
 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนพระยำประเสริฐสุนทรำศรัย (กระจ่ำง สิงหเสนีย์) 
โครงงำนคุณธรรม “ลูกพระยำท ำดีมีน้ ำใจ ห่วงใยสังคม” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนพระยำประเสริฐสุนทรำศรัย (กระจ่ำง สิงหเสนีย์) 
โครงงำนคุณธรรม “ลูกพระยำสร้ำงวินัย ใส่ใจคุณธรรม” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนวัดประยุรวงศำวำส 

โครงงำนคุณธรรม “ธรรมะ สุดหรรษำ” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนบ้ำนทัพพระยำ 

โครงงำนคุณธรรม “พี่อำสำสอนน้องอ่ำนเขียนพุทธสุภำษิต” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนคุรุสภำ 

โครงงำนคุณธรรม “วันส ำคัญสร้ำงสรรค์กระทู้ธรรม” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนบ้ำนอูล่อง 

โครงงำนคุณธรรม “กำรพัฒนำทักษะกำรเขียนกระทู้ธรรม” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนบ้ำนพรุพรหม 

โครงงำนคุณธรรม “เด็กดี ศรีพุพรหม” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนบ้ำนโปร่งเกตุ 

โครงงำนคุณธรรม “พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้คู่คุณธรรม” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนบ้ำนอ่ำงทอง 

โครงงำนคุณธรรม “ธรรมศึกษำ พำชีวิตรุ่งเรือง” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนบ้ำนสวนอุดมวิทยำ 

โครงงำนคุณธรรม “ปลูกจิตส ำนึกสู่กำรเรียนรู้ คู่คุณธรรม ส่งเสริมกำรเรียนธรรมศึกษำ” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนวัดรำษฎร์ศรัทธำ 

โครงงำนคุณธรรม “เยำวชนไทย ใส่ใจธรรมะ” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนบ้ำนหนองฉิม (สิงห์จันทร์บ ำรุง) 

โครงงำนคุณธรรม “คุณธรรม น ำปัญญำ โซเชียลพัฒนำแก้ปัญหำกำรเรียน” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนบ้ำนนำแซะ 

โครงงำนคุณธรรม “ธรรมศึกษำ พัฒนำทักษะชีวิต” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนบ้ำนบำงไม้แก้วประชำสำมัคคี 

โครงงำนคุณธรรม “บ.ม.ก. สร้ำงคนรุ่นใหม่หัวใจติดศีลธรรม” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนวัดดอนทรำยแก้ว 

โครงงำนคุณธรรม “ดอนทรำยก้ำวไกล ใส่ใจธรรมะ” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนบ้ำนแก่งกะท่ัง 

โครงงำนคุณธรรม “สำนสำยใย ด้วยใจกตัญญู” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนบ้ำนเขำทะลุ 

โครงงำนคุณธรรม “คุณธรรมน ำกำรเรียน” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนบ้ำนเขำวงกรด 

โครงงำนคุณธรรม “คุณธรรมน ำชีวิต สร้ำงจิตแจ่มใส” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนำรำม 

โครงงำนคุณธรรม “ต้ังใจใฝ่ศึกษำ มำซิมำ เรียนธรรมกัน ธรรมะน้ันส ำคัญ ร่วมใจกัน เรียนธรรมเอย” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนวัดแหลมปอ 

โครงงำนคุณธรรม “ระเบิดธรรมจำกภำยใน สถำบันรักษำไว้ ลดพิษภัยในสังคม” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนบ้ำนสันมะนะ 

โครงงำนคุณธรรม “บันทึกควำมดี” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงท ำนุประชำ) 

โครงงำนคุณธรรม “ต้นกล้ำควำมดี ตำมวิถีรอยพ่อ สู่ควำมพอเพียง” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนวัดสวนดอก 

โครงงำนคุณธรรม “ธรรมศึกษำพัฒนำทักษะชีวิต” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนบ้ำนวังกอง 

โครงงำนคุณธรรม “ภำวนำ ทำงมำแห่งควำมส ำเร็จ” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนบ้ำนวังล ำ 

โครงงำนคุณธรรม “ห้องเรียนสงบ” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนวัดสว่ำงอำรมณ์ (สีมำรัตน์วิทยำ 2) 

โครงงำนคุณธรรม “พี่ชวนน้องเข้ำวัดปฏิบัติธรรม น้อมน ำค ำสอนของพ่อ” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนรำษฎร์สำมัคคี 

