
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนบ้ำนหนองกุงวิทยำคำร 

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

โครงงานคุณธรรม “เด็กรุ่นใหม่ ใส่ใจกำรออม อยู่อย่ำงพอเพียง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนวัดพลับพลำ (อินทรำษฎร์ประสิทธิ์) 

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

โครงงานคุณธรรม “พี่จูงน้องเข้ำวัด” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนบ้ำนสันป่ำสัก 

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

โครงงานคุณธรรม “โมเดล covid ควำมดี ส่งต่อทุกพ้ืนท่ีไม่มีจ ำกัด” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนบ้ำนวังยวน 

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

โครงงานคุณธรรม “เด็กวังยวน ล้วนใส่ใจกำรออม” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนบ้ำนแวนโค้ง 

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

โครงงานคุณธรรม “ประสำนใจสำมวัยสัมพันธ์ ร่วมกันสร้ำงสรรค์ควำมดี” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนบ้ำนโพธิ์โนนจำนอีลอก 

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

โครงงานคุณธรรม “พ.จ.ล.วัยใส สร้ำงวินัย ควำมรับผิดชอบ ผ่ำนสื่อออนไลน์” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนบ้ำนดงเมือง (ดงเมืองวิทยำ) 

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

โครงงานคุณธรรม “จิตอำสำอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยต้ำนภัยยำเสพติด” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนบ้ำนสมพรรัตน์ 

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

โครงงานคุณธรรม “สืบสำนต ำนำนไหม สำนสำยใยภูมิปัญญำ เทิดไท้องค์รำชำ รู้คุณค่ำควำมพอเพียง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลำง 

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

โครงงานคุณธรรม “ลูก บ.ล. ปันควำมรู้สู่เพื่อนพ้อง สืบสำนภูมิปัญญำ ปลูกรักจิตอำสำสุชุมชน ท ำดีถวำยในหลวง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนกบินทร์วิทยำ 

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

โครงงานคุณธรรม “พลังนวดเชื่อมใจ ลูก กว. กลับตัวกลับใจรับใช้สังคม” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนแก่งกระจำนวิทยำ 

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

โครงงานคุณธรรม “กัลยำณมิตร แก่งวิทย์จิตอำสำ จำกพี่สู่น้อง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนดอนศำลำน ำวิทยำ 

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

โครงงานคุณธรรม “จิตอำสำปันรัก ร่วมประสำนใจ ดูแลผู้ป่วยพิกำรน้อมถวำยพ่อหลวง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนหนองแวงวิทยำคม 

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

โครงงานคุณธรรม “Paragon วัยทีน ยุค 4.0 แกนน ำควำมรับผิดชอบ แห่งวิถีพ่ีท ำดีน้องท ำตำม” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนกมลำไสย 

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

โครงงานคุณธรรม “มัคคุเทศก์จิตอำสำเมืองฟ้ำแดดสงยำง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนมัธยมตระกำรพืชผล 

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

โครงงานคุณธรรม “จิตอำสำด้วยหัวใจ เยำวชนไทยใส่ใจ บ-ว-ร” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนสันก ำแพง 

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

โครงงานคุณธรรม “เดินตำมรอยพ่อ สำนต่อควำมดี พัฒนำชีวีผู้สูงวัย ด้วยจิตอำสำ” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนสรรพวิทยำคม 

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

โครงงานคุณธรรม “สืบสำนพระรำชปณิธำน สร้ำงงำนจิตอำสำ ลดปัญหำกำรกลั่นแกล้งในสถำนศึกษำ” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
โรงเรียนตลุกดู่วิทยำคม 

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

โครงงานคุณธรรม “หมอนหลอดสมุนไพรเพื่อสุขภำพ” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนหนองกุงวิทยำคำร 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลดีเด่น ระดับประเทศ”  

โครงงานคุณธรรม “เด็กรุ่นใหม่ ใส่ใจกำรออม อยู่อย่ำงพอเพียง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนวัดพลับพลำ (อินทรำษฎร์ประสิทธิ์) 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลดีเด่น ระดับประเทศ”  

