1

ประกาศผลการคัดเลือกโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง”
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564 (รอบเอกสาร) จำนวน 77 โครงงาน
ลำดับที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ชื่อโรงเรียน

ชื่อโครงงานคุณธรรม

1

สพป.กาญจนบุรี เขต 2

วัดหวายเหนียว(ปุญสิริวิทยา)

ต้นกล้าคุณธรรมนำจิตอาสา น้อมนำหลักปรัชญาของพ่อ สานต่ออาชีพ

2

สพป.ขอนแก่น เขต 2

บ้านโนนข่า

จิตอาสา สานสัมพันธ์ แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด 19

3

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

สุเหร่าดารุลนาอีม

เยาวชนดารุล

4

สพป.ชัยภูมิ เขต 2

บ้านคอนสาร

พลังคิดส์ (Kids) จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน

5

สพป.ชุมพร เขต 2

บ้านทุ่งคาโตนด

ปลูกผักสวนครัว ล้อมรั้วคุณธรรม นำรักสู่ครอบครัว ลดพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กและเยาวชน

6

สพป.เชียงราย เขต 2

บ้านห้วยน้ำเย็น

ขยะสร้างวิถี ลูกน้ำเย็นร่วมกันทำดี ถวายในหลวง

7

สพป.เชียงราย เขต 4

บ้านบุญนาค

พลังมวลมิตร พลังร่วมคิด พลังจิตสาธารณะ

8

สพป.เชียงใหม่ เขต 1

แม่โป่งประชาสามัคคี

ประสานวิชาชีพ สร้างคนดีสู่สังคม

9

สพป.เชียงใหม่ เขต 4

บ้านสันป่าสัก

(อสวจ.) อาสาพัฒนาวัคซีนใจ สู้ภัยโควิด

10

สพป.ตรัง เขต 2

บ้านคลองคุ้ย

3ป 4R จิตอาสาสู่ชุมชน

11

สพป.นครนายก

วัดดอนยอ

จิตอาสา ต้านภัยโควิด - 19

12

สพป.นครราชสีมา เขต 3

บ้านเมืองปักสามัคคี

เยาวชนจิตอาสา จราจรปลอดภัย สร้างวินัย ห่างไกลโควิด 19

13

สพป.นครราชสีมา เขต 6

บ้านดอนใหญ่

โคกหนองนาพาทำดี ตามวิถีรอยพ่อ สานต่อพืชสมุนไพร ห่างไกลโควิด

14

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

วัดไม้เรียง

เด็กยุคใหม่ นำ IT สร้างสรรค์ความดีสู่สังคม

15

สพป.นครสวรรค์ เขต 1

บ้านเนิน

ดนตรีจิตอาสา พัฒนาจิตใจ สร้างสายใยรักสู่ชุมชน

2
ลำดับที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ชื่อโรงเรียน

ชื่อโครงงานคุณธรรม

16

สพป.นนทบุรี เขต 1

วัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ)

สืบสานความดีที่พ่อสอน "โครงงานคุณธรรมนำสู่ความพอเพียง"

17

สพป.น่าน เขต 2

บ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

เพื่อนใจวัยรุ่น

18

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

บ้านทะเมนชัย

๙ ตามรอยพ่อ ปลูกฝังจิตอาสา พัฒนาคุณธรรม ร่วมกันทำดี อย่างมีปัญญา

19

สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

บ้านโคกตูม

จิตอาสาพาเพื่อนพ้องน้องเรียน

20

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

บ้านแท่นทัพไทย

มะพร้าวคุณธรรมนำสู่อาชีพ

21

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

วัดสิริมงคล

สิริมงคลยุคใหม่ ใส่ใจการเรียน พากเพียรดีเพื่อพ่อ สานต่อความพอเพียง

22

สพป.พัทลุง เขต 1

วัดโงกน้ำ

ทักทายด้วยการไหว้ สืบสานความเป็นไทย เทิดไท้องค์ราชัน

23

สพป.พัทลุง เขต 2

วัดบ้านแหลมกรวด(อินทรประดิษฐ์)

เยาวชนจิตอาสา อนุรักษ์ศาสตร์แห่งศรัทธา สืบสานมโนราห์แผ่นดินใต้

24

สพป.พิจิตร เขต 1

บ้านหนองหัวปลวก

พี่น้องห่วงใย สานสายใยสัมพันธ์ ยึดมั่นจิตอาสา

25

สพป.พิษณุโลก เขต 1

โครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง"

26

สพป.เพชรบุรี เขต 2

27

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

วัดบ้านใหม่
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง(พิพิธ
พัฒนานุเคราะห์)
บ้านยาวี- ห้วยโป่ง