โครงงำนคุณธรรม “สร้ำงสรรค์คุณธรรม น้อมน ำมำรยำทงำม” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนบ้ำนดอนขวำง 

โครงงำนคุณธรรม “คุณธรรมส่งเสริมกำรเรียนลำกำรสอบธรรมศึกษำ” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองล ำตะคอง 4 

โครงงำนคุณธรรม “สุภำษิตกระทู้ธรรม พี่น ำ น้องอ่ำน” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนบ้ำนเขำวง 

โครงงำนคุณธรรม “สวดมนต์ นั่งสมำธิ เสริมปัญญำ พัฒนำสู่ธรรมศึกษำ” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนบ้ำนนำกลำง 

โครงงำนคุณธรรม “เหรียญโปรยทำนจำกถุงนม เป็นสะพำนบุญหนุนน ำชุมชน พัฒนำคนมีคุณธรรม” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำขำว 

โครงงำนคุณธรรม “ปัญหำท่ีอยำกแก้ ควำมดีท่ีอยำกท ำ ในกำรเรียนกำรสอบธรรมศึกษำ” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนบ้ำนส ำนักตะคร้อ 

โครงงำนคุณธรรม “เรียนรู้กระทู้ธรรม” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนบ้ำนดอนใหญ่ 

โครงงำนคุณธรรม “นิทำนคุณธรรม น้อมน ำค ำสอน สู่เด็กดีศรีดอนใหญ่” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนบ้ำนศรีไกรลำศ 

โครงงำนคุณธรรม “พุทธศำสนสุภำษิตจิตอำสำ” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนบ้ำนทะเมนชัย 

โครงงำนคุณธรรม “ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสู่กำรพัฒนำผู้เรียน” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนบ้ำนกะนัง (ฤทธิ์ประชำสรรค์) 
โครงงำนคุณธรรม “ปิ่นโตเข้ำถึงธรรม” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนวัดล ำดวน 

โครงงำนคุณธรรม “พี่ช่วยน้องเรียนธรรมะ” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนบ้ำนนำเกตุ 

โครงงำนคุณธรรม “สอนธรรมศึกษำ ตรี โท เอก” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนวัดมะกรูด 

โครงงำนคุณธรรม “ห้องเรียนน่ำอยู่ หนูสุขใจ ธรรมศึกษำน ำให้ฝักใฝ่ควำมดี” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนชลประทำนอนุเครำะห์ 

โครงงำนคุณธรรม “สร้ำงสมำธิ เสริมปัญญำ เพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอบธรรมศึกษำ” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนวัดโคกกรวด "ไตรรำษฎร์บ ำรุง" 

โครงงำนคุณธรรม “พุทธศำสนสุภำษิต ข้อคิด วันละประโยค” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง 

โครงงำนคุณธรรม “ทำงธรรม น ำชีวิต” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนสอนดี (ประชำรัฐอนุสรณ์) 

โครงงำนคุณธรรม “นั่งสมำธิสวดมนต์ วิถีพุทธ วิถีไทย” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนบ้ำนปำงถ้ ำ 

โครงงำนคุณธรรม “เยำวชนวัยใส ใฝ่ใจธรรมะศึกษำ” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนบ้ำนแวนโค้ง 

โครงงำนคุณธรรม “ธรรมะสอนใจ  เด็กไทยท ำดี Dhamma in mind ,Young people doing good thing” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนวัดท่ำควำย 

โครงงำนคุณธรรม “ชวนน้องท ำดี ตำมวิถีชำวพุทธ” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนวัดบ้ำนแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์) 

โครงงำนคุณธรรม “สืบสำนปณิธำน ส่งเสริมธรรมศึกษำ พัฒนำพฤติกรรมนักเรียน” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนบ้ำนไผ่ใหญ่ 

โครงงำนคุณธรรม “นักเรียนไม่ส่งกำรบ้ำน” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนบ้ำนน้อย "ปรึกอุทิศ" 

โครงงำนคุณธรรม “จิตอำสำพี่สอนน้อง เตรียมพร้อมสอบธรรมศึกษำ” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนวัดวังหว้ำ 

โครงงำนคุณธรรม “ธรรมศึกษำตรี เพิ่มคนดีแก่สังคม” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนอนุบำลอ ำเภอบำงมูลนำก (วัดห้วยเขน) 

