
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนค ำบงพิทยำคม 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลชมเชยระดับประเทศ”  

โครงงานคุณธรรม “สร้ำงจิตส ำนึก ฝึกจิตอำสำ พัฒนำโรงเรียน” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนชุมชนบ้ำนอ่ำงเวียน 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลชมเชยระดับประเทศ”  

โครงงานคุณธรรม “ยิ่งให้มำก ย่ิงได้คืน” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนห้วยไคร ้
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลชมเชยระดับประเทศ”  

โครงงานคุณธรรม “เชียงดำ ชำพ้ืนบ้ำน สำนต่อควำมดี” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนหนองไคร ้
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลชมเชยระดับประเทศ”  

โครงงานคุณธรรม “ลูกเสือจรำจรจิตอำสำ สู่ศำสตร์พระรำชำสร้ำงคนดี” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนขะเนจื้อ 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลชมเชยระดับประเทศ”  

โครงงานคุณธรรม “สืบสำนผ้ำทอกะเหรี่ยง ยกึหลักพอเพียง เรียงร้อยควำมดี” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนเมืองปักสำมัคคี 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลชมเชยระดับประเทศ”  

โครงงานคุณธรรม “เมืองปักปลอดภัย สร้ำงวินัยจรำจร” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองล ำตะคอง 4 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลชมเชยระดับประเทศ”  

โครงงานคุณธรรม “นิคมฯ 4 วิถีใหม่ ร่วมใจท ำควำมดี ถวำยในหลวง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนดอนใหญ่ 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลชมเชยระดับประเทศ”  

โครงงานคุณธรรม “จิตอำสำพำท ำดี ตำมวิถีรอยพ่อ สำนต่อวัฒนธรรม น้อมน ำเศรษฐกิจพอเพียง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนผำตูบ 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลชมเชยระดับประเทศ”  

โครงงานคุณธรรม “ภูมิปัญญำ พำท ำดี เพื่อในหลวง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนโคกก่องมิตรภำพที่ 86 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลชมเชยระดับประเทศ”  

โครงงานคุณธรรม “ย้อมด้วยใจ ใฝ่คุณธรรม” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนสำมร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ) 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลชมเชยระดับประเทศ”  

โครงงานคุณธรรม “ประหยัดถูกใจ ไฉไลสไตล์มัดย้อม” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนวัดบ้ำนแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์) 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลชมเชยระดับประเทศ”  

โครงงานคุณธรรม “ด.เด็กเลี้ยงไก่ ออกไข่ในเล้ำ พัฒนำบ้ำนเรำ น ำรำยได้สู่ชุมชน” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนหนองหัวปลวก 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลชมเชยระดับประเทศ”  

โครงงานคุณธรรม “เอ็ดดี เอ็ดงำม ตำมฮอยบ่ำวสำวไทด ำ” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนแม่คะเมย 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลชมเชยระดับประเทศ”  

โครงงานคุณธรรม “แม่คะเมยรุ่นเยำว์ปลุกเร้ำจิตสำธำรณะ” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนยำว-ีห้วยโป่ง 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลชมเชยระดับประเทศ”  

โครงงานคุณธรรม “ยำวี บุญดีบำทเดียว” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนชุมชนบ้ำนเชียงเพ็ง 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลชมเชยระดับประเทศ”  

โครงงานคุณธรรม “จิตอำสำน ำพำเป็นหนึ่งเดียว” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนวัดบำงกระ 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลชมเชยระดับประเทศ”  

โครงงานคุณธรรม “ดนตรีไทย ปันน้ ำใจสู่ชุมชน” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนก้อจัดสรร 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลชมเชยระดับประเทศ”  

โครงงานคุณธรรม “ร่วมแรง ร่มใจ คืนฟ้ำใสให้ชุมชน” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนเกำะมุกด์ 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลชมเชยระดับประเทศ”  

โครงงานคุณธรรม “เยำวชนจิตอำสำใส่ใจคนชรำ โดยกำรน้อมน ำศำสตร์พระรำชำสู่วิถีชีวิต” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนโนนนำรำยณ์วิทยำ 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลชมเชยระดับประเทศ”  

โครงงานคุณธรรม “สำนรักสองวัยด้วยดวงใจอันพิสุทธิ์” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยำ 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลชมเชยระดับประเทศ”  

โครงงานคุณธรรม “ออมวันละบำท ตักบำตรท ำบุญ” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบตัรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร นนทบุรี 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลชมเชยระดับประเทศ”  

โครงงานคุณธรรม “สำยใยแห่งควำมผูกพัน แบ่งปันสู่สังคม” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนเลยพิทยำคม 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลชมเชยระดับประเทศ”  

โครงงานคุณธรรม “เลยพิทย์จิตอำสำพัฒนำสำมัคคี ด้วย L.P.K Model” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศกัราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนศรีธวัชวิทยำลยั 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลชมเชยระดับประเทศ”  

โครงงานคุณธรรม “นักเรียนคุณธรรม น ำกำรใช้สื่อออนไลน์อย่ำงสร้ำงสรรค์” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนเชียงของวิทยำคม 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลชมเชยระดับประเทศ”  

โครงงานคุณธรรม “จิตอำสำ ลดปัญหำหมอกควัน เทิดไทองค์รำชัน สร้ำงสรรค์สังคมไทย” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนท่ำวังผำพิทยำคม 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลชมเชยระดับประเทศ”  

โครงงานคุณธรรม “จิตอำสำ ท่ำวังผำร่วมใจ เลิกสูบลดเสี่ยง #ต้ำนภัยCOVID-19” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนโกสัมพีวิทยำ 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลชมเชยระดับประเทศ”  

โครงงานคุณธรรม “จันทร์ส่งใจโกสัมพีวิทยำ” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนค ำบงพิทยำคม 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลชมเชยระดับประเทศ” 

 โครงงานคุณธรรม “สร้ำงจิตส ำนึก ฝึกจิตอำสำ พัฒนำโรงเรียน” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนชุมชนบ้ำนอ่ำงเวียน 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าด ีถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลชมเชยระดับประเทศ” 

 โครงงานคุณธรรม “ยิ่งให้มำก ย่ิงได้คืน” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนห้วยไคร ้
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลชมเชยระดับประเทศ” 

 โครงงานคุณธรรม “เชียงดำ ชำพ้ืนบ้ำน สำนต่อควำมดี” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนหนองไคร ้
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลชมเชยระดับประเทศ” 

 โครงงานคุณธรรม “ลูกเสือจรำจรจิตอำสำ สู่ศำสตร์พระรำชำสร้ำงคนดี” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนขะเนจื้อ 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลชมเชยระดับประเทศ” 

 โครงงานคุณธรรม “สืบสำนผ้ำทอกะเหรี่ยง ยึกหลักพอเพียง เรียงร้อยควำมดี” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนเมืองปักสำมัคคี 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลชมเชยระดับประเทศ” 

 โครงงานคุณธรรม “เมืองปักปลอดภัย สร้ำงวินัยจรำจร” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองล ำตะคอง 4 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลชมเชยระดับประเทศ” 

 โครงงานคุณธรรม “นิคมฯ 4 วิถีใหม่ ร่วมใจท ำควำมดี ถวำยในหลวง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนดอนใหญ่ 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลชมเชยระดับประเทศ” 

 โครงงานคุณธรรม “จิตอำสำพำท ำดี ตำมวิถีรอยพ่อ สำนต่อวัฒนธรรม น้อมน ำเศรษฐกิจพอเพียง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนผำตูบ 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลชมเชยระดับประเทศ” 

 โครงงานคุณธรรม “ภูมิปัญญำ พำท ำดี เพื่อในหลวง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนโคกก่องมิตรภำพที่ 86 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลชมเชยระดับประเทศ” 

 โครงงานคุณธรรม “ย้อมด้วยใจ ใฝ่คุณธรรม” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนสำมร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ) 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลชมเชยระดับประเทศ” 

 โครงงานคุณธรรม “ประหยัดถูกใจ ไฉไลสไตล์มัดย้อม” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนวัดบ้ำนแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์) 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลชมเชยระดับประเทศ” 

 โครงงานคุณธรรม “ด.เด็กเลี้ยงไก่ ออกไข่ในเล้ำ พัฒนำบ้ำนเรำ น ำรำยได้สู่ชุมชน” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนหนองหัวปลวก 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลชมเชยระดับประเทศ” 

 โครงงานคุณธรรม “เอ็ดดี เอ็ดงำม ตำมฮอยบ่ำวสำวไทด ำ” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนแม่คะเมย 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลชมเชยระดับประเทศ” 

 โครงงานคุณธรรม “แม่คะเมยรุ่นเยำว์ปลุกเร้ำจิตสำธำรณะ” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนยำว-ีห้วยโป่ง 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลชมเชยระดับประเทศ” 

 โครงงานคุณธรรม “ยำวี บุญดีบำทเดียว” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนชุมชนบ้ำนเชียงเพ็ง 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลชมเชยระดับประเทศ” 

 โครงงานคุณธรรม “จิตอำสำน ำพำเป็นหนึ่งเดียว” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนวัดบำงกระ 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลชมเชยระดับประเทศ” 

 โครงงานคุณธรรม “ดนตรีไทย ปันน้ ำใจสู่ชุมชน” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนก้อจัดสรร 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลชมเชยระดับประเทศ” 

 โครงงานคุณธรรม “ร่วมแรง ร่มใจ คืนฟ้ำใสให้ชุมชน” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนเกำะมุกด์ 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลชมเชยระดับประเทศ” 

 โครงงานคุณธรรม “เยำวชนจิตอำสำใส่ใจคนชรำ โดยกำรน้อมน ำศำสตร์พระรำชำสู่วิถีชีวิต” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนโนนนำรำยณ์วิทยำ 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลชมเชยระดับประเทศ” 

 โครงงานคุณธรรม “สำนรักสองวัยด้วยดวงใจอันพิสุทธิ์” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยำ 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลชมเชยระดับประเทศ” 

 โครงงานคุณธรรม “ออมวันละบำท ตักบำตรท ำบุญ” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษำพัฒนำกำร นนทบุรี 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลชมเชยระดับประเทศ” 

 โครงงานคุณธรรม “สำยใยแห่งควำมผูกพัน แบ่งปันสู่สังคม” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนเลยพิทยำคม 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลชมเชยระดับประเทศ” 

 โครงงานคุณธรรม “เลยพิทย์จิตอำสำพัฒนำสำมัคคี ด้วย L.P.K Model” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนศรีธวัชวิทยำลยั 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลชมเชยระดับประเทศ” 

 โครงงานคุณธรรม “นักเรียนคุณธรรม น ำกำรใช้สื่อออนไลน์อย่ำงสร้ำงสรรค์” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนเชียงของวิทยำคม 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลชมเชยระดับประเทศ” 

 โครงงานคุณธรรม “จิตอำสำ ลดปัญหำหมอกควัน เทิดไทองค์รำชัน สร้ำงสรรค์สังคมไทย” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนท่ำวังผำพิทยำคม 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลชมเชยระดับประเทศ” 

 โครงงานคุณธรรม “จิตอำสำ ท่ำวังผำร่วมใจ เลิกสูบลดเสี่ยง #ต้ำนภัยCOVID-19” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนโกสัมพีวิทยำ 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 “รำงวัลชมเชยระดับประเทศ” 

 โครงงานคุณธรรม “จันทร์ส่งใจโกสัมพีวิทยำ” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 


