
 

 

 

 
 
 

ประกาศผลการประกวดโครงงานคณุธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดบัประเทศ 
โครงการพฒันาโครงงานคณุธรรมเฉลิมพระเกียรติ พทุธชยนัตีเฉลิมราช ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

“เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
 

๑.  ประกาศกิตติคณุ “สดุยอดครผููเ้ป็นกลัยาณมิตร” ระดบัประเทศ 
      กคพ. ไดพ้จิารณาเหน็ว่าสมควรยกยอ่งเชดิชเูกยีรตแิก่คุณครทูีป่รกึษาโครงงานคุณธรรม ทีส่ามารถเป็นกลัยาณมติรอยา่งมัน่คงเขม้แขง็ใหแ้ก่เดก็และ
เยาวชนไดท้ าโครงงานคุณธรรมดว้ยความมุง่มัน่จรงิจงัมคีวามอดทนและความเพยีรอนับรสิุทธิ ์ มาอยา่งต่อเน่ืองไมน้่อยกว่า ๓ ปี ไมว่่าโครงงานของลกูศษิยน์ัน้ๆ 
จะประสบความส าเรจ็หรอืไม ่ จะไดร้บัโลกธรรม ฝา่ยบวกหรอืลบมากระทบอยา่งไรกต็าม กย็งัคงหนกัแน่นมัน่คงสามารถเป็นหลกัและจดุยนืทีส่ าคญัในการจดัการ
เรยีนรู ้ “การท าความดีเพ่ือความดี” ไดเ้สมอมา อกีทัง้ยงัเป็นแบบอย่างแห่งการไมต่ดิยดึผลการแขง่ขนั ฝึกฝนและพฒันาตนไมใ่หต้กอยูภ่ายใตอ้ านาจกเิลสแห่ง
การแขง่ขนั อยูเ่หนือและอสิระจากการแขง่ขนัได ้ จนเขา้ถงึภาวะอนังดงามว่า “การประกวดคือการปฏิบติัธรรม” อย่างประจกัษ์ชดัดว้ยตนเอง  ไมว่่าจะมแีรง
เสยีดทานหรอือุปสรรคทีม่าบัน่ทอนก าลงัใจมากมายเพยีงใดกต็าม      ดว้ยเหตุนี้ กคพ.จงึเหน็พอ้งตอ้งกนัว่า สมควรประกาศยกยอ่งเชดิชเูกยีรตคิุณแห่งความ
เป็นครผููเ้ป็นกลัยาณมิตรทีง่ดงามยิง่นี้ ใหเ้ป็นทีป่รากฏและเป็นก าลงัใจใหคุ้ณครไูดป้ฏบิตัธิรรมใหม้คีวามเจรญิงอกงามตามหลกั “กลัยาณมิตรธรรม ๗” ให้
สมบรูณ์ยิง่ขึน้สบืไป  ดงัมรีายนามดงัต่อไปนี้ 
 

 รายช่ือ “สดุยอดคณุครผูู้เป็นกลัยาณมิตร” โรงเรียน สพป./สพม./ จงัหวดั 
๑ นางสาวพมิพใ์จ  โควสุรตัน์ ชุมชนบา้นหนองขุน่ สพป. อุบลราชธาน ี๑ 
๒ นางสาวรจนา  กลิน่หอม มาบอ ามฤตวทิยา สพม.๑๑ สุราษฎธ์านี 
๓ นางอญัชล ี ไก่งาม ปา่แดงวทิยา สพป.เชยีงราย ๒ 
๔ นางส าอางค ์ เหลก็ประสุข บา้นโนนอุดม นภดลอุปถมัภ ์ สพป.นครราชสมีา ๗ 
๕ นางเสาวลกัษณ์  ชาตริงัสรรค ์ นารรีตัน์ จงัหวดัแพร่ สพม.๓๗ แพร่ 



 

 