โครงงำนคุณธรรม “โรงเรียนพระสอนศีล” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนบ้ำนหัววังกร่ำง 

โครงงำนคุณธรรม “หนูน้อยหัวใจใฝ่ธรรม น ำชีวิตพิชิตเป้ำหมำย” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนบ้ำนดงเจริญ 

โครงงำนคุณธรรม “ฝึกสมำธิสร้ำงสติสู่กำรเรียนรู้” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนบ้ำนผิผ่วน 

โครงงำนคุณธรรม “บรรยำยธรรม” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนชุมชนบ้ำนเชียงเพ็ง 

โครงงำนคุณธรรม “คิดดีพลังดี สร้ำงนิสัยดี ชีวีมีสุข” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนอนุบำลเลิงนกทำ 

โครงงำนคุณธรรม “ธรรมศึกษำ ด้วยนิทำนเล่มเล็ก” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนบ้ำนค้อกุดจอก 

โครงงำนคุณธรรม “จิตอำสำพำน้องท่องส่องธรรมะ” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนบ้ำนแจ้งโคกล่ำมแจ้งข่ำ 

โครงงำนคุณธรรม “วัยสวย ชีวิตใส ด้วยใจ ใฝ่เรียนรู้ธรรมศึกษำ” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนเมืองธวัชบุรี 

โครงงำนคุณธรรม “ส่งเสริมควำมรู้ น ำสู่กำรสอบธรรมศึกษำ” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองจังหวัดระยอง 3 

โครงงำนคุณธรรม “"ภำษำธรรม ล ำน ำชีวิต"” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนวัดปทุมำวำส 

โครงงำนคุณธรรม “ศำสนพิธี วิถีชำวพุทธ” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนบ้ำนทุ่งแฝก 

โครงงำนคุณธรรม “เรียนธรรมะกับพระอำจรย์หนู” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนวัดดอนตะโก (วังประชำรัฐอุปถัมภ์) 
โครงงำนคุณธรรม “ธรรมศึกษำพัฒนำสังคม” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนชุมชนบ้ำนทุ่ง 

โครงงำนคุณธรรม “พุทธสุภำษิต” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนแจ้คอนวิทยำ 

โครงงำนคุณธรรม “พลังคนรุ่นใหม่ ใฝ่ใจรู้ชอบ ร่วมสอบธรรมศึกษำ” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนบ้ำนห้วยส้ม 

โครงงำนคุณธรรม “คุณธรรมขั้นต้น ปัญหำท่ีอยำกแก้ ควำมดีท่ีอยำกท ำ” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนบ้ำนห้วยต้มชัยยะวงศำอุปถัมภ์ 

โครงงำนคุณธรรม “เด็กธรรม น ำไทย เยำวชนผู้น ำรุ่นใหม่ ใส่ใจธรรมศึกษำ” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนบ้ำนเอกสร้ำงเรือง 

โครงงำนคุณธรรม “เด็กดีด้วยสมำธิ เรำท ำดีด้วยหัวใจ” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนบ้ำนภูมิศำลำ 

โครงงำนคุณธรรม “ภูมิธรรมน ำคิด” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนบ้ำนหนองพัง 

โครงงำนคุณธรรม “ธรรมศึกษำ พัฒนำผู้เรียน” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนบ้ำนโคกสูง (สหรำษฎร์บ ำรุง) 

โครงงำนคุณธรรม “ปรับเปลี่ยนแนวคิด เนรมิตนิสัย” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนบ้ำนโพนสวำง 

โครงงำนคุณธรรม “คุณธรรมน ำชีวิต” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนบ้ำนบำงเหรียง 

โครงงำนคุณธรรม “คัดไทย ใส่ใจกระทู้ธรรม” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนบ้ำนควนเสม็ด 

โครงงำนคุณธรรม “Morality Challenge ศีลและธรรม 5 เรำท้ำให้ท ำ” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนวัดบำงฝ้ำย 

โครงงำนคุณธรรม “กระทู้ธรรม น ำปัญญำ สร้ำงจิตอำสำ สู่สังคมดี” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนวัดปุณหังสนำวำส (ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) 

โครงงำนคุณธรรม “กำรพัฒนำกำรเขียนกระทู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะกำรแต่งเรื่องจำกพุทธศำสนสุภำษิต” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนวัดบำงพลีใหญ่ใน 

โครงงำนคุณธรรม “เด็กไทยเมืองพุทธ ไม่หยุดศึกษำธรรม” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนวัดรำษฎรบูรณะ 

โครงงำนคุณธรรม “ศีล 5 ท้ำท ำ” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนวัดบ้ำนไร่ (ประชำนุกูล) 

โครงงำนคุณธรรม “ธรรมมะสร้ำงสุข” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนวัดหนองบัว 

โครงงำนคุณธรรม “ควำมดีท่ีหนูท ำ” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวรำรำม 

โครงงำนคุณธรรม “คุณธรรมสำนรัก” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนบ้ำนเขำเลื่อม 

โครงงำนคุณธรรม “4 กิจกรรม น ำควำมรู้ สู่ธรรมศึกษำ” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก 

โครงงำนคุณธรรม “พุทธสุภำษิต สร้ำงชีวิตให้สดใส” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนวัดถอนสมอ 

โครงงำนคุณธรรม “ปัญหำท่ีอยำกแก้ ควำมดีท่ีอยำกท ำ” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนบ้ำนขุนนำวัง 

โครงงำนคุณธรรม “กำรบริหำรจิต เจริญปัญญำ พัฒนำนิสัย” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนวัดสวนแตง 

โครงงำนคุณธรรม “สวนแตงต้ังใจเรียนฝึกอ่ำนเขียนกระทู้ธรรม” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนวัดคณฑี 

โครงงำนคุณธรรม “สร้ำงสรรค์พลังบวก” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนวัดหนองเปำะ 

โครงงำนคุณธรรม “ร่วมใจ สำนต่อพระธรรมศึกษำ” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนบ้ำนแหลมหอย 

โครงงำนคุณธรรม “ท ำดีเพื่อพ่อ สำนต่อเพื่อแม่ มอบแด่คุณครู” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนบ้ำนสี่แยกสำมัคคี 

โครงงำนคุณธรรม “เด็กดีวิถีพุทธ” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนสำมัคคีอนุสรณ์ 

โครงงำนคุณธรรม “ธรรมศึกษำ น ำพำควำมสุข” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนบ้ำนสวำยไตรภูมิ 

โครงงำนคุณธรรม “อรหันต์สี่ด่ำน ผ่ำนกำรฝึกและพัฒนำจิตด้วยธรรม กิจกรรมตำมหลัก(ฆรวำสธรรม 4)” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนวัดทองเลื่อน 

โครงงำนคุณธรรม “ธรรมะ 5 นำทีพัฒนำจิตใจ” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนบ้ำนโนนแสวง 

โครงงำนคุณธรรม “แสงธรรมส่องใจ  ใส่ใจวัฒนธรรม สำนสัมพันธ์แหล่งธรรมะ” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนดอนตำลดงบังวิทยำ 

โครงงำนคุณธรรม “ธรรมศึกษำ พำชีวิตสุขสันต์” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนโนนธำตุนำอ้ำยใหญ่วิทยำ 

โครงงำนคุณธรรม “รู้พุทธศำสนสุภำษิต คิดวิเครำะห์ควำมหมำย น ำไปใช้ในชีวิตจริง” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนบ้ำนใหม่ 

โครงงำนคุณธรรม “ธรรมศึกษำในโรงเรียน” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ 

โครงงำนคุณธรรม “ยุวธรรม-น ำปัญญำ” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนบ้ำนค ำบอน 

โครงงำนคุณธรรม “ธรรมพัฒนำจิต” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนบ้ำนหนองแปน 

โครงงำนคุณธรรม “เกมบันไดงู สู่ธรรมะ” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนดงตำลวิทยำ 

โครงงำนคุณธรรม “คุณธรรมน ำใจเด็กไทยพัฒนำ” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนทองผำภูมิวิทยำ 

โครงงำนคุณธรรม “ภำษำสำนชุมชน” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนท่ำมะกำวิทยำคม 

โครงงำนคุณธรรม “กำรเรียน-กำรสอบ ธรรมศึกษำง่ำยนิดเดียว” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนรัฐรำษฎร์อุปถัมภ์ 

โครงงำนคุณธรรม “โพธิ์ธรรมน ำควำมรู้ พัฒนำกระทู้ธรรมน ำปัญญำ” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนโสภณศิริรำษฎร์ 

โครงงำนคุณธรรม “บอกรักด้วยธรรมะ” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนคงทองวิทยำ 

โครงงำนคุณธรรม “สวดมนต์ไหว้พระธรรมะน ำชีวิต” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ 5 

