ประกาศบัญชีรายชื่อผลงาน (คลิปวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ หัวข้อ “พลเมืองวิถีใหม่”)
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
๑. พื้นที่รับผิดชอบการประกวดของศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมือง ที่ ๑
สังกัด
ที่
สภานักเรียนโรงเรียน
จังหวัด
(สพม./สพป.)
1 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
สพม.
กรุงเทพมหานคร
2 โรงเรียนเทพมงคลรังษี
สพม.
กาญจนบุรี
๓ โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม
สพป.
กาญจนบุรี
๔ โรงเรยนบ้านกระทุ่มล้ม
สพป.
นครปฐม
๕ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
สพม.
นครปฐม
๖ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
สพป.
นนทบุรี
๗ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
สพม.
ปทุมธานี
๘ โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ
สพป.
ปทุมธานี
๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
สพป.
พระนครศรีอยุธยา
1๐ โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
สพม.
พระนครศรีอยุธยา
1๑ โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
สพม.
สมุทรปราการ
1๒
1๓
1๔
1๕
1๖

โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
โรงเรียนวัดหนองผักนาก
โรงเรียนวัดบ้านป่า
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”

สพป.
สพม.
สพม.
สพป.
สพม.

สมุทรปราการ
สมุทรสาคร
สุพรรณบุรี
อ่างทอง
อ่างทอง

ชื่อผลงาน
Democ Boost it up!
เราไม่เท่ากันแต่เราเท่าเทียม
รามัญ ผู้ภักดี
4 ส สร้างสุข
กล้าตัดโกง
How to be the best citizen
New way no wrong เลือกทางใหม่ที่ไม่ผิด
คาถามที่มีคาตอบ
จุดเริ่มต้น (start)
๑๐ เท่ากับ ๑
โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์
พลเมืองวิถีใหม่ การเลือกตั้งสภานักเรียนในระบอบประชาธิปไตย
พลเมืองวิถีใหม่
สวรรค์ประทานพร
รับผิดชอบ ร่วมใจ สังคมไทยจะยั่งยืน
ประชาธิปไตยในโรงเรียน
เคารพรับฟังก่อตั้งประชาธิปไตย

-๒๒. พื้นที่รับผิดชอบการประกวดของศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมือง ที่ ๒
สังกัด
ที่
สภานักเรียนโรงเรียน
จังหวัด
(สพม./สพป.)
๑ โรงเรียนศรียานุสรณ์
สพม.
จันทบุรี
๒ โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.
จันทบุรี
๓ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
สพม.
ฉะเชิงเทรา
๔ โรงเรียนวัดประตูน้าท่าไข่
สพป.
ฉะเชิงเทรา
๕ โรงเรียนบางละมุง
สพม.
ชลบุรี
๖ โรงเรียนวัดดอนด้ารงธรรม
สพป.
ชลบุรี
๗ โรงเรียนบ้านคลองประทุน
สพป.
ตราด
๘ โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร
สพม.
ตราด
๙ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร
สพม.
นครนายก
๑๐ โรงเรียนวัดดอนยอ
สพป.
นครนายก
๑๑ โรงเรียนชิตใจชื่น
สพม.
ปราจีนบุรี
๑๒ โรงเรียนวัดระเบาะไผ่
สพป.
ปราจีนบุรี
๑๓ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕
สพป.
ระยอง
๑๔ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
สพม.
ระยอง
๑๕ โรงเรียนทัพราชวิทยา
สพม.
สระแก้ว
๑๖ โรงเรียนบ้านทัพหลวง
สพป.
สระแก้ว
๑๗ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
สพม.
สระบุรี
๑๘ โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์)
สพป.
สระบุรี

ชื่อผลงาน
พลเมืองวิถีใหม่กับพวกเราชาวศรียานุสรณ์
ค่านิยมที่ดี
เสียงที่มีความหมาย
พลเมืองประตูน้า
พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
พลเมืองวิถีใหม่
แหม่เนาะ
แตกต่าง ไม่แตกแยก
พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย
One Day Trip(ธิป)ไตย
ส้านึกพลเมืองดี
ดิน
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
ประชาธิปไตย หัวใจนักแร๊พ
"ไม่พูดให้ฟัง แต่ท้าให้ดู"
คุณสมบัติของพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
สิทธิประชาธิปไตยในรัวโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
ธ.ธง

