
 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

ระดบัจงัหวดั 
งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 จัดโดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม วัดชัยชนะสงคราม 

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

จว.18/001/2564 

 

 

(นายเกรียงศักดิ ์บุญประสิทธิ์) 
อธิบดีกรมการศาสนา 

โรงเรยีนนาขยาดวิทยาคาร  

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 

   
(พระศรีรัตนวิมล) 

ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

ระดบัจงัหวดั 
งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 จัดโดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม วัดชัยชนะสงคราม 

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

จว.18/002/2564 

 

 

(นายเกรียงศักดิ ์บุญประสิทธิ์) 
อธิบดีกรมการศาสนา 

นางสาวกาญจรุ ีหมืน่อกัษร 

ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น"ด้านการสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ"  

   
(พระศรีรัตนวิมล) 

ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

ระดบัจงัหวดั 
งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 จัดโดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม วัดชัยชนะสงคราม 

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

จว.18/003/2564 

 

 

(นายเกรียงศักดิ ์บุญประสิทธิ์) 
อธิบดีกรมการศาสนา 

นายวิโรจน์ พเิคราะห์ 

ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น"ด้านการสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ"  

   
(พระศรีรัตนวิมล) 

ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

ระดบัจงัหวดั 
งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 จัดโดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม วัดชัยชนะสงคราม 

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

จว.18/004/2564 

 

 

(นายเกรียงศักดิ ์บุญประสิทธิ์) 
อธิบดีกรมการศาสนา 

นายดาหยาด สดิน 

ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น"ด้านการสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ"  

   
(พระศรีรัตนวิมล) 

ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

ระดบัจงัหวดั 
งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 จัดโดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม วัดชัยชนะสงคราม 

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

จว.18/005/2564 

 

 

(นายเกรียงศักดิ ์บุญประสิทธิ์) 
อธิบดีกรมการศาสนา 

นางสาวสวล ีคงศร ี

ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น"ด้านการสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ"  

   
(พระศรีรัตนวิมล) 

ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

ระดบัจงัหวดั 
งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 จัดโดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม วัดชัยชนะสงคราม 

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

จว.18/006/2564 

 

 

(นายเกรียงศักดิ ์บุญประสิทธิ์) 
อธิบดีกรมการศาสนา 

นางบุญธดิา อิญญา 

ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น"ด้านการสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ"  

   
(พระศรีรัตนวิมล) 

ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

ระดบัจงัหวดั 
งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 จัดโดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม วัดชัยชนะสงคราม 

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

จว.18/007/2564 

 

 

(นายเกรียงศักดิ ์บุญประสิทธิ์) 
อธิบดีกรมการศาสนา 

นางศริพิร พานิชย์ 

ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น"ด้านการสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ"  

   
(พระศรีรัตนวิมล) 

ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

ระดบัจงัหวดั 
งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 จัดโดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม วัดชัยชนะสงคราม 

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

จว.18/008/2564 

 

 

(นายเกรียงศักดิ ์บุญประสิทธิ์) 
อธิบดีกรมการศาสนา 

นางละเมียด ยังสงัข ์

ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น"ด้านการสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ"  

   
(พระศรีรัตนวิมล) 

ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  



 

 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

ระดบัจงัหวดั 
งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 จัดโดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม วัดชัยชนะสงคราม 

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

จว.18/009/2564 

 

 

(นายเกรียงศักดิ ์บุญประสิทธิ์) 
อธิบดีกรมการศาสนา 

นางสาวพรนิภา สขุคุม้ 

ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น"ด้านการสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ"  

   
(พระศรีรัตนวิมล) 

ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  


