
 

ประกาศ
รายช่ือหน่วยงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

ในงานวันครู คร้ังที่ 
วันจันทร์ที่ 16มกราคม 

 ด้วยสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ประจําปี ๒๕60  จํานวน 1๘ รางวัลจํานวน 1
 
รางวั    รางวัลครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี คร้ังที่ 
ของ มูลนิธิรางวัลสมเดจ็เจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา  กระทรวงศึกษาธิการ  
 
จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ได้แก่

๑. นายประยูร  สุธาบูรณ์     ผู้อํานวยการโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บํารุง
สํานัก

  

จากจังหวัดกาญจนบุรี   ได้แก ่
 

๒. นางเบญจมาศ  วัยนิพิฐพงษ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 

 

๓. นายประเทือง  แผนสมบูรณ์   ผู้อํานวยการโรงเรียน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีก

 
           รางวัลโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติดอย่างเป็นระบบตามวงจรการควบคุมคุมภาพ 
จาก สภากาชาดไทย    ได้แก่ 
 

๔. โรงเรียนวิสุทธรังษี   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 
๕. โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  สํานักงา
๖. โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 
๗. โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 

 
 
 
 

๑ 

๒ 
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ประกาศสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
รายช่ือหน่วยงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

งานวันครู คร้ังที่ 61  พ.ศ. 2560 
มกราคม ๒๕60  ณ  หอประชุมศาลาร่วมใจ  โรงเรียนวิสุทธรังษี

 

************** 
 

กงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี อนุมัติรายชื่อบุคคล และหน่วยงาน ท่ีสมควร
113  ราย ดังมีรายชื่อ ดังนี้ 

ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี คร้ังที่ 2 ประจําปี พ
มูลนิธิรางวัลสมเดจ็เจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา  กระทรวงศึกษาธิการ  

จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ได้แก ่
ผู้อํานวยการโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บํารุง 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๘ 

ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยกบ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 

ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 

โรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติดอย่างเป็นระบบตามวงจรการควบคุมคุมภาพ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๘ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๘ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๘ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๘ 

รายช่ือหน่วยงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

โรงเรียนวิสุทธรังษี 

สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

ประจําปี พ.ศ. 2560
มูลนิธิรางวัลสมเดจ็เจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา  กระทรวงศึกษาธิการ   

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

โรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติดอย่างเป็นระบบตามวงจรการควบคุมคุมภาพ PDCA          
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           รางวัลตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์ คร้ังที่ 10 พ.ศ. 2559  ภาคกลาง                        
จาก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   ได้แก ่
 

๘. นายชัยศักด์ิ  ภูมูล  ครู โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๘ 

 
             รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC  AWARDS) ระดับชาติ   ประจําปี ๒๕๕๙                        
จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   ดังมีรายช่ือต่อไปน้ี 
 
รางวัลชนะเลิศเหรียญทองประเภทหน่วยงาน   
 

๙. สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง  ด้านวิชาการ  ได้แก่   
โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักด์ิวิทยา) 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ 
 

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  ประเภทบคุคล   
 

๑๐. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษายอดเยี่ยมด้านบริหารจัดการ  
นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
 

๑๑. ผู้อํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ 
ได้แก่ นายสมยศ นาคพัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านพุพรหม  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  
 

๑๒. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์   ด้านบริหารจัดการ 
ได้แก่  นางรุ่งอรุณ  จันทร์ที  ครู โรงเรียนดิศกุล 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ 

 

รางวัลเหรียญทอง ประเภทบุคคล 
 

๑๓. รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษายอดเยี่ยม  ด้านนวัตกรรม  ได้แก่ 
นายคุณาพิชศน์  แซมสีม่วง  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ 

 

๑๔. ผู้อํานวยการกลุ่มยอดเยี่ยม  ด้านบริหารจัดการ  ได้แก่ 
นางสุรีย์ภรณ์  ดาวอรุณเกียรติ   ผู้อํานวยการกลุ่ม 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๓ 

 

๑๕. ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม  ด้านวิชาการ ได้แก่   
นายนิรันดร์  แสงกุหลาบ  ศึกษานิเทศก์   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

๔ 

๓ 
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๑๖. ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม  ด้านบริหารจัดการได้แก่  
นางนิตยาพร  แซ่ตั้ง ศึกษานิเทศก์   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ 

 

๑๗. บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2) ยอดเยี่ยม  ด้านนวัตกรรมฯ ได้แก่ 
นางสาวเยาวลักษณ์  เท่ียงกระโทก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

 

๑๘. ผู้อํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการได้แก่                                     
นางพิณทิพย์  จงศักด์ิสวัสด์ิ  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองสามพราน 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ 