-๓๓. พื้นที่รับผิดชอบการประกวดของศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมือง ที่ ๓
สังกัด
ที่
สภานักเรียนโรงเรียน
จังหวัด
(สพม./สพป.)
๑ โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25)
สพป.
ชุมพร
๒ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
สพม.
ชุมพร
๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา (ไพรสณฑ์พิศิษฐ์)
สพป.
นครศรีธรรมราช
๔ โรงเรียนบ้านทองมงคล
สพป.
ประจวบคีรีขันธ์
๕ โรงเรียนหัวหิน
สพม.
ประจวบคีรีขันธ์
๖ โรงเรียนคงคาราม
สพม.
เพชรบุรึ
๗ โรงเรียนบ้านหนองชุมพล
สพป.
เพชรบุรี
๘ โรงเรียนกะทู้วิทยา
สพม.
ภูเก็ต
๙ โรงเรียนบ้านสะปา”มงคลวิทยา”
สพป.
ภูเก็ต
๑๐ โรงเรียนบ้านนกงาง
สพป.
ระนอง
๑๑ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
สพม.
ระนอง
๑๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 104 (บ้านทุ่งกระถิน)
สพป.
ราชบุรี
๑๓ โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง
สพม.
ราชบุรี
๑๔ โรงเรียนถาวรานุกูล
สพม.
สมุทรสงคราม
๑๕ โรงเรียนวัดลาดเป้ง
สพป.
สมุทรสงคราม
๑๖ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
สพม.
สุราษฎร์ธานี

ชื่อผลงาน
จุดเล็กๆที่เรียกว่า ประชาธิปไตย
ประชาธิปไทย
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากเกิดโควิด 19
กะเทาะเปลือกพลเมือง
L Think
พลเมืองวิถีใหม่
รู้หน้าที่ สร้างพลเมืองวิถีใหม่
โลกสองใบ
ห้องเรียนประชาธิปไตย
สร้างความดีในใจคน
โตไปไม่โกง
พลัง
Stand Point
ชีวิตที่ดี...เราเลือกได้จริงหรือ
ความสุขบนความพอเพียง
สิทธิล้นเกิน

-๔๔. พื้นที่รับผิดชอบการประกวดของศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมือง ที่ ๔
สังกัด
ที่
สภานักเรียนโรงเรียน
จังหวัด
(สพม./สพป.)
๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒
สพป.
กระบี่
๒ โรงเรียนเหนือคลองประชาบารุง
สพม.
กระบี่
๓ โรงเรียนบ้านควนปริง
สพป.
ตรัง
๔ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
สพม.
ตรัง
๕ โรงเรียนนราสิกขาลัย
สพม.
นราธิวาส
๖ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
สพป.
นราธิวาส
๗ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
สพม.
ปัตตานี
๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
สพป.
ปัตตานี
๙ โรงเรียนบ้านท่าสนุก
สพป.
พังงา
๑๐ โรงเรียนสตรีพังงา
สพม.
พังงา
๑๑ โรงเรียนตะโหมด
สพม.
พัทลุง
๑๒ โรงเรียนบ้านปากเหมือง
สพป.
พัทลุง
๑๓ โรงเรียนกาบังพิทยาคม
สพม.
ยะลา
๑๔ โรงเรียนบ้านคลองน้าใส
สพป.
ยะลา
๑๕ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
สพม.
สงขลา
๑๖ โรงเรียนบ้านเขาพระ
สพป.
สงขลา
๑๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์)
สพป.
สตูล
๑๘ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
สพม.
สตูล

ชื่อผลงาน
ศิษย์(สิทธิ์)...ของฉัน
แบบอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าค้าสอน
ชาวตรังใจกว้าง สร้างแต่ความดี ไม่ขายเสียง
ประชาธิปไตยใกล้ตัว
NS.GOOD เรียนรู้วิถีประชาธิปไตย
ของขวัญของคนท้าดี มักสวยงามเสมอ
กล้าที่จะกา กล้าที่จะใช้เสียง
เลือกตังสุจริต ไม่ซือสิทธิ์ ไม่ขายเสียง
ในวันที่ฉันต้องเลือก
ความส้าเร็จนันจะไร้ความหมาย หากไม่ได้มันมาอย่างบริสุทธิ์
จะเกิดอะไรขึนถ้าหากสังคมไทยยังคงมีการทุจริตในการเลือกตัง
อิสระใต้ “น้าพระทัย”
ปฐมบทประชาธิปไตย
พลเมืองดี วิถีใหม่ เด็กไทยใส่ใจการศึกษา
เยาวชนเข้าใจ พลเมืองวิถีใหม่ก้าวหน้า ประชาธิปไตยยั่งยืน
เขาพระประชาวิถีใหม่
พลเมือง วิถีใหม่ ไทยรัฐ ๔๐
พิมานพลเมืองวิถีใหม่

-๕๕. พื้นที่รับผิดชอบการประกวดของศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมือง ที่ ๕
สังกัด
ที่
สภานักเรียนโรงเรียน
จังหวัด
(สพม./สพป.)
๑ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
สพป.
เชียงราย
๒ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.
เชียงราย
๓ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
สพป.
เชียงใหม่
๔ โรงเรียนแม่แตง
สพม.
เชียงใหม่
๕ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม.
น่าน
๖ โรงเรียนบ้านปางถ้า
สพป.
พะเยา
๗ โรงเรียนพะเยาวิทยาคม
สพม.
พะเยา
๘ โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่
สพม.
แพร่
๙ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์
สพป.
แม่ฮ่องสอน
๑๐ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์
สพม.
แม่ฮ่องสอน
๑๑ โรงเรียนบ้านอ้อน
สพป.
ลาปาง
๑๒ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.
ลาปาง
๑๓ โรงเรียนวชิรป่าซาง
สพม.
ลาพูน
๑๔ โรงเรียนห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
สพป.
ลาพูน
๑๕ โรงเรียนบ้านวังลึก
สพป.
สุโขทัย
๑๖ โรงเรียนศรีส้าโรงชนูปถัมภ์
สพม.
สุโขทัย
๑๗ โรงเรียนบ้านวังดิน
สพป.
อุตรดิตถ์
๑๘ โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม.
อุตรดิตถ์

ชื่อผลงาน
เด็กดอยวิถีใหม่ หัวใจคุณธรรม
พืนฐานความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย
พลเมืองวิถีใหม่กับประชาธิปไตย
หากคุณไม่ใช้เสียงของคุณ
“Speak Out - But not silent”
Lool At Me Lee O
พลเมืองวิถีใหม่
Democracy ที่ดีเริ่มที่ตัวเรา
สภาโพส่าโฮ เมล็ดกล้าความดี วิถีประชาธิปไตย
ประชาธิปไตยใบตองตึง
"วิถีชุมชน #หล่มภูเขียว"
ทุกเสียงมีค่า
SCWP พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
พลเมืองวิถีใหม่ ร่วมมือร่วมใจพัฒนาประชาธิปไตย
ส่งเสริมประชาธิปไตย
เด็ก(สุโข)ไทยวิถีใหม่
วังดินร่วมสร้างส้านึก รู้รักประชาธิปไตย
ประชาธิปไตยเริ่มต้นได้แม้เพียงจุดเล็กๆ

