
ประกาศ 

 ตามที่ ส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง กลุ่มกัลยาณมิตรเพ่ือเครือข่ายวิถีพุทธ และส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ 

ความดีที่อยากท า ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” ตามหลักการศึกษาของ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า 

กรมพระยาวชิรญาณวโรรส นั้น มีนักเรียนที่สนใจส่งร่างโครงงาน รวมทั้งสิ้น 281 โครงงาน ซึ่งคณะกรรมการได้

ด าเนินการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีโครงงานที่ที่เสนอประเด็นเกี่ยวข้องกับการเรียนและการสอบธรรมศึกษา 

จ านวน 190 โครงงาน ดังนี้ 

 สพท. โรงเรียน โครงงาน 

1 สพป.กรุงเทพมหานคร 
พระยาประเสริฐสุนทราศรัย 
(กระจ่าง สิงหเสนีย์) 

ลูกพระยาท าดีมีน้ าใจ ห่วงใยสังคม 

2 สพป.กรุงเทพมหานคร 
พระยาประเสริฐสุนทราศรัย 
(กระจ่าง สิงหเสนีย์) 

ลูกพระยาสร้างวินัย ใส่ใจคุณธรรม 

3 สพป.กรุงเทพมหานคร วัดประยุรวงศาวาส ธรรมะ สุดหรรษา 

4 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านทัพพระยา พ่ีอาสาสอนน้องอ่านเขียนพุทธสุภาษิต 

5 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 คุรุสภา วันส าคัญสร้างสรรค์กระทู้ธรรม 

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 ธรรมศึกษาพาชีวิตรุ่งเรือง 

10 สพป.ชลบุรี เขต 1 บ้านสวนอุดมวิทยา 
ปลูกจิตส านึกสู่การเรียนรู้ คู่คุณธรรม ส่งเสริมการเรียน
ธรรมศึกษา 

11 สพป.ชลบุรี เขต 1 วัดราษฎร์ศรัทธา เยาวชนไทย ใส่ใจธรรม 

12 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 บ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บ ารุง) คุณธรรม น าปัญญา โซเชี่ยลพัฒนาแก้ปัญหาการเรียน 

13 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านนาแซะ ธรรมศึกษา พัฒนาทักษะชีวิต 

14 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี บ.ม.ก. สร้างคนรุ่นใหม่หัวใจติดศีลธรรม 

15 สพป.ชุมพร เขต 1 วัดดอนทรายแก้ว ดอนทรายก้าวไกล ใส่ใจธรรมะ 

16 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมชนวัดขันเงิน พุทธสุภาษิต พิชิตการแก้ปัญหากระทู้ธรรม 

17 สพป.ชุมพร เขต 2 บ้านแก่งกะทั่ง สานสายใย ด้วยใจกตัญญู 

18 สพป.ชุมพร เขต 2 บ้านเขาทะลุ คุณธรรมน าการเรียน 

19 สพป.ชุมพร เขต 2 บ้านเขาวงกรด คุณธรรมน าชีวิต สร้างจิตแจ่มใส 

20 สพป.ชุมพร เขต 2 วัดเทพนิมิตวนาราม 
ตั้งใจใฝ่ศึกษา มาซิมา เรียนธรรมกัน ธรรมะนั้นส าคัญ 
ร่วมใจกัน เรียนธรรมเอย 



 สพท. โรงเรียน โครงงาน 

21 สพป.ชุมพร เขต 2 วัดแหลมปอ 
ระเบิดธรรมจากภายใน สถาบันรักษาไว้  
ลดพิษภัยในสังคม 

22 สพป.เชียงราย เขต 3 บ้านสันมะนะ บันทึกความดี 

23 สพป.เชียงราย เขต 4 เวียงเทิง (เทิงท านุประชา) ต้นกล้าความดี ตามวิถีรอยพ่อ สู่ความพอเพียง 

24 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 วัดสวนดอก ธรรมศึกษาพัฒนาทักษะชีวิต 

25 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านสันทรายคองน้อย 
พุทธทายาทน้อยช่วยคิด พิชิตการเรียนและการสอบ
ธรรมศึกษา 