 

๑๙. ผู้อํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก  ด้านนวัตกรรมฯ ได้แก่                            
นางสมหมาย  ลิขิตธนานันท์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองลาน 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ 

 

๒๐. ผู้อํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ ได้แก่                                   
นายสุรพล พละศักด์ิ  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านใหม่ (จีนาภักด์ิวิทยา) 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ 
 

๒๑. ผู้อํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง  ด้านบริหารจัดการได้แก่                         
นายวิชัย  ปลาบู่ทอง     ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านวังใหญ่ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
 

๒๒. ผู้อํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ ได้แก่                            
นางวิชญาณี  บุญทวี  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก"เพ็ญชาติอุปถัมภ์" 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ 

 

๒๓. ผู้อํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรม ฯได้แก่                               
นายรัชช์สิทธิ ์ ทิพยาลัยผู้อํานวยการโรงเรียนดิศกุล 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ 

 

๒๔. ผู้อํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา   ด้านวิชาการ ได้แก่                       
นายมณเฑียร  ภู่ศรีพันธ์     ผูอํ้านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

 

๒๕. ผู้อํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา   ด้านบริหารจัดการ ได้แก่               
นายอิทธิพล  กาญจนโรมนต์      ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านลําอีซู 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
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๒๖. ผู้อํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา   ด้านนวัตกรรมฯ ได้แก่               
นายสมรัก  ใจตรง        ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสามยอด 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

 

๒๗. ผู้อํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง   ด้านบริหารจัดการ ได้แก่                       
นายคณิต  ชูลาภ     ผู้อํานวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

 

๒๘. ผู้อํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง   ด้านนวัตกรรมฯ ได้แก่                        
นายพงศกร  พูลสมบัติ      ผู้อํานวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

 

๒๙. รองผู้อํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา  ด้านนวัตกรรมฯ ได้แก่                                      
นายจีระ  ศรีสุขใส  รองผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ 

 

๓๐. รองผู้อํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมฯ  ได้แก่                      
นางสาวจุฑารัตน์  สวัสด์ิพงษ์รองผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
 

๓๑. รองผู้อํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ  ได้แก่                        
นางพัชรี  จิรจีรังชัย  รองผู้อํานวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๘ 

 

๓๒. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ  ได้แก่                                                         
นางสาวชฎาภรณ์  ป้อมสกุล  ครูโรงเรียนบ้านท่าแย้ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ 

 

๓๓. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา  ด้านบริหารจัดการ ได้แก่                                                  
นางสาวณัฎฐ์ชนินาถ  วทัญญู ครูโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ 
 

๓๔. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมฯ  ได้แก่                                                  
นางสาวรัชนีกรณ์  วงษ์ทิพย์   ครู โรงเรียนดิศกุล 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ 
 

๓๕. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยด้านบริหารจัดการ ได้แก่                       
นางจุรีพร  สุทธิไส  ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ 
 

๓๖. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ด้านบริหารจัดการ ได้แก่                   
นายอภิชาติ  จันทร์สว่าง  ครูโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ 
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๓๗. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ด้านนวัตกรรมฯได้แก่                        
นางพันธ์ตะวัน  จันทร์เพชร  ครู  โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า"ลาดหญ้าวิทยา" 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ 
 

๓๘. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ   ได้แก่                  
นายณัฐพล  กําเนิดรัตน์  ครู โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเต้ีย 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ 

๓๙. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ด้านวิชาการ ได้แก่     
นายกฤษกรณ์  วงศ์สิทธิพิศาล  ครู โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า"ลาดหญ้าวิทยา" 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ 

 

๔๐. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว ด้านนวัตกรรมฯ ได้แก่                                   
นางสาววชรพร  เพ่ิมพูล  ครู โรงเรียนดิศกุล 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ 

 

๔๑. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ ได้แก่                                            
นางพรรษา  มูลประวัติ  ครูโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักด์ิวิทยา) 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ 

 

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการได้แก่                                    
นางสาวปาณิสรา  มณีจํารัฐ  ครูโรงเรียนบ้านหินแด้น 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ 

 

๔๒. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ด้านนวัตกรรมฯ ได้แก่         
นายอุดร  ศรีสุข  ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ 

 

๔๓. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ ได้แก่                               
นางสาลินี  อุดมผล  ครูโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ 
 

๔๔. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ด้านนวัตกรรมฯ ได้แก่           
นางณพิชญา  เพชรพิมล    ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

 

๔๕. ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษา ได้แก่                                                                                           
นางศิรประภา อัคราภิชาต    ครูอัตราจ้าง โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ 

 

๔๖. ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาขยายโอกาสได้แก่                                                                              
นางสาวเสาวลักษณ์  แซ่เอง    ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านหนองสะแก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ 