-๖๖. พื้นที่รับผิดชอบการประกวดของศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมือง ที่ ๖
สังกัด
ที่
สภานักเรียนโรงเรียน
จังหวัด
(สพม./สพป.)
๑ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
สพม.
กาแพงเพชร
๒ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน
สพป.
กาแพงเพชร
๓ โรงเรียนบ้านไพรนกยูง (วันชัยประชาสรรค์)
สพป.
ชัยนาท
๔ โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์
สพม.
ชัยนาท
๕ โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง
สพป.
ตาก
๖ โรงเรียนสรรพวิทยาคม
สพม.
ตาก
๗ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
สพม.
นครสวรรค์
๘ โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง
สพป.
พิจิตร
๙ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
สพม.
พิจิตร
๑๐ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
สพป.
พิษณุโลก
๑๑ โรงเรียนวังทองพิทยาคม
สพม.
พิษณุโลก
๑๒ โรงเรียนบ้านป่าบง
สพป.
เพชรบูรณ์
๑๓ โรงเรียนหนองไผ่
สพม.
เพชรบูรณ์
๑๔ โรงเรียนบ้านหนองประดู่
สพป.
ลพบุรี
๑๕ โรงเรียนพัฒนานิคม
สพม.
ลพบุรี
๑๖ โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส
สพป.
สิงห์บุรี
๑๗ โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม.
สิงห์บุรี
๑๘ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ
สพป.
อุทัยธานี
๑๙ โรงเรียนหนองฉางวิทยา
สพม.
อุทัยธานี

ชื่อผลงาน
พลเมืองวิถีใหม่
RAP ARCHETYPE YOUTH
ตามติดชีวิตเหรียญเงิน
พลเมืองดี ในชีวิตวิถีใหม่
ต้นกล้าพลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย
Active Citizens ; พลเมืองประชาธิปไตยวิถีใหม่ เรียนรู้สู่การปฏิบัติ
ประชาธิปไทย
ประชาธิปไตยแสนสนุก
ต่างมุม ต่างมอง
พลเมืองวิถีใหม่ เริ่มได้ที่ตัวเรา
พลเมืองดี วิถีชาว วอพอ
พลเมืองวิถีใหม่ “ภูมิใจภาษาไทหล่ม”
เก็บยิ้ม
ประชาธิปไตย : เล็กแต่ไม่เล็ก
ประชาธิปไตยอยู่ใกล้กว่าที่คิด
พลเมืองวิถีใหม่ ใส่ใจการเลือกตั้ง
พลเมืองเข้าใจ ประชาธิปไตยก้าวหน้า
พลเมืองวิถีใหม่
พอเพียงพอใจ

-๗๗. พื้นที่รับผิดชอบการประกวดของศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมือง ที่ ๗
สังกัด
ที่
สภานักเรียนโรงเรียน
จังหวัด
(สพม./สพป.)
๑ โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา
สพป.
กาฬสินธุ์
๒ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
สพม.
กาฬสินธุ์
๓ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง
สพป.
นครราชสีมา
๔ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
สพม.
นครราชสีมา
๕ โรงเรียนบ้านหนองตาดา
สพป.
บุรีรัมย์
๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
สพม.
บุรีรัมย์
๗ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้อง
สพป.
มหาสารคาม
๘ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
สพม.
มหาสารคาม
๙ โรงเรียนบ้านช่องเม็ก
สพป.
ยโสธร
๑๐ โรงเรียนทรายมูลวิทยา
สพม.
ยโสธร
๑๑ โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา
สพป.
ร้อยเอ็ด
๑๒ โรงเรียนสตรีศึกษา
สพม.
ร้อยเอ็ด
๑๓ โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
สพป.
ศรีสะเกษ
๑๔ โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์
สพม.
ศรีสะเกษ
๑๕ โรงเรียนบ้านตระมูง
สพป.
สุรินทร์
๑๖ โรงเรียนสิรินธร
สพม.
สุรินทร์
๑๗ โรงเรียนปทุมราชวงศา
สพม.
อานาจเจริญ
๑๘ โรงเรียนอนุบาลลืออานาจ (ชุมชนเปือยหัวดง)
สพป.
อานาจเจริญ
๑๙ โรงเรียนบ้านดอนกลาง (ราษฎร์สงเคราะห์)
สพป.
อุบลราชธานี
๒๐ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
สพม.
อุบลราชธานี

