
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นำยชำญณรงค์ รำชบัวน้อย 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4 

เป็นผู้ประสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 
 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นำงสำวดลนภัส ประดับนิล 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำปทุมธำนี 

เป็นผู้ประสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 
 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นำงกันยกร   แก้วค ำแสน 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสกลนคร 

เป็นผู้ประสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 
 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นำงปทิตตำ  จันทร์สว่ำง 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง 

เป็นผู้ประสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 
 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นำยเจนวิทย์  อุสสวิโร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำศึกษำสตูล 

เป็นผู้ประสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 
 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นำยเสกสรรค์ สิธิวัน 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2 

เป็นผู้ประสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 
 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นำงสมมำตร  เพียรชนะ 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2 

เป็นผู้ประสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 
 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นำงสำวศันธณีย์  โคตรวงศ์ 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 

เป็นผู้ประสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 
 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นำงสำวสุภมำส  จินะรำช 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย 

เป็นผู้ประสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 
 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นำยพีรวุทธิ์ สีตำบุตร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน 

เป็นผู้ประสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 
 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นำงพัชรี  ทำนะ 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 1 

เป็นผู้ประสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 
 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นำงฉวีวรรณ  ไชยพิเศษ 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ เชียงใหม่ เขต 4 

เป็นผู้ประสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 
 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นำงสำวศุภิสรำ  เสือทอง 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 

เป็นผู้ประสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 
 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นำงธนิก  กรีธำพล 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 4 

เป็นผู้ประสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 
 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นำงสำวภีมฟ้ำ รัศมีเนตร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต 2 

เป็นผู้ประสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 
 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นำงสำวพิมพ์พนิต  แก้วบุตร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำกระบ่ี 

เป็นผู้ประสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 
 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นำยวีระพงษ์  ภิมำลย ์

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 3 

เป็นผู้ประสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 
 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นำงรำตรี  แทนค ำ 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 4 

เป็นผู้ประสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 
 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นำยเอกวัฒน์ จุลเลศ 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรรมรำช เขต 1 

เป็นผู้ประสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 
 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นำยภูริช  รอดวินิจ 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำยโสธรเขต 2 

เป็นผู้ประสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 
 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นำงรวีวรรณ   นุชปำน 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 1 

เป็นผู้ประสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 
 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นำยพิสิฐ  จันทร์เพ็ญ 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำกำฬสินธุ์ 

เป็นผู้ประสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 
 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นำงสำวพรชนก เหล่ำเทพ 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 

เป็นผู้ประสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 
 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นำยวริทธิ์ จำรุเกษม 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำอุบลรำชธำนี อ ำนำจเจริญ 

เป็นผู้ประสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 
 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นำงณิรชำ ทิณพัฒน์ 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำอุบลรำชธำนี อ ำนำจเจริญ 

เป็นผู้ประสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 
 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นำงสุภำพรรณ  ปรุงชัยภูมิ 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำชัยภูมิ 

เป็นผู้ประสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 
 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นำงสำวธนำวดี พระเมเด 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสุรินทร์ 

เป็นผู้ประสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 
 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นำยธงชัย ศรีทำ 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง 

เป็นผู้ประสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 
 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นำยธเนศ ศรีท้ำว 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 3 

เป็นผู้ประสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 
 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นำงช่อเพชร  วงศ์ชัย 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 

เป็นผู้ประสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 
 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นำยสุรวัฒน์  เมืองมูล 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 

เป็นผู้ประสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 
 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นำงสำวธันย์ชนก อินเสมียน 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 1 

เป็นผู้ประสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 
 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นำงวิระดำ แก่นกระโทก 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ 

เป็นผู้ประสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 
 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นำงวิลำวัณย์ ฮ้อสิทธสิมบูรณ์ 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ 

เป็นผู้ประสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 
 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นำงสำวเกตุกนก ม่วงทอง 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำก ำแพงเพชร 

เป็นผู้ประสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 
 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นำงภษพอน ประภำ 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำนนทบุรี 

เป็นผู้ประสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 
 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นำยพีรกฤต เครือลุนทีระยุทธ 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 3 

เป็นผู้ประสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 
 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นำงสำวธัญญำพร. ดำวัลย์ 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 3 

เป็นผู้ประสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 
 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นำงสำววำรุณี จินำพร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำนครรำชสีมำ 

เป็นผู้ประสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 
 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นำงจันทนำ.  ทันประจ ำสินธุ์ 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต ๑ 

เป็นผู้ประสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 
 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นำงพรสวรรค์  ตันมงคลกำญจน 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2 

เป็นผู้ประสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 
 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นำงสำวธนิษฐำ หวิงปัด 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 1 

เป็นผู้ประสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 
 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นำงกัลยำ  แตงข ำ 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำรำชบุรี เขต 1 

เป็นผู้ประสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 
 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นำงสำวสุพัตรำ  มำลัย 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำแพร่ 

เป็นผู้ประสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 
 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นำงชุติมำ  แผลงศรี 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 2 

เป็นผู้ประสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 
 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นำยวชิรดล ค ำศิริรักษ์ 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำหนองคำย 

เป็นผู้ประสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 
 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นำงจิรำพร  ศิริโฉม 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 

เป็นผู้ประสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 
 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นำงสำวบุศรินทร์  บุญรอด 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสิงห์บุรี 

เป็นผู้ประสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 
 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นำยศิริพงษ์ ศิริวำรินทร์ 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 

เป็นผู้ประสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 
 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นำงสำวนภัษมน  เขียวนิล 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต 1 

เป็นผู้ประสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 
 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นำงสำวสุมำลี  กันธุ 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 3 

เป็นผู้ประสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 
 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นำงนวพร สุขประเสริฐ 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเลยเลย3 

เป็นผู้ประสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 
 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นำงสำวบุบผำ สวัสด์ิผล 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำปรำจีนบุรี นครนำยก 

เป็นผู้ประสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 
 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นำงสิริพร. วิลำศรี 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม 

เป็นผู้ประสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 
 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นำงสิริพร วิลำศรี 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม 

เป็นผู้ประสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 
 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นำงสำวอรวรรณ สวัสด์ิ 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 3 

เป็นผู้ประสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 
 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นำงอมรรัตน์. ศรีวิเศษ 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 2 

เป็นผู้ประสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 
 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นำงสำวศันธณีย์  โคตรวงศ์ 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต1 

เป็นผู้ประสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 
 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นำยอุดรพัฒน์  บุญมำ 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 

เป็นผู้ประสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 
 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นำยชัยวุฒิ  แปงหล้ำ 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย 

เป็นผู้ประสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 
 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นำงสมหมำย  โยธำกุล 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 1 

เป็นผู้ประสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 
 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นำงสำวปทิตตำ เยี่ยมหำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเลย หนองบัวล ำภู 

เป็นผู้ประสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 
 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นำงก่ิงมณี ผ่ำนสุวรรณ 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสกลนครเขต1 

เป็นผู้ประสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 
 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นำงก่ิงมณี ผ่ำนสุวรรณ 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต1 

เป็นผู้ประสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 
 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นำงรวิสรำ  บุญทำหอม 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำล ำปำง เขต 2 

เป็นผู้ประสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 
 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นำยณรงค์ศักด์ิ สำลี 

ส ำนักงำนเขคพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง 

เป็นผู้ประสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 
 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นำงพรรณี  กันใหม่ 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 6 

เป็นผู้ประสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 
 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นำงสำวจินตนำ   ยำวิชัย 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำแม่ฮ่องสอน เขต 2 

เป็นผู้ประสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 
 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นำยประพนธ์  สะสมทรัพย์ 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 

เป็นผู้ประสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 
 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นำงสุพิญญำ  นุ่มนำม 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง เขต 2 

เป็นผู้ประสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 
 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นำงสำวปริศนำ  มณีวงศ์ 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสุโขทัย 

เป็นผู้ประสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 
 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นำงสำวอรพรรณ ควรขุนทด 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 

เป็นผู้ประสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 
 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นำงสำวปัทมพร ค ำมี 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 2 

เป็นผู้ประสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 
 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 




