
 

 

 

 

ประกาศกลุ่มพ้ืนที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 3 
เรื่อง  รายชื่อผู้บริหารสถานศึกษา คร ูและนักเรียนที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม  

 กิจกรรมคุรุชน คนคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 256๕ 
ระดับเขตตรวจราชการ  

---------------------------------------------------------- 

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม                
ให้กับนักเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยมีกิจกรรมคุรุชน คนคุณธรรม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม  และ ได้กำหนดให้เขตตรวจ
ราชการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกคุรุชน คนคุณธรรม ในระดับเขตตรวจราชการ นั้น                  

 ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒  ในนามประธาน
กรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 3 ได้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนด 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดใีน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ  ณ  วันที่  31  ตุลาคม   พ.ศ. 2565 
 

 

 

             (นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์) 
          ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

            ประธานเขตตรวจราชการที่ 3 
  

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีแนบท้ายประกาศกลุ่มพ้ืนที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 3 
เรื่อง  รายชื่อผู้บริหารสถานศึกษา คร ูและนักเรียนที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม  

 กิจกรรมคุรุชน คนคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 256๕ 
ระดับเขตตรวจราชการ  ลงวันที่  31  ตุลาคม พ.ศ.2565 

ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา 

ลำดับ ชื่อ –สกุล ตำแหน่ง โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่ 
1. นางกชพร รักราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดเขาน้อย สพป. กาญจนบุรี เขต 1 
2. นางสมหมาย ลิขิตธนานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน  วัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 

๑๔๒ 
สพป. กาญจนบุรี เขต 2 

3. นายศราวุฒิ วงษ์เอก ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุบาลทองผาภูมิ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 
4. นางสุปราณี  แซ่ลิ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองหว้า สพป. กาญจนบุรี เขต 4 
5. นางวิชญาณี  บุญทวี ผู้อำนวยการโรงเรียน เทพศิรินทร์ลาดหญ้า

กาญจนบุรี 
สพม.กาญจนบุรี 

6. นางสาวปทิตตา  จิรพัฒธรทวี ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองกะโดน สพป. นครปฐม เขต 1 
7. นายสกนธ์   วงศ์สุกฤต ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) สพป. นครปฐม เขต 2 
8. นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ใน

พระบรมราชูปถัมภ์ 
สพม. นครปฐม 

9. นางสาวรักชนก  คชชา ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดบางกระ สพป.ราชบุรี เขต 1 
10. นายสุรพล พรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน โพหัก “วงศ์สมบูรณ์

ราษฎร์อุปถัมภ์” 
สพม.ราชบุรี 

11. นางนฤมล  ปิ่นทศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านท่าเสด็จ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
12. นางอารี  พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 
13. นางอภิญญา  สว่างศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 
14. นายตรัยพงษ์  เข็มเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียน สงวนหญิง สพม.สุพรรณบุรี 
15. นางกมลวรรณ ศรีละมุล  ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านท่าหวี สพป. กาญจนบุรี เขต 1 
16. นางพิณทิพย์ ถึงรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองสองตอน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 
17. นายจีระ ศรีสุขใส  ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองสองห้อง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 
18. นายประเสริฐ หนูรุ่น  ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดบ้านเก่า สพป. กาญจนบุรี เขต 1 
19. นางยลพรรษย์ ศิริรัตน์    ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านซ่อง สพป. กาญจนบุรี เขต 2 
20. นางสาววารุณี ตะโกภู่   ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดตะคร้ำเอน   สพป. กาญจนบุรี เขต 2 
21. นางสาวชัชฎาพร ทองสุกใส   

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดหนองพันท้าว 

(พรประชาวิทยาคาร) 
สพป. กาญจนบุรี เขต 2 

22. นางสาวราตรี ทองศรี    ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดคร้อพนัน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 
23. นายชนะชัย แจ้งสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน พุทธวิมุติวิทยา สพป. กาญจนบุรี เขต 3 
24. นางสาวฐิติรัตน์ เดชเจริญพร ผู้อำนวยการโรงเรียน ไทรโยคใหญ่ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 
25. นายสมบูรณ์ พันทิม ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านเขาพัง สพป. กาญจนบุรี เขต 3 
26. นางสาวภัทรวี ธนะฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านถ้ำดาวดึงส์ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 



ลำดับ ชื่อ –สกุล ตำแหน่ง โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่ 
27. นางสาวจุฑารัตน์  สวัสดิ์พงษ์   รองผู้อำนวยการ

โรงเรียน 
ชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 

28. นางสาวรจนา  ล้ำเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองขอนเทพ
พนม 

สพป. กาญจนบุรี เขต 4 

29. นางสาวฐานิตา  อินทรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองกร่าง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 
30. นางสาวพเยาว์  สาละสาลิน ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองปลิง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 
31. นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ท่ามะกาวิทยาคม สพม. กาญจนบุรี  
32. นางสาวเสาว์ณี  วงษ์พัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม. กาญจนบุรี 
33. นางสาวมาลัยพร   สระทอง

จันทร์ 
ผู้อำนวยการโรงเรียน เลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม. กาญจนบุรี 

34. นางสาวสู่ขวัญ  ตลับนาค รองผู้อำนวยการ
โรงเรียน 

วัดพระปฐมเจดีย์(มหิ
นทรศึกษาคาร) 

สพป. นครปฐม เขต 1 

35. นางสาวกฤษฎิ์สราวลี  ยองใย
กฤษฎา 

ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดดอนเสาเกียด
(ประชานุกูล) 

สพป. นครปฐม เขต 1 

36. นางสาวนภาวรรณ  แซ่ตั้น รองผู้อำนวยการ
โรงเรียน 

วัดวังตะกู(เสรีเริงฤทธิ์
อุปถัมภ์) 

สพป. นครปฐม เขต 1 

37. นายอำนวย  ป้อมน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดดอนยายหอม(หลวง
พ่อเงินอุปถัมภ์) 

สพป. นครปฐม เขต 1 

38. นางอมรรัตน์  พีรชัยเดโช ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านลานแหลม สพป. นครปฐม เขต 2 
39. นายสุรเชษฐ์  กลิ่นพยอม ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดกลางบางแก้ว สพป. นครปฐม เขต 2 
40. นางสาวนภาพรรณ  คงคา

น้อย 
ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดมะเกลือ สพป. นครปฐม เขต 2 

41. นายสมหมาย  ตรงดี ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านไผ่หลวง สพป. นครปฐม เขต 2 
42. นายสนิท รีนับถือ  ผู้อำนวยการโรงเรียน มัธยมฐานบิน