28

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

บ้านเมืองแปง

รวมมิครจิตอาสา ต้นกล้าแห่งความดี ชวนน้องพี่ทำดีถวายในหลวง

29

สพป.ระยอง เขต 1

ไทยรัฐวิทยา108 (บ้านสำนักทอง)

เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง ด้วยหลักธรรมสังหควัตถุ 4 และ 9 หลักคำที่พ่อสอน

30

สพป.ราชบุรี เขต 1

วัดเจติยาราม (บัณฑิตน้อยประชาพานิช)

นักร้องเพลงบุญ

31

สพป.ลำพูน เขต 1

บ้านหนองเกิด

โครงงานมอบไมตรีจิต คืนคุณค่าชีวิต พิชิตสายใยชุมชน

32

สพป.เลย เขต 3

บ้านห้วยมุ่น

ผ้าปักลายชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง สานสายใยให้ครอบครัว

33

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก

หลักพอเพียงฝ่าวิกฤติโควิด ชีวิตสดใส ด้วย ร๒

34

สพป.สงขลา เขต 1

บ้านขนุน

ทรีดีสิบสาน 9 ปณิธานความดี ทำดีถวายในหลวง

35

สพป.สงขลา เขต 2

บ้านคลองนกกระทุง (เรียงราษฎร์อุทิศ 2)

รวมพลังสานสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่ ฝ่าวิกฤติโควิด 19

ต้นอ่อนสอนธรรม นวัตกรรม 4 POWERS
โครงงานอาสาสมัครสาธารณสุขนักเรียน(อส.นร.) ต้านภัยโควิด 19

3
ลำดับที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ชื่อโรงเรียน

ชื่อโครงงานคุณธรรม

36

สพป.สมุทรปราการ เขต 1

วัดบางฝ้าย

รักษ์คลองบางฝ้าย ถวายในหลวง

37

สพป.สมุทรปราการ เขต 2

วัดนิยมยาตรา

รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

38

สพป.สมุทรสงคราม

ไทยรัฐวิทยา ๗๐ (บ้านบางแก้ว)

เถ้าแก่น้อยร้อยคุณธรรม

39

สพป.สระบุรี เขต 2

วัดป่าไผ่

จิตอาสา พาปลอดภัย

40

สพป.สุโขทัย เขต 2

บ้านโซกม่วง

รวมพลังจิตอาสา คุณธรรมนำพาพัฒนาชุมชน

41

สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

กฤษณา

เยาวชนวัยใส "ใส่ใจ" ผู้สูงอายุ

42

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

มหาราช 2

สานสัมพันธ์ ฉันท์น้องพี่

43

สพป.สุรินทร์ เขต 3

บ้านเลิศอรุณ

9 ที่ยิ่งกว่าก้าว

44

สพป.หนองคาย เขต 2

บ้านแบง

วิถีพอเพียง เคียงจิตสาธารณะ

45

สพป.อ่างทอง

วัดบ้านเเก

ตะกร้าสาน ใส่ปิ่นโตอาหาร ต้านโควิด สร้างวินัยต่อตนเองเเละสังคม

46

สพป.อุดรธานี เขต 4

บ้านสร้างก่อ

สายใย รวมพลังสร้างวินัย อาสาทำดี

47

สพป.อุทัยธานี เขต 1

บ้านสระนารายณ์

โครงงาน รู้ทัน-ป้องภัย ด้วยจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

