
 

 

 

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.18/010/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

นางสาววิชุดา แก้วเรือง 

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.18/011/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

นางสาวสุฑาทิพย ์สงคง 

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.18/012/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

นางสาวสุนิสา ศรีหนูสุด 

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.18/013/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

นางสาวชัชพร แหละหมี 

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.18/014/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

นายวิศรุต คงเทพ 

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.18/015/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

นางสาวภ้สฎาวรรณ แย้มทิม 

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.18/016/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กชายถิรวุฒิ จันทร์แดง 

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.18/017/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กชายธนกร พรมแก้ว 

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.18/018/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กชายธันวา สังหน ู

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.18/019/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กชายรพภีัทร อินมณเฑียร 

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.18/020/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กชายอนุวัฒน ์ชูทอง 

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.18/021/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กหญิงกชพร จันทร์เพชร 

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.18/022/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กหญิงจันทกานต ์เต็มราม 

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.18/023/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กหญิงปาลิตา โรจนชีวะ 

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.18/024/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กหญิงสุนิสา จันสมุทร 

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.18/025/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กชายนเรนทร ทองชูใจ 

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.18/026/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กหญิงทิพย์รัตน์ สาริกาพันธ์ 

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.18/027/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กชายไชยศิษฐ์ เบ็ญลา่เต๊ะ 

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.18/028/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กชายณชพล ชูท้าว 

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.18/029/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กชายธนาธิป จอมชิตกล่ำ 

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.18/030/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กชายธีรวิช อินทองคง 

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.18/031/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กชายปรริศร์ คงแก้ว 

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.18/032/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กชายปรเมศวร์ ดำแก้ว 

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.18/033/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กชายภูริพัทธิ์ ชูหน ู

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.18/034/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กชายสรรเพชร ศรีทองแก้ว 

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.18/035/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กหญิงภัทรศยา จันทร์ศรีบุตร 

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.18/036/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กหญิงสลลิทิพย์ แก้วศรีบุญ 

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.18/037/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กหญิงอรอนงค์ จีนชาวนา 

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.18/038/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กหญิงณีรนุช ฉายะยันตรกะ 

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.18/039/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

เด็กหญิงดารณี บุตรพรม 

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.18/040/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

นายกฤษฎา ปัญญาโญ 

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.18/041/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

นายกิตติพงศ์ เหมือนชุม 

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.18/042/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

นายจารุวิทย์ สุกรักษ์ 

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.18/043/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

นายชัยภัทร รุ่งทอง 

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.18/044/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

นายธณวัช สงเกิด 

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.18/045/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

นายธนภัทร ขุนนุ้ย 

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.18/046/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

นายนัฐพงศ์ จรัสด้วง 

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.18/047/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

นายวัฒนา เขียวมณีย์ 

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.18/048/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

นายศรัณย์ คงทอง 

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.18/049/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

นายสุธิมนต์ ปีขาล 

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.18/050/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

นายอิทธิชัย ทองสม 

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.18/051/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

นางสาวเขมสิริ ทวิสุวรรณ 

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.18/052/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

นางสาวจิติมา เมืองแก้ว 

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.18/053/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

นางสาวชนม์ชนก เขียวแก้ว 

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.18/054/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

นางสาวชมพูนุช พรมแก้ว 

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.18/055/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

นางสาวณิชาภัทร เศียรอุ่น 

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.18/056/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

นางสาวทัศนียา จันทร์แดง 

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.18/057/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

นางสาวนัฐฐินันท ์เต่าจันทร ์

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.18/058/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

นางสาวนันทิตา ยังสังข ์

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.18/059/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

นางสาวนิศากร หนูแป้นน้อย 

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.18/060/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

นางสาวปาณิสรา สมบูรณ ์

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.18/061/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

นางสาวศิริณทิพย ์เอี้ยงรอด 

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.18/062/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

นางสาวพิมพ์ลภัส จันทคาธ 

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.18/063/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

นายกันตภณ ดอนหน ู

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.18/064/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

นายศิริเดช หนูคง 

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.18/065/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

นายชิติพัทธ์ แสนภักดี 

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.18/066/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

นายทะนงศักดิ์ ชูช่วย 

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.18/067/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

นายบัญชา สังฆะหะ 

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.18/068/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

นายภานุพงศ์ ไหมช่วย 

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.18/069/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

นายรวิพล รัตนพงศ ์

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.18/070/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

นายวิทวินธ์ แก้วทอง 

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.18/071/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

นายอภิสิทธิ์ จีนชาวนา 

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.18/072/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

นางสาวบัณฑิตา อุ่นช ู

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.18/073/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

นางสาวภิชาวรรณ เขียวแก้ว 

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.18/074/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

นางสาวเมวด ีพุทธคริ้ง 

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.18/075/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

นางสาววริศรา อำนวยกิจ 

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.18/076/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

นางสาวอัจณา ช่วยจันทร์ 

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.18/077/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

นายจิรสิน เมืองแก้ว 

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.18/078/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

นายทินภัทร เรืองพุทธ 

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.18/079/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

นายภนุพงศ์ หอยนกคง 

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.18/080/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

นายสินทร เยื้อยงค์ 

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.18/081/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

นายเอกวิทย ์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.18/082/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

นางสาวจิรญัญา นวลแก้ว 

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.18/083/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

นางสาวอโณทัย ชื่นชม 

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.18/084/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

นายธีระพัฒน ์รัตนพงศ ์

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.18/085/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

นายประวิทย์ ชัยศรี 

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.18/086/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

นายพงศทร จอมชิตกล่ำ 

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.18/087/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

นายพัธชยุตมิ ์ยอดราช 

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.18/088/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

นายภูมิภัทร มาสง 

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.18/089/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

นายวุฒิชัย รักษ์ขาว 

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.18/090/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

นางสาวขนิษฐา สุกทอง 

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.18/091/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

นางสาวภูวริดา พิศมัย 

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.18/092/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

นางสาวรุ่งฤดี ศรีราม 

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.18/093/2564 

(พระศรีรัตนวิมล) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

นางสาววริศรา ดำสินธุ์ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา 