กำแพงแสน 
สพม. นครปฐม 

43. นางจันทรพิมพ์ รัตนเดช
กำจาย  

ผู้อำนวยการโรงเรียน บางเลนวิทยา สพม. นครปฐม 

44. นายกัมพล โพธิ์ระดก  ผู้อำนวยการโรงเรียน งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ สพม. นครปฐม 
45. นางสาวกานดา หงษ์เวียง

จันทร์  
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียน 

กาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย นครปฐม 

สพม. นครปฐม 

46. นางสาวรัชนีวรรณ  จงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านเชาช้าง(คงชวน
สมบัติประชานุสรณ์) 

สพป.ราชบุรี เขต 1 

47. นางสาวทษวรรณ  ปิ่นทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองนก
กระเรียน 

สพป.ราชบุรี เขต 1 

48. นางชมัยภรณ์  เพชรเทียนชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองกระทุ่ม สพป.ราชบุรี เขต 1 
49. นางหทัยรัจฃตน์  ชาวอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านโป่งเจ็ด สพป.ราชบุรี เขต 1 
50. นางสาวรักชนก  คชชา ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดบางกระ สพป. ราชบุรี เขต 1 
51. นางรัชนีวรรณ  จงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านเขาช้าง (คงชวน

สมบัติประชานุสรณ์) 
สพป. ราชบุรี เขต 1 



 

 

 

 

ลำดับ ชื่อ –สกุล ตำแหน่ง โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่ 
52. นางสาวทษวรรณ  ปิ่นทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองนก

กระเรียน 
สพป. ราชบุรี เขต 1 

53. นางชมัยภรณ์  เพชรเทียนชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองกระทุ่ม สพป. ราชบุรี เขต 1 
54. นางหทัยรัตน์  ขาวอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านโป่งเจ็ด สพป. ราชบุรี เขต 1 
55. นายธีระเดช บัวล้อม  ผู้อำนวยการโรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการ ราชบุรี 
สพม. ราชบุรี 

56. นางจันทรา เรือนทองดี  ผู้อำนวยการโรงเรียน กรับใหญ่ว่องกุศลกิจ
พิทยาคม 

สพม. ราชบุรี 

57. นายธีรกิจ สร้างการนอก  รองผู้อำนวยการ ประสาทรัฐประชากิจ สพม. ราชบุรี 
58. นายธนพันธ์ ฐิติวรณ์พรรณ รองผู้อำนวยการ โพหัก”วงศ์สมบูรณ์

ราษฎร์อุปถัมภ์ 
สพม. ราชบุรี 

59. นางกนิฏฐา  บุญร่วม ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดตปะโยคาราม สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 
60. นางสาววันเพ็ญ  แดงเสน ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านรางทอง สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 
61. นางสาวเบญญาภา  เชื้อเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดสาลี สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 
62. นายเทวฤทธิ์  ดีสุบิน ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดจระเข้ใหญ่ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 
63. นางสาวนันทิยาภรณ์  หงษ์

เวียงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
วัดโภคาราม 

สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 

64. นางสาวรุ่งอรุณ  หงษ์เวียง
จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 

บ้านหนองสลัดได สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 

65. นางสาววรัญภร  ขยันคิด ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านสะพังกร่าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 
66. นายอดุลย์ ปัญสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดปทุมสราวาส สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 
67. นายจิรวัฒน์  พึ่งสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดนางพิมพ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 
68. นางสาวหนึ่งนุช  กาฬภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียน นิคมสร้างตนเองกระ

เสียว ๑ 
สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 

69. นางวิลาวรรณ  อุ่นรัศมีวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านน้ำพุร้อน สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 
70. นางมณฑาทิพย์  จงชาญสิทโธ ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดกำมะเชียร สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 
71. นางพรลักษณ์  สุพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน หนองหญ้าไซวิทยา สพม.สุพรรณบุรี 
72. นางสาวขวัญนภา  อุณหกานต์ รองผู้อำนวยการ

โรงเรียน 
อู่ทอง สพม.สุพรรณบุรี 

73. นางสาวฐิวันกาญจน์      
วงษ์อำมาตร 

รองผู้อำนวยการ
โรงเรียน 

บ่อกรุวิทยา สพม.สุพรรณบุรี 

74. นางสาวนงลักษณ์  เนี่ยมมา รองผู้อำนวยการ
โรงเรียน 

สามชุกรัตนโภคาราม สพม.สุพรรณบุรี 



ประเภทครูผู้สอน 

ลำดับ ชื่อ –สกุล ตำแหน่ง โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่ 
๑. นางสาวกนกวรรณ ด่านเจริญ  คร ู วัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 

๒. 
นางสาวสุดา ไตรวิชชานันท์ คร ู วัดท่าเรือ “อุตสาหะวิทยา

คาร” 
สพป. กาญจนบุรี เขต 2 

๓. นางสาวจิตติมา กล่อมจิต คร ู   บ้านดินโส สพป. กาญจนบุรี เขต 3 
๔. นางสาวอภิญา  ศรีแก้ว คร ู บ้านหนองนกแก้ว สพป. กาญจนบุรี เขต 4 
๕. นางสาววชิราภรณ์  สมตน คร ู ทองผาภูมิวิทยา สพม.กาญจนบุรี 

6. 
นางปรียาภัทร อิสระเสนีย์  คร ู วัดทัพหลวง (หลวงพ่อเกิด

อุปถัมภ์) 
สพป. นครปฐม เขต 1 

7. นางสาวภรทิพย์  มูลทองชุน คร ู วัดเกาะแรต สพป. นครปฐม เขต 2 
8. นางสาวอรีนา  ปัดตาล  คร ู มัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. นครปฐม 

9. 
นางอมรรัตน์  ฟักเขียว คร ู วัดเจติยาราม (บัณฑิตประชา

น้อยพานิช) 
สพป.ราชบุรี เขต 1 

10. 
 นางสาวมาติกา ถินกระโทก คร ู โพหัก”วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์

อุปถัมภ์ 
สพม.ราชบุรี 

11. นางสาววัชราภรณ์  เพ็งสุข คร ู อนุบาลสุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
12. นางสาววัลย์วิสา  แจ้งสว่าง คร ู วัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 
13. นางสาวอนัญญา  สุวรรณ คร ู วัดด่านช้าง สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 
14. ว่าที่ ร.ต.หญิงเรือนขวัญ  พลฤทธิ์ คร ู บ่อกรุวิทยา สพม.สุพรรณบุรี 
15. นางเมธินี  ไชยเววา  คร ู วัดหนองพังตรุ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
16. นางสาวพัชชา จิตรมั่น คร ู บ้านหนองสะแก สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
17. นางสาวชโลธร แสนใจวุฒิ  คร ู วัดบ้านเก่า สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
18. นางสาวแคทรียา นาคเนียม คร ู วัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
19. นางสาวกานตญา คุณพันธ์  คร ู ตชด.บ้านประตูด่าน สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
20. นางสุทิศา นุ่มวัฒนา  คร ู ตชด.บ้านประตูด่าน สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
21. นางสาวศุมณฑน์สันต์ จันทร์มาก   คร ู ลุ่มโป่งเสี้ยว สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

22. 
 นางพันธ์ตะวัน จันทร์เพชร คร ู วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้า

วิทยา" 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

23. นางสาวนัทธมน เจียมเลิศวัฒนะ คร ู บ้านรางสาลี่ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
24. นางสุดา เข็มไทย  คร ู บ้านหนองสองห้อง สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

25. 
นายสุทธิพร ดาวเรือง  คร ู วัดกาญจนบุรีเก่า "อุดม

ราษฎร์วิทยา" 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

26. 
นางกตัญญู ธรรมเกื้อกูล  คร ู วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้า

วิทยา" 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

27. นายปัญญา กุลหงษ์  คร ู บ้านท่ามะเฟือง สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

28. 
นางสาวปรารถนา ตันติกุลไพบูลย์  คร ู อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะ

สงคราม 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

29. นางสาวณัฏฐวีร์ รุ่งเรืองศรี  คร ู บ้านซ่อง   สพป.กาญจนบุรี เขต 2 



ลำดับ ชื่อ –สกุล ตำแหน่ง โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่ 
30.  นางพวงเพ็ญ กระจ่างฉาย  คร ู บ้านดอนเขว้า สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
31.   นางอรุณมาศ บุญฤทธิ์  คร ู บ้านห้วยยาง สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
32.   นางสุวิมล บุญแตง    คร ู วัดดอนเจดีย์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
33.   นางสาวสุจินันท์ เหลืองอร่ามวิฑูร    คร ู วัดดอนเจดีย์   สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
34.  นายทรงพล แพทย์รอบรู้  คร ู บ้านห้วยยาง   สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
35.  นางสาวสุพัตรา สุดาทิพย์  คร ู บ้านดอนเขว้า   สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
36.  นายพิชชากร บริคุธ  คร ู วัดตะคร้ําเอน สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
37.  นางสาวพัณณิตา สุขจิตต์   คร ู บ้านดอนเขว้า   สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
38.   นางสาวโสภา ประกอบธรรม   คร ู บ้านทุ่งประทุน สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
39.  นางกมลนิตย์ บุญรอด  คร ู บ้านกระเจา   สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
40.  นางสาวชาลิณี เกิดแย้ม  คร ู บ้านเขากรวด   สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

41. 
 นางสาวลลิดา กุลสุวรรณ  คร ู วัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 

๑๔๒ 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

42. นายชวินทร์พล จันทร์คล้าย   คร ู วัดคร้อพนัน สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
43. นางสาวอภิชญา สังขจันทร์ คร ู อนุบาลทองผาภูมิ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
44. นางสาวสมจิตร์ ดวงดารา คร ู บ้านแก่งประลอม สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
45. นางสาวสุดกมล กาญจนรัตนพันธ์ คร ู วัดใหม่ดงสัก สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
46. นางสาวมลธิชา หล้าบ้านโพน คร ู บ้านห้วยกบ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
47. นางสาวบุญรี วุฒิธรรมฐาน คร ู บ้านห้วยเขย่ง สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
48. นางสาวสร้อยสน บุญคงบ้าน คร ู บ้านประจำไม้ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
49. นางสาวกรรณิกา จันหอม คร ู บ้านวังผาตาด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
50. นายกำธร กัญญา คร ู บ้านหินแหลม สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
51. นายอุเทน พัดเพชร คร ู บ้านทุ่งเสือโทน สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
52. นางสาวปารณัท  บารมี คร ู บ้านถ้ำดาวดึงส์ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
53. นางสาวนภศร ใจตรง คร ู บ้านอูล่อง สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
54. นางสาวนฤมล มะยุเรศ คร ู  บ้านห้วยกบ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
55. นางสาวหทัยรัตน์ มักกะทา คร ู บ้านท่าทุ่งนา สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
56. นางสาวสุกัญญา ชมเชย คร ู อนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
57. นางสาวอาทิตยา  เวชกรณ์ คร ู บ้านทุ่งโป่ง สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
58. นางสาวสาลินี  บุญเทียน คร ู บ้านหนองสาหร่าย สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
59. นางสาวสุกัญญา ทาไว คร ู วัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
60. นางสาวดาวใจ มะลินิล คร ู บ้านวังด้ง สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
61. นางสาวธนวรรณ  งามเสงี่ยม คร ู บ้านหนองกร่าง สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
62. นางสาวเพชรไพลิน  ชุ่มชื่น คร ู บ้านหนองเตียน สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
63. นางสาวณัฐภรณ์  ดิลกโชคบำรุง คร ู บ้านหนองกร่าง สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
64. นางพรพรรณ  สุขสำราญ คร ู บ้านหนองรี สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
65. นางณัฐณิชา  ตันศิริ คร ู บ้านหนองหว้า สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
66. นางสาววรรณมาศ  รุ่งรัตน์ คร ู บ้านชุมนุมพระ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 



ลำดับ ชื่อ –สกุล ตำแหน่ง โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่ 
67. นางสาวปรารถนา  มะลิซ้อน คร ู บ้านหนองไก่ต่อ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
68. นางสาวสุพรรณี  พุฒสระแก้ว คร ู บ้านหนองโสน สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
69. นางสาวปราถนา  ริดพันธ์ คร ู เขาวงพระจันทร์ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
70. นางสาวรุ่งทิพย์  สุขเจริญ คร ู ชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
71. นางศุภมาส  ศรีแดงบุตร คร ู ทองผาภูมิวิทยา สพม.กาญจนบุรี 
72. นางสาวภิญญาพัชร์  รักพวก คร ู ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม.กาญจนบุรี 
73. นางเพ็ญประภา  อินทร์สุข คร ู ทองผาภูมิวิทยา สพม.กาญจนบุรี 

74. 
นางสาวสุภาพร  ศรีพุทธา คร ู เทพศิรินทร์ลาดหญ้า

กาญจนบุรี 
สพม.กาญจนบุรี 

75. นายเกรียงศักดิ์  ศรีบุญเรือง คร ู นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม.กาญจนบุรี 
76. ว่าที่ ร.ต.ทิพย์มาศ  สำแดง คร ู ท่ามะกาวิทยาคม สพม.กาญจนบุรี 
77. นางสาวจุฑาทิพ  สระทองพรม คร ู พระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม.กาญจนบุรี 
78. นางสาวรุจิรา  ไยยธรรม คร ู ทองผาภูมิวิทยา สพม.กาญจนบุรี 
79. นางสุนิษา  แต่แดงเพชร คร ู ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม.กาญจนบุรี 
80. นายสามารถ  จิตจรัส คร ู พระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม.กาญจนบุรี 

81. 
นางสาวสุพรรณิกา  คมสันต์ คร ู เทพศิรินทร์ลาดหญ้า

กาญจนบุรี 
สพม.กาญจนบุรี 

82. นางสาวปรางทิพย์  จำเริญรัตน์ คร ู นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม.กาญจนบุรี 
83. นายนเรศ  แสนสอาด คร ู ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม.กาญจนบุรี 
84. นางสาวกมลชนก  เงินงาม คร ู ทองผาภูมิวิทยา สพม.กาญจนบุรี 
85. นางพนิดา  ชาววัฒนา คร ู อนุบาลนครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 

86. 
นางฐิตาวรรณ์  เจียมกีรติกานนท์ คร ู วัดทัพหลวง 

(หลวงพ่อเกิดอุปถัมภ์) 
สพป.นครปฐม เขต 1 

87. 
นางสาวธนัตชนก  นพวัฒน์ ครูผู้ช่วย วัดกำแพงแสน 

(สว่างวิทยาคาร) 
สพป.นครปฐม เขต 1 

88. 
นายอาทร  ดีรื่น คร ู วัดดอนยายหอม  

(หลวงพ่อเงินอุปถัมภ์) 
สพป.นครปฐม เขต 1 

89. 
นางสาวซอลีฝ๊ะ  โดงกูล คร ู วัดหนองโพธิ์  

(ศิลปวิทยาคม) 
สพป.นครปฐม เขต 1 

90. นางนันท์นภัส  ใจดี คร ู บ้านหนองงูเหลือม สพป.นครปฐม เขต 1 

91. 
นางสาวจิดาภา  ปิ่นเขียว คร ู วัดหนองเสือ 

(เรืองวิทยานุกูล) 
สพป.นครปฐม เขต 1 

92. 
นางสาวณัฐกานต์  จันทนา คร ู วัดหนองเสือ 

(เรืองวิทยานุกูล) 
สพป.นครปฐม เขต 1 

93. นางสาวรัญชนา  แร่เขียว คร ู บ้านบ่อน้ำพุ สพป.นครปฐม เขต 1 
94. นางสาวสุพรรณษา  หงษ์อร่าม คร ู วัดลาดหญ้าไทร สพป.นครปฐม เขต 1 
95. นางสาวณัฐิดา  สุวรรณนัจศิริ คร ู บ้านห้วยรางเกตุ สพป.นครปฐม เขต 1 
96. นางสาววรรณา  แซ่ตัน คร ู วัดปลักไม้ลาย สพป.นครปฐม เขต 1 
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97. 
นางณัฐชานันท์  ตันวิทยา คร ู วัดพระปฐมเจดีย์ (มหินทร

ศึกษาคาร) 
สพป.นครปฐม เขต 1 

98. นางสาววรกมล  น้อยพิทักษ์ คร ู วัดเกาะวังไทร สพป.นครปฐม เขต 1 
99. นางสุมาลี เดชกำแหง คร ู วัดตุ๊กตา สพป.นครปฐม เขต 2 

100. นางสาวชฎาภรณ์ ใยย่อง คร ู วัดบางหลวง สพป.นครปฐม เขต 2 
101. นางกุศลิน เอ้ียวมงคลชัย คร ู บ้านลานแหลม สพป.นครปฐม เขต 2 
102. นางสาวจุฑามาศ จุลอมร คร ู วัดไร่ขิง สพป.นครปฐม เขต 2 
103. นางสาวชนาภรณ์ ใจซื่อ คร ู วัดท่าตำหนัก สพป.นครปฐม เขต 2 
104. นางนิภา ไชยป่ายาง คร ู วัดกลางบางแก้ว สพป.นครปฐม เขต 2 

105. 
นางสาวโศภิษฐา ภักดีวัฒนไพบูลย์ คร ู วัดสว่างอารมณ์ (สีมารัตน์

วิทยา 2) 
สพป.นครปฐม เขต 2 

106. นางสาววรรณา โมราทอง คร ู บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ สพป.นครปฐม เขต 2 
107. นางสาวดวงพร พุฒิกรณ์ คร ู บ้านหนองมะม่วง สพป.นครปฐม เขต 2 
108. นางกมลเนตร ชูอ่องสกุล คร ู วัดจินดาราม สพป.นครปฐม เขต 2 
109. นางสาวจารุนันท์ ปัทมพงศพันธ์ คร ู วัดสุวรรณาราม สพป.นครปฐม เขต 2 
110. นางสาวนิตยา สินลือนาม คร ู วัดท่าพูด สพป.นครปฐม เขต 2 
111. นายสมชาย สุภาพงษ์ คร ู วัดน้อย สพป.นครปฐม เขต 2 
112. นายมนัส คุณานุศาสน์ คร ู บ้านไผ่คอกวัว สพป.นครปฐม เขต 2 
113. นางสาวอรีนา  ปัดตาล  คร ู มัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. นครปฐม 

114. 
นางสุทธิรัตน์ ศรีเกษม คร ู ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
สพม. นครปฐม 

115. 
นางวิไลวรรณ อนันรัตน์ คร ู ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
สพม. นครปฐม 

116. นางสาวพรชนก  เรืองขจร คร ู ศรีวิชัยวิทยา สพม. นครปฐม 
117. นายสัตตบุษ  ยิ้มแย้ม คร ู บัวปากท่าวิทยา สพม. นครปฐม 
118. นางสาววรนุช  จิตรมณ ี คร ู บางหลวงวิทยา สพม. นครปฐม 
119. นายสิทธิชัย มเหศศิริ  คร ู พลอยจาตุรจินดา สพม. นครปฐม 
120. นายคุณากร  สังข์พญา  คร ู เพ่ิมวิทยา สพม. นครปฐม 

121. 
นางสาวพรรณธิกา เซี่ยงฉิน
  

คร ู รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ
ศาลายา 
ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 

สพม. นครปฐม 

122. นายบรรลือฤทธิ์  พูนศร ี คร ู สามพรานวิทยา สพม. นครปฐม 
123. นางสาวมยุรา สอนคำ คร ู คงทองวิทยา  สพม. นครปฐม 
124. นางสาวลักษมณ ถิ่นวงศ์เกอร์ คร ู คงทองวิทยา  สพม. นครปฐม 
125. นางสาวณัฏฐนิช นัดกลิ่น คร ู มัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. นครปฐม 
126. นางสาววริศรา เกษนาวา คร ู มัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. นครปฐม 
127. นางสาวกิติยา จินดารัตน์ คร ู มัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. นครปฐม 

128. 
 