48

สพป.อุทัยธานี เขต 2

วัดทัพหมัน

ทัพหมันรู้ธรรม ผู้นำวินัย ใส่ใจชิดขวา

49

สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ปทุมวิทยากร

สมุนไพรร่วมใจ ต้านโควิด

50

สพป.อุบลราชธานี เขต 3

บ้านกุ่ม

จิตอาสายุวมัคคุเทศก์สืบสานวัฒนธรรมพื้นถิ่นผาแต้ม

51

สพป.อุบลราชธานี เขต 4

บ้านนาดี

โรงเรียนสะอาดดีเพราะมีความรับผิดชอบ

52

สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1

วัดนวลนรดิศ

รด. Cyber สื่อสร้างสรรค์

53

สพม.กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

โฮมแฮงฮัก ร่วมใจ สู่ผู้สูงวัยด้วยหัวใจพลังบวร

54

สพม.จันทบุรี ตราด

คลองใหญ่วิทยาคม

กิจกรรมสร้างสรรค์ ส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุในชุมชน

55

สพม.ฉะเชิงเทรา

ดัดดรุณี

ฝึกสติ สมาธิ จิตอาสา ลดพฤติกรรมปัญหาเด็กติดเกม

56

สพม.ชลบุรี ระยอง

พานทอง

ต้นกล้าพันธุ์สน ชวนน้องและเพื่อนกลับมาเรียน

4
ลำดับที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ชื่อโรงเรียน

ชื่อโครงงานคุณธรรม

57

สพม.เชียงราย

เชียงของวิทยาคม

จิตอาสา ลดปัญหาหมอกควัน เทิดไท้องค์ราชัย สร้างสรรค์สังคมไทย

58

สพม.เชียงใหม่

สันกำแพง

เดินตามรอยพ่อ สานต่อความดี พัฒนาชีวีผู้สูงวัย ด้วยจิตอาสา

59

สพม.ตรัง กระบี่

สภาราชีนี จังหวัดตรัง

ดนตรีปันสุข รักน้องจึงร้องหั้ย

60

สพม.ตาก

อุ้มผางวิทยาคม

เยาวชนต้นกล้า จิตอาสาทำความดี

61

สพม.นครราชสีมา

บึงพะไล

จิตอาสา พัฒนาชีวิต

62

สพม.บุรีรัมย์

รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ลูกรมย์บุรีทำดีด้วยหัวใจ

63

สพม.ปทุมธานี

วรราชาทินัดดามาตุวิทยา

Carbon wnm

64

สพม.ประจวบคีรีขันธ์

ห้วยยางวิทยา

อย่าทิ้งฉันไว้ในวัด

65

สพม.ปราจีนบุรี นครนายก

กบินทร์วิทยา

มหัศจรรย์ลูกอมสมุนไพรเพื่อลูก กว. ยุคใหม่ห่างไกลบุหรี่

66

สพม.พัทลุง

ดอนศาลานำวิทยา

จิตอาสาวิถีใหม่ ร่วมใจพัฒนาสังคม ดูแลผู้ป่วยพิการน้อมถวายในหลวง

67

สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์

บ่อโพธิ์วิทยา

เอาข้าวคืนนา เอาภูมิปัญญาคืนท้องถิ่น ต้นกล้าพอเพียงจิตอาสา ทำดีถวายในหลวง

68

สพม.แม่ฮ่องสอน

แม่ลาน้อยดรุณสิกข์

ปันรักและห่วงใยสู้ภัยโควิด ด้วยจิตอาสา เทิดไท้องค์ราชา

69

สพม.ลพบุรี

พิบูลวิทยาลัย

จิตอาสารุ่นใหม่ นักรียนไทย ใส่ใจผู้สูงอายุ

70

สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร

ปรางค์กู่

ครูน้อยวัยใส หัวใจจิตอาสา

71

สพม.สกลนคร

คำตากล้าราชประสงเคราะห์

เยาวชนก่อการดี เลิกเหล้า-บุหรี่ ทำดีอย่างยั่งยืน

72

สพม.สงขลา สตูล

ละงูพิทยาคม

เปลือกจำปาดะสร้างสรรค์ความดีพวกเราชาว ล.พ.ถวายองค์ภูมีมหาราชา

73

สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม

สกลวิสุทธิ

โครงการคุณธรรมน้อมนำชีวิต จัดระบบความคิดผ่านเกมการเรียนรู้

74

สพม.สระแก้ว

วังน้ำเย็นวิทยาคม

“จิตอาสาพาสุข ช่วยเหลือผู้ยากไร้ในชุมชน”

75

สพม.สระบุรี

สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

โครงงานเยาวชนรักษ์ป่าสัก ทำดีด้วยหัวใจ

76

สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง

โพธิ์ทองพิทยาคม

สวดมนต์พัฒนาจิต พัฒนาชีวิตด้วยหลักธรรม

77

สพม.หนองคาย

ชุมพลโพนพิสัย

STOP ภัยร้ายบุหรี่ไฟฟ้า ร่วมสร้างสรรค์คุณค่าความดีสู่สังคม

5

คำชี้แจง
1. โครงงานจำนวน 77 ทีม ดังประกาศข้างต้นจะได้นำเสนอในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 25 – 28 มีนาคม 2565 โดยจะมีการจัดลำดับนำเสนอและแจ้งให้
ทราบต่อไป
2. ให้ตัวแทนครูที่ปรึกษาแอดเข้าไลน์กลุ่ม Openchat (ดัง QR CODE ที่แนบ) โรงเรียนละ 1 คน และตั้งชื่อไลน์โดยพิมพ์ ลำดับที่แล้วตามด้วยชื่อโรงเรียน
เช่น 1วัดหวายเหนียว ทั้งนี้ หากไม่เข้าไลน์กลุ่ม จะถือว่าสละสิทธิ์นำเสนอ

3. ให้ครูที่ปรึกษาเข้าฟังวิธีการนำเสนอออนไลน์ (ZOOM) ในวันอังคาร ที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 9.30 น. รหัสห้อง ZOOM จะแจ้งให้ทราบในไลน์กลุ่ม
4. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวจารุวรรณ กาบซ้อน โทร. 064-5911222
****************************************************************