ชื่อผลงาน
พลเมืองวิถีใหม่ใส่ใจสังคม
รู้ รักษ์ ประชาธิปไตย ด้วยหัวใจพลเมือง
ช.ส.พลเมืองวิถีใหม่
NO MORE FAKE NEWS FOR NEW GEN.
มื้อเย็นที่เห็นต่าง
แร็ปเปอร์ : บ้านฉัน (My Home)
ให้จบที่รุ่นเรา
พลเมืองวิถีใหม่ใส่ใจประชาธิปไตย
The Leader
ส่งเสริม
พลเมืองวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
อนาคตที่ซื้อไม่ได้
สิ่งเดียวเท่านั้น (One Thing Only)
ภูมิใจ
ช.ช้าง
พลเมืองวิถีใหม่ พัฒนาประชาธิปไตย
ชีวิตใหม่ไฉไลกว่าเดิม
รุกขประชาธิปไตย สานสายใยเปือยหัวดง
ดอนกลาง วิถีใหม่ ใส่ใจหน้าที่
พลเมืองวิถีใหม่ ใสใจประชาธิปไตย

-๘๘. พื้นที่รับผิดชอบการประกวดของศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมือง ที่ ๘
สังกัด
ที่
สภานักเรียนโรงเรียน
จังหวัด
(สพม./สพป.)
๑ โรงเรียนชุมแพศึกษา
สพม.
ขอนแก่น
๒ โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล
สพป.
ขอนแก่น
๓ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย (กฟผ.อุปถัมภ์)
สพป.
ชัยภูมิ
๔ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
สพม.
ชัยภูมิ
๕ โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา
สพป.
นครพนม
๖ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
สพม.
นครพนม
๗ โรงเรียนบ้านโคกส้าราญพรสวรรค์
สพป.
บึงกาฬ
๘ โรงเรียนบึงกาฬ
สพม.
บึงกาฬ
๙ โรงเรียนมุกดาหาร
สพม.
มุกดาหาร
๑๐ โรงเรียนห้วยตาเปอะ
สพป.
มุกดาหาร
๑๑ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม
สพม.
เลย
๑๒ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง
สพป.
เลย
๑๓ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว
สพป.
สกลนคร
๑๔ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม.
สกลนคร
๑๕ โรงเรียนบ้านผือ
สพป.
หนองคาย
๑๖ โรงเรียนสังคมวิทยา
สพม.
หนองคาย
๑๗ โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา
สพป.
หนองบัวลาภู
๑๘ โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม
สพม.
หนองบัวลาภู
๑๙ โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
สพป.
อุดรธานี
๒๐ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร
สพม.
อุดรธานี

ชื่อผลงาน
" พลเมืองยุคใหม่ ใส่ใจการอยู่ร่วมในสังคม "
" ท้าอย่างไรถึงจะได้เป็นประธานนักเรียน "
" รู้สิทธิ รู้หน้าที่ ต้นกล้าความดี วิถีประชาธิปไตย "
" นวัตกรรมใหม่วิถีประชาธิปไตยระเหววิทย์ "
" ฅนตัว ต. "
" ต้นกล้าประชาธิปไตย สู่พลเมืองวิถีใหม่ "
" ท่องเที่ยวในวิถีการเป็นพลเมืองดีแบบวิถีใหม่ "
" สภานักเรียนหัวใจสมานฉันท์ "
" เห็นได้ด้วยตาเปล่า "
" พลเมืองวิถีใหม่เข้าใจหลักการประชาธิปไตย "
" พลเมืองวิถีใหม่ สร้างประชาธิปไตยให้เป็นจริง "
" ประชาธิปไตยในโรงเรียน "
" เราแยก (ขยะ) กัน "
" ประชาธิปไตย "ท้าไม" "
" เด็กดีบ้านผือ ยึดถือประชาธิปไตย "
" เลือกตังด้วยใจประชาธิปไตยยั่งยืน "
" พลเมืองวิถีใหม่กับประชาธิปไตยเชิงสร้างสรรค์ "
" คน(ดี) กับ ประชาธิปไตย "
" เยาวชนต้นกล้าประชาธิปไตย "
" ประชาธิปไตย (Person & Greatness) "