นางสาวสุวรรณา  ชุ่มนาค 
คร ู วัดป่าไก่(ส่วนประชานุกูล) ใน

พระบรม  ราชานุเคราะห์ 
สพป.ราชบุรี เขต 1 
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129. 
นางสาวปิยมณฑ์ เสือช้าง คร ู วัดป่าไก่(ส่วนประชานุกูล)  

ในพระบรมราชานุเคราะห์ 
สพป.ราชบุรี เขต 1 

130. นางสาวจันทร์เพ็ญ  เพชรเอ๊ียะ คร ู วัดเขาปิ่นทอง สพป.ราชบุรี เขต 1 
131. นางกรวรรณ เสียงเสนาะ คร ุ วัดเขาปิ่นทอง สพป.ราชบุรี เขต 1 
132. นางพรศิลป์ เหวันต์ คร ุ บ้านหนองนกกระเรียน สพป.ราชบุรี เขต 1 

133. 
นายไกรสร  วิเศษชาติ คร ู ไทยรัฐวิทยา 104  

(บ้านทุ่งกระถิน) 
สพป.ราชบุรี เขต 1 

134. 
นางสิริลักษณ์  อุทัยฉาย คร ู ไทยรัฐวิทยา 104  

(บ้านทุ่งกระถิน) 
สพป.ราชบุรี เขต 1 

135. นายพิทยา  กิ่งพรหมเจริญ คร ู สินแร่สยาม สพป.ราชบุรี เขต 1 
136. นางสาวกานต์พิชชา มะโน คร ู บ้านโป่งเจ็ด สพป.ราชบุรี เขต 1 

137. 
นางสาวพรพิมล  คงสุวรรณ์ คร ู วัดดอนตลุง 

(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 
สพป.ราชบุรี เขต 1 

138. นางสาวอพัคฐ์คิมา อินทร์แตง คร ู บ้านชัฏหนองหมี สพป.ราชบุรี เขต 1 
139. นางสาวสุทธิดา  หมื่นราม คร ู บ้านลำพระ สพป.ราชบุรี เขต 1 

140. 
 

นางขวัญจิรา กำไลศักดิ์ 
 

คร ู อนุบาลวัดเพลง  
(หรีดศรัทธาประชานุกูล) 

สพป.ราชบุรี เขต 1 

141. นางสาวมุฑิตา  ชมชื่น คร ู บ้านสวนผึ้ง สพป.ราชบุรี เขต 1 
142. นางอรญา จงตั้งสัจกุล คร ู ช่องพรานวิทยา สพม. ราชบุรี 

143. 
นางสาวกันยช์นก ไชยวงษา คร ู โพหัก”วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์

อุปถัมภ์ 
สพม. ราชบุรี 

144. 
นางสาวพิณแก้ว พินทอง คร ู โพหัก”วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์

อุปถัมภ์ 
สพม. ราชบุรี 

145. 
นางสาวดนุกานต์ ศรีสุข คร ู โพหัก”วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์

อุปถัมภ์ 
สพม. ราชบุรี 

146. 
นางสาวสุทธิดา วรรณสุทธิ์ คร ู โพหัก”วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์

อุปถัมภ์ 
สพม. ราชบุรี 

147. 
นายเอกชัย ชาวเกาะ คร ู โพหัก”วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์

อุปถัมภ์ 
สพม. ราชบุรี 

148. 
นางสาวจุฑามาศ สุขเฉลิม คร ู โพหัก”วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์

อุปถัมภ์ 
สพม. ราชบุรี 

149. นางสาวกรกช สุภาเนติรัตน์ คร ู กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม สพม. ราชบุรี 
150. นางสาวชุติพรรณ ตันบรรจง  คร ู กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม สพม. ราชบุรี 

151. 
นางสาวพิชญา แป้นเขียว  คร ู โพหัก”วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์

อุปถัมภ์ 
สพม. ราชบุรี 

152. นายปฏิภาณ เงินกลั่น  คร ู กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม สพม. ราชบุรี 

153. 
นางสาวกนกกาญจน์ สุวรรณ์เพ็ชร คร ู โพหัก”วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์

อุปถัมภ์ 
สพม. ราชบุรี 

154. นางสาวมลฤดี เกิดมี  คร ู กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม สพม. ราชบุรี 
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155. 
นางสาวปฐมาภรณ์  บุญครอง  คร ู โพหัก”วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์