ไปรับกับส่วนกลาง 
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รางวัลเหรียญเงิน  ประเภทสถานศกึษา 
 

๔๗. สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก  ด้านวิชาการ  ได้แก่   
โรงเรียนบ้านหนองโสน 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ 

รางวัลเหรียญเงิน  ประเภทบุคคล 
๔๘. รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษายอดเยี่ยม  ด้านบริหารจัดการ ได้แก่ 

นายวุฒิภัทร  จูมโสดา  รองผูอํ้านวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๓ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๓ 

 

๔๙. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมฯ  ได้แก่                                                  
นางสาวกรรณิการ์ ใจกล้า  ครู โรงเรียนบ้านสามยอด 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ 
 

๕๐. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ด้านวิชาการ ได้แก่                           
นางอุบลภา  กาญจนบูรพา  ครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ 
 

๕๑. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ด้านบริหารจัดการ ได้แก่                      
นางสาวอรทัย  คุ้มกัน   ครูโรงเรียนบ้านสามยอด 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ 

 

๕๒. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ด้านนวัตกรรม ฯ    ได้แก่                   
นางสาวณัฐนิช  ศรีลาคํา  ครูโรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ 

 

๕๓. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ ได้แก่                          
นางพัฒน์รวี  ฉัตรศรีทองกุล  ครูโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ 

 

๕๔. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ด้านนวัตกรรมฯ  ได้แก่                 
นางสาวป่ินกาญจน์  ไสยะหุต    ครูโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ 
 

๕๕. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ด้านนวัตกรรมฯ  ได้แก่                 
นางสาวณัชฐญา  ศรีคําแหง    ครูโรงเรียนบ้านสามยอด 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

 

๕๖. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ  ได้แก่                                              
นางเบญจวรรณ  กลิ่นเกษร  ครู โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า"ลาดหญ้าวิทยา" 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ 
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๕๗. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการได้แก่                         
นางสาวทัศนีย์  นิลผึ้ง  ครู โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ 

 

๕๘. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ  ได้แก่                    
นางสาวลลิตา  สาที   ครู โรงเรียนบ้านหนองสะแก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ 

๕๙. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ด้านนวัตกรรมฯ ได้แก่                   
นายปิยะณัฐ  เอ็นดู   ครูโรงเรียนบ้านสามยอด 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ 

 

๖๐. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    ด้านบริหารจัดการ  ได้แก่    
นางสาวสุวิมล  ภูริเภรีฤกษ์  ครูโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ 
 

๖๑. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ด้านนวัตกรรมฯ ได้แก่                
นางสาวรัชนี  กิจสอ    ครูโรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
 

๖๒. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ด้านนวัตกรรมฯ ได้แก่            
นางสาววชิรา  บุญเก้ือ  ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ 
 

๖๓. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณาประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ  ได้แก่    
นายอาติม  เค้าฉิม   ครู โรงเรียนบ้านหนองสะแก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ 
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รางวัลบุคลากร สพฐ. ดีเด่น  คร้ังที่ 11 ประจําปี ๒๕๕๙  จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ข้ันพ้ืนฐาน  ดังมีรายช่ือต่อไปน้ี 

 
ชนะเลิศระดับชาติ ได้แก ่
 

นายสมคิด  บุญมา   ช่างไฟฟ้า  ระดับ 3 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

ระดับจังหวดั ได้แก ่
 

๖๔. นางสุรีย์ภรณ์  ดาวอรุณเกียรติ    นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

๖๕. นางอาภา  เวชสุนทร       นักวิชาการศึกษาขํานาญการ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
 

         รางวัลครูดีในดวงใจ ประจําปี 2560 จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ดังมีรายช่ือต่อไปน้ี 

 
นางสาวปาณิสรามณีจํารัฐ     ครู โรงเรียนบ้านหินแด้น 
     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
 

นางบังอร  แก่นรักษ์   ครู โรงเรียนวัดสํานักคร้อ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 

นายอุดร  ศรีสุข   ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
 

นางก่ิงกาญจน์  อยู่เพ็ชร์   ครู โรงเรียนวิสุทธรังษี 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

 

นางสาวขนิษฐา  เวชรังษี  ครู โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 
     สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
 
 
 
 
 
 

 ๕ 

๖

ไปรับกับส่วนกลาง 

ไปรับกับส่วนกลาง 

ไปรับกับส่วนกลาง 

ไปรับกับส่วนกลาง 

ไปรับกับส่วนกลาง 

ไปรับกับส่วนกลาง 
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ร         รางวัลครูดีไมม่ีอบายมุข  ประจําปี 2560 จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 

ประเภทบุคลากร  ได้แก ่
  

๖๖. นางปัญญา  ยะสงคราม    ศึกษานิเทศก์  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  

ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา   ได้แก ่
 

๖๗. นางเบญจมาศ  วัยนิพิฐพงษ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยกบ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  

 

๖๘. นางสาวราตรี  ทองศรี  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขาแดง 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  

๖๙. นายทํานุ  วงษ์น้อย  ผู้อํานวยการโรงเรียนด่านมะขามเต้ียวิทยาคม 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  

๗๐. นางสาวปริตา  อินทรกุล  รองผู้อํานวยการโรงเรียนหนองรีประชานิมิต 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  

๗๑. นายชาติกุลพล  สมยาภักดี รองผู้อํานวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  

ประเภทครู  ได้แก ่
 

๗๒. นางวรลักษณ์  ฤทธิชัย  ครู โรงเรียนบ้านหนองสองตอน 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  
 

๗๓. นายปรีชา  สวนสําราญ  ครู โรงเรียนบ้านรางกระต่าย “พิริยประชาวิทยาคาร” 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  

 

๗๔. นางกมลชนก  ขุนชํานาญ ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  

๗๕. นายชยพล  เพชรพิมล  ครู โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 
 

            รางวัลเหรียญทอง ระดับ Gold ในการประกวดนวัตกรรมครู สู่ประชาคมอาเซียน และทักษะใน
ศวรรษที่ 21  ประจําปี 2559    จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ได้แก่ 

๗๖. นางพเยาว์  สาละสาลิน  ครู โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บํารุง 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 
 
 

๗ 

๘ 
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รางวัลโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)  ประจําปี 2559                
จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 

ประเภทรางวัลดีเด่น   ไดแ้ก่ 
 

๗๗. โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

ประเภทรางวัลดี   ได้แก ่
 

๗๘. โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
 

รางวัลโรงเรียนดีประจําตําบลที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)  1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 
ผลิตภัณฑ์   ประจําปี 2559  จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

 
๗๙. โรงเรียนวัดชุกพ้ี    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
๘๐. โรงเรียนบ้านห้วยน้ําขาว   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
๘๑. โรงเรียนบ้านหลุมหิน   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ 
๘๒. โรงเรียนบ้านกุยแหย่   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๓ 
๘๓. โรงเรียนบ้านหนองกร่าง   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
๘๔. โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ 

 

             รางวัลคุรุสภา  ประจําปี 2559  จากสํานักงานคุรุสภา 
 
ประเภทครู   ได้แก ่
  

๘๕. นายปรีชา  สวนสําราญ   ครู โรงเรียนบ้านรางกระต่าย “พิริยะประชาวิทยาคาร” 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  

ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา   ได้แก ่
 

๘๖. นายสุพรรณ  ประเสริฐลาภ  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  

ประเภทศึกษานิเทศก์   ได้แก่ 
 

๘๗. นางสาวพันวนา  พัฒนาอุดมสินค้า ศึกษานิเทศก์  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  
 
 

๑๑ 

๙ 

๑๐ 
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              รางวัลผู้ทําประโยชน์ทางด้านการศึกษา ประจําปี 2559  จากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศกึษา จังหวัดกาญจนบุรี 

 
๘๘. นายอดิศักด์ิ  บุญมา   ครู โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑  
๘๙. นางสาวชวนพิศ  กระต่าย  ครู โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้ง 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  
๙๐. นางพูนศรี  หุ่นประเสริฐ   ครู โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  
๙๑. นางสุธีร์  นุ่มอัมพรศิริ   ครู โรงเรียนบ้านเขาแดง 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  
๙๒. นายพิสิทธิ์  ธรรมวิเศษ   ครู โรงเรียนวิสุทธรังษี 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  
๙๓. นางสาววรรณา  อัมพรสุนทรรัติ  ครู โรงเรียนบริหารธุรกิจกาญจนบุรี 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  
๙๔. นายประโยชน์  เส็งสาย   ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
  

             รางวัลครูผู้เสียสละ  ประจําปี 2559  จากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ     
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี 

 
๙๕. นางสาวรัชนี  กิจสอ   ครู โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  
๙๖. นางสาวสิริลักษณ์  สิทธิสังข์  ครู โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1๒ 

๑๓ 
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  รางวัลผู้บริหารสถานศึกษา - ครูผู้สอนที่มีผลงานดีเด่น และผู้ที่รักษาคุณภาพผลงานดีเด่น    
อย่างย่ังยืน ประจําปี 2559  จาก มูลนิธิครูกาญจนบุรี  
 

ประเภทผู้รักษาคุณภาพผลงานดีเด่นอย่างย่ังยืน 
สายผู้บริหาร ได้แก่ 

 

๙๗. นายสมศักด์ิ  ฉันทปราโมