
 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางพัฒน์รวี  ฉัตรศรีทองกุล 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวดรุณวรรณ  พิศุทธิ์ภูมิเลิศ 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายกุลวุฒิ  ดอกเข็ม 
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวพรนิภัส  รักแตง 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวรัตตยิา  ภูมิสายดร 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสุขุมาล  เค้าแคน 
สพป.ขอนแก่น เขต 1 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวสุมิตรา  ทะนาฤทธิ ์
สพป.ขอนแก่น เขต 3 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวธรรญธร  สมบัต ิ
สพป.ขอนแก่น เขต 4 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายทรงวุฒิ  เดชมาลา 
สพป.จันทบุรี เขต 1 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวจารุณี  สถิตย ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางปาริชาต  อ่อนน้อม 
สพป.ชลบุรี เขต 2 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายจฬุารัตน์  เยน็สวัสดิ ์
สพป.ชลบุรี เขต 3 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวเกษณี  สังดนตรี 
สพป.ชยัภูมิ เขต 1 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางจันทนา  ทันประจำสินธุ ์
สพป.ชุมพร เขต 1 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายพสิิฐ  แก้วมาก 
สพป.ชุมพร เขต 2 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางณภัทร  นวลจีน 
สพป.เชียงราย เขต 2 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายวีระพงษ์  ภมิาลย ์
สพป.เชียงราย เขต 3 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางนงคราญ  ชยัพงษ ์
สพป.เชียงราย เขต 4 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางจินดาภา  ละฟู ่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางฉวีวรรณ  ไชยพิเศษ 
สพป.เชียงใหม่ เขต 4 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายอุดรพัฒน์  บญุมา 
สพป.เชียงใหม่ เขต 5 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายกฤช  กาหย ี
สพป.ตรัง เขต 1 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายอรรถพล  ไชยนุรักษ ์
สพป.ตรัง เขต 2 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสุพัตรา  เรืองขจิต 
สพป.ตราด 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายญาณวุฒิ  วงศ์ใหญ่สินศิริ 
สพป.ตาก เขต 2 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวศรีจันทร ์ สร้อยระย้า 
สพป.นครนายก 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายประพนธ์  สะสมทรัพย ์
สพป.นครปฐม เขต 1 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวอรพรรณ  ควรขุนทด 
สพป.นครราชสีมา เขต 5 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวธัญชนก  ฤทธิมาส 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวชนาพร  ศรีสุวรรณ 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวสุนันทา  ถีติปริวัตร์ 
สพป.นครสวรรค์ เขต 1 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวบุญนาค  ฮวบสวรรค์ 
สพป.นครสวรรค์ เขต 3 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวนภัษมน  เขียวนิล 
สพป.นนทบุรี เขต 1 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายปญัจภูมิ  หลาบคำ 
สพป.นนทบุรี เขต 2 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายจำลอง  ไชยยา 
สพป.น่าน เขต 2 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวเพชรรัตน์  มาตย์สมบตั ิ
สพป.บึงกาฬ 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางนวลอนงค์  ชใูส 
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางอัจฉรา  บัวแย้ม 
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางนฐพร  วิชัยเลิศ 
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสำเนียง  ประนัดศร ี
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