อุปถัมภ์ 
สพม. ราชบุรี 

156. นางสาวกรกช สุภาเนติรัตน์ คร ู กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม สพม. ราชบุรี 
157. นางนาถศจี  สงค์อินทร์ คร ู อนุบาลสุพรรณบุรี สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 
158. นางสาวคำพลอย โพธิ์ทอง คร ู วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 
159. นางสาวจิรนันท์  สอิ้งทอง คร ู วัดสังฆจายเถร สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 
160. นางสาวณหทัย  พิมใจใส คร ู วัดบ้านกล้วย สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 
161. นางนิตยา  ดอกกะถิน คร ู วัดสุวรรณนาคี สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 
162. นางสาววรรณนิสา ปัชชาบุก คร ู วัดยาง สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 
163. นายธวัช  พูลทรัพย ์ คร ู วัดพระธาตุ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 
164. นางนริศรา  เพชรทอง คร ู วัดเถรพลาย สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 
165. นางสุวัฒจณา  กะลำพัก คร ู เมืองสุพรรณบุรี สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 
166. นางภัทรนิษฐ์  กลิ่นขจรรัตน์ คร ู วัดพระธาตุ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 
167. นางสาววณีวรรณ  เรืองเนตร์ คร ู วัดบ้านกล้วย สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 
168. นางสาวพัสศรัณพร  ศรแก้วดารา คร ู วัดสามจุ่น สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 
169. นางสาวกิตติกร เพ็ญจันทร์ คร ู วัดพร้าว สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 
170. นางสาวธนวรรณ  แย้มวงษ์  คร ู วัดหน่อสุวรรณ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 
171. นางสาววัลย์วิสา  แจ้งสว่าง คร ู วัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 
172. นายศุภกิจ มาลัย คร ู วัดโคกสำโรง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 
173. นายสำเริง  สุวาท คร ู วัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 
174. นางนภาวรรณ  ศรีกงพาน คร ู วัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 
175. นางสาววาสนา  อุ่นแก้ว คร ู บ้านสระบัวทอง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 
176. นางนิภาพร สุวรรณพานิช คร ู วัดปทุมสราวาส สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 
177. นางสาวสุจรรยา  ผิวพิมพ์ดี คร ู วัดโภคาราม สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 
178. นางสาวปภาวรินทร์  ใจหมั่น คร ู วัดทองประดิษฐ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 
179. นางสาวรัศมีแข  กิจประเสริฐ คร ู บ้านหนองจิก สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 
180. นายศรัญย์พงษ ์ พรมมาอาจ คร ู บ้านดอนกลาง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 
181. นางวิภาวี  นาคศรีโภชน ์ คร ู พานิชชีวะอุปถัมภ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 
182. นางสาวนิตยา  เสร็จกิจ คร ู บ้านโคกหม้อ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 
183. นายสวาด  พรหมชนะ คร ู วัดสระด่าน สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 
184. นางสาวสุดารัตน์  อินทร์เพชร คร ู วัดเทพพิทักษ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 
185. นางจิตรา  พลสุธรรม คร ู อนุบาลด่านช้าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 
186. นางสาวพลอยนารี  ศรีหิรัญตระกูล คร ู วัดกำมะเชียร สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 
187. นางสาววารินทร์  เมฆฉาย คร ู วัดอู่ตะเภา สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 
188. นางสาวฉวีวรรณ  ศรีเรือง คร ู อนุบาลด่านช้าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 
189. นายลิขิต  มูมะหันต์ คร ู อนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 
190. นางสาววิจิตรา  น้อยเวช คร ู วัดท่ามะนาว สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 
191. นางสาวแก้วใจ  ตะภาพแก้ว คร ู วัดนางพิมพ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 



ลำดับ ชื่อ –สกุล ตำแหน่ง โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่ 
192. นางสาวหทัยกาญจน์  รุ่งศิริมงคลชัย คร ู วัดด่านช้าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 
193. นายวันชัย  ปวกหาร คร ู บ้านหนองอินพิง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 
194. นางสาวอรอุษา  เทศเพ็ญ คร ู วัดด่านช้าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 

195. 
นางสาวอุดมลักษณ์  ศรีพิมาน
วัฒน 

คร ู วัดสุวรรณตะไล สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 

196. นางสาวปนัดดา  เกตุสำลี คร ู วัดหนองโรง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 

197. 
นางสาวณาริศรา  เหลืองทะนา
รักษ์ 

คร ู วัดคลองขอม สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 

198. นางสาววิไลวรรณ  มาลัย คร ู บ้านรังงาม สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 
199. นางสาวภัสรา  เพ็งใย คร ู บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. สุพรรณบุรี  
200. นางสาวกรรรณิการ์  วังมูล คร ู อู่ทอง สพม. สุพรรณบุรี  
201. นางสาวภัทราภรณ์  รัตนวงศา คร ู สงวนหญิง สพม. สุพรรณบุรี  
202. ว่าที่ ร.ต.หญิงบุษปศร กาฬภักดี คร ู บ่อกรุวิทยา สพม. สุพรรณบุรี  
203. นางสาวอาธิติยา  งอกสิน คร ู สระยายโสมวิทยา สพม. สุพรรณบุรี  
204. นางสายพาน  ทองจันทร์ คร ู กรรณสูตศึกษาลัย สพม. สุพรรณบุรี  
205. นางสาวธีรนุช  ปานทอง คร ู ศรีประจันต์ “เมธีประมุข” สพม. สุพรรณบุรี  
206. นางสาวธัญพร  สอนจันสี คร ู ดอนคาวิทยา สพม. สุพรรณบุรี  
207. นางสาวปวรี  ยืนยงค์ คร ู อู่ทอง สพม. สุพรรณบุรี  
208. นางสาวนาถระพี  ศรีสุข คร ู ด่านช้างวิทยา สพม. สุพรรณบุรี  
209. นางสาวสุภนิช  การสมจิตร คร ู หนองหญ้าไซวิทยา สพม. สุพรรณบุรี  
210. นางสาวอรอนงค ์ สุดสวาด คร ู วังหว้าราษฎร์สามัคคี สพม. สุพรรณบุรี  
211. นางสาวณิชาลฎา  แสงจิตต์พันธุ์ คร ู ตลิ่งชันวิทยา สพม. สุพรรณบุรี  

212. 
นางญาณิศา  มีทองคำ คร ู กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

สุพรรณบุรี 
สพม. สุพรรณบุรี  

 

ประเภทบุคลากรทางการศึกษา 

ลำดับ ชื่อ –สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 
๑. นางนิตยาพร   แซ่ตั้ง ศึกษานิเทศก์ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 
๒. นางสาวดรุณวรรณ  พิศุทธิ์ภูมิเลิศ ศึกษานิเทศก์ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 
๓. นางสาวสุกัลยา  นิยมทอง ศึกษานิเทศก์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 
๔. นายนฐกร  แสงจันทร์ รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 สพป. กาญจนบุรี เขต 4 
๕. นายพัฒนพงษ์ ซาชิโย รองผู้อำนวยการ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 
6. นางสาวสุรีพร  พันยุโดด ศึกษานิเทศก์ สพป. นครปฐม เขต 2 
7. นายเอกลักษณ์  พลศักดิ์ รองผู้อำนวยการ สพม.นครปฐม สพม. นครปฐม 
8. นายวีรกิตติ์    ดิษฎาวีระวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สพม. สุพรรณบุรี 

  

 



ประเภทยุวชน คนคุณธรรม (นักเรียน) 