โครงงำนคุณธรรม “กระจกเปื้อนฝุ่น” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนเพิ่มวิทยำ 

โครงงำนคุณธรรม “สภำร่วมใจ สรรค์สร้ำงคุณธรรม” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน 

โครงงำนคุณธรรม “อำสำสอนธรรม” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศำลำยำ ในพระสังฆรำชูปถัมภ์ 

โครงงำนคุณธรรม “ส่งเสริมกำรเรียนและกำรสอบธรรมศึกษำ” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยำ 

โครงงำนคุณธรรม “ธรรมสร้ำงคน (The human drama)” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยำ 

โครงงำนคุณธรรม “ว.ข.วัยใส หัวใจใฝ่ธรรม(Teenager Wrk. With Dharma)” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนชัยเกษมวิทยำ 

โครงงำนคุณธรรม “ช.ษ. มีปัญญำ รู้คุณค่ำธรรมศึกษำ” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนสมุทรสำครวิทยำลัย 

โครงงำนคุณธรรม “มำเรียน มำสอบธรรมศึกษำ พัฒนำควำมคิด สู่ชีวิตท่ีเข้ำใจตนเอง” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนบ้ำนนำสำร 

โครงงำนคุณธรรม “เยำวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจธรรมะ” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนพระพรหมพิทยำนุสรณ์ 

โครงงำนคุณธรรม “พี่ช่วยน้อง เพื่อนช่วยเพื่อนเรียนรู้ภำษำธรรม” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนภูเก็ตวิทยำลัย 

โครงงำนคุณธรรม “ลูกชฎำศึกษำธรรม ธรรมศึกษำ” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนเขำสมิงวิทยำคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์" 

โครงงำนคุณธรรม “ถ่ำยทอดคุณธรรมสู่เยำวชนรุ่นใหม่” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนพำนทอง 

โครงงำนคุณธรรม “จิตอำสำท ำดี ส่งเสริมกำรเรียนและสอบธรรมศึกษำ” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยำ 

โครงงำนคุณธรรม “ต้นกล้ำดีศรีสองรักษ์ น้อมน ำค ำสอนหลวงพ่อมำหพันธ์ สรรสร้ำงควำมดี” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยำคม 

โครงงำนคุณธรรม “ธรรมะเสียงตำมสำย” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนน้ ำสวยวิทยำ 

โครงงำนคุณธรรม “น้อมน ำหลักธรรม "ผู้วำงรำกฐำนกำรเรียนธรรมศึกษำ" สู่สันติภำพโลก” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนพระธำตุบังพวนวิทยำ 

โครงงำนคุณธรรม “เด็กธรรม น ำไทย ใฝ่ธรรมะ” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนสังคมวิทยำ 

โครงงำนคุณธรรม “สุภำษิตน่ำรู้ควบคู่คุณธรรม” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนหินโงมพิทยำคม 

โครงงำนคุณธรรม “หินโงมพิทย์ใช้หลักธรรมน ำจิตปรับพื้นฐำนชีวิตด้วยธรรมศึกษำ” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนบ้ำนแพงพิทยำคม 

โครงงำนคุณธรรม “สืบฮอยบุญ หนุนฮอยธรรม” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนปลำปำกวิทยำ 

โครงงำนคุณธรรม “เยำวชนไทย ส่งเสริมธรรม ค้ ำจุนศำสนำ” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมรำชำนุเครำะห์ 

โครงงำนคุณธรรม “เด็กวัดจิตอำสำ ส่งเสริมธรรมศึกษำ แก้ปัญหำพฤติกรรมเสี่ยง” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนแวงใหญ่พิทยำสรรค์ 

โครงงำนคุณธรรม “ศีล ๕ ธรรมะ พระท่ำนสอน พึงสังวร น้อมใส่ใจ” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนแวงใหญ่พิทยำสรรค์ 

โครงงำนคุณธรรม “บวร บ ำบัด” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนหนองแวงวิทยำคม 

โครงงำนคุณธรรม “อย่ำเป็นคนสุมักได้ ให้มีคุณธรรมและเทคโนโลยีเป็นควำมรู้ สู่ชีวิตจริงท่ียั่งยืน” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนธำตุนำรำยย์วิทยำ 

โครงงำนคุณธรรม “ฝึกเป็น เห็นควำมจริง (Right Practicing to see the Truth)” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนกำฬสินธุ์พิทยำสรรพ์ 