๖ นายสทิธพิล  พรมมนิทร ์ ภคูาวทิยาคม สพป.น่าน ๒ 
๗ นางสาวจริาภรณ์  เพชรปญัญา สรรพวทิยาคม สพม.๓๘ ตาก 
๘ นางสุพรรณ ี ใจนวน ศรตีระกูลวทิยา สพม.๒๘ ศรสีะเกษ 
๙ นายไพรตัน์  อนิทรโยธา สบปราบพทิยาคม สพม.๓๕ ล าปาง 
๑๐ นางนงคราญ  เกษมสุข ปา่แดงวทิยา สพป.เชยีงราย ๒ 

 
๒. รางวลัเกียรติยศ โล่พระราชทาน จากพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั 

โครงงานคณุธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดบัประเทศ กิตติคณุ “ประโยชน์สขุแห่งมหาชน”  (วาระจ าน าโลอ่ยา่งน้อย  ๑ ภาคการศกึษา) 
 เป็นโครงงานทีผ่่านการประเมนิใหไ้ดร้บัรางวลัโล่เกยีรตยิศพระราชทานจากสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ ยอดเยีย่ม ระดบัประเทศ มาก่อนแลว้ และยงัคง

ด าเนินการพฒันาขยายผลโครงงานอยา่งต่อเนื่องไปอกี รวมเวลาอยา่งน้อย ๓ ปี ไดส้รา้งสรรคป์ระโยชน์สุขแก่ชุมชนสงัคมไดอ้ยา่งกวา้งขวางเป็นทีป่ระจกัษ์ จงึ
ไดร้บัการประเมนิ ว่าสมควรไดร้บัรางวลัโล่เกยีรตยิศพระราชทานจากพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั กติตคิุณ “ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” แต่เนื่องดว้ยมกีาร
เปลีย่นแปลงผูบ้รหิารสถานศกึษา และ/หรอื เยาวชนผูร้บัผดิชอบโครงงาน ท าใหเ้กดิความเสีย่งทีจ่ะไม่มกีารด าเนินงานอย่างมุ่งมัน่จรงิจังต่อไปอยา่งยัง่ยนื จงึตอ้ง
ก าหนดใหม้กีารจ าน าโล่ไวอ้ยา่งน้อย ๑ ภาคการศกึษา เพื่อตดิตามประเมนิผลว่าจะมกีารด าเนินงาน-สบืต่อ-ต่อยอด โครงงานไดอ้ย่างยัง่ยนืสบืไป ไดแ้ทจ้รงิ
หรอืไม ่  หากพสิจูน์จนเป็นทีป่ระจกัษ์ไดว้่าจกัมกีารพฒันาสบืต่อต่อยอดโครงงานไปไดอ้ยา่งยัง่ยนืแลว้ กจ็กัก าหนดใหม้พีธิอีญัเชญิโล่พระราชทาน “ประโยชน์สุข
แห่งมหาชน” ไปทีโ่รงเรยีนของตนเพื่อท าพธิเีฉลมิฉลองสมโภชกติตคิุณ “ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” ไดอ้ยา่งเป็นทางการต่อไป มจี านวน ๓ โครงงาน ไดแ้ก่ 

 
 สพป./สพม./จงัหวดั ช่ือโครงงาน ช่ือโรงเรียน 
๑ สพม.๑๐ เพชรบุร ี กระดาษหน้าทีส่าม สรา้งความงดงามใหส้งัคม จฬุาภรณราชวทิยาลยั เพชรบุร ี
๒ สพม.๓๕ ล าปาง  จติอาสาพฒันาทอ้งถิน่ พุทธชยนัต ี๒๖๐๐ ปี  สบปราบพทิยาคม 
๓ สพม.๑๗ จนัทบุร ี น้องจา๋พีม่าแลว้ ศรยีานุสรณ์ 

 
 



 

 