ลำดับ ชื่อ –สกุล ตำแหน่ง/โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่ 
๑. เด็กหญิงกวินทิพย์   รัตน์โสภา นักเรียนโรงเรียนวัดหนองบัว สพป. กาญจนบุรี เขต 1 
๒. เด็กหญิงชลดา   สังขดำรง นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 
๓. เด็กชายพันธ์ศักดิ์   บุญต้น นักเรียนโรงเรียนวัดจรเข้เผือก สพป. กาญจนบุรี เขต 1 
๔. เด็กหญิงมณีรัตน์   แสงกล่อม  นักเรียนโรงเรียนวัดคร้อพนัน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 
๕. เด็กหญิงเกศินี   อินธสร  นักเรียนโรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” สพป. กาญจนบุรี เขต 2 
6. เด็กชายสุทธิ   ดีคำ  นักเรียนโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 
7. เด็กหญิงยิ่งลักษณ์ น้ำใจตรง นักเรียนโรงเรียนบ้านกระเจา   สพป. กาญจนบุรี เขต 2 
8. เด็กหญิงก่ิงกัญญา ชิขุนทด  นักเรียนโรงเรียนวัดกระต่ายเต้น สพป. กาญจนบุรี เขต 2 
9. เด็กหญิงวิมลณัฐ จันทวาศ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 

10. เด็กหญิงลีลาวดี - นักเรียนโรงเรียนพุทธวิมุตวิทยา สพป. กาญจนบุรี เขต 3 
11. เด็กหญิงโสรยา - นักเรียนโรงเรียนบ้านหินแหลม สพป. กาญจนบุรี เขต 3 
12. เด็กชายธนพัฒน์ พิท์ไชยวิชิต นักเรียนโรงเรียนไทรโยคใหญ่ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 
13. เด็กชายธีภัทร ทรัพย์เจริญ นักเรียนโรงเรียนบ้านนามกุย สพป. กาญจนบุรี เขต 3 
14. เด็กหญิงณัฐนันท์ มิตรอารีย์ นักเรียนโรงเรียนวัดปรังกาสี สพป. กาญจนบุรี เขต 3 
15. เด็กชายณัฐภูมิ  พันธ์แตง นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองขอน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 
16. เด็กหญิงปิยธิดา  ใจงูเหลือม นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 
17. เด็กชายธนกร  สินธพ นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาแหลม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 
18. เด็กหญิงปาลิตา  คงถาวร นักเรียนโรงเรียนบ้านยางสูง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 
19. เด็กชายรัชชานนท์  ทองดี นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกร่าง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 
20. เด็กหญิงรัญชนา  สาสุข นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. กาญจนบุรี เขต 4 
21. เด็กชายนาวิน  น้ำใจสุข นักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 
22. เด็กหญิงพนิดา  ตันสุวรรณ นักเรียนโรงเรียนบ้านไร่เจริญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 
23. เด็กหญิงกมลชนก  จินดารัตน์ นักเรียนโรงเรียนบ้านวังด้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 
24. เด็กหญิงจันทริกา  ดีแย้ม นักเรียนโรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 
25. เด็กชายปุริม  ประกอบธรรม นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 
26. เด็กชายทวีศักดิ์  เถื่อนโต นักเรียนโรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 
27. เด็กชายเมธิชัย  วงดีอิน นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว สพป. กาญจนบุรี เขต 4 
28. นายศรัณ  คำทอง นักเรียนโรงเรียนบ้านตรอกสะเดา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 
29. เด็กชายกวินภพ  ม่วงแก้ว นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 
30. นางสาววิลาสินี  อุ่นทรพันธุ์ นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี สพม.กาญจนบุรี 
31. นายปุรเชษฐ์  ขจรกิจกดุษฎี นักเรียนโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม.กาญจนบุรี 
32. นางสาวสุทธิดา  แขกนวม นักเรียนโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม.กาญจนบุรี 
33. เด็กชายขจรยศ  บุญปางวงษ์ นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี สพม.กาญจนบุรี 
34. นางสาวรัญชิดา  อินทร์สมบูรณ์ นักเรียนโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม.กาญจนบุรี 
35. นายชินวัตร  ประทุมมา นักเรียนโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม.กาญจนบุรี 
36. นางสาวนาตยา  ศรีเจริญสุข นักเรียนโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม.กาญจนบุรี 
37. นางสาวจินตนา  เจริญหงษ์ษา นักเรียนโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม.กาญจนบุรี 



ลำดับ ชื่อ –สกุล ตำแหน่ง/โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่ 
38. นางสาวศิริเพชร  สุทธิวิลัย นักเรียนโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม.กาญจนบุรี 
39. นายวราเทพ  จินดาวงศ์ นักเรียนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม.กาญจนบุรี 
40. เด็กชายชนาธิป  ปานขวัญ นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี สพม.กาญจนบุรี 
41. นางสาวขวัญ   - นักเรียนโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม.กาญจนบุรี 
42. นายฐาปกรณ์  สังข์ทอง นักเรียนโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม.กาญจนบุรี 
43. นางสาวรุ่งรัตน์  แผนสมบุญ นักเรียนโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม.กาญจนบุรี 
44. นางสาวศิวรานันท์  ร่มจำปา นักเรียนโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม.กาญจนบุรี 

45. 
 

เด็กหญิงนิชา นักเรียนโรงเรียนวัดดอนยายหอม  
(หลวงพ่อเงินอุปถัมภ์) 

สพป. นครปฐม เขต 1 

46. เด็กหญิงฐิติวรดา ชมสุวรรณ นักเรียนโรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) สพป. นครปฐม เขต 1 
47. เด็กชายดลภวัต ศิริชัย นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนครปฐม สพป. นครปฐม เขต 1 
48. เด็กหญิงชนารดี ทองคำ นักเรียนโรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล สพป. นครปฐม เขต 1 
49. เด็กหญิงปริตาพร จีนเพ็ง นักเรียน โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล สพป. นครปฐม เขต 1 
50. เด็กชายทินกร วงศ์สุโท นักเรียน โรงเรียนบ้านไผ่หลวง สพป. นครปฐม เขต 2 
51. เด็กหญิงวรัชยา ตันพิรุฬห์ นักเรียน โรงเรียนวัดบางหลวง สพป. นครปฐม เขต 2 
52. เด็กหญิงณิชาภร จำนงค์พันธ์ นักเรียน โรงเรียนวัดตุ๊กตา สพป. นครปฐม เขต 2 
53. เด็กหญิงศรัณย์ภัก  กองแก้ว นักเรียน โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี สพป. นครปฐม เขต 2 
54. เด็กชายชิติพัทธ์  กองเกตุใหญ่ นักเรียน โรงเรียนวัดศิลามูล สพป. นครปฐม เขต 2 
55. เด็กชายสกายสร อ่ำมาลี นักเรียน โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. นครปฐม เขต 2 
56. เด็กหญิงชนกชนม์ อุบลภาพ นักเรียน โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย สพป. นครปฐม เขต 2 
57. นายอดิศักดิ์ พงษ์สวาท นักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา4 สพป. นครปฐม เขต 2 
58. เด็กหญิงธนิดา ไทรละมัย นักเรียน โรงเรียนบ้านบางเลน สพป. นครปฐม เขต 2 
59. นางสาวทิพย์สุดา ว่องไว นักเรียน โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม สพม. นครปฐม 
60. นางสาวธัญญาพร เส็งนา  นักเรียน โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ

ศาลายาในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
สพม. นครปฐม 

61. เด็กชายปารุจ  โกยอัครเดช นักเรียน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ สพม. นครปฐม 
62. นางสาวรฐา  อภัยพัฒน์ นักเร ียน โรงเร ียนกาญจนาภ ิ เษกว ิทยาลัย 

นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
สพม. นครปฐม 

63. นางสาวรัตนาภรณ์  มินพิมาย นักเรียน โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. นครปฐม 
64. นางสาวสุภารัตน์  เยื่องกลาง นักเรียน โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. นครปฐม 
65. เด็กหญิงอิสรีย์  เรืองเชื้อเหมือน นักเรียน โรงเรียนบางหลวงวิทยา สพม. นครปฐม 
66. นายอัชนโชติ  ทับทิมแก้ว นักเรียน โรงเรียนศาลาตึกวิทยา สพม. นครปฐม 
67. นายศรัณญ์ ปานทอง นักเรียน โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา สพม. นครปฐม 
68. นายทัศน์พล ใจฐิติวิทย์ นักเรียน โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. นครปฐม 
69. เด็กหญิงเพชรชรา ฉัตรพาน นักเรียน โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สพม. นครปฐม 

70. 
 

นายพรรษกร ตรีประสิทธิ์ชัย นักเรียน โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒  
หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ 

 

 



ที ่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง/โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่ 
71. นางสาววัชรภัสร ์เกษม นักเรียน โรงเรียนมัธยมฐานบิน

กำแพงแสน 
สพม. นครปฐม 

72. นายวชิรวิทย์ ม่วงพันธ์ นักเรียน โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา สพม. นครปฐม 
73. นางสาวพรประภา สิทธิกานต์   นักเรียน โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา สพม. นครปฐม 
74. นายสุภกิณห์ ศรีรุ่งเรือง นักเรียนโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. ราชบุรี   
75. นายจิรเมธ พันแตง  นักเรียนโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. ราชบุรี   
76. นายภานุพงศ์ นุ่มเนียน  นักเรียนโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. ราชบุรี 
77. นายณรงค์กร คำม่วง  นักเรียนโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. ราชบุรี 
78. นางสาวจิรภิญญา เขียมสุวรรณ นักเรียนโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. ราชบุรี 
79. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชิ้ววงษ์ นักเรียนโรงเรียนบ้านบางกุ้ง  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
80. เด็กหญิงพัทธมน  ประกอบแสง นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
81. เด็กหญิงณฐอร  รอดเกิด นักเรียนโรงเรียนบางปลาม้า  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
82. เด็กหญิงกรองกาญจน์  ศรีสว่าง นักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
83. เด็กหญิงเกตุสิริน  ชินวงศ์ นักเรียนโรงเรียนบางแม่หม้าย  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
84. เด็กหญิงชฎาวีร์  จันทร์พวง นักเรียนโรงเรียนวัดดอนบุบผาราม  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
85. เด็กชายปกรณ ์ กลัดเพ็ชร นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสรวง  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
86. เด็กหญิงนรัญชญา  เร่งรัด นักเรียนโรงเรียนวัดปู่เจ้า  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
87. เด็กชายธนภูม ิ เสงี่ยมพักตร์ นักเรียนโรงเรียนวัดไผ่เดี่ยว  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
88. เด็กชายบุญญพันธุ์  ฉิมพาลี นักเรียนโรงเรียนวัดคลองโมง  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
89. เด็กหญิงธัญชนก  โสมภีร์ นักเรียนโรงเรียนวัดโบสถ์  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
90. เด็กหญิงอังศุมาลิน  ปานจันทร์ นักเรียนโรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
91. เด็กหญิงปนัดดา  ปิ่นสุก นักเรียนโรงเรียนกฤษณา  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
92. เด็กหญิงปุญญิศา  หงษ์โต นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
93. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ยิ้มอำไพ นักเรียนโรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
94. เด็กหญิงนวพรพชรกมลศรณ์  หงษ์

เวียงจันทร์ 
นักเรียนโรงเรียนวัดโภคาราม  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 

95. เด็กหญิงอภิสรา  พิบูลรัตนากุล นักเรียนโรงเรียนบ้านสระบัวทอง  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 
96. เด็กชายธีรชาติ  นิ่มสวาท นักเรียนโรงเรียนบ้านสระบัวทอง  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 
97. เด็กชายณัฐพล  เสาสมวงษ์  นักเรียนโรงเรียนบ้านสะพังกร่าง  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 
98. เด็กหญิงนภัสสร แก้วมณี นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 
99. เด็กชายสิทธิชัย เอี่ยมเมือง นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนกลาง  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 

100. เด็กชายปฏิภาณ แร่เพชร  นักเรียนโรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 
101. เด็กหญิงจิดาภา ยากลิ่นหอม นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 
102. เด็กหญิงทิคัมพร แสงภู่ นักเรียนโรงเรียนบ้านสระบัวทอง  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 
103. เด็กชายกฤษฎา กุลภา นักเรียนโรงเรียนบ้านสระบัวทอง  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 
104. เด็กชายมงคล มาลัย นักเรียนโรงเรียนวัดกกม่วง  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 
105. เด็กหญิงพิมพ์ชนก วงษ์ไว นักเรียนโรงเรียนบ้านหัววัง  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 
106. เด็กชายอภินันท์ จันทร์รัศมี นักเรียนโรงเรียนบ้านสะพังกร่าง  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 

 



ที ่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง/โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่ 
107. เด็กชายณัฏฐ์ธนัน กลมเกลียว นักเรียนโรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล)  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 
108. นางสาววิสสุตา ทองมา นักเรียนโรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยา

รังสรรค์) 
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 

109. นายสถาพร  เชื้อวงษ์ดี นักเรียนโรงเรียนอู่ทอง สพม.สุพรรณบุรี   
110. นางสาวธวัลฤทัย พันธุ์พิพัฒน์ นักเรียนโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธี

ประมุข” 
สพม.สุพรรณบุรี   

111. นายพีรดนย์ เทศนา นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สพม.สุพรรณบุรี   
   

  
  


