
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนไหนหนัง 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “อสม.น้อย อำสำท ำควำมดีด้วยหัวใจเพื่อถวำยในหลวง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนพระต ำหนักสวนกุหลำบ 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “สังคมเล็กๆท่ีชื่อควำมรัก” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนทุ่งนำครำช 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “ยุวชนคนดีศรีบ้ำนทุ่ง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนทุ่งเสือโทน 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “แต่งกำยดี ศรีฟ้ำขำว” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนรำษฎร์บ ำรุงธรรม 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “จิตอำสำสภำนักเรียน พำน้องพอเพียง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนนำงำมแก่นล ำดวนวิทยำ 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “เยำวชนจิตอำสำร่วมใจ ต้ำนภัยทุจริต” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “4 ฐำนคุณธรรมน ำสู่อำชีพ” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนโนนข่ำ 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “จิตอำสำ สำนสัมพันธ์ แบ่งปันรอยยิ้ม สู่ชุมชน” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนหนองผือรำษฎร์ประสิทธิ ์
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “คิดดี พูดดี ท ำดี ตำมวิถีพอเพียง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนทรัพย์เจริญ 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “ท ำบุญตักบำตร ฟังธรรม ท ำดี ถวำยในหลวง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “ไร้ค่ำกลับมีค่ำ” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนวัดศรีวิชัย 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “ศรีวิชัย ร่วมใจภักด์ิ รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมน ำศำสตร์พระรำชำ” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนบำงไม้แก้วประชำสำมัคคี 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “ทุกคนจ๋ำ ท ำควำมดีเริ่มได้ท่ีใจเรำ” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนหัวดอย 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “เปลี่ยนขยะท่ีไร้ค่ำ ให้เป็นเงินตรำที่ภำคภูมิใจ” 

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   

โครงงานคุณธรรม “ลูกห้วยไคร้ร่วมด้วยช่วยกัน สร้ำงสรรค์ชุมชนพำตนห่ำงไกลยำเสพติด” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนนำบุญโหล่งขอด 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “สี่กิจกรรมท ำดีด้วยหัวใจ ถวำยในหลวง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนบ่อหลวง 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “สภำนักเรียนก้ำวไกล ใส่ใจท ำควำมดี ตำมรอยวิถีพ่อ” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนสำมัคคีสันม่วง 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “ต่ำเซอค่ำแอะโดะ... ขยะนี้ท่ีรัก” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนหนองชุมแสง 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “เด็ก NCS รับผิดชอบได้” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนวัดวัง 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “รู้หน้ำท่ี มีจิตอำสำ พัฒนำบวร ยึดหลักพอเพียง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนหนองเสือพิทยำคม 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “กองทุนของเหลือ  น ำพำจิตอำสำสู่ชุมชน ตำมรอยพ่อหลวง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนแม่ระเมิง 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “เยำวชน Gen Z ใส่ใจผู้สูงวัย เติมเต็มพลังบวก เทิดไทองค์รำชัน” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนสำริกำ 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “Sarika 7R for Zero Waste School” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวรำรำม 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “รุ่นพ่ีบอกต่อ รุ่นน้องน้อมรับหลักธรรม สู่กำรเปลี่ยนแปลง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนวัดมะเกลือ (กำญจนลักษณ์วิทยำ) 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “ขยะสร้ำงคุณค่ำ รักษำสิ่งแวดล้อม พร้อมควำมพอเพียง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนหนองบอน 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “หนองบอนร่วมใจ ขจัดภัยบุหรี่สุรำ น ำพำหลักธรรม ค้ ำจุนชีวี” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนสะแกรำชวิทยำคม 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “จิตอำสำ ดูบ้ำน สำนจิต ดูสูงวัยและผู้ป่วย” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนหนองจำน 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “เยำวชนคนรุ่นใหม่ ร่วมใจพัฒนำ” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนขำมเตีย้พิทยำคม 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “เด็กดีศรีขำมเตี้ย เทิดไท้องค์รำชำ รวมพลังจิตอำสำ น ำพำสู่ควำมพอเพียง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนเก่ำค้อ 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “เส้นทำงควำมดี เก่ำค้อน้องพี่ ท ำควำมดีถวำยในหลวง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนหนองมะเขือ 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “DIY (Do it yourself) รักควำมพอเพียง นักเรียน 10 กลุ่มอำชีพ” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนนำเคียน 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “จิตอำสำ ลูกชบำนำเคียน ช่วยให้จรำจรดี มีวินัยปลอดภัยทุกวัน” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนปำงสวรรค์ 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “เยำวชนปำงสวรรค์ สร้ำงควำมดี วิถีพุทธ” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนอนุบำลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว) 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “ดวงดำวแห่งควำมดี สู่ฝัน ม่ันใจ มีชัย ก้ำวไกล บ้ำนส้มเสี้ยว” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนชุมชนบ้ำนหัวพลวง (รัฐพรมมณีอุทิศ) 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “จิตอำสำ พำน้องท ำดี” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยำ 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “ด่ืม พับ เก็บ” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนวัดมะสงมิตรภำพที่ 55 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “เสริมสร้ำงวินัย ใส่ใจกตัญญู เชิดชูองค์รำชันย์” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนวัดลำกค้อน 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “5 ร. รวมใจสร้ำงคนดีศรีลำกค้อน” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนตำบำ 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “โควิด-19 พิชิตด้วยคุณธรรม” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนบูเก๊ะตำโมงมิตรภำพที่ 128 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “คิดใหม่ ท ำใหม่ สู่วิถีพอเพียง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “ศีลสมำธิปัญญำน ำพำเสนศิริ” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนอนุบำลปะค ำ 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “กินอยู่พอเพียงเลี้ยงชีพได้ สู่เศรษฐกิจพอเพียง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนโคกตูม 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “ส ำนึกดี มีวินัย หัวใจพอเพียง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนวัดไพร่ฟ้ำ 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “พัฒนำจิต เจริญปัญญำ พำโรงเรียนสะอำด” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนทองมงคล 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “สอบธรรมศึกษำ พัฒนำคุณธรรม น้อมน ำควำมดีถวำยพ่อหลวง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนแหลมหิน 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “เหรียญโปรยทำน สร้ำงควำมสุข” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนชุมชนบ้ำนเขำลูกช้ำง 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “จิตอำสำ สำน-เสริม-สร้ำง สุขภำวะชุมชน อย่ำงยั่งยืน” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภำวนำรังสี) 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “ลูกวัดใหญ่ จิตสำธำรณะ ท ำดีถวำยในหลวง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนมำลำอีสงเครำะห์ 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “ออมบุญ” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนบ่อทรำย 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “จิตอำสำสร้ำงคนดี ชวนน้องพี่ท ำควำมดีสู่สังคม” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนน้อย "ปรึกอุทิศ" 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “จิตอำสำสร้ำงสรรค์ควำมดี สู่วิถีชุมชน” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “ท ำบุญตักบำตร สืบสำนวัฒนธรรมไทย เทิดไท้องค์รำชัน” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนแก่งจูงนำง 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “จิตศึกษำ พัฒนำคุณธรรมสร้ำงควำมงอกงำมจำกข้ำงใน รักษ์ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนเนินสุวรรณ 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “เยำวชนบ้ำนเนินสุวรรณ พร้อมใจท ำดี ถวำยในหลวง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนท่ำแร้ง (สหรำษฎร์) 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “จิตอำสำท่ำแร้ง แบ่งปันน้ ำใจให้ชุมชน” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนบำงแก้ว (ส ำนักงำนสลำกกินแบ่งสงเครำะห์ 44) 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “เข้ำแถวเรียบร้อย  เด็กน้อยมีวินัย” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนตำดกลอย 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “ต้ังจิตปณิธำน ท ำควำมดี มีคุณธรรมเริ่มท่ีตัวเรำ” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนทุ่งสมอ 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “เคำรพกฎ ลดอัตตำ” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนป่ำบง 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “เดินคู่สู่วินัย” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนหนองไม้สอ 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “ร่วมสร้ำงวงจรควำมสุขของชีวิต เพื่อถวำยในหลวง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนแม่แรม 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “จิตอำสำน ำพำน้องล้ำงถำด” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนสลก 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “ศำสตร์พระรำชำ พัฒนำสัมมำชีพ สืบสำนวิถีชนเผ่ำกะเหรี่ยง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนสะป ำ "มงคลวิทยำ" 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “ต้นกล้ำควำมดี ภักดีองค์รำชันย์” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนหนองหว้ำ 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “ยุวชนยุคใหม่ใส่ใจท ำดี” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนดงเจริญ 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “เด็กดีดงเจริญอำสำ DO GOOD” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนแจ้งโคกล่ำมแจ้งข่ำ 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “วัยสวย ใจใส ร่วมใจท ำดีเพื่อพ่อ” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนสำหร่ำย 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “เด็กดีมีคุณธรรม น ำพำสุจริต สู่วิถีชีวิตและชุมชน” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนมำบยำงพรวิทยำคม 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “พลังเยำวชนวัยใส  หัวใจจิตอำสำ” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนเขำชะอำงคร่อมคลอง 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “เศษวัสดุสร้ำงสรรค์น้อมน ำควำมพอเพียง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนวัดจันทำรำม (ต้ังตรงจิตร 5) 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “ถุงนมแปลงร่ำง สร้ำงคุณธรรม” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนโคกส ำโรง 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “เยำวชนรุ่นใหม่ หัวใจคุณธรรม” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนม่วงค่อม 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “จิตอำสำ น่ำ Enjoy” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนอนุบำลท่ำหลวง 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “อทล.ลดขยะ ด้วยจิตสำธำรณะเพื่อในหลวง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนวังตำอินทร ์
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “จิตอำสำน ำพำเยำวชนรักษ์ถิ่น” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนแม่ก๋งวิทยำ 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “แม่ก๋งวิทยำจิตอำสำพัฒนำควำมดี” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนอ้อวิทยำ 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “ขยะ(ไม่)แขยง แปลงเป็นทรัพย์ รับประโยชน์สุขทั่วกัน” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนแม่มอกวิทยำ 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “เยำวชนจิตอำสำ สืบสำนศำสตร์พระรำชำ ต่อยอดปุ๋มผญ๋ำ ฮักษำวิถีชุมชน” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนสบต  ำวิทยำ (แปงภักดีอุปภัมภ์) 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “ปลุกฝังกำรให้ ใส่ใจธรรมะ” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนอนุบำลเกำะคำ (น้ ำตำลอนุเครำะห์) 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “น้ ำยำเอนกประสงค์เสริมทักษะอำชีพ” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนหนองเกิด 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “จิตอำสำวัยใส ใส่ใจผู้สูงอำยุในชุมชน” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนเพียซ ำพุวิทยำ 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “จิตอำสำพัฒนำโรงเรียนและสังคม เด็กมัธยมก็ท ำได้” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนโนนสวรรค ์
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “โรงเรียนปลอดขยะ ลดแยก ใช้แต่พอเพียง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนทับก่ี 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “งดface พักline สืบสำนประเพณีไทย ใส่ใจคนรอบข้ำง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนห้วยทอง 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “สำม สี่ สิบสอง (3 : 4 : 12)” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนช ำแจงแมง 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “อยู่ให้เป็น ในยุคสังคมป่วย” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนต้อนรำษฎร์ด ำรงวิทย์ 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “สื่อสร้ำงสรรค์ เสริมสร้ำงคุณธรรม” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนสีสุกห้วยโมง 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “ลูก ส.ม. ปลูกจิตอำสำ พัฒนำ บวร” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนชุมชนบ้ำนโพธิ์ตำก 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “ฉลำดคิด ฉลำดใช้ สำมัคคี มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภำพที่ 220 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “วีซ่ำคุณธรรม” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนขนุน 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “โมเสกพลังจิ วกู้โลก” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนคลองนกกระทุง (เรียงรำษฏร์อุทิศ ๒) 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “แสงแห่งธรรม น ำใจ สู่หลักพอเพียง ท ำดีถวำยในหลวง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนคูหำ 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “ขยะเพิ่มมูลค่ำ น ำพำสู่คุณธรรม” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนตันหยงโป 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “พลัง KIDS จิต 4 RS” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนวัดนิยมยำตรำ 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “สอนน้องแยกขยะ” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนวัดสลุด 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “ลูกเสือจิตอำสำ คิดท ำ น ำควำมดีสู่ชุมชน” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนคลองสมบูรณ์ 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “พี่สำยเปย์ "อยู่กับพ่ีไม่ต้องกลัวอด ถ้ำน้องตังค์หมดพ่ีมีเงินออม"” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนวัดรำษฎร์ศรัทธำกะยำรำม 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “รำษฎร์ศรัทธำฯ ท ำควำมดีด้วยหัวใจ” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนวัดหนองบัว 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “เด็กไทยวิธีใหม่ ใส่ใจคุณธรรม น้อมน ำสู่ควำมพอเพียง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนคลองสิบสำม 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “บ่มเพำะต้นกล้ำควำมดี ด้วยวิถียุวธรรม” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนมหำเจริญ 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   
โครงงานคุณธรรม “ธนำคำรขยะสร้ำงคุณค่ำ ร่วมศรัทธำ น ำพำคุณธรรม  น้อมน ำศำสตร์พระรำชำ สู่กำรพัฒนำท่ียั่งยืน” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนวัดป่ำไผ่ 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “โรงเรียนสวยด้วยมือเรำ "5 ส. สุขสรำญ"” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนวัดหนองสุ่ม 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “สร้ำงเด็กดี ส่งเสริมวิถีจิตอำสำ” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนไชยะวิทยำ 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “เด็กดีศรีไชยะ คิดดี ท ำดี มีจิตอำสำ ร่วมกันพัฒนำ ตำมแนวพ่อหลวงไทย” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนกฤษณำ 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “เยำวชนวัยใส "ใส่ใจ" ผู้สูงอำยุ” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนวัดพรสวรรค์ 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “ถุงนมให้เงินออม” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนหนองกระถิน 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “โลกสวย ด้วยศีล 5 น ำพำชีวิต คิดดี ท ำดี ถวำยพ่อหลวงของแผ่นดิน” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนวัดท่ำไทร (ดิตถำนุเครำะห์) 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “เพียงเรำพอเพียง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนสำมัคคีอนุสรณ์ 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “สำมัคคี รวมใจ ท ำควำมดี เทิดไท้องค์รำชัน” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนสว่ำงโนนแดง 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “ต้นกล้ำควำมดี” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนแบง 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “ปักจิต เปิดใจ สู้ภัยโควิด” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนกุดจิก 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “คิดดี ท ำดี มีรำงวัล” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนท่ำลำด 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “น้อมน ำพระรำชด ำรัส จิตอำสำ พัฒนำโรงเรียนและชุมชน” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนดงสวรรค์วิทยำ 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “เหลือใช้แต่ไม่ไร้ค่ำ กล่องนมเลอค่ำ สร้ำงสิ่งของมำกมี” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนวัดท่ำชุมนุม 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “น้อมน ำศำสตร์พระรำชำ สร้ำงจิตอำสำพัฒนำสิ่งแวดล้อม” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนดงอุดม 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “ธนำคำรขยะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนเทื่อม 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “เทิดไท้องค์รำชันย์ สร้ำงสรรค์ควำมดี ด้วยดนตรีพื้นเมือง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนนำอินวิทยำคม 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “จิตอำสำ พัฒนำหัวใจ สู่ควำมเป็นไทยท่ียั่งยืน ยุค 4.0” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนปทุมวิทยำกร 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “ปทุมวิทยำกรน้องพี่ ท ำควำมดีถวำยในหลวง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนค้อ 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “จิตอำสำ สร้ำงสุขผู้สูงวัย ใส่ใจบวร” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “เพำะกล้ำควำมดี (คิดดี ท ำดี มีจิตอำสำ เยำวชนไทย ถวำยในหลวง)” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “จตุรศิลป์เทพศิรินทร์อำสำ” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนหนองม่วงวิทยำ 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “จตุภำวนำ แก้ปัญหำด้วยปัญญำ น ำพำควำมสุข ภำยใต้เศรษฐกิจพอเพียง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ ๗ 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “คิดดีท ำดี วิถีชีวิตพอเพียง ตำมปณิธำนควำมดีเพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศล” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนห้วยยอด 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “กำรพัฒนำควำมซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน มีสติปัญญำและรู้จักกำรแบ่งปัน” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลำ 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “หลอดพลำสติกอย่ำท้ิงเป็นสิ่งมีค่ำ” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนละงูพิทยำคม 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “เยำวชนจิตอำสำช่วยชำยชรำคลำยน้ ำตำ” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนเชียงหวำงพิทยำคำร 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “เยำวชนต้นกล้ำจิตอำสำ ท ำดีด้วยใจ ถวำยในหลวง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนกุดบงพิทยำคำร 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “พลังจิตอำสำรุ่นใหม่หัวใจ 4G” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนค ำตำกล้ำรำชประชำสงเครำะห์ 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “เยำวชนก่อกำรดี เลิกเหล้ำ-บุหรี่ ท ำดีอย่ำงยั่งยืน” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบรบือ 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “ของเก่ำเล่ำใหม่ในสวนพุทธศำสน์ สืบสำนปณิธำนของพ่อ” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยำคำร จังหวดัน่ำน 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “ลูกศรีสวัสด์ิ ร่วมกันท ำดีอนุรักษ์พลังงำนไฟฟ้ำ” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนยำงชุมน้อยพิทยำคม 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “จิตอำสำ สำนรัก ปันสุข ด้วยศรัทธำแห่งควำมดี” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนภูเขียว 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “ดอกไม้จำกสำยธำร สืบสำนปณิธำนพ่อหลวง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยำ 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “สำยทำนน้ ำใจ ยิ่งให้ ยิ่งได้” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนแม่สันวิทยำ 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “ตัดดอก ต้องลำย สืบสำนวัฒนธรรมบ้ำนเฮำ” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนไตรเขตประชำสำมัคคี รัชมังคลำภิเษก 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “จิตอำสำ จัดขยะให้ถูกที่ มีประโยชน์” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนนันทบุรีวิทยำ ในพระบรมรำชำนุเครำะห์ 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “ดรุณรักษ์ทุกชีวิต พิชิตพฤติกรรมเสี่ยง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนนำน้อย 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “ละอ่อนนำน้อยฮักโลก” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนหลวง 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “ขี้เลื่อยรักษ์โลก” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนพระธำตุพิทยำคม 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “กำรบริหำรจัดกำรขยะตำมหลัก 3 Rs” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนมัธยมพระรำชทำนเฉลิมพระเกียรติ 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “รู้รักษ์ไหว้ ธรรมเนียมไทย มพ.รวมใจ ถวำยในหลวง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนสรอยเสรวีิทยำ 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “ของหำยได้คืน ชื่นชมคนดี เชิดชูควำมซ่ือสัตย์สุจริต” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนนำเฉลียงพิทยำคม 
เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “เช้ำนี้ท่ีเสำธง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนไหนหนัง 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “อสม.น้อย อำสำท ำควำมดีด้วยหัวใจเพื่อถวำยในหลวง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนพระต ำหนักสวนกุหลำบ 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “สังคมเล็กๆท่ีชื่อควำมรัก” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนทุ่งนำครำช 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “ยุวชนคนดีศรีบ้ำนทุ่ง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนทุ่งเสือโทน 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “แต่งกำยดี ศรีฟ้ำขำว” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนรำษฎร์บ ำรุงธรรม 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “จิตอำสำสภำนักเรียน พำน้องพอเพียง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนนำงำมแก่นล ำดวนวิทยำ 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “เยำวชนจิตอำสำร่วมใจ ต้ำนภัยทุจริต” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “4 ฐำนคุณธรรมน ำสู่อำชีพ” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนโนนข่ำ 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “จิตอำสำ สำนสัมพันธ์ แบ่งปันรอยยิ้ม สู่ชุมชน” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนหนองผือรำษฎร์ประสิทธิ ์
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “คิดดี พูดดี ท ำดี ตำมวิถีพอเพียง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนทรัพย์เจริญ 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “ท ำบุญตักบำตร ฟังธรรม ท ำดี ถวำยในหลวง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “ไร้ค่ำกลับมีค่ำ” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนวัดศรีวิชัย 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “ศรีวิชัย ร่วมใจภักด์ิ รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมน ำศำสตร์พระรำชำ” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนบำงไม้แก้วประชำสำมัคคี 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “ทุกคนจ๋ำ ท ำควำมดีเริ่มได้ท่ีใจเรำ” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนหัวดอย 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “เปลี่ยนขยะท่ีไร้ค่ำ ให้เป็นเงินตรำที่ภำคภูมิใจ” 

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   

โครงงานคุณธรรม “ลูกห้วยไคร้ร่วมด้วยช่วยกัน สร้ำงสรรค์ชุมชนพำตนห่ำงไกลยำเสพติด” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนนำบุญโหล่งขอด 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “สี่กิจกรรมท ำดีด้วยหัวใจ ถวำยในหลวง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนบ่อหลวง 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “สภำนักเรียนก้ำวไกล ใส่ใจท ำควำมดี ตำมรอยวิถีพ่อ” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนสำมัคคีสันม่วง 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “ต่ำเซอค่ำแอะโดะ... ขยะนี้ท่ีรัก” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนหนองชุมแสง 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “เด็ก NCS รับผิดชอบได้” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนวัดวัง 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “รู้หน้ำท่ี มีจิตอำสำ พัฒนำบวร ยึดหลักพอเพียง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนหนองเสือพิทยำคม 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “กองทุนของเหลือ  น ำพำจิตอำสำสู่ชุมชน ตำมรอยพ่อหลวง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนแม่ระเมิง 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “เยำวชน Gen Z ใส่ใจผู้สูงวัย เติมเต็มพลังบวก เทิดไทองค์รำชัน” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนสำริกำ 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “Sarika 7R for Zero Waste School” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวรำรำม 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “รุ่นพ่ีบอกต่อ รุ่นน้องน้อมรับหลักธรรม สู่กำรเปลี่ยนแปลง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนวัดมะเกลือ (กำญจนลักษณ์วิทยำ) 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “ขยะสร้ำงคุณค่ำ รักษำสิ่งแวดล้อม พร้อมควำมพอเพียง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนหนองบอน 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “หนองบอนร่วมใจ ขจัดภัยบุหรี่สุรำ น ำพำหลักธรรม ค้ ำจุนชีวี” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนสะแกรำชวิทยำคม 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “จิตอำสำ ดูบ้ำน สำนจิต ดูสูงวัยและผู้ป่วย” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนหนองจำน 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “เยำวชนคนรุ่นใหม่ ร่วมใจพัฒนำ” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนขำมเตีย้พิทยำคม 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “เด็กดีศรีขำมเตี้ย เทิดไท้องค์รำชำ รวมพลังจิตอำสำ น ำพำสู่ควำมพอเพียง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนเก่ำค้อ 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “เส้นทำงควำมดี เก่ำค้อน้องพี่ ท ำควำมดีถวำยในหลวง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนหนองมะเขือ 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “DIY (Do it yourself) รักควำมพอเพียง นักเรียน 10 กลุ่มอำชีพ” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนนำเคียน 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “จิตอำสำ ลูกชบำนำเคียน ช่วยให้จรำจรดี มีวินัยปลอดภัยทุกวัน” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนปำงสวรรค์ 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “เยำวชนปำงสวรรค์ สร้ำงควำมดี วิถีพุทธ” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนอนุบำลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว) 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “ดวงดำวแห่งควำมดี สู่ฝัน ม่ันใจ มีชัย ก้ำวไกล บ้ำนส้มเสี้ยว” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนชุมชนบ้ำนหัวพลวง (รัฐพรมมณีอุทิศ) 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “จิตอำสำ พำน้องท ำดี” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยำ 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “ด่ืม พับ เก็บ” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนวัดมะสงมิตรภำพที่ 55 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “เสริมสร้ำงวินัย ใส่ใจกตัญญู เชิดชูองค์รำชันย์” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนวัดลำกค้อน 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “5 ร. รวมใจสร้ำงคนดีศรีลำกค้อน” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนตำบำ 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “โควิด-19 พิชิตด้วยคุณธรรม” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนบูเก๊ะตำโมงมิตรภำพที่ 128 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “คิดใหม่ ท ำใหม่ สู่วิถีพอเพียง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “ศีลสมำธิปัญญำน ำพำเสนศิริ” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนอนุบำลปะค ำ 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “กินอยู่พอเพียงเลี้ยงชีพได้ สู่เศรษฐกิจพอเพียง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนโคกตูม 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “ส ำนึกดี มีวินัย หัวใจพอเพียง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนวัดไพร่ฟ้ำ 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “พัฒนำจิต เจริญปัญญำ พำโรงเรียนสะอำด” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนทองมงคล 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “สอบธรรมศึกษำ พัฒนำคุณธรรม น้อมน ำควำมดีถวำยพ่อหลวง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนแหลมหิน 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “เหรียญโปรยทำน สร้ำงควำมสุข” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนชุมชนบ้ำนเขำลูกช้ำง 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “จิตอำสำ สำน-เสริม-สร้ำง สุขภำวะชุมชน อย่ำงยั่งยืน” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภำวนำรังสี) 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “ลูกวัดใหญ่ จิตสำธำรณะ ท ำดีถวำยในหลวง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนมำลำอีสงเครำะห์ 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “ออมบุญ” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนบ่อทรำย 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “จิตอำสำสร้ำงคนดี ชวนน้องพี่ท ำควำมดีสู่สังคม” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนน้อย "ปรึกอุทิศ" 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “จิตอำสำสร้ำงสรรค์ควำมดี สู่วิถีชุมชน” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “ท ำบุญตักบำตร สืบสำนวัฒนธรรมไทย เทิดไท้องค์รำชัน” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนแก่งจูงนำง 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “จิตศึกษำ พัฒนำคุณธรรมสร้ำงควำมงอกงำมจำกข้ำงใน รักษ์ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนเนินสุวรรณ 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “เยำวชนบ้ำนเนินสุวรรณ พร้อมใจท ำดี ถวำยในหลวง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนท่ำแร้ง (สหรำษฎร์) 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “จิตอำสำท่ำแร้ง แบ่งปันน้ ำใจให้ชุมชน” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนบำงแก้ว (ส ำนักงำนสลำกกินแบ่งสงเครำะห์ 44) 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “เข้ำแถวเรียบร้อย  เด็กน้อยมีวินัย” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนตำดกลอย 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “ต้ังจิตปณิธำน ท ำควำมดี มีคุณธรรมเริ่มท่ีตัวเรำ” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนทุ่งสมอ 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “เคำรพกฎ ลดอัตตำ” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนป่ำบง 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “เดินคู่สู่วินัย” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนหนองไม้สอ 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “ร่วมสร้ำงวงจรควำมสุขของชีวิต เพื่อถวำยในหลวง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนแม่แรม 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “จิตอำสำน ำพำน้องล้ำงถำด” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนสลก 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “ศำสตร์พระรำชำ พัฒนำสัมมำชีพ สืบสำนวิถีชนเผ่ำกะเหรี่ยง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนสะป ำ "มงคลวิทยำ" 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “ต้นกล้ำควำมดี ภักดีองค์รำชันย์” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนหนองหว้ำ 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “ยุวชนยุคใหม่ใส่ใจท ำดี” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนดงเจริญ 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “เด็กดีดงเจริญอำสำ DO GOOD” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนแจ้งโคกล่ำมแจ้งข่ำ 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “วัยสวย ใจใส ร่วมใจท ำดีเพื่อพ่อ” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนสำหร่ำย 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “เด็กดีมีคุณธรรม น ำพำสุจริต สู่วิถีชีวิตและชุมชน” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนมำบยำงพรวิทยำคม 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “พลังเยำวชนวัยใส  หัวใจจิตอำสำ” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนเขำชะอำงคร่อมคลอง 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “เศษวัสดุสร้ำงสรรค์น้อมน ำควำมพอเพียง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนวัดจันทำรำม (ต้ังตรงจิตร 5) 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “ถุงนมแปลงร่ำง สร้ำงคุณธรรม” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนโคกส ำโรง 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “เยำวชนรุ่นใหม่ หัวใจคุณธรรม” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนม่วงค่อม 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “จิตอำสำ น่ำ Enjoy” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนอนุบำลท่ำหลวง 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “อทล.ลดขยะ ด้วยจิตสำธำรณะเพื่อในหลวง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนวังตำอินทร ์
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “จิตอำสำน ำพำเยำวชนรักษ์ถิ่น” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนแม่ก๋งวิทยำ 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “แม่ก๋งวิทยำจิตอำสำพัฒนำควำมดี” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนอ้อวิทยำ 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “ขยะ(ไม่)แขยง แปลงเป็นทรัพย์ รับประโยชน์สุขทั่วกัน” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนแม่มอกวิทยำ 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “เยำวชนจิตอำสำ สืบสำนศำสตร์พระรำชำ ต่อยอดปุ๋มผญ๋ำ ฮักษำวิถีชุมชน” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนสบต  ำวิทยำ (แปงภักดีอุปภัมภ์) 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “ปลุกฝังกำรให้ ใส่ใจธรรมะ” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนอนุบำลเกำะคำ (น้ ำตำลอนุเครำะห์) 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “น้ ำยำเอนกประสงค์เสริมทักษะอำชีพ” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนหนองเกิด 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “จิตอำสำวัยใส ใส่ใจผู้สูงอำยุในชุมชน” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนเพียซ ำพุวิทยำ 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “จิตอำสำพัฒนำโรงเรียนและสังคม เด็กมัธยมก็ท ำได้” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนโนนสวรรค ์
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “โรงเรียนปลอดขยะ ลดแยก ใช้แต่พอเพียง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนทับก่ี 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “งดface พักline สืบสำนประเพณีไทย ใส่ใจคนรอบข้ำง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนห้วยทอง 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “สำม สี่ สิบสอง (3 : 4 : 12)” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนช ำแจงแมง 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “อยู่ให้เป็น ในยุคสังคมป่วย” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนต้อนรำษฎร์ด ำรงวิทย์ 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “สื่อสร้ำงสรรค์ เสริมสร้ำงคุณธรรม” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนสีสุกห้วยโมง 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “ลูก ส.ม. ปลูกจิตอำสำ พัฒนำ บวร” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนชุมชนบ้ำนโพธิ์ตำก 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “ฉลำดคิด ฉลำดใช้ สำมัคคี มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภำพที่ 220 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “วีซ่ำคุณธรรม” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนขนุน 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “โมเสกพลังจิ วกู้โลก” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนคลองนกกระทุง (เรียงรำษฏร์อุทิศ ๒) 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “แสงแห่งธรรม น ำใจ สู่หลักพอเพียง ท ำดีถวำยในหลวง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนคูหำ 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “ขยะเพิ่มมูลค่ำ น ำพำสู่คุณธรรม” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนตันหยงโป 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “พลัง KIDS จิต 4 RS” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนวัดนิยมยำตรำ 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “สอนน้องแยกขยะ” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนวัดสลุด 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “ลูกเสือจิตอำสำ คิดท ำ น ำควำมดีสู่ชุมชน” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนคลองสมบูรณ์ 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “พี่สำยเปย์ "อยู่กับพ่ีไม่ต้องกลัวอด ถ้ำน้องตังค์หมดพ่ีมีเงินออม"” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนวัดรำษฎร์ศรัทธำกะยำรำม 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “รำษฎร์ศรัทธำฯ ท ำควำมดีด้วยหัวใจ” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนวัดหนองบัว 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “เด็กไทยวิธีใหม่ ใส่ใจคุณธรรม น้อมน ำสู่ควำมพอเพียง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนคลองสิบสำม 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “บ่มเพำะต้นกล้ำควำมดี ด้วยวิถียุวธรรม” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนมหำเจริญ 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   
โครงงานคุณธรรม “ธนำคำรขยะสร้ำงคุณค่ำ ร่วมศรัทธำ น ำพำคุณธรรม  น้อมน ำศำสตร์พระรำชำ สู่กำรพัฒนำท่ียั่งยืน” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนวัดป่ำไผ่ 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “โรงเรียนสวยด้วยมือเรำ "5 ส. สุขสรำญ"” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนวัดหนองสุ่ม 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “สร้ำงเด็กดี ส่งเสริมวิถีจิตอำสำ” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนไชยะวิทยำ 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “เด็กดีศรีไชยะ คิดดี ท ำดี มีจิตอำสำ ร่วมกันพัฒนำ ตำมแนวพ่อหลวงไทย” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนกฤษณำ 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “เยำวชนวัยใส "ใส่ใจ" ผู้สูงอำยุ” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนวัดพรสวรรค์ 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “ถุงนมให้เงินออม” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนหนองกระถิน 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “โลกสวย ด้วยศีล 5 น ำพำชีวิต คิดดี ท ำดี ถวำยพ่อหลวงของแผ่นดิน” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนวัดท่ำไทร (ดิตถำนุเครำะห์) 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “เพียงเรำพอเพียง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนสำมัคคีอนุสรณ์ 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “สำมัคคี รวมใจ ท ำควำมดี เทิดไท้องค์รำชัน” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนสว่ำงโนนแดง 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “ต้นกล้ำควำมดี” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนแบง 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “ปักจิต เปิดใจ สู้ภัยโควิด” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนกุดจิก 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “คิดดี ท ำดี มีรำงวัล” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนท่ำลำด 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “น้อมน ำพระรำชด ำรัส จิตอำสำ พัฒนำโรงเรียนและชุมชน” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนดงสวรรค์วิทยำ 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “เหลือใช้แต่ไม่ไร้ค่ำ กล่องนมเลอค่ำ สร้ำงสิ่งของมำกมี” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนวัดท่ำชุมนุม 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “น้อมน ำศำสตร์พระรำชำ สร้ำงจิตอำสำพัฒนำสิ่งแวดล้อม” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนดงอุดม 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “ธนำคำรขยะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนเทื่อม 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “เทิดไท้องค์รำชันย์ สร้ำงสรรค์ควำมดี ด้วยดนตรีพื้นเมือง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนนำอินวิทยำคม 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “จิตอำสำ พัฒนำหัวใจ สู่ควำมเป็นไทยท่ียั่งยืน ยุค 4.0” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนปทุมวิทยำกร 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “ปทุมวิทยำกรน้องพี่ ท ำควำมดีถวำยในหลวง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนค้อ 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “จิตอำสำ สร้ำงสุขผู้สูงวัย ใส่ใจบวร” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “เพำะกล้ำควำมดี (คิดดี ท ำดี มีจิตอำสำ เยำวชนไทย ถวำยในหลวง)” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “จตุรศิลป์เทพศิรินทร์อำสำ” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนหนองม่วงวิทยำ 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “จตุภำวนำ แก้ปัญหำด้วยปัญญำ น ำพำควำมสุข ภำยใต้เศรษฐกิจพอเพียง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ ๗ 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “คิดดีท ำดี วิถีชีวิตพอเพียง ตำมปณิธำนควำมดีเพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศล” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนห้วยยอด 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “กำรพัฒนำควำมซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน มีสติปัญญำและรู้จักกำรแบ่งปัน” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลำ 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “หลอดพลำสติกอย่ำท้ิงเป็นสิ่งมีค่ำ” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนละงูพิทยำคม 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “เยำวชนจิตอำสำช่วยชำยชรำคลำยน้ ำตำ” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนเชียงหวำงพิทยำคำร 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “เยำวชนต้นกล้ำจิตอำสำ ท ำดีด้วยใจ ถวำยในหลวง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนกุดบงพิทยำคำร 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “พลังจิตอำสำรุ่นใหม่หัวใจ 4G” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนค ำตำกล้ำรำชประชำสงเครำะห์ 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “เยำวชนก่อกำรดี เลิกเหล้ำ-บุหรี่ ท ำดีอย่ำงยั่งยืน” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบรบือ 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “ของเก่ำเล่ำใหม่ในสวนพุทธศำสน์ สืบสำนปณิธำนของพ่อ” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยำคำร จังหวดัน่ำน 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “ลูกศรีสวัสด์ิ ร่วมกันท ำดีอนุรักษ์พลังงำนไฟฟ้ำ” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนยำงชุมน้อยพิทยำคม 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “จิตอำสำ สำนรัก ปันสุข ด้วยศรัทธำแห่งควำมดี” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนภูเขียว 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “ดอกไม้จำกสำยธำร สืบสำนปณิธำนพ่อหลวง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยำ 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “สำยทำนน้ ำใจ ยิ่งให้ ยิ่งได้” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนแม่สันวิทยำ 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “ตัดดอก ต้องลำย สืบสำนวัฒนธรรมบ้ำนเฮำ” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนไตรเขตประชำสำมัคคี รัชมังคลำภิเษก 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “จิตอำสำ จัดขยะให้ถูกที่ มีประโยชน์” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนนันทบุรีวิทยำ ในพระบรมรำชำนุเครำะห์ 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “ดรุณรักษ์ทุกชีวิต พิชิตพฤติกรรมเสี่ยง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนนำน้อย 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “ละอ่อนนำน้อยฮักโลก” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนบ้ำนหลวง 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “ขี้เลื่อยรักษ์โลก” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนพระธำตุพิทยำคม 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “กำรบริหำรจัดกำรขยะตำมหลัก 3 Rs” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนมัธยมพระรำชทำนเฉลิมพระเกียรติ 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “รู้รักษ์ไหว้ ธรรมเนียมไทย มพ.รวมใจ ถวำยในหลวง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนสรอยเสรวีิทยำ 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “ของหำยได้คืน ชื่นชมคนดี เชิดชูควำมซ่ือสัตย์สุจริต” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 

โรงเรียนนำเฉลียงพิทยำคม 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563   

โครงงานคุณธรรม “เช้ำนี้ท่ีเสำธง” 

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 




