธานโครงการพฒันาโครงงานคุณธรรมเฉลมิพระเกยีรต ิ
  “เยาวชนไทย ท าด ีถวายในหลวง” 

https://www.facebook.com/moralprojectpage
http://www.vitheebuddha.com/
mailto:moral.group@hotmail.com

