
 

 

 

 
ประกาศผลการประกวด 

โครงงานคณุธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
ระดบัประเทศ ปีการศึกษา 2557 

 

 

1.1 รางวลัเกียรติยศ โล่พระราชทาน จากพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั โครงงานคณุธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดบัประเทศ  
กิตติคณุ “ประโยชน์สขุแห่งมหาชน”  (จากการ จ าน าโล ่ปีการศกึษา 2556) 
เป็นโครงงานทีผ่่านการประเมนิใหไ้ดร้บัรางวลัโล่เกยีรตยิศพระราชทาน จากพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั กติตคิุณ “ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” เมือ่ปี

การศกึษา 2556 แต่ไดม้กีารจ าน าโล่ไว ้ 1 ปีการศกึษา  กรรมการผูแ้ทนจาก สพฐ. จงึไดเ้ดนิทางไปเยีย่มประเมนิตดิตามผลจนเป็นทีป่ระจกัษ์ว่า โครงงาน
ยงัคงมกีารพฒันาสบืต่อต่อยอดไดต่้อเนื่อง  คณะกรรมการจงึเหน็ชอบใหท้างโรงเรยีนสามารถไถ่โล่พระราชทานฯ ไดส้ าเรจ็ และขอใหม้พีธิอีญัเชญิโล่
พระราชทานฯ ไปทีโ่รงเรยีนของตนเพื่อท าพธิเีฉลมิฉลองสมโภชไดอ้ยา่งเป็นทางการต่อไป มจี านวน 3 โครงงาน ไดแ้ก่ 

 สพป./สพม./จงัหวดั ช่ือโครงงาน ช่ือโรงเรียน 

1 สพป.นครพนม 2 สบืสานวฒันธรรม  น้อมน าพระราชด าร ิสู่วถิพีอเพยีง บา้นโพนจาน 

2 สพม.36 พะเยา เยาวชนจติอาสา พฒันาสงัคม แมใ่จวทิยาคม 

3 สพม.18 ระยอง ใกลช้ดิผูป่้วยช่วยอาสา วดัป่าประดู่ 

 
  



 

 

1.2 รางวลัเกียรติยศ โล่พระราชทาน จากพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั โครงงานคณุธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดบัประเทศ  
กิตติคณุ “ประโยชน์สขุแห่งมหาชน”  ปีการศึกษา 2557   
เป็นโครงงานทีผ่่านการประเมนิใหไ้ดร้บัรางวลัโล่เกยีรตยิศพระราชทาน จากสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ ยอดเยีย่ม ระดบัประเทศ มาก่อนแลว้ และ

ยงัคงด าเนินการพฒันาขยายผลโครงงานอย่างต่อเนื่อง รวมเวลาอยา่งน้อย 3 ปี มจี านวน 2 โครงงาน ไดแ้ก่ 

 สพป./สพม./จงัหวดั ช่ือโครงงาน ช่ือโรงเรียน 

1 สพม.11 สุราษฎรธ์านี เยาวชนจติอาสาหว่านตน้กลา้เตม็แผ่นดนิ ท่าชวีทิยาคม 

2 สพม.22 นครพนม สมนุไพรบา้นนา สปาบา้นทุ่ง มุง่จติอาสา เพื่อพฒันาถิน่เกดิ เทดิไทอ้งคภ์มูนิทร์ เรณูนครวทิยานุกูล* 

*จ าน าโล่ ไวอ้ยา่งน้อย ๑ ภาคการศกึษา โดยขอใหม้กีรรมการผูแ้ทนจาก สพฐ. ไดไ้ปเยีย่มประเมนิ 

2.1  เกียรติบตัร ตามรอยประโยชน์สขุแห่งมหาชน (ประเมินต่อเน่ืองปีแรก) 

    เป็นโครงงานทีเ่คยไดร้บัรางวลัโล่เกยีรตยิศพระราชทานจากสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ ยอดเยีย่ม ระดบัประเทศ เมือ่ปีการศกึษา 2555 แลว้ยงัคง
ด าเนินการพฒันาขยายผลโครงงานมาอยา่งต่อเนื่องสรา้งสรรคป์ระโยชน์สุขอยา่งเตม็ทีต่ามก าลงัของตนๆ อนัสมควรไดร้บัการประกาศยกย่องเชดิชูเกยีรต ิ
ทีจ่ะไดร้บัรางวลัโล่พระราชทาน “ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” แต่เนื่องดว้ยมอีายโุครงงานทีด่ าเนินการ เพยีง 2 ปีการศกึษา ยงัไมค่รบตามระยะเวลาทีก่ าหนด
ไวว้่าตอ้งด าเนินการโครงงานไม่น้อยกว่า 3 ปี และมพีฒันาการทีท่ าใหเ้ชื่อไดว้่าจะมกีารสบืต่อต่อยอดไปไดอ้ยา่งยัง่ยนื จงึใหม้กีารขยายเวลาประเมนิให้
เป็นไปตามเกณฑ ์มจี านวน 3 โครงงาน ไดแ้ก่ 

 สพป./สพม./จังหวดั ช่ือโครงงาน ช่ือโรงเรียน หมายเหตุ 
1 สพม. เขต ๓๕ ล ำพูน  ลูกตะแบกร่วมใจ สำนสำยใจสู่ชุมชน ธีรกำนตบ์ำ้นโฮ่ง ไดรั้บโล่พระรำชทำนเม่ือ ปี 2556 
2 สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒ ยวุชนจิตอำสำพฒันำสุขภำพชุมชน ชุมชนบำ้นผ  ำ ไดรั้บโล่พระรำชทำนเม่ือ ปี 2556 
3 สพม. เขต ๗ สระแกว้  วยัใส จิตอำสำ หยดุปัญหำเด็กหญิงแม่ วงัน ้ำเยน็วทิยำคม ไดรั้บโล่พระรำชทำนเม่ือ ปี 2556 

 



 

 

2.2 เกียรติบตัร ตามรอยประโยชน์สขุแห่งมหาชน (ขยายเวลาประเมิน) 
อนึ่ง มโีครงงานทีแ่มจ้ะมกีารด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องกนัหลายปีแลว้ แต่เนื่องดว้ยขอ้จ ากดัทางดา้นศกัยภาพของผูร้บัผดิชอบโครงงานเอง และ/หรอื 
ขอ้บกพรอ่งดา้นกระบวนการกลุ่มเรยีนรูจ้นเยาวชนไมรู่ส้กึเป็นเจา้ของโครงงานไดเ้ด่นชดั และ/หรอื ทีป่รกึษามลีกัษณะบอกสัง่หรอืครอบง าการท างานของ
เยาวชนมากเกนิไป และ/หรอื เพิง่มกีารเปลีย่นแปลงผูร้บัผดิชอบโครงงานใหมย่กชุด และ/หรอื ขอ้จ ากดัจากบรบิทแวดลอ้มของโรงเรยีน เป็นตน้ ท าใหก้าร
ตคีวามการท างานภายใตแ้นวพระราชด ารวิ่า “ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” ยงัไมเ่ป็นทีป่ระจกัษ์ชดั หรอืยงัไมค่น้พบตนเองจนตกผลกึทางความคดิ แต่กย็งัถอื
ไดว้่ามคีวามมุง่มัน่ตัง้ใจจรงิทีจ่ะท างานอย่างต่อเนื่องสบืต่อไป และอาจท าใหม้โีอกาสไดค้น้พบตนเองอย่างแทจ้รงิว่าการสรา้งสรรคป์ระโยชน์สุขแก่มหาชน
นัน้ ควรเริม่จากการหยัง่รากลกึจากภายในแลว้ค่อยเตบิใหญ่สู่ภายนอกอยา่งไร โดยทีเ่ยาวชนต้องค้นพบด้วยตนเองและไม่ถกูครอบง าจากความคดิแบบ
ผูใ้หญ่จนไรธ้รรมชาตอินัสดใสของเดก็  คณะกรรมการจงึพจิารณาเหน็ว่าสมควรขยายเวลาใหแ้ก่โครงงานเหล่านี้ไดพ้สิจูน์ตนเองอกี 1 ปีการศกึษา มจี านวน 
8 โครงงาน ไดแ้ก่ 

 สพป./สพม./จังหวดั ช่ือโครงงาน ช่ือโรงเรียน หมายเหตุ 
4 สพป. สุรินทร์ เขต ๒ เสริมสร้ำงสุขภำพผูสู้งวยัดว้ยดวงใจคนรักดี โนนนำรำยณ์วทิยำ ไดรั้บโล่พระรำชทำนเม่ือ ปี 2555 
5 สพป. อุบลรำชธำนี เขต ๑ รอยรักควำมห่วงใยผูสู้งวยัประสำนใจบวร ถวำยพอ่ ชุมชนบำ้นหนองขุ่น** ไดรั้บโล่พระรำชทำนเม่ือ ปี 2555 
6 สพม. เขต ๒๘ ยโสธร รู้ค่ำผูสู้งวยันอ้มใจใส่หลกัธรรม มหำชนะชยัวทิยำคม ไดรั้บโล่พระรำชทำนเม่ือ ปี 2555 
7 สพม. เขต ๑๒ นครศรีธรรมรำช  รักกำรเขียน หมัน่เพียรกำรอ่ำน เยำวชนกลำ้หำญ นอ้มปณิธำณพอ่หลวง กรุงหยนัวทิยำคำร ติด ร ปี 2555 ไดรั้บโล่ฯ ปี 2556 
8 สพม. เขต ๓๘ ตำก  ลูกไมห้ล่นใตร่้มพระบำรมีเยำวชนท ำควำมดี สู่วถีิแห่งควำมพอเพียง สรรพวทิยำคม* ติด ร ปี 2555 ไดรั้บโล่ฯ ปี 2556 

9 สพป. พิษณุโลก ๑ จิตอำสำช่วยเหลือคนยำกจนและงำนศพทอ้งถ่ิน 
ชุมชนท่ี ๑๑ วดัสุวรรณ
ประดิษฐ์** 

ติด ร ปี 2555 ไดรั้บโล่ฯ ปี 2556 

10 สพม. เขต ๓๒ บุรีรัมย ์ สำนใยรักผูสู้งวยัสืบสำนภูมิปัญญำไทยดว้ยดวงใจเทิดไทอ้งคร์ำชนั บำ้นกรวดวทิยำคำร** ติด ร ปี 2555 ไดรั้บโล่ฯ ปี 2556 
11 สพม. เขต ๓๑ นครรำชสีมำ สำนรักสองวยั บึงพะไลใส่ใจชุมชน บึงพะไล ดีเยีย่ม ปี 2555 ไดรั้บโล่ฯ ปี 2556 

* ตอ้งไดร้บัการโคช้ชิง่และปรบัปรงุอยา่งมนียัส าคญั   ** ขยายระยะเวลาประเมนิอกี 1 ปีการศกึษาสุดทา้ย 



 

 

3. ประกาศกิตติคณุ “ประโยชน์สขุแห่งมหาชน”  
เป็นโครงงานทีเ่คยไดร้บัรางวลัโล่เกยีรตยิศพระราชทานจากสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ ยอดเยีย่ม ระดบัประเทศ มาแลว้ยงัคงด าเนินการพฒันาขยายผล
โครงงานมาอย่างต่อเนื่องหลายปี สรา้งสรรคป์ระโยชน์สุขตามก าลงัของตนๆ อยา่งเตม็ทีแ่ลว้ จงึสมควรไดร้บัการประกาศยกยอ่งเชดิชเูกยีรติ ประกาศกติติ
คุณ “ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” มจี านวน 3 โครงงาน ไดแ้ก่ 

 สพป./สพม./จังหวดั ช่ือโครงงาน โรงเรียน หมายเหตุ 
1 สพป. พิษณุโลก ๓ สองมือนอ้ย ๆ ค่อย ๆ ปิดขวดเหลำ้และซองบุหร่ี วดักระบงัมงัคลำรำม ไดรั้บโล่พระรำชทำนเม่ือ ปี 2554 
2 สพม. เขต ๓๔ เชียงใหม่  สืบฮีดตำมฮอย ก้ึดกอยของเก่ำ ตำมแบบเบำ้ลำ้นนำ ยพุรำชวทิยำลยั ไดรั้บโล่พระรำชทำนเม่ือ ปี 2554 
3 สพม. เขต ๓๘ ตำก รู้รักแผน่ดินไทย สำนสำยใยคนพลดัถ่ิน สรรพวทิยำคม ไดรั้บโล่พระรำชทำนเม่ือ ปี 2554 

 

4.1 โล่พระราชทาน สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ยอดเย่ียม ระดบัประเทศ มจี านวน 9 โครงงาน ไดแ้ก่ 

1 สพม. เขต ๓๔ เชียงใหม่  จิตอำสำรักและห่วงใย ผูสู้งวยัในชุมชน แม่แจ่ม ติด ร ปี 2556 
2 สพม. เขต ๑๙ หนองบวัล ำพู นอ้งพี่เชิญชวน รักนวลสงวนตวั หนองบวัพิทยำคำร ติด ร ปี 2556 
3 สพม. เขต ๒๘ ศรีสะเกษ Stop Teen Mom ศีลขอ้ ๓ งดงำมอยำ่งไทย เทิดไทอ้งคร์ำชนั ขขุนัธ์ ติด ร ปี 2556 
4 สพม. เขต ๒๘  ศรีสะเกษ จิตอำสำวยัใส ดูแลผูสู้งวยั ท ำควำมดีถวำยในหลวง ปรำงคก์ู่ ติด ร ปี 2556 
5 สพม.เขต ๘ กำญจนบุรี  บำ้นคนดีสร้ำงควำมดีตำมแนววถีิไทยเทิดไทอ้งคร์ำชนั ท่ำมะกำวทิยำคม* ติด ร ปี 2556 
6 สพม. เขต ๔๒ นครสวรรค ์ สำนสำยใยรักสู่คนชรำ นอ้มน ำปรัชญำถวำยในหลวง เทพศำลำประชำสรรค ์  
7 สพป. ลพบุรี เขต ๑ ดูแลผูสู้งวยั ดว้ยใจจิตอำสำ บำ้นหลุมขำ้ว  
8 สพป. ปรำจีนบุรี เขต ๒ คนสำมวยั สำนสำยใยคุณธรรม น ำสุขสู่ชุมชน บำ้นเขำไมแ้กว้  
9 สพป. ขอนแก่น เขต ๔ จิตอำสำ ใชเ้วลำวำ่ง สร้ำงประโยชน์แก่ชุมชน บำ้นเพี้ยฟำนโนนสวรรค ์  

* ตอ้งไดร้บัการโคช้ชิง่และปรบัปรงุอยา่งมนียัส าคญั    



 

 

5. ติด ร  ขยายเวลาการประเมินรางวลัโล่พระราชทาน สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี – ยอดเยี่ยม 

ระดบัประเทศ หรือ โล่เกียรติยศ จากเลขาธิการ กพฐ. ดีเย่ียม ระดบัประเทศ 

โครงงานทีค่ณะกรรมการพจิารณาขยายเวลาการประเมนิต่อไปอกีอยา่งน้อย 1 ภาคการศกึษา เพื่อใหโ้ครงงานไดม้กีารพฒันาปรบัปรงุไดส้มบรูณ์มากขึน้ 
ใหส้มกบัเป็นแบบอย่างหรอืตวัอยา่งดเียีย่มในระดบัประเทศ    มจี านวน 2 โครงงาน ไดแ้ก่ 

 สพป./สพม./จังหวดั ช่ือโครงงาน โรงเรียน 
1 สพป. ตำก เขต ๒ ใตร่้มพระบำรมี สำนต่อกำรท ำบญัชี สู่วถีิควำมพอเพียง บำ้นแม่ระเมิง 
2 สพป. สระแกว้ เขต ๒ พลงันวดเช่ือมใจสำยใยชุมชน บำ้นโคกสูง 
 

6.1 โล่เกียรติยศ จาก เลขาธิการ สพฐ. – ดีเย่ียม ระดบัประเทศ   มจี านวน 9 โครงงาน ไดแ้ก่ 

 สพป./สพม./จังหวดั ช่ือโครงงาน โรงเรียน หมายเหตุ 
1 สพม. เขต ๑๕ นรำธิวำส เยำวชนยคุใหม่ใส่ใจสมำนฉนัทด์ว้ยพลงัจิตอำสำท ำดีถวำยพอ่หลวง นรำสิกขำลยั ติด ร ปี 2555 
2 สพป. สุโขทยั เขต ๑ ฮีโร่สำยพนัธ์ุดี ปลอดเหลำ้ เบียร์ บุหร่ี ดว้ยปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ศรีคีรีมำศวทิยำ ติด ร ปี 2555 
3 สพป. นครรำชสีมำ เขต ๔ ลอ้มรักใหค้รอบครัวลอ้มร้ัวใหชุ้มชน ลด ละ เลิก เหลำ้ บุหร่ี เทิดไทอ้งคร์ำชนัย ์ บำ้นท่ำเล่ือนสำมคัคี  (คส. ๕ อุปถมัภ)์  
4 สพม. เขต ๒๖ มหำสำรคำม คืนควำมสุขผูสู้งวยั เทิดไทอ้งคร์ำชนัย ์ ผดุงนำรี  
5 สพป. พะเยำ เขต ๒ สำนรักสำนฝัน จำกวยัเรำสู่วยัเยำวแ์ละวยัชรำ บำ้นแวนโคง้  
6 สพป. พทัลุง เขต ๑ หำ้กิจกรรมท ำดีถวำยแด่องคร์ำชนั วดัประดู่หอม (สุขประชำสรรค)์  
7 สพม. เขต ๙ นครปฐม พี่สอนนอ้ง เพื่อนช่วยเพื่อน รักษส่ิ์งแวดลอ้ม ท ำดีถวำยในหลวง บำ้นหลวงวทิยำ  
8 สพป. อุดรธำนี เขต ๔ คุณธรรมพื้นฐำนสืบสำนดนตรีพื้นเมือง ยำงโกนวทิย ์  
9 สพม. เขต ๒๓ สกลนคร เรียนรู้งำนของพอ่ ใชชี้วติเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกนัพฒันำสังคม สกลนครพฒันศึกษำ  



 

 

7. เกียรติบตัร ดีเด่น ระดบัประเทศ มจี านวน 3 โครงงาน ไดแ้ก่ 

 สพป./สพม./จังหวดั ช่ือโครงงาน โรงเรียน หมายเหตุ 
1 สพม. เขต ๓๒ บุรีรัมย ์  สืบสำนภูมิปัญญำไทย ชำสมุนไพรเพื่อสุขภำพ ประโคนชยัพิทยำคม  
2 สพม. เขต ๑๙ หนองบวัล ำภู ดูแลผูสู้งวยั สำนสำยใย ภูมิปัญญำ รักษำส่ิงแวดลอ้ม นอ้มน ำควำมพอเพียง หนองบวัพิทยำคำร  
3 สพป. หนองคำย เขต ๑ สำนสำยใย ใส่ใจ คนรอบขำ้งดว้ยสมุนไพรต ำลึง บำ้นเมืองบำง  

 

8. สดุยอดครผููเ้ป็นกลัยาณมิตร ระดบัประเทศ* 

 
รายช่ือ  

“สดุยอดคณุครผูู้เป็นกลัยาณมิตร” 
โรงเรียน/ต าแหน่ง สพป./สพม./ จงัหวดั 

1 ศน.วนัเพญ็ ศริคิง ศกึษานิเทศก ์ สพป. นครสวรรค ์เขต 3 
2 นางระยา้ สะพานทอง โรงเรยีนโนนนารายณ์วทิยา สพป. สุรนิทร ์เขต 2 
3 นางสาวรมดิา ชาญประโคน โรงเรยีนบา้นกรวดวทิยาคาร สพม. บุรรีมัย ์เขต 32 
4 นายเธยีร ศริสิกุล โรงเรยีนท่าชวีทิยาคม สพม. สุราษฎรธ์านี เขต 11 

     *สดุยอดครผููเ้ป็นกลัยาณมิตร คอืรางวลัเชดิชเูกยีรตแิด่คุณครูทีส่ามารถเป็นกลัยาณมติรใหแ้ก่เดก็และเยาวชน ไดท้ าโครงงานคุณธรรมดว้ยความ

มุง่มัน่จรงิจงัมคีวามอดทนและความเพยีรอนับรสิุทธิม์าอยา่งต่อเน่ืองไมน้่อยกว่า 4 ปี ไมว่่าโครงงานจะไดเ้ขา้รอบมาหรอืไม่กต็าม กย็งัคงหนกัแน่นมัน่คง

สามารถเป็นหลกัส าคญัในการจดัการเรยีนรู ้“การท าความดีเพ่ือความดี” ไดเ้สมอมา อกีทัง้ยงัเป็นแบบอยา่งแห่งการไมต่ดิยดึการแขง่ขนั ฝึกฝนและ

พฒันาตนไมใ่หต้กอยู่ภายใตอ้ านาจกเิลสแห่งการแขง่ขนั จนเขา้ถงึภาวะอนังดงามว่า “การประกวดคือการปฏิบติัธรรม” อยา่งประจกัษ์ชดัดว้ยตนเอง  ไม่

ว่าจะมแีรงเสยีดทานหรอือุปสรรคทีม่าบัน่ทอนก าลงัใจมากมายเพยีงใดกต็าม นอกจากนี้ยงัเป็นผูด้ ารงตนอยูใ่นฐานะแบบอย่างทางศลีธรรมอนัดงีาม และไม่

ฝักใฝ่ในลทัธนิิกายทีเ่ป็นสทัธรรมปฏริปู(ธรรมกลาย) อนัมคี าสอนปลอมปนผดิเพีย้นไปจากพระธมัมวนิยัของพระสมัมาสมัพุทธเจา้ รวมทัง้ศกึษานิเทศกท์ีไ่ด้



 

 

ท างานสนับสนุนโครงการมาอยา่งดเียีย่มและต่องเนื่องจนเป็นทีป่ระจกัษ์ชดัแก่คณะพระอาจารยก์รรมการผูป้ระเมนิ ดว้ยเหตุนี้ กคพ.จงึเหน็สมควรประกาศ

ยกยอ่งเชดิชเูกยีรตคิุณแห่งความเป็นครผููเ้ป็นกลัยาณมิตรทีง่ดงามยิง่นี้ ใหเ้ป็นทีป่รากฏและเป็นก าลงัใจใหไ้ดป้ฏบิตัธิรรมใหม้คีวามเจรญิงอกงามตาม

หลกั “กลัยาณมิตรธรรม 7” ใหส้มบรูณ์ยิง่ขึน้สบืไป   

 
ขอกราบขอบพระคุณ ขอบคุณ อนุโมทนา ทุกท่านทีม่สี่วนส่งเสรมิและสนบัสนุนโครงการ และโครงงานคุณธรรมเฉลมิพระเกยีรตทิัง้หลาย จน

ประสบผลส าเรจ็ดว้ยด ี    ณ โอกาสน้ี ขออาราธนาคุณพระศรรีตันตรยั และอ านาจแห่งบุญกุศลทัง้หลายทัง้ปวงทีท่่านทัง้หลายไดร้วมกนับ าเพญ็มานี้ จงมา
รวมกนัเป็นตบะเดชะ เป็นพลวปัจจยัทีด่มีคีุณูปการต่อท่านทัง้หลายใหส้ามารถขา้มพน้อุปสรรคทัง้ปวงไปสู่ความส าเรจ็ โดยสวสัด ี  มคีวามสุขความเจรญิ
งอกงามรุง่เรอืงในพระสทัธรรมยิง่ขึน้สบืไปเทอญฯ 

 ประกาศ ณ วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์พุทธศกัราช 2558 
 
 
 

 (พระมหาพงศน์รนิทร ์ฐติว โส) 
 ประธานกลุ่มกลัยาณมติรเพื่อเครอืขา่ยวถิพีุทธ (กคพ.) 
 ประธานโครงการพฒันาโครงงานคุณธรรมเฉลมิพระเกยีรต ิ
 “เยาวชนไทย ท าด ีถวายในหลวง” 


