
ภมูภิาค
ตัวแทนสพท. ในจังหวดัตอ่ไปนี ้
ทมีละ 4 คน ( คร ู1 / นักเรยีน 3)
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สพป.เจา้ภาพ ผูป้ระสานงาน สพท.

72 20 14 ชลบรุ ี2 ศน.นันทกาญจน ์อัศพงศธ์นัชเดช

08 9544 4991

68 20 14 นนทบรุ ี2 ศน.สภุาวด ี สจุรติ

08 9891 3168

224 20 14 หนองบัวล าภ ู1 ศน.ภัทนาพร เหลา่คนคา้

08 3147 8174

220 20 14 มหาสารคาม 1 ศน. วรทพิ  จันทรา

08 4733 1744

144 20 14 กระบี่ ศน.ธนพร  จนิวรรณ

08 1956 7427

80 20 14 กาญจนบรุ ี2 ศน.สภุาพ  จัดละ

08 1378 9718

124 20 14 นครสวรรค ์3 ศน.วนัเพ็ญ  ศริคิง

08 9270 7940

108 20 14 พะเยา 1 ศน.สมเกยีรต ิออ้ยหวาน

08 9950 6617

รวม

ตารางการจัดคา่ยพัฒนาโครงงานคณุธรรม เยาวชนไทยท าด ีถวายในหลวง  ปีที ่7  ปีการศกึษา 2555 8 คา่ย 8 ภมูภิาค  183  สพป.  42  สพม.

1. ตะวนัออก ปราจนีบรุ/ีนครนายก/สระแกว้/ฉะเชงิเทรา/
ชลบรุ/ีจันทบรุ/ีตราด/ระยอง/สพม.7,17,18

7-10 พ.ย.55 ส านักปฏบิัตธิรรมเจยีรบรูเศรษฐ์
จ.ชลบรุ ีพระอดุร กตฺิตสิโุภ 

089 525 9280 106

102

3. อสีานตอนบน หนองบัวล าภ/ูอบุลราชธาน/ีอดุรธานสีกลนคร/บงึ
กาฬ/เลย/หนองคาย/ศรสีะเกษ/ยโสธร/
นครพนม/มกุดาหาร/อ านาจเจรญิ/

สพม.19,20,21,22,23,28,29

21-24 พ.ย.55 วดัสวา่งอารมณ์ จ.หนองบัวล าภู
พระครปูรยิัตกิจิสนุทร 

0810501821

2. กลาง กรงุเทพมหานคร/นนทบรุ/ีสมทุรปราการ/
ปทมุธาน/ีพระนครศรอียธุยา/อา่งทอง/สระบรุ/ี

สพม.1,2,3,4,6

14-17 พ.ย.55 วดัคลองขวาง จ.นนทบรุ ี
พระครโูสภติธรรมวสิทุธิ ์

081 988 9590

254

5. ใต ้ กระบี/่นครศรธีรรมราช/ภเูก็ต/ตรัง/พังงาระนอง/

ชมุพร/สรุาษฏรธ์าน/ีสงขลา/พัทลงุ/สตลู/

ปัตตาน/ียะลา/นราธวิาส/

สพม.11,12,13,14,15,16

6-9 ธ.ค.55 วดัแกว้โกรวาราม จ.กระบี ่
พระปลัดบญุเลศิ  ธมฺมรกฺโข 

081 892 6027

258

4. อสีานตอนลา่ง มหาสารคาม/ขอนแกน่/กาฬสนิธุ/์รอ้ยเอ็ด/

นครราชสมีา/สรุนิทร/์ชยัภมู/ิบรุรัีมย/์

สพม.24,25,26,27,30,31,32,33

28 พ.ย.-1 ธ.ค.55 วดัสวา่งวาร ีจ.มหาสารคาม 
พระมหาณัฐวฒัน ์ ขนฺตธิโร 

081 287 0494

114

7. เหนอืตอนลา่ง นครสวรรค/์ก าแพงเพชร/พจิติร/เพชรบรูณ์/

ลพบรุ/ีสงิหบ์รุ/ีชยันาท/อทัุยธาน/ีพษิณุโลก/

สโุขทัย/อตุรดติถ/์ตาก/

สพม.5,38,39,40,41,42

19 - 22 ธ.ค.55 วดัหนองดกุ จ.นครสวรรค ์
พระครนูวิฐิกติตวิรรณ 

084 573 6824

178

6. ตะวนัตก กาญจนบรุ/ีนครปฐม/สพุรรณบรุ/ีสมทุรสาคร/
ราชบรุ/ีเพชรบรุ/ีสมทุรสงคราม/ประจวบครีขีันธ/์

สพม.8,9,10

12 -15 ธ.ค.55 วดัตะคร ้าเอน จ.กาญจนบรุ ี 
พระครวูสิาลกาญจนกจิ 

034 562 356

142

1312

หมายเหต ุ ผูเ้ขา้รว่มคา่ย คอื ตัวแทนมัธยมโครงงานคณุธรรมเฉลมิพระเกยีรต ิ"เยาวชนไทย ท าด ีถวายในหลวง"  สพป. และสพม. ละ 1 โครงงาน ยกเวน้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื (อสีาน) ให ้
โครงงานทีเ่ป็นตัวแทนของเขตพืน้ที ่ประกวดมลูนธิเิปรมฯ สพป.ละ1โครงงาน, สพม.(ม.ตน้) 1 โครงงาน, ทัง้นี ้สพม. (ม.ปลาย) ตามจ านวนทีเ่ขา้ประกวด ณ มลูนธิเิปรมฯ 
ดังนี ้สพม. 19 = 3, 20=2, 21=3, 22=3, 23=2, 24=2, 25=2, 26=2, 27=2, 28=3, 29=3, 30=2, 31=2, 32=2, 33=2

158

8. เหนอืตอนบน พะเยา/น่าน/แพร/่เชยีงราย/เชยีงใหม ่/
แมฮ่อ่งสอน/ล าพนู/ล าปาง/สพม.34,35,36,37

26-29 ธ.ค. 55 วดัป่าฝาง จ.พะเยา 
พระครสูวุรรโณภาส 

081 882 2613