โครงงานคุณธรรม “พี่จูงน้องเข้ำวัด” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนสันป่ำสัก 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลดีเด่น ระดับประเทศ”  

โครงงานคุณธรรม “โมเดล covid ควำมดี ส่งต่อทุกพ้ืนท่ีไม่มีจ ำกัด” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนวังยวน 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลดีเด่น ระดับประเทศ”  

โครงงานคุณธรรม “เด็กวังยวน ล้วนใส่ใจกำรออม” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนแวนโค้ง 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลดีเด่น ระดับประเทศ”  

โครงงานคุณธรรม “ประสำนใจสำมวัยสัมพันธ์ ร่วมกันสร้ำงสรรค์ควำมดี” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนโพธิ์โนนจำนอีลอก 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลดีเด่น ระดับประเทศ”  

โครงงานคุณธรรม “พ.จ.ล.วัยใส สร้ำงวินัย ควำมรับผิดชอบ ผ่ำนสื่อออนไลน์” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนดงเมือง (ดงเมืองวิทยำ) 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลดีเด่น ระดับประเทศ”  

โครงงานคุณธรรม “จิตอำสำอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยต้ำนภัยยำเสพติด” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนสมพรรัตน์ 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลดีเด่น ระดับประเทศ”  

โครงงานคุณธรรม “สืบสำนต ำนำนไหม สำนสำยใยภูมิปัญญำ เทิดไท้องค์รำชำ รู้คุณค่ำควำมพอเพียง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลำง 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลดีเด่น ระดับประเทศ”  
โครงงานคุณธรรม “ลูก บ.ล. ปันควำมรู้สู่เพื่อนพ้อง สืบสำนภูมิปัญญำ ปลูกรักจิตอำสำสุชุมชน ท ำดีถวำยในหลวง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนกบินทร์วิทยำ 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลดีเด่น ระดับประเทศ”  

โครงงานคุณธรรม “พลังนวดเชื่อมใจ ลูก กว. กลับตัวกลับใจรับใช้สังคม” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนแก่งกระจำนวิทยำ 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลดีเด่น ระดับประเทศ”  

โครงงานคุณธรรม “กัลยำณมิตร แก่งวิทย์จิตอำสำ จำกพี่สู่น้อง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนดอนศำลำน ำวิทยำ 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลดีเด่น ระดับประเทศ”  

โครงงานคุณธรรม “จิตอำสำปันรัก ร่วมประสำนใจ ดูแลผู้ป่วยพิกำรน้อมถวำยพ่อหลวง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนหนองแวงวิทยำคม 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลดีเด่น ระดับประเทศ”  

โครงงานคุณธรรม “Paragon วัยทีน ยุค 4.0 แกนน ำควำมรับผิดชอบ แห่งวิถีพ่ีท ำดีน้องท ำตำม” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนกมลำไสย 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลดีเด่น ระดับประเทศ”  

โครงงานคุณธรรม “มัคคุเทศก์จิตอำสำเมืองฟ้ำแดดสงยำง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนมัธยมตระกำรพืชผล 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลดีเด่น ระดับประเทศ”  

โครงงานคุณธรรม “จิตอำสำด้วยหัวใจ เยำวชนไทยใส่ใจ บ-ว-ร” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนสันก ำแพง 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลดีเด่น ระดับประเทศ”  

โครงงานคุณธรรม “เดินตำมรอยพ่อ สำนต่อควำมดี พัฒนำชีวีผู้สูงวัย ด้วยจิตอำสำ” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนสรรพวิทยำคม 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลดีเด่น ระดับประเทศ”  

โครงงานคุณธรรม “สืบสำนพระรำชปณิธำน สร้ำงงำนจิตอำสำ ลดปัญหำกำรกลั่นแกล้งในสถำนศึกษำ” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนตลุกดู่วิทยำคม 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลดีเด่น ระดับประเทศ”  

โครงงานคุณธรรม “หมอนหลอดสมุนไพรเพื่อสุขภำพ” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 




