
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 59 (วัดสังขวิจิตร)  

เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลดีเยี่ยม ระดับประเทศ” 

โครงงานคุณธรรม “จิตอำสำพำเพลิน”  

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนบ้ำนเลโคะ  

เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลดีเยี่ยม ระดับประเทศ” 

โครงงานคุณธรรม “Food bank แหล่งอำหำรป่ำกินได้ สู่เป้ำหมำย SDGs ท่ียั่งยืน”  

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนชุมชนบ้ำนแก่งเสือเต้น  

เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลดีเยี่ยม ระดับประเทศ” 

โครงงานคุณธรรม “สอนอ่ำน สำนฝัน”  

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนบ้ำนโชคนำสำม  

เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลดีเยี่ยม ระดับประเทศ” 

โครงงานคุณธรรม “กินดี อยู่ดี มี EQ”  

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนบ้ำนกุ่ม  

เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลดีเยี่ยม ระดับประเทศ” 

โครงงานคุณธรรม “จิตอำสำยุวมัคคุเทศก์ผำแต้ม”  

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนธัญรัตน์  

เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลดีเยี่ยม ระดับประเทศ” 

โครงงานคุณธรรม “ไม้เท้ำอัจฉริยะเพื่อผู้พิกำรทำงสำยตำ”  

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"  

เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลดีเยี่ยม ระดับประเทศ” 

โครงงานคุณธรรม “จิตอำสำ ท ำควำมดี เพื่อสร้ำงภำวะผู้น ำ”  

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนคอนสำรวิทยำคม  

เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลดีเยี่ยม ระดับประเทศ” 

โครงงานคุณธรรม “อิฐล้อมรักถวำยภกัด์ิองค์รำชัน”  

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนบึงพะไล  

เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลดีเยี่ยม ระดับประเทศ” 

โครงงานคุณธรรม “ควำยไทย โรงงำนปุ๋ยเคลื่อนที่ สู่วิถีพอเพียง”  

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 59 (วัดสังขวิจิตร) 

เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลดีเยี่ยม ระดับประเทศ” 

โครงงานคุณธรรม “จิตอำสำพำเพลิน”  

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนบ้ำนเลโคะ 

เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลดีเยี่ยม ระดับประเทศ” 

โครงงานคุณธรรม “Food bank แหล่งอำหำรป่ำกินได้ สู่เป้ำหมำย SDGs ท่ียั่งยืน”  

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนชุมชนบ้ำนแก่งเสือเต้น 

เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลดีเยี่ยม ระดับประเทศ” 

โครงงานคุณธรรม “สอนอ่ำน สำนฝัน”  

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนบ้ำนโชคนำสำม 

เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลดีเยี่ยม ระดับประเทศ” 

โครงงานคุณธรรม “กินดี อยู่ดี มี EQ”  

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนบ้ำนกุ่ม 

เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลดีเยี่ยม ระดับประเทศ” 

โครงงานคุณธรรม “จิตอำสำยุวมัคคุเทศก์ผำแต้ม”  

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนธัญรัตน์ 

เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลดีเยี่ยม ระดับประเทศ” 

โครงงานคุณธรรม “ไม้เท้ำอัจฉริยะเพื่อผู้พิกำรทำงสำยตำ”  

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 

เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลดีเยี่ยม ระดับประเทศ” 

โครงงานคุณธรรม “จิตอำสำ ท ำควำมดี เพื่อสร้ำงภำวะผู้น ำ”  

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนคอนสำรวิทยำคม 

เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลดีเยี่ยม ระดับประเทศ” 

โครงงานคุณธรรม “อิฐล้อมรักถวำยภกัด์ิองค์รำชัน”  

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนบึงพะไล 

เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลดีเยี่ยม ระดับประเทศ” 

โครงงานคุณธรรม “ควำยไทย โรงงำนปุ๋ยเคลื่อนที่ สู่วิถีพอเพียง”  

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 




