
 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/010/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

นางสาวเบญญาภัค คงคาหลวง 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/011/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กหญิงปนัดดา เล้าอรุณ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/012/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กหญิงแสงสุณี พูลทองคำ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/013/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

นางสาวอรปรียา วัลมาลี 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/014/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กชายณัฐนันท์ มณีวงศ์ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/015/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กชายธนโชติ ปานอำพันธ์ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/016/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กชายธนพล ปิ่นนาค 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/017/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กชายธีรภัทร บุญช ู

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/018/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กชายนิพนธ์ แจ่มจำรัส 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/019/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กชายบุญสร้าง ขำยินด ี

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/020/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กชายปุญญพัฒน์ ภูเพ่น 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/021/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กชายพรหมสถิตย ์ศรีภักด ี

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/022/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กชายพิพฒัน์พงษ์ เสนาจันทร ์

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/023/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กชายภานุวัตร รอดจอหอ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดบั ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/024/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กชายสิรภิูม ิอยู่ยืด 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/025/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กหญิงกัญญารัตน ์สุขเกษม 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/026/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กหญิงกัลยารัตน ์วิมูลชาต ิ

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/027/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กหญิงชลดา ปัสสารู 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/028/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กหญิงณิชากานต ์เลศิปาน 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/029/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กหญิงนาตาลี คล้ายสิงห ์

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/030/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กหญิงนิตยา อัศวเรืองสุข 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/031/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กหญิงบวรรัตน์ คงคาหลวง 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/032/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กหญิงเบญญาภา ใบบาง 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/033/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กหญิงพัชรพร หงษ์ทอง 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/034/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กหญิงพัทธวรรณ ทองคำ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/035/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กหญิงสิราวรรณ อุดหนุนเผ่าพงษ ์

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/036/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กหญิงอนรรฆวี ศิริแช่ม 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/037/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กหญิงอภิชญา แก้วบุบผา 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/038/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กชายยศพนธ์ บุญช ู

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/039/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กหญิงปิยสุดา ทองหนู 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/040/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กหญิงธิดาดาว ชูนาค 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/041/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กชายจักริทร์ อุปริมาตร 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/042/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กชายชาญชัย คชเสนีย์ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/043/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ แตงทองแท ้

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/044/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กชายณัฏฐพล พรหมสิน 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/045/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กชายดนุสรณ์ เกิดโภคา 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/046/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กชายนรินทร์ เมืองเดช 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/047/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กชายพัชรพล กลิ่นบัวขาว 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/048/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กชายบัณฑิต โพธิ์สวรรค ์

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/049/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กชายมรุเดช แก้วอำไพ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/050/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กชายวรภัทร คล้ายสุบรรณ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/051/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กชายวรเมธฉายศิริ บูชา 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/052/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กชายวันชนะ นิลสัมฤทธิ ์

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/053/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กชายศิรศักดิ์ กิจสมด ี

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/054/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กชายศุภวิชญ์ คงคาหลวง 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/055/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กชายอนุชา จันทะมัต 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/056/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กหญิงกรรณิการ์ ศรีหรั่งไพโรจน ์

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/057/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กหญิงชลลดา การสมศักดิ์ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/058/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กหญิงณัชชา เจนสาริกิจ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/059/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กหญิงธันยากร พิศูจน ์

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/060/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กหญิงเปมิกา ปานทอง 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/061/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กหญิงพรนภา กิจสนธิ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/062/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กหญิงพัชรีพร ศรีอนงค์ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/063/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กหญิงพิชญาภา มูลทองน้อย 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/064/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กหญิงวนิศา เหมมาลา 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/065/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กหญิงศศิวรรณ คำหอมรื่น 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/066/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กหญิงศิริพร อุทัยวงษ ์

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/067/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กหญิงสลกัจิตร ชาวบางพรหม 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/068/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กหญิงสุนิษา รู้รอบดี 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/069/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กหญิงสุนิสา สมสวย 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/070/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กหญิงอรปรียา วงษ์วาลย์ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมธัยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/071/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กหญิงพัชรภร คำนวล 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/072/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กหญิงภาณุวัตฒน์ ทองยากลั่น 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/073/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กชายจิรสิน สุกาวงศ์ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/074/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กชายเจษฎาภรณ์ จันทายุวัฒน์ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/075/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กชายชัยวัฒน ์เอื่ยมชื่น 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/076/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กชายณรงค์กลต รุณเจริญ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/077/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กชายธิติศักดิ์ อุตะมะ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/078/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กชายนพดล คงคาหลวง 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/079/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กชายพงศ์พล ร่มโพธิ ์

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/080/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กชายพิสษิฐ์ โตคำ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/081/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กชายภัทรพล ยิ้มไทร 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/082/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กชายภานุพงษ์ ญาณอุบล 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/083/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กชายวรวิชญ์ เจริญสุข 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/084/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กชายศักดา ใจสุขดี 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/085/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กชายสุทร ีคำหาญ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/086/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กชายอภิสิทธิ์ การสมศักดิ์ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/087/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีภักดี 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/088/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กหญิงกมลวรรณ เพียรภักด ี

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/089/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กหญิงกรวี บุญลือพันธ์ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/090/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กหญิงกัลยรัตน์ มูลทองสงค ์

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/091/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กหญิงเขมนันท ์บัวสำลี 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/092/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กหญิงจิรนันท ์คำหอมกุล 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/093/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กหญิงจิราวรรณ มารยาท 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/094/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กหญิงณภัทร คำดอนไพร 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/095/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กหญิงเบจมาศ ศรีบานเงิน 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/096/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กหญิงปาริชาต บูชา 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/097/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กหญิงพิมพ์ชนก นิ่มอนงค์ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/098/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กหญิงเมธาว ีม่วงลี 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/099/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กหญิงวิไลวรรรณ กลิ่นคำด ี

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/100/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กหญิงศริญญา เหล่าอารีย์ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/101/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กหญิงศศิวิมล ใจซื่อ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/102/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กหญิงศิรภัสสร คงยืน 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/103/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กหญิงศุภากร เรือนรส 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/104/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กหญิงโสภิตา มีความสัตย์ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/105/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กหญิงอรณิชา จันทมัด 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/106/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กชายปุรเชษฐ์ บุญประเสริฐ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/107/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กหญิงจันทนา เนตรไพจิตร 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/108/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กชายปัณรเมธส์ เรียนทิพย์ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/109/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กหญิงปรีญาพร ไทรวัฒนะศักดิ ์

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 



 

 

 

 

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
 
 

 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

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

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เป็นนิตย์เทอญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 

จว.14/110/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กหญิงศุภลักษณ์ รุ่งเจริญ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 


