
 
      
 
 
 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีแด่ 
 
 
 

เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติตน เป็นครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๓ 

เนื่องในวันครูแห่งชาต ิพุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออ านวยพรใหป้ระสบความสขุ ความเจริญกา้วหนา้ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

(นายสงกรานต์ ภาคโชคดี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(พระราชปริยัติกวี, ศาสตราจารย์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

นางสาวกอบกุล หลักคำ



 
      
 
 
 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีแด่ 
 
 
 

เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติตน เป็นครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๓ 

เนื่องในวันครูแห่งชาต ิพุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออ านวยพรใหป้ระสบความสขุ ความเจริญกา้วหนา้ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

(นายสงกรานต์ ภาคโชคดี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(พระราชปริยัติกวี, ศาสตราจารย์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

นางสาวดาวประดับ เรืองศิริ



 
      
 
 
 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีแด่ 
 
 
 

เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติตน เป็นครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๓ 

เนื่องในวันครูแห่งชาต ิพุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออ านวยพรใหป้ระสบความสขุ ความเจริญกา้วหนา้ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

(นายสงกรานต์ ภาคโชคดี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(พระราชปริยัติกวี, ศาสตราจารย์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

นางสาวณัฐกาญจน์ แช่มช้อย



 
      
 
 
 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีแด่ 
 
 
 

เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติตน เป็นครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๓ 

เนื่องในวันครูแห่งชาต ิพุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออ านวยพรใหป้ระสบความสขุ ความเจริญกา้วหนา้ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

(นายสงกรานต์ ภาคโชคดี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(พระราชปริยัติกวี, ศาสตราจารย์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

นางสาวดารารัตน์ ไชยสาร



 
      
 
 
 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีแด่ 
 
 
 

เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติตน เป็นครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๓ 

เนื่องในวันครูแห่งชาต ิพุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออ านวยพรใหป้ระสบความสขุ ความเจริญกา้วหนา้ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

(นายสงกรานต์ ภาคโชคดี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(พระราชปริยัติกวี, ศาสตราจารย์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

นายธวัชชัย สุขสำราญ



 
      
 
 
 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีแด่ 
 
 
 

เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติตน เป็นครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๓ 

เนื่องในวันครูแห่งชาต ิพุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออ านวยพรใหป้ระสบความสขุ ความเจริญกา้วหนา้ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

(นายสงกรานต์ ภาคโชคดี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(พระราชปริยัติกวี, ศาสตราจารย์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

นายบัณฑิต ดอกเข็ม



 
      
 
 
 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีแด่ 
 
 
 

เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติตน เป็นครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๓ 

เนื่องในวันครูแห่งชาต ิพุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออ านวยพรใหป้ระสบความสขุ ความเจริญกา้วหนา้ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

(นายสงกรานต์ ภาคโชคดี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(พระราชปริยัติกวี, ศาสตราจารย์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

นายพรเทพ พันพุก



 
      
 
 
 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีแด่ 
 
 
 

เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติตน เป็นครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๓ 

เนื่องในวันครูแห่งชาต ิพุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออ านวยพรใหป้ระสบความสขุ ความเจริญกา้วหนา้ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

(นายสงกรานต์ ภาคโชคดี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(พระราชปริยัติกวี, ศาสตราจารย์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

นางสาวพรสุดา แสงงาม



 
      
 
 
 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีแด่ 
 
 
 

เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติตน เป็นครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๓ 

เนื่องในวันครูแห่งชาต ิพุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออ านวยพรใหป้ระสบความสขุ ความเจริญกา้วหนา้ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

(นายสงกรานต์ ภาคโชคดี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(พระราชปริยัติกวี, ศาสตราจารย์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

นายพัฒนศักดิ์ เหลืองสะอาด



 
      
 
 
 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีแด่ 
 
 
 

เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติตน เป็นครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๓ 

เนื่องในวันครูแห่งชาต ิพุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออ านวยพรใหป้ระสบความสขุ ความเจริญกา้วหนา้ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

(นายสงกรานต์ ภาคโชคดี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(พระราชปริยัติกวี, ศาสตราจารย์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

นายยะนัย เลิศธนโยธิน



 
      
 
 
 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีแด่ 
 
 
 

เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติตน เป็นครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๓ 

เนื่องในวันครูแห่งชาต ิพุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออ านวยพรใหป้ระสบความสขุ ความเจริญกา้วหนา้ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

(นายสงกรานต์ ภาคโชคดี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(พระราชปริยัติกวี, ศาสตราจารย์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

นางสาวสิวินีย์ ประจำถิ่น



 
      
 
 
 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีแด่ 
 
 
 

เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติตน เป็นครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๓ 

เนื่องในวันครูแห่งชาต ิพุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออ านวยพรใหป้ระสบความสขุ ความเจริญกา้วหนา้ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

(นายสงกรานต์ ภาคโชคดี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(พระราชปริยัติกวี, ศาสตราจารย์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

นายอำนวย มาคงกุล



 
      
 
 
 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีแด่ 
 
 
 

เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติตน เป็นครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๓ 

เนื่องในวันครูแห่งชาต ิพุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออ านวยพรใหป้ระสบความสขุ ความเจริญกา้วหนา้ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

(นายสงกรานต์ ภาคโชคดี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(พระราชปริยัติกวี, ศาสตราจารย์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

นายคมศักดิ์ จันทโชติ



 
      
 
 
 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีแด่ 
 
 
 

เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติตน เป็นครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๓ 

เนื่องในวันครูแห่งชาต ิพุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออ านวยพรใหป้ระสบความสขุ ความเจริญกา้วหนา้ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

(นายสงกรานต์ ภาคโชคดี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(พระราชปริยัติกวี, ศาสตราจารย์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

นางสาวนภาพร สุขสมกิจ





 
      
 
 
 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีแด่ 
 
 
 

เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติตน เป็นครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๓ 

เนื่องในวันครูแห่งชาต ิพุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออ านวยพรใหป้ระสบความสขุ ความเจริญกา้วหนา้ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

(นายสงกรานต์ ภาคโชคดี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(พระราชปริยัติกวี, ศาสตราจารย์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

นางสาวพิมพ์พิชชา สุนจิรัตน์



 
      
 
 
 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีแด่ 
 
 
 

เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติตน เป็นครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๓ 

เนื่องในวันครูแห่งชาต ิพุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออ านวยพรใหป้ระสบความสขุ ความเจริญกา้วหนา้ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

(นายสงกรานต์ ภาคโชคดี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(พระราชปริยัติกวี, ศาสตราจารย์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

นายวีรวัฒน์ พนาสณฑ์



 
      
 
 
 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีแด่ 
 
 
 

เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติตน เป็นครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๓ 

เนื่องในวันครูแห่งชาต ิพุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขออ านวยพรใหป้ระสบความสขุ ความเจริญกา้วหนา้ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

(นายสงกรานต์ ภาคโชคดี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 

(นายอัมพร พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(พระราชปริยัติกวี, ศาสตราจารย์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

นางสาวสมพิศ สิทธิประเสริฐ