๓.  โครงงานคณุธรรมเฉลิมพระเกียรติ ตามรอย “ประโยชน์สขุแห่งมหาชน” ระดบัประเทศ 
      เป็นโครงงานทีเ่คยไดร้บัรางวลัโล่เกยีรตยิศพระราชทานจากสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ ยอดเยี่ยม ระดบัประเทศ เมือ่ปีการศกึษา ๒๕๕๔ แลว้ยงัคง

ด าเนินการพฒันาขยายผลโครงงานมาอยา่งต่อเนื่องสรา้งสรรคป์ระโยชน์สุขอยา่งเตม็ทีต่ามก าลงัของตนๆ อนัสมควรไดร้บัการประกาศยกยอ่งเชดิชูเกยีรต ิ เพื่อ
เป็นขวญัก าลงัใจในระหว่างทางการท างานเพื่อพฒันาโครงงานไปตามรอยทางแห่งการสรา้งสรรค ์ประโยชน์สุขแก่มหาชน ต่อไป 

อนึ่ง โครงงานทีม่กีารด าเนินงานโดดเด่นมแีนวโน้มทีจ่ะไดร้บัรางวลัโล่พระราชทาน “ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” แต่มอีายโุครงงานทีด่ าเนินการภายหลงัไดร้บั
การประเมนิใหเ้ป็นโครงงานคุณธรรม ยอดเยีย่ม ระดบัประเทศ เพยีง ๒ ปีการศกึษา ยงัไม่ครบตามระยะเวลาทีก่ าหนดไวว้่าตอ้งด าเนินการโครงงานไม่น้อยกว่า ๓ 
ปี และมพีฒันาการทีท่ าใหเ้ชื่อไดว้่าจะมกีารสบืต่อต่อยอดไปไดอ้ยา่งยัง่ยนื จงึมกีารขยายเวลาประเมนิใหเ้ป็นไปตามเกณฑ ์มจี านวน ๒ โครงงาน ไดแ้ก่ 

 สพป./สพม./จงัหวดั ช่ือโครงงาน ช่ือโรงเรียน 
๑ นครพนม ๒ สบืสานวฒันธรรม  น้อมน าพระราชด าร ิสู่วถิพีอเพยีง บา้นโพนจาน 
๒ สพม.๒๒ นครพนม สมนุไพรบา้นนา สปาบา้นทุ่ง มุง่จติอาสา เพื่อพฒันาถิน่เกดิ เทดิไทอ้งคร์าชนัย ์ เรณูนครวทิยานุกูล 

 
 อนึ่ง มโีครงงานทีแ่มจ้ะมกีารด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องกนัหลายปีแลว้ แต่เนื่องดว้ยขอ้จ ากดัทางดา้นศกัยภาพของผูร้บัผดิชอบโครงงานเอง และ/หรอื 

ขอ้จ ากดัจากบรบิทแวดลอ้มของโรงเรยีน และ/หรอื ขอ้จ ากดัดา้นกระบวนการกลุ่มเรยีนรูท้ีไ่มเ่กดิขึน้จนเป็นวฒันธรรมการท างานปกต ิ และ/หรอื เพิง่มกีาร
เปลีย่นแปลงผูร้บัผดิชอบโครงงานใหม่ยกชุด เป็นตน้ ท าใหก้ารตคีวามการท างานภายใตแ้นวพระราชด ารวิ่า “ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” ยงัไมเ่ป็นทีป่ระจกัษ์ชดั 
แต่กย็งัถอืไดว้่ามคีวามมุง่มัน่ตัง้ใจจรงิทีจ่ะท างานอย่างต่อเนื่องสบืต่อไป และอาจท าใหม้โีอกาสไดค้น้พบตนเองอยา่งแทจ้รงิว่าการสร้างสรรคป์ระโยชน์สุขแก่
มหาชนนัน้ ควรเริม่จากการหยัง่รากลกึจากภายในแลว้ค่อยเตบิใหญ่สู่ภายนอกอยา่งไร โดยทีเ่ยาวชนตอ้งคน้พบดว้ยตนเองและไมถู่กครอบง าจากความคดิแบบ
ผูใ้หญ่จนไรธ้รรมชาตอินัสดใสของเดก็  คณะกรรมการจงึพจิารณาเหน็ว่าสมควรขยายเวลาใหแ้ก่โครงงานเหล่านี้ไดพ้สิูจน์ตนเองอกี ๑ ปีการศกึษา มจี านวน ๙ 
โครงงาน ไดแ้ก่ 

 สพป./สพม./จงัหวดั ช่ือโครงงาน ช่ือโรงเรียน หมายเหตุ 
๓ สพม.๑๑ สุราษฎรธ์านี เยาวชนจติอาสาหว่านตน้กลา้เตม็แผ่นดนิ ท่าชวีทิยาคม ปี 2553 
๔ สพม.๓๗ แพร่  สนัตนิารสีรา้งสามคัคถีวายในหลวง* นารรีตัน์ จงัหวดัแพร่ ปี 2553 
๕ สพม.๒๘ ศรสีะเกษ  วยัซนกลบัใจใส่ใจการเรยีนเทดิไทอ้งคร์าชนัย*์ ศรตีระกูลวทิยา ปี 2553 
๖ น่าน ๒ ลอ้มรกัใหค้รอบครวั สรา้งชวีติ สรา้งชุมชนเขม้แขง็ ภคูาวทิยาคม ปี 2553 



 

 

๗ สพม.๓๖ พะเยา  บรบิาลคนไขเ้อาใจใส่ผูช้รา ดแูลน้องเลก็ศูนยพ์ฒันา รว่มกจิกรรมทางพุทธ
ศาสนา เยาวชนจติอาสา บรจิาคโลหติช่วยเหลอืเพื่อนมนุษย ์

แมใ่จวทิยาคม ปี 2553 

๘ เชยีงใหม ่๔ เยาวชนรุน่ใหมใ่ส่ใจผูส้งูอายุ บา้นหวัรนิ ปี 2554 
๙ สพม.๓๔ เชยีงใหม่ สบืฮตีต๋ามฮอย กึด๊กอยของเก่า ตามแบบเบา้ลา้นนา ยพุราชวทิยาลยั ปี 2554 
๑๐ สพม.๓๘ ตาก รูร้กัแผ่นดนิไทย สานสายใยคนพลดัถิน่ สรรพวทิยาคม ปี 2554 
๑๑ ปราจนีบุร ี๒ จติอาสาพฒันาบา้นเกดิ บา้นเขาไมแ้กว้ ปี 2554 

หมายเหตุ * เป็นโครงงานทีจ่ าตอ้งไดร้บัการใหค้ าปรกึษา(โคช้ชิง่) เป็นการจ าเพาะเจาะจงอยา่งมนียัส าคญั 
 

๔. ประกาศกิตติคณุ  โครงงานคณุธรรมเฉลิมพระเกียรติ “ประโยชน์สขุแห่งมหาชน” ระดบัประเทศ 
เป็นโครงงานทีเ่คยไดร้บัรางวลัโล่เกยีรตยิศพระราชทานจากสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ ยอดเยีย่ม ระดบัประเทศ มาแลว้ยงัคงด าเนินการพฒันาขยายผล
โครงงานมาอย่างต่อเนื่อง สรา้งสรรคป์ระโยชน์สุขตามก าลงัของตนๆ อยา่งเตม็ทีแ่ลว้ จงึสมควรไดร้บัการประกาศยกยอ่งเชดิชเูกยีรต ิมจี านวน ๑ โครงงาน 
ไดแ้ก่ 
 สพป./สพม./จงัหวดั ช่ือโครงงาน ช่ือโรงเรียน 
๑ สพม.๔๑ ก าแพงเพชร     ค่ายอาสาพฒันาชุมชน ขาณุวทิยา 

 

๕.๑ รางวลัเกียรติยศ โล่พระราชทานจาก สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา สยามบรมราชกมุารี  

โครงงานคณุธรรมเฉลิมพระเกียรติ ยอดเย่ียม ระดบัประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (เพ่ิมเติม) มจี านวน ๓ โครงงาน ไดแ้ก่ 

 สพป./สพม./ จงัหวดั ช่ือโครงงาน ช่ือโรงเรียน หมายเหตุ 
๑ สพม.๓๖  พะเยา หน่ึงใจใฝท่ าด ีพุทธชยนัตเีฉลมิราช ภซูางวทิยาคม ปี 2554 
๒ พษิณุโลก ๓ สองมอืน้อยๆ ค่อยๆ ปิดขวดเหลา้และซองบุหรี่ วดักระบงัมงัคลาราม ปี 2554 
๓ นครราชสมีา ๔ น้อมน าคุณธรรม ใส่ใจผูส้งูอายุ บา้นท่าเลื่อนสามคัค ี ปี 2554 
 



 

 

๕.๒  รางวลัเกียรติยศ โล่พระราชทานจาก สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา สยามบรมราชกมุารี  
โครงงานคณุธรรมเฉลิมพระเกียรติ ยอดเย่ียม ระดบัประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๕  มจี านวน ๕ โครงงาน ไดแ้ก่ 

 สพป./สพม./จงัหวดั ช่ือโครงงาน ช่ือโรงเรียน 
๔ สระแกว้  ๑  จติอาสาเรยีงรอ้ยคุณธรรมมุ่งมัน่ท าความดเีพื่อชวีผีูส้งูอายุ บา้นคลองผกัขม  
๕ ระยอง ๑๘ ใกลช้ดิผูป้ว่ยช่วยอาสา    วดัปา่ประดู่ 
๖ อุบลราชธานี ๑ รอยรกัความห่วงใยผูส้งูวยัประสานใจ บวร ถวายพ่อ ชุมชนบา้นหนองขุน่ 

๗ ยโสธร ๒๘ รูค้่าผูส้งูวยั น้อมใจสู่หลกัธรรม มหาชนะชยัวทิยาคม 

๘ สุรนิทร ์๒ เสรมิสรา้งสุขภาพผูส้งูวยั ดว้ยดวงใจคนรกัด ี โนนนารายณ์วทิยา  
  
 ๖ . โครงงานคณุธรรมเฉลิมพระเกียรติ ยอดเย่ียม ระดบัประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๕   

ขยายเวลาการประเมินเพ่ือรบัรางวลัโล่เกียรติยศพระราชทาน จากสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา สยามบรมราชกมุารี 
หรือ โล่เกียรติยศ ของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
โครงงานทีค่ณะกรรมการพจิารณาขยายเวลาการประเมนิต่อไปอกีอยา่งน้อย ๑ ภาคการศกึษา เพื่อใหโ้ครงงานไดม้กีารพฒันาปรบัปรงุไดส้มบรูณ์มากขึน้ ใหส้ม
กบัเป็นแบบอยา่งหรอืตวัอยา่งอนัยอดเยีย่มในระดบัประเทศ    มจี านวน ๘ โครงงาน ไดแ้ก่ 

 
 สพป./สพม./จงัหวดั ช่ือโครงงาน ช่ือโรงเรียน 
๑ สพม. ๓๒ บุรรีมัย ์ สานใยรกัผูส้งูวยัสบืสานภมูปิญัญาไทยดว้ยดวงใจเทดิไทอ้งคร์าชนั บา้นกรวดวทิยาคาร 
๒ สพม. ๓๓ สุรนิทร ์ ยวุทตูสมานฉนัท์ และสนัตวิธิใีนสถานศกึษา ศขีรภูมพิสิยั 