26 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 บ้านวังกอง ภาวนา ทางมาแห่งความส าเร็จ 

27 สพป.ตรัง เขต 2 บ้านวังล า ห้องเรียนสงบ 

28 สพป.นครปฐม เขต 2 
วัดสว่างอารมณ์  
(สีมารัตน์วิทยา 2) 

พ่ีชวนน้องเข้าวัดปฏิบัติธรรม น้อมน าค าสอนของพ่อ 

29 สพป.นครพนม เขต 2 ราษฎร์สามัคคี สร้างสรรค์คุณธรรม น้อมน ามารยาทงาม 

30 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านขนายดี (ประชารัฐบ ารุง) ลดพฤติกรรมเสี่ยง เลี่ยงอบายมุข ทุกคนมีจิตอาสา 

31 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านดอนขวาง คุณธรรมส่งเสริมการเรียนลาการสอบธรรมศึกษา 

32 สพป.นครราชสีมา เขต 1 เมืองนครราชสีมา อิทธิบาท 4 น าชีวิตวินัยการส่งงาน 

33 สพป.นครราชสีมา เขต 4 นิคมสร้างตนเองล าตะคอง 4 สุภาษิตกระทู้ธรรม พ่ีน า น้องอ่าน 

34 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านเขาวง สวดมนต์ นั่งสมาธิเสริมปัญญา พัฒนาสู่ธรรมศึกษา 

35 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านนากลาง 
เหรียญโปรยทานจากถุงนม เป็นสะพานบุญหนุนน า
ชุมชน พัฒนาคนมีคุณธรรม 

36 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านหนองหญ้าขาว ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 

37 สพป.นครราชสีมา เขต 5 บ้านส านักตะคร้อ เรียนรู้กระทู้ธรรม 

38 สพป.นครราชสีมา เขต 6 บ้านดอนใหญ่ นิทานคุณธรรม น้อมน าค าสอน สู่เด็กดีศรีดอนใหญ่ 

39 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 บ้านบางนกวัก สว่างธรรม สว่างใจ 

40 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 วัดประดิษฐาราม 
คุณธรรมการท าดีเชิงรุกพร้อมกับการเรียนรู้ชีวิตด้วย
เศรษฐกิจพอเพียง 

41 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 บ้านสามัคคีธรรม พ่ีช่วยน้อง 

42 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านศรีไกรลาศ พุทธศาสนสุภาษิตจิตอาสา 

43 สพป.นนทบุรี เขต 2 วัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) ธรรมะน าใจ เด็กไทยรู้ธรรม 

44 สพป.น่าน เขต 1 ราชานุบาล คุณธรรมน าวิชาการ 

45 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บ้านทะเมนชัย ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสู่การพัฒนาผู้เรียน 

46 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์) ปิ่นโตเข้าถึงธรรม 

47 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 วัดล าดวน พ่ีช่วยน้องเรียนธรรมะ 



 สพท. โรงเรียน โครงงาน 
48 สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านนาเกตุ สอนธรรมศึกษา ตรี โท เอก 

49 สพป.ปัตตานี เขต 2 วัดมะกรูด ห้องเรียนน่าอยู่ หนูสุขใจ ธรรมศึกษาน าให้ฝักใฝ่ความดี 

50 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ชลประทานอนุเคราะห์ 
สร้างสมาธิ เสริมปัญญา เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอบ
ธรรมศึกษา 

51 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วัดโคกกรวด "ไตรราษฎร์บ ารุง" พุทธศาสนสุภาษิต ข้อคิด วันละประโยค 

52 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วัดหนองไม้ซุง ทางธรรม น าชีวิต 

53 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 สอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) นั่งสมาธิสวดมนต์ วิถีพุทธ วิถีไทย 

54 สพป.พะเยา เขต 2 บ้านปางถ้ า เยาวชนวัยใส ใฝ่ใจธรรมะศึกษา 

55 สพป.พะเยา เขต 2 บ้านแวนโค้ง ธรรมะสอนใจ เด็กไทยท าดี 

56 สพป.พัทลุง เขต 2 วัดท่าควาย ชวนน้องท าดี ตามวิถีชาวพุทธ 

57 สพป.พัทลุง เขต 2 
วัดบ้านแหลมกรวด (อิทร
ประดิษฐ์) 