โครงงำนคุณธรรม “ตุ้มโฮม ฮ้อยใจ สู่ผู้สูงวัยจำกหัวใจควำมกตัญญู” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยำคม 

โครงงำนคุณธรรม “เยำวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจหลักธรรมก้ำวน ำเทคโนโลยี” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนแก่นนครวิทยำลัย 

โครงงำนคุณธรรม “สอนน้องสู่ธรรม น้อมน ำวิถีพุทธ” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนขุขันธ์ 

โครงงำนคุณธรรม “วัยรุ่นยุคใหม่หัวใจมีธรรม” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนปรำงค์กู่ 

โครงงำนคุณธรรม “ธรรมศึกษำ พำใจคนพ้นวิบัติ” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนโนนกุงวิทยำคม 

โครงงำนคุณธรรม “ดนตรีสอนธรรม ธรรมชำติบ ำบัดจิต(Music Teaching Homeopathy)” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนปทุมพิทยำคม 

โครงงำนคุณธรรม “ธรรมะ IDOL” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนบุญวัฒนำ 

โครงงำนคุณธรรม “คลินิกเรียงควำมกระทู้ธรรม พิชิตกำรสอบธรรมศึกษำ” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนบุญเหลือวิทยำนุสรณ์ 

โครงงำนคุณธรรม “ชวนน้องสอบธรรมศึกษำ” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนปักธงชัยประชำนิมรมิตร 

โครงงำนคุณธรรม “คุณธรรมเพลินคิด พิชิตสนำมหลวง” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนเมืองพลับพลำพิทยำคม 
โครงงำนคุณธรรม “คลินิกธรรม” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยำ 

โครงงำนคุณธรรม “ปลูกฝังจิตอำสำ พัฒนำคุณธรรม น ำสู่ชีวิต พิชิตสอบธรรมศึกษำ” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนตำนีวิทยำ 

โครงงำนคุณธรรม “วินัยท่ีมีค่ำกับกำลเวลำของชีวิต” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนพนำสนวิทยำ 

โครงงำนคุณธรรม “ชำวเขียวชมพูสร้ำงคุณธรรม สร้ำงรอยยิ้ม สร้ำงควำมสุข” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนเมืองบัววิทยำ 

โครงงำนคุณธรรม “ใฝ่รู้ ใฝ่ธรรม” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนมัธยมกัลยำณิวัฒนำเฉลิมพระเกียรติ 

โครงงำนคุณธรรม “เด็กดอยร้อยสำยใย เพิ่มแรงใจ พัฒนำธรรม” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนสะเมิงพิทยำคม 

โครงงำนคุณธรรม “You Can Do It พิชิตธรรมศึกษำ” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนหำงดงรัฐรำษฎร์อุปถัมภ์ 

โครงงำนคุณธรรม “แดง-ขำว รวมใจใฝ่เรียนรู้ธรรม” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนสบปรำบพิทยำคม 

โครงงำนคุณธรรม “ธรรมจำรี นักเรียนประพฤติดี ด้วยกำย วำจำ ใจ” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ 

โครงงำนคุณธรรม “สอนเสริมเพ่ิมหลักธรรม” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก 

โครงงำนคุณธรรม “สำนสัมพันธ์ กนร. สู่กำรสอบธรรมศึกษำ” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนขุนไกรพิทยำคม 

โครงงำนคุณธรรม “วิถีนักธรรมน ำขุนไกรฯ” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 

โครงงำนคุณธรรม “ไตรสิกขำพัฒนำนิสัย ใส่ใจรักกำรเรียน” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนสรรพวิทยำคม 

โครงงำนคุณธรรม “สืบสำนพระรำชปณิธำน สร้ำงงำนจิตอำสำ ลดปัญหำกำรกลั่นแกล้งในสถำนศึกษำ” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยำ 

โครงงำนคุณธรรม “เยำวชนสร้ำงสรรค์ สำนคุณธรรมวันธรรมสวนะ” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยำ 

โครงงำนคุณธรรม “พุทธธรรม น ำชีวิต” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมำพิทยำคม 

โครงงำนคุณธรรม “นิ่งคิด มิตรปัญญำ” 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการด าเนินโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
ประเด็น “ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา” 

ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในโอกาสงานพระมหาสมณานุสรณ์ 

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                            (นายอัมพร พินะสา)                                                    (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    แม่กองธรรมสนามหลวง 