๓ ชุมพร ๑ วยัรุน่ยคุใหมใ่ส่ใจช่วยชุมชน บา้นหนิแกว้    
๔ สพม. ๑๑ สุราษฎธ์านี   เยาวชนสขีาว   มาบอ ามฤตวทิยา  
๕ พษิณุโลก ๑ จติอาสาช่วยเหลอืคนยากจนและงานศพทอ้งถิน่   ชุมชนที ่๑๑ วดัสุวรรณประดษิฐ ์ 
๖ สพม. ๓๘ ตาก   ลกูไมห้ล่นใตร้ม่พระบารม ีเยาวชนท าความด ีสู่วถิแีห่งความพอเพยีง  สรรพวทิยาคม 



 

 

๗ สพม. ๓๔ เชยีงใหม่   รูคุ้ณค่าขา้วทุกเมลด็ ขา้วของพ่อ เพื่อลกู เพื่อโลก  แมร่มิวทิยาคม  
๘ นครศรธีรรมราช  ๒ รกัชาตริกัภาษาไทย เยาวชนรว่มใจอ่านออกเขยีนได ้น้อมถวายพ่อหลวง (เปลีย่นชื่อ?) กรงุหยนัวทิยาคาร 

 
๗. รางวลัโล่เกียรติยศ จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

โครงงานคณุธรรมเฉลิมพระเกียรติ  ดีเย่ียม  ระดบัประเทศ  ปีการศึกษา ๒๕๕๔  มจี านวน ๑ โครงงาน ไดแ้ก่ 
 สพป./สพม./จงัหวดั ช่ือโครงงาน ช่ือโรงเรียน 
๑ สพม. ๒๒ นครพนม พฒันาจติ  พฒันาตน พฒันาชุมชน รวมใจถวายในหลวง อุ่มเหมา้ประชาสรรค ์
 

โครงงานคณุธรรมเฉลิมพระเกียรติ  ดีเย่ียม  ระดบัประเทศ  ปีการศึกษา ๒๕๕๕  มจี านวน ๗ โครงงาน ไดแ้ก่ 
 สพป./สพม./จงัหวดั ช่ือโครงงาน ช่ือโรงเรียน 
๒ สพม. ๒๓ สกลนคร   คดิด ีท าดรีว่มกนั สรา้งสรรคช์ุมชน พงัโคนวทิยา 

๓ สพม. ๓๑ นครราชสมีา สานรกัสองวยั บงึพะไลใส่ใจชุมชน    บงึพะไล     
๔ พทัลุง ๑ รกัษ์น้อง ดแูลพี ่เพื่อนและชุมชน เทดิไทอ้งคร์าชนั วดัประดู่หอม 

๕ สพม. ๘ กาญจนบุร ี พุทธชยนัต ี ๒๖๐๐ ปี ๗ ส ี๗ ความดตีามวธิพีุทธ ท่ามะกาวทิยาคม 

๖ เชยีงราย ๒ ลด ละ เลกิ พฤตกิรรมเสีย่งการตดิเกมส ์ ปา่แดงวทิยา 
๗ สพม. ๓๕ ล าปาง   ลกูสนคนอาสา เทดิไทอ้งคร์าชนัย ์   ล าปางกลัยาณี   
๘ สพม. ๑๕ นราธวิาส เยาวชนรวมใจสานสายใยสองศาสนา จติอาสาท าความด ี สามคัคเีพื่อพ่อหลวง นราสกิขาลยั 

 
๘. โครงงานคณุธรรมเฉลิมพระเกียรติ  ดีเด่น  ระดบัประเทศ  ปีการศึกษา ๒๕๕๕  มจี านวน ๒๖ โครงงาน ไดแ้ก่ 