สืบสานปณิธาน ส่งเสริมธรรมศึกษา  
พัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 

58 สพป.พิจิตร เขต 1 บ้านไผ่ใหญ่ นักเรียนไม่ส่งการบ้าน 

59 สพป.พิจิตร เขต 2 บ้านน้อย "ปรึกอุทิศ" จิตอาสาพ่ีสอนน้อง เตรียมพร้อมสอบธรรมศึกษา 

60 สพป.พิจิตร เขต 2 วัดวังหว้า ธรรมศึกษาตรี เพ่ิมคนดีแก่สังคม 

61 สพป.พิจิตร เขต 2 
อนุบาลอ าเภอบางมูลนาก  
(วัดห้วยเขน) 

โรงเรียนพระสอนศีล 

62 สพป.พิษณุโลก เขต 1 บ้านหัววังกร่าง หนูน้อยหัวใจใฝ่ธรรม น าชีวิตพิชิตเป้าหมาย 

63 สพป.เพชรบุรี เขต 1 วัดโพธิ์ (ชื่นศรีพดุง) 
ธรรมศึกษา พัฒนาความคิด มาเรียนรู้กันสักนิดเพ่ือ 
ความเข้าใจ 

64 สพป.มหาสารคาม เขต 2 บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 
ยุวชนรุ่นใหม่ใส่ใจการเรียนและการสอบธรรมศึกษา
มุ่งม่ันสู่การพัฒนาพฤติกรรม 

65 สพป.มหาสารคาม เขต 3 บ้านขามเปี้ย ปันสื่อคุณธรรมสร้างสรรค์ บนสื่อสังคมออนไลน์ 

66 สพป.ยโสธร เขต 1 บ้านดงเจริญ ฝึกสมาธิสร้างสติสู่การเรียนรู้ 

67 สพป.ยโสธร เขต 1 บ้านผิผ่วน บรรยายธรรม 

68 สพป.ยโสธร เขต 2 ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง คิดดีพลังดี สร้างนิสัยดี ชีวีมีสุข 

69 สพป.ยโสธร เขต 2 อนุบาลเลิงนกทา ธรรมศึกษา ด้วยนิทานเล่มเล็ก 

70 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 บ้านค้อกุดจอก จิตอาสาพาน้องท่องส่องธรรมะ 

71 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า วัยสวย ชวีิตใส ด้วยใจ ใฝ่เรียนรู้ธรรมศึกษา 

72 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เมืองธวัชบุรี ส่งเสริมความรู้ น าสู่การสอบธรรมศึกษา 

73 สพป.ระยอง เขต 1 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3 "ภาษาธรรม ล าน าชีวิต" 

74 สพป.ระยอง เขต 1 วัดปทุมาวาส ศาสนพิธี วิถีชาวพุทธ 



 สพท. โรงเรียน โครงงาน 
75 สพป.ราชบุรี เขต 1 บ้านทุ่งแฝก เรียนธรรมะกับพระอาจารย์หนู 

76 สพป.ราชบุรี เขต 1 
วัดดอนตะโก  
(วังประชารัฐอุปถัมภ์) 

ธรรมศึกษาพัฒนาสังคม 

77 สพป.ล าปาง เขต 2 ชุมชนบ้านทุ่ง พุทธสุภาษิต 

78 สพป.ล าปาง เขต 3 แจ้คอนวิทยา พลังคนรุ่นใหม่ ใฝ่ใจรู้ชอบ ร่วมสอบธรรมศึกษา 

79 สพป.ล าพูน เขต 1 บ้านห้วยส้ม คุณธรรมขั้นต้น ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 

80 สพป.ล าพูน เขต 2 บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ เด็กธรรม น าไทย เยาวชนผู้น ารุ่นใหม่ ใส่ใจธรรมศึกษา 

81 สพป.เลย เขต 3 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง พุทธตาโขนจิตอาสา ยกระดับการศึกษาคู่คุณธรรม 

82 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 บ้านเอกสร้างเรือง เด็กดีด้วยสมาธิ เราท าดีด้วยหัวใจ 

83 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 บ้านภูมิศาลา ภูมิธรรมน าคิด 

84 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 บ้านหนองพัง ธรรมศึกษา พัฒนาผู้เรียน 

85 สพป.สกลนคร เขต 1 บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บ ารุง) ปรับเปลี่ยนแนวคิด เนรมิตนิสัย 

86 สพป.สกลนคร เขต 3 บ้านโพนสวาง คุณธรรมน าชีวิต 

87 สพป.สงขลา เขต 2 บ้านบางเหรียง คัดไทย ใส่ใจกระทู้ธรรม 

88 สพป.สงขลา เขต 3 บ้านควนเสม็ด Morality Challenge ศีลและธรรม 5 เราท้าให้ท า 

89 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 วัดบางฝ้าย กระทู้ธรรม น าปัญญา สร้างจิตอาสา สู่สังคมดี 

90 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 
วัดปุณหังสนาวาส  
(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) 

การพัฒนาการเขียนกระทู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะการแต่ง
เรื่องจากพุทธศาสนสุภาษิต 

91 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 วัดบางพลีใหญ่ใน เด็กไทยเมืองพุทธ ไม่หยุดศึกษาธรรม 

92 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 วัดราษฎรบูรณะ ศีล 5 ท้าท า 

93 สพป.สมุทรสาคร วัดบ้านไร่ (ประชานุกูล) ธรรมมะสร้างสุข 

94 สพป.สมุทรสาคร วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม เด็กไทยใกล้ธรรมะ 

95 สพป.สมุทรสาคร วัดหนองบัว ความดีที่หนูท า 

96 สพป.สมุทรสาคร วัดเกตุมดีศรีวราราม คุณธรรมสานรัก 

97 สพป.สระแก้ว เขต 1 บ้านเขาเลื่อม 4 กิจกรรม น าความรู้ สู่ธรรมศึกษา 

98 สพป.สระบุรี เขต 1 วัดป๊อกแป๊ก พุทธสุภาษิต สร้างชีวิตให้สดใส 

99 สพป.สิงห์บุรี วัดถอนสมอ คุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีท่ีอยากท า 

100 สพป.สุโขทัย เขต 1 บ้านขุนนาวัง การบริหารจิต เจริญปัญญา พัฒนานิสัย 

101 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 วัดสวนแตง สวนแตงตั้งใจเรียนฝึกอ่านเขียนกระทู้ธรรม 

102 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 วัดคณฑี สร้างสรรค์พลังบวก 

103 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 วัดหนองเปาะ ร่วมใจสานต่อพระธรรมศึกษา 

104 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 บ้านแหลมหอย ท าดีเพ่ือพ่อ สานต่อเพ่ือแม่ มอบแด่คุณครู 



 สพท. โรงเรียน โครงงาน 
105 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 บ้านโหลกหล า คุณธรรมน าปัญญา การศึกษาน าชีวิต 

106 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 บ้านสี่แยกสามัคคี เด็กดีวิถีพุทธ 

107 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 สามัคคีอนุสรณ์ ธรรมศึกษา น าพาความสุข 

108 สพป.สุรินทร์ เขต 1 บ้านสวายไตรภูมิ 
อรหันต์สี่ด่าน ผ่านการฝึกและพัฒนาจิตด้วยธรรม 
กิจกรรมตามหลัก (ฆราวาสธรรม 4) 

109 สพป.หนองคาย เขต 1 อนุบาลศรีเชียงใหม่ ธรรมศึกษา เปลี่ยนชีวิต 

110 สพป.อ่างทอง พวงทองอุปถัมภ์ สมาธิเจริญปัญญาเพ่ือการศึกษา 

111 สพป.อ่างทอง วัดทองเลื่อน ธรรมะ 5 นาทีพัฒนาจิตใจ 

112 สพป.อุดรธานี เขต 2 บ้านโนนแสวง แสงธรรมส่องใจ ใส่ใจวัฒนธรรมใช้ชีวิตแบบพอเพียง 

113 สพป.อุดรธานี เขต 4 ดอนตาลดงบังวิทยา ธรรมศึกษา พาชีวิตสุขสันต์ 

114 สพป.อุดรธานี เขต 4 โนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา 
รู้พุทธศาสนสุภาษิต คิดวิเคราะห์ความหมาย น าไปใช้ใน
ชีวิตจริง 