หมอ่มหลวงสิริลักษณ์  สุขสวัสดิ ์
สพป.ปทุมธานี เขต 1 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายเกียรติศักดิ์  แซ่หลิม 
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางภัสราวรรณ์  เจนการ 
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวฐติา  วัจนาคมกุล 
สพป.ปัตตานี เขต 2 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางพันทิพย์  ผาก่ำ 
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายวัชระ  ทองนลิ 
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางช่อเพชร  วงศ์ชัย 
สพป.พะเยา เขต 2 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางนวพร  จตุรพัฒนานันท ์
สพป.พัทลุง เขต 1 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสุพิญญา  นุ่มนาม 
สพป.พัทลุง เขต 2 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวกิตติภา  อันพิมพา 
สพป.พิจติร เขต 1 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางนิสสรณ์  กัณฑษา 
สพป.พิจติร เขต 2 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสมพร  พุกเฉย 
สพป.พิษณโุลก เขต 1 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายอำพล  ช้างพินิจ 
สพป.พิษณโุลก เขต 2 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวภลุภญา  ทัดแก้วมีกลิน่ 
สพป.เพชรบุรี เขต 1 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายเอกสิทธิ์  คลา้ยจันทร ์
สพป.เพชรบุรี เขต 2 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายเศกสรร  แสงจินดาวงศ์เมือง 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวพัชรินทร์  วาวงศ์มูล 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางฐาสสิร์  นวิชญ์ญาณสุธ ี
สพป.ภูเก็ต 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวนิตยา  อันทะนัย 
สพป.มหาสารคาม เขต 1 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวพิไลวรรณ  วะลัยสุข 
สพป.มุกดาหาร 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางนงค์นุช  บญุจันทร์ต๊ะ 
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวจินตนา  ยาวิชัย 
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายปยิะรัฐ  ศรีวะสุทธิ ์
สพป.ยโสธร เขต 2 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวนุจรินทร์  สายพิณ 
สพป.ระยอง เขต 1 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาววลัลภา  รักษ์สังข ์
สพป.ระยอง เขต 2 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวสุพิชญ์นันท์  ทิมพิทักษ ์
สพป.ราชบุรี เขต 1 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาววิมล  ปวนปันวงค ์
สพป.ลำปาง เขต 1 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายบญัญตัิ  ยะวนั 
สพป.ลำปาง เขต 2 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางพลอยพรรณ  อุดมเดช 
สพป.ลำพูน เขต 1 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวภีมฟ้า  รศัมีเนตร 
สพป.ลำพูน เขต 2 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางพรนิภา จำปานิล 
สพป.เลย เขต 1 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางเบญจมาภรณ์  จันนา 
สพป.เลย เขต 2 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวสุมาลี  กันธ ุ
สพป.เลย เขต 3 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวศันธณีย์  โคตรวงศ ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวกลอยใจ  จิมานัง 
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางราตรี  แทนคำ 
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวกัณญาภคั  จันทโช 
สพป.สงขลา เขต 1 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางดลพรรณ  ทองแดง 
สพป.สงขลา เขต 2 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวยุพิณ  สันแก้ว 
สพป.สตูล 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายยอดยิ่ง  ทองรอด 
สพป.สมุทรปราการ เขต 1 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางอรุณวรรณ  ไตรสรณะพงษ ์
สพป.สมุทรสงคราม 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางอลินดา  กิตติทรงภพ 
สพป.สมุทรสาคร 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางละเอียด  ทาวี 
สพป.สระแก้ว เขต 1 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวณัฐนันท์  สรวงสมบูรณ ์
สพป.สระแก้ว เขต 2 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวบุศรินทร์  บุญรอด 
สพป.สิงหบ์ุรี 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางณิชาภัทร  ภู่ทอง 
สพป.สุโขทัย เขต 1 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวพิมลภัทร  เกตุแก้ว 
สพป.สุโขทัย เขต 2 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางจันทรรัตน์  เรืองจิรัชยา 
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวโสภิตา  ปลอดภัย 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวอรวรรณ  สวัสดิ ์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางจิราพร  ศิริโฉม 
สพป.สุรินทร์ เขต 1 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวธันย์ชนก  อินเสมียน 
สพป.หนองคาย เขต 1 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางภัทราวดี  แก้วจันทร์ 
สพป.หนองคาย เขต 2 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางศิริรัตน์  ทองโพธิ์ศร ี
สพป.อำนาจเจริญ 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวกมลนัทธ ์ นามี 
สพป.อุดรธานี เขต 1 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายสุริยนต์  อินทร์อุดม 
สพป.อุดรธานี เขต 2 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายชาญณรงค์  ราชบัวน้อย 
สพป.อุดรธานี เขต 4 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวปัทมพร  คำมี 
สพป.อุทัยธานี เขต 2 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายวสันต์  ใจชืน่ 
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายพีรกฤต  เครือลุนทีระยุทธ 
สพป.อุบลราชธานี เขต 3 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวธนาวดี  พระเมเด 
สพป.อุบลราชธานี เขต 5 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายราวี  กลิน่หอม 
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวศุภิสรา  เสือทอง 
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายพสิิฐ  จันทร์เพ็ญ 
สพม.กาฬสินธุ ์

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวยุวะภา  ราว ี
สพม.ขอนแก่น 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวชลกิตย์  วงศ์คช 
สพม.จันทบุรี ตราด 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายทินภัทร  ธญัญเจริญ 
สพม.ฉะเชิงเทรา 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายณรงค์ศักดิ์  สาล ี
สพม.ชลบุรี ระยอง 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายคมสันต์  หลาวเหล็ก 
สพม.ชัยภูม ิ

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวสุภมาส  จินะราช 
สพม.เชียงราย 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวสิริลักษณ์  วงศ์เพชร 
สพม.เชียงใหม่ 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายอรรถพล  พลวัฒน ์
สพม.ตรัง กระบี ่

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวอภิญญา  โสประดิษฐ 
สพม.ตาก 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายพุทธิพงษ์  ศุภมัสดุอังกูร 
สพม.นครปฐม 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสิริพร  วิลาศรี 
สพม.นครพนม 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวรัตน์นรี  วโรสุข 
สพม.นครศรีธรรมราช 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางมณฑิรา  บุตโยธ ี
สพม.นครสวรรค์ 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายอรรถพล  ศิริมูล 
สพม.น่าน 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางพัทธนันท์  สังขะรมย์ 
สพม.บึงกาฬ 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายทัศวิน  โขรัมย์ 
สพม.บุรีรัมย์ 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวดลนภสั  ประดับนิล 
สพม.ปทุมธาน ี

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายศักดิ์ดาวิทย์  ไชยแก้ว 
สพม.ประจวบคีรีขันธ ์

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวบุบผา  สวัสดิ์ผล 
สพม.ปราจีนบุรี นครนายก 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวสุธาวลัย์  สมานหมู ่
สพม.พระนครศรีอยุธยา 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายพชร  ตนัพงษ ์
สพม.พัทลุง 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายภัทรพงษ์  จั่นรัตน์ 
สพม.พิจิตร 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางปิติรัตน์  พิมพ์เนาว ์
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ ์

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวมณฑารพ  กาศเกษม 
สพม.แพร ่

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวกัญจนพร  ดอนหล้า 
สพม.มุกดาหาร 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวสุทธิดา  เนงแก้ว 
สพม.แม่ฮ่องสอน 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางศุภร  เสาวัง 
สพม.ราชบุร ี

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวสุนทรี  จันทร์สำราญ 
สพม.ลพบุร ี

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายเดชกำพล  เจดีย์ยอด 
สพม.ลำปาง ลำพูน 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายจิระวฒัน์  โตะ๊ชาล ี
สพม.เลย หนองบัวลำภ ู

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางศรีสุมา  จันทร์พรม 
สพม.สกลนคร 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวฉลวย  พีรฉัตรปกรณ ์
สพม.สงขลา สตูล 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวชมพนูุท  จันทร์เจริญสุข 
สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวนพภัสสร  วัฒนกลุ 
สพม.สระบุรี 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางกันทนา  จันทร์ทอง 
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวเมธาวี  ติณานันท ์
สพม.สุรินทร ์

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวกฤษณาพรรณ  วรรณมหินทร์ 
สพม.หนองคาย 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

นายธีรพงษ์  พันธ์จันทร ์
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจรญิ 

เป็นผูป้ระสานงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564  

ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5 

 
 

 
 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 