 สพป./สพม./ จงัหวดั ช่ือโครงงาน ช่ือโรงเรียน 
๑ สพม. ๔ สระบุร ี พีช่่วยน้อง เราช่วยกนั รวมพลงัอพัเกรด  แก่งคอย 
๒ กรงุเทพมหานคร ๑ ปนัรกัใหน้้อง-The Miracle of Giving   มธัยมวดัหนองแขม 
๓ กรงุเทพมหานคร ๒ รวมพลงับานบุรอีาสาท าด ีถวายองคจ์กัรภีูมพิลฯ พฒันาชุมชนธาตุทองอย่างพอเพยีง   มธัยมวดัธาตุทอง  



 

 

๔ นครพนม ๒ สบืสานวฒันธรรมน้อมน าจติอาสาพฒันาภมูปิญัญา มคีุณค่าพอเพยีง ราษฎรส์ามคัค ี
๕ สกลนคร ๓ ลด เลกิ บุหรี ่เทดิไท ้องคร์าชนัย ์ บา้นแกง้ 
๖ สพม. ๑๙ เลย ๕ คน ๑๐ มอื พาเพื่อนท าความด ี๕๐๐ ชวี ีท าความดถีวายพ่อหลวง เชยีงกลมวทิยา  
๗ สพม. ๒๑ หนองคาย เมลด็พนัธอ์าสาสมคัรรกัผูสู้งวยั ตามรอยกษตัรยิไ์ทยยอดกตญัญ ู พานพรา้ว 
๘ สพม. ๒๒ นครพนม   จติอาสาวยัใส คุณธรรมคู่ใจ สานสายใยครอบครวั นาทมวทิยา  
๙ นครราชสมีา ๕ พีช่วนน้องเล่าขานนิทานธรรม “ทศชาต ิทศบารม”ี  บา้นหว้ยจระเข ้
๑๐ รอ้ยเอด็  ๑  ภมูคิุม้กนัชวีติ ปลกูจติอาสา  บา้นผกัแว่นอนามยั   
๑๑ สพม. ๒๖ มหาสารคาม   มหศัจรรยข์วดน ้าพลาสตกิ สิง่ประดษิฐพ์ชิติโลก  นาดูนประชาสรรค ์
๑๒ ชยัภูม ิ๒ ลดละเลกิพฤตกิรรมเสีย่งหลกีเลีย่งอบายมขุพฒันาสิง่แวดลอ้ม บา้นหนองกุงใหม่  
๑๓ สพม. ๒๔ กาฬสนิธุ ์ เยาวชนกมลาไสยใส่ใจวฒันธรรมน้อมน าความดพีุทธชยนัตเีฉลมิราช กมลาไสย    
๑๔ ชุมพร ๒ สองวยัผกูพนั ถวายองคร์าชนั บา้นน ้าลอดน้อย  
๑๕ ประจวบครีขีนัธ ์๒  มงคล ๒๕ กตญัญคูู่แผ่นดนิ โรตารี ่กรงุเทพ    
๑๖ สพม. ๘ ราชบุร ี จติอาสา สรา้งค่านิยมใหม่ กา้วพน้ภยัยาเสพตดิ หนองโพวทิยา  
๑๗ สพม. ๘ ราชบุร ี อดเปรีย้วไวก้นิหวาน   วดัหนองกบ  
๑๘ นครสวรรค ์  ๓   สานรกัต่างวยั หวัใจอบอุ่น สู่วยัชรา บา้นโพธิป์ระสาท   
๑๙ ตาก  ๒  รกัษ์ดรีกัษ์วฒันธรรมพืน้บา้น รกัษ์สิง่แวดลอ้มน้อมน าปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง    บา้นหว้ยบง  
๒๐ สพม. ๕ ลพบุร ี  พลงัวยัใสหวัใจภกัด ีอาสาท าความดเีฉลมิพระเกยีรตฯิ  พบิลูวทิยาลยั  
๒๑ สุโขทยั   ๑ มคัคุเทศกน้์อยจติอาสา พาเทีย่วชมวถิคีนกงไกรลาส บา้นกง (ราษฎรอุ์ทศิ) 
๒๒ แมฮ่่องสอน ๒  สิง่เลก็ ๆ ทีเ่รยีกว่า รกั  บา้นหว้ยสงิห ์
๒๓ น่าน  ๒ สานใยรกัในครอบครวั ยบัยัง้ในวยัเรยีน ลดความเสีย่งออกกลางคนัสานสมัพนัธ ์บวร สมาคมพยาบาลไทย  
๒๔ เชยีงใหม ่๕   ดแูลผูส้งูวยั  ดว้ยหวัใจจติอาสา    บา้นตาลเหนือ  
๒๕ สพม. ๓๔ เชยีงใหม่ รอ้ยเรยีงคุณธรรมน าชวีติจติอาสา ตา้นภยัยาเสพตดิถวายองคร์าชนั แมแ่จ่ม   
๒๖ ลพบุร ี๒  ลกูท่ากรวด จติอาสา พฒันาชุมชน บา้นท่ากรวด 