115 สพป.อุดรธานี เขต 4 บ้านใหม่ โครงงานธรรมศึกษาในโรงเรียน 

116 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 บ้านตาดโตนแก้งกกก่อ กระทู้ธรรมสอนน้อง 

117 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ชุมชนห้วยไผ่ ยุวธรรม-น าปัญญา 

118 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 บ้านค าบอน ธรรมพัฒนาจิต 

119 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 บ้านหนองแปน เกมบันไดงู สู่ธรรมะ 

120 สพม. เขต 5 ดงตาลวิทยา คุณธรรมน าใจเด็กไทยพัฒนา 

121 สพม. เขต 8 ทองผาภูมิวิทยา ภาษาสานชุมชน 

122 สพม. เขต 8 ท่ามะกาวิทยาคม การเรียน-การสอบ ธรรมศึกษาง่ายนิดเดียว 

123 สพม. เขต 8 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ โพธิ์ธรรมน าความรู้ พัฒนากระทู้ธรรมน าปัญญา 

124 สพม. เขต 8 โสภณศิริราษฎร์ บอกรักด้วยธรรมะ 

125 สพม. เขต 8 หนองปลาหมอวิทยาคม โครงงานพ่ีสอนน้องพิชิตกระทู้ธรรม 

126 สพม. เขต 9 คงทองวิทยา สวดมนต์ไหว้พระธรรมะน าชีวิต 

127 สพม. เขต 9 บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 กระจกเปื้อนฝุ่น 

128 สพม. เขต 9 เพ่ิมวิทยา สภาร่วมใจ สรรค์สร้างคุณธรรม 

129 สพม. เขต 9 มัธยมฐานบินก าแพงแสน อาสาสอนธรรม 

130 สพม. เขต 9 
รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ
ศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 

ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา 

131 สพม. เขต 9 วัดไร่ขิงวิทยา ธรรมสร้างคน (The human drama) 

132 สพม. เขต 9 วัดไร่ขิงวิทยา 
ว.ข.วัยใส หัวใจใฝ่ธรรม 
(Teenager Wrk. With Dharma) 



 สพท. โรงเรียน โครงงาน 
133 สพม. เขต 10 ชัยเกษมวิทยา ช.ษ. มีปัญญา รู้คุณค่าธรรมศึกษา 

134 สพม. เขต 10 เมธีชุณหะวัณวิทยาลัย คุณค่าแห่งธรรม คุณค่าแห่งชีวิต 

135 สพม. เขต 10 สมุทรสาครวิทยาลัย 
มาเรียน มาสอบธรรมศึกษา พัฒนาความคิด  
สู่ชีวิตที่เข้าใจตนเอง 

136 สพม. เขต 11 บ้านนาสาร เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจธรรมะ 

137 สพม. เขต 12 พระพรหมพิทยานุสรณ์ พ่ีช่วยน้อง เพ่ือนช่วยเพื่อนเรียนรู้ภาษาธรรม 

138 สพม. เขต 13 ตรังรังสฤษฎ์ การสร้างวินัย ด้วยยุวสมาธิ 

139 สพม. เขต 13 สวัสดิ์รัตนาภิมุข ธรรมสร้างสุข 

140 สพม. เขต 14 ภูเก็ตวิทยาลัย ลูกชฎาศึกษาธรรม ธรรมศึกษา 

141 สพม. เขต 17 
เขาสมิงวิทยาคม  
"จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์" 

ถ่ายทอดคุณธรรมสู่เยาวชนรุ่นใหม่ 

142 สพม. เขต 18 พานทอง จิตอาสาท าดี ส่งเสริมการเรียนและสอบธรรมศึกษา 

143 สพม. เขต 19 ศรีสองรักษ์วิทยา 
ต้นกล้าดีศรีสองรักษ์ น้อมน าค าสอนหลวงพ่อมหาพันธ์ 
สรรค์สร้างความดี 

144 สพม. เขต 21 โซ่พิสัยพิทยาคม ธรรมะเสียงตามสาย 

145 สพม. เขต 21 น้ าสวยวิทยา 
น้อมน าหลักธรรม "ผู้วางรากฐานการเรียนธรรมศึกษา" 
สู่สันติภาพโลก 

146 สพม. เขต 21 พระธาตุบังพวนวิทยา เด็กธรรม น าไทย ใฝ่ธรรมะ 

147 สพม. เขต 21 สังคมวิทยา สุภาษิตน่ารู้ควบคู่คุณธรรม 

148 สพม. เขต 21 หินโงมพิทยาคม 
หินโงมพิทย์ใช้หลักธรรมน าจิตปรับพื้นฐานชีวิตด้วย
ธรรมศึกษา 

149 สพม. เขต 22 นวมินทร์ราชูทิศ อีสาน ต้นกล้าพันธุ์ใหม่ ใฝ่รู้ ใฝ่ดี ร่วมพลังท าดี 

150 สพม. เขต 22 บ้านแพงพิทยาคม สืบฮอยบุญ หนุนฮอยธรรม 

151 สพม. เขต 22 บ้านแพงพิทยาคม 
จิตอาสาพ่ีสอนน้องส่งเสริมการเรียน เพียรสอบธรรมะ 
ผ่านกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ 

152 สพม. เขต 22 ปลาปากวิทยา เยาวชนไทย ส่งเสริมธรรม ค้ าจุนศาสนา 

153 สพม. เขต 22 
วัดบึงเหล็ก  
ในพระบรมราชานุเคราะห์ 

เด็กวัดจิตอาสา ส่งเสริมธรรมศึกษา  
แก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยง 

154 สพม. เขต 22 แวงใหญ่พิทยาสรรค์ ธรรมะ พระท่านสอน พึงสังวร น้อมใส่ใจ 

155 สพม. เขต 22 แวงใหญ่พิทยาสรรค์ บวร บ าบัด 

156 สพม. เขต 22 หนองแวงวิทยาคม 
อย่าเป็นคนสุมักได้ ให้มีคุณธรรมและเทคโนโลยีเป็น
ความรู้ สู่ชีวิตจริงที่ยั่งยืน 



 สพท. โรงเรียน โครงงาน 

157 สพม. เขต 23 ธาตุนารายณ์วิทยา 
ฝึกเป็น เห็นความจริง  
(Right Practicing to see the Truth) 

158 สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ตุ้มโฮม ฮ้อยใจ สู่ผู้สูงวัยจากหัวใจความกตัญญู 

159 สพม. เขต 25 กุดขอนแก่นวิทยาคม เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจหลักธรรมก้าวน าเทคโนโลยี 

160 สพม. เขต 25 แก่นนครวิทยาลัย สอนน้องสู่ธรรม น้อมน าวิถีพุทธ 

161 สพม. เขต 25 ชุมแพพิทยาคม โมบายโมเดิลสานสายใยพอเพียง 

162 สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ธรรมศึกษา พัฒนาคุณธรรม น าสังคมให้สงบสุข 

163 สพม. เขต 28 ขุขันธ์ วัยรุ่นยุคใหม่หัวใจมีธรรม 

164 สพม. เขต 28 ปรางค์กู่ ธรรมศึกษา พาใจคนพ้นวิบัติ 

165 สพม. เขต 29 โนนกุงวิทยาคม 
ดนตรีสอนธรรม ธรรมชาติบ าบัดจิต 
(Music Teaching Homeopathy) 

166 สพม. เขต 29 ปทุมพิทยาคม ธรรมะ IDOL 

167 สพม. เขต 31 บุญวัฒนา คลินิกเรียงความกระทู้ธรรม พิชิตการสอบธรรมศึกษา 

168 สพม. เขต 31 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ชวนน้องสอบธรรมศึกษา 

169 สพม. เขต 31 ปักธงชัยประชานิมรมิตร คุณธรรมเพลินคิด พิชิตสนามหลวง 

170 สพม. เขต 31 เมืองพลับพลาพิทยาคม คลินิกธรรม 

171 สพม. เขต 33 โคกตะเคียนวิทยา 
ปลูกฝังจิตอาสา พัฒนาคุณธรรม น าสู่ชีวิต  
พิชิตสอบธรรมศึกษา 

172 สพม. เขต 33 ตานีวิทยา วินัยที่มีค่ากับกาลเวลาของชีวิต 

173 สพม. เขต 33 พนาสนวิทยา ชาวเขียวชมพูสร้างคุณธรรม สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุข 

174 สพม. เขต 33 เมืองบัววิทยา ใฝ่รู้ ใฝ่ธรรม 

175 สพม. เขต 33 สิรินธร พ่ีชวนน้องท่องธรรมะ 

176 สพม. เขต 34 ดอยเต่าวิทยาคม สวดมนต์เป็นยาทา ภาวนาเปน็ยาใจ 

177 สพม. เขต 34 ฝางชนูปถัมภ์ คุณธรรมก้าวไกล ด้วยหัวใจน าเงินชมพู 

178 สพม. เขต 34 
มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิม 
พระเกียรติ 

เด็กดอยร้อยสายใย เพ่ิมแรงใจ พัฒนาธรรม 

179 สพม. เขต 34 สะเมิงพิทยาคม You Can Do It พิชิตธรรมศึกษา 

180 สพม. เขต 34 หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ แดง-ขาว รวมใจใฝ่เรียนรู้ธรรม 

181 สพม. เขต 35 สบปราบพิทยาคม ธรรมจารี นักเรียนประพฤติดี ด้วยกาย วาจา ใจ 

182 สพม. เขต 36 เชียงค าวิทยาคม หมู ๆ สู้กระทู้ธรรม 

183 สพม. เขต 38 กงไกรลาศวิทยา สอนเสริมเพ่ิมหลักธรรม 

184 สพม. เขต 38 ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สานสัมพันธ์ กนร. สู่การสอบธรรมศึกษา 



 สพท. โรงเรียน โครงงาน 
185 สพม. เขต 38 ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กนร.สู่การสอบธรรมศึกษา 

186 สพม. เขต 38 ขุนไกรพิทยาคม วิถีนักธรรมน าขุนไกรฯ 

187 สพม. เขต 38 ศรีส าโรงชนูปถัมภ์ ไตรสิกขาพัฒนานิสัย ใส่ใจรักการเรียน 

188 สพม. เขต 41 โค้งไผ่วิทยา เยาวชนสร้างสรรค์ สานคุณธรรมวันธรรมสวนะ 

189 สพม. เขต 41 พิบูลธรรมเวทวิทยา พุทธธรรม น าชีวิต 

190 สพม. เขต 41 สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม นิ่งคิด มิตรปัญญา 

    

    
 

 ทั้งนี้ ให้ทุกกลุ่มโครงงานคุณธรรม ได้ด าเนินการ ตลอดจนปรับปรุง แก้ไข ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย    

ขออนุโมทนา ทุกท่านที่มีส่วนส่งเสริมโครงงานคุณธรรม  ณ โอกาสนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และอ านาจ

แห่งบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันบ าเพ็ญมานี้ จงมารวมกันเป็นตบะเดชะ เป็นพลวปัจจัยที่ดีมี

คุณูปการต่อท่านทั้งหลายให้สามารถข้ามพ้นอุปสรรคทั้งปวงไปสู่ความส าเร็จ โดยสวัสดี  มีความสุขความเจริญงอก

งามรุ่งเรืองในพระสัทธรรมยิ่งขึ้นสืบไปเทอญฯ 

 

 ขอเจริญพร 

 
 (พระวชิระ สุปภาโส) 
 รองประธาน กคพ. 
 ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธาน กคพ. 
 

        
 

***หมายเหตุ 

1. โครงงานคุณธรรมที่ผ่านการคัดเลือก ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการด าเนินโครงงานคุณธรรม และอ่านค าชี้แจงได้

ที่ www.vitheebuddha.com  

2. ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ นางสาวจารุวรรณ กาบซ้อน  โทร. 064 591 1222 

 

 