 
 



 

 

 
 
 

ขอกราบขอบพระคุณ ขอบคุณ อนุโมทนา ทุกท่าน ทมีสี่วนส่งเสรมิและสนับสนุนโครงการ และโครงงานคุณธรรมเฉลมิพระเกยีรตทิัง้หลาย จนประสบผลส าเรจ็
ดว้ยด ี    ณ โอกาสน้ี ขออาราธนาคุณพระศรรีตันตรยั และอ านาจแห่งบุญกุศลทัง้หลายทัง้ปวงทีท่่านทัง้หลายไดร้วมกนับ าเพญ็มานี้ จงมารวมกนัเป็นตบะเดชะ เป็น
เหตุปจัจยัทีด่มีคีุณูปการต่อท่านทัง้หลายใหส้ามารถขา้มพน้อุปสรรคทัง้หลายไปสู่ความส าเรจ็ โดยสวสัด ี มคีวามสุขความเจรญิงอกงามรุง่เรอืง ยิง่ขึน้สบืไปเทอญฯ 
 ประกาศ ณ วนัท ี๑๕ กุมภาพนัธ ์พุทธศกัราช ๒๕๕๖ 
 
 
 

(พระมหาพงศน์รนิทร ์ฐติว โส) 
ประธานกลุ่มกลัยาณมติรเพื่อเครอืขา่ยวถิพีุทธ (กคพ.) 

ประธานโครงการพฒันาโครงงานคุณธรรมเฉลมิพระเกยีรต ิพุทธชยนัตเีฉลมิราชฯ 
 

 

เวบไซตแ์ละเฟซบุค๊อย่างเป็นทางการ Official Moral Project related sites and facebooks 

ส านกัพฒันานวตักรรมการจดัการศกึษา ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร http://inno.obec.go.th/  
facebook: โครงงานคุณธรรมเฉลมิพระเกยีรต ิ"เยาวชนไทย ท าด ีถวายในหลวง" http://www.facebook.com/moralprojectpage, http://www.moralproject.net 
facebook: กคพ. กลุ่มกลัยาณมติรเพื่อเครอืขา่ยวถิพีุทธ http://www.facebook.com/moralproject 
website: พระธรรมวทิยากร ฝา่ยบรกิารฝึกอบรม ส่วนธรรมนิเทศ มจร. http:// www.kaiwaisai.com 
website: โครงการโรงเรยีนวถิพีุทธ โดย สพฐ. และ มจร. http://www.vitheebuddha.com 
website: ส านกังานเครอืข่ายองคก์รงดเหลา้ (สคล.) กบักจิกรรมพุทธชยนัตเีฉลมิราช http://2600-84.stopdrink.com/ 
facebook: พุทธชยนัต ีBuddha Jayanti http://www.facebook.com/BuddhaJayanti 
 

http://inno.obec.go.th/home/
http://www.facebook.com/moralprojectpage
http://www.moralproject.net/
http://www.facebook.com/moralproject
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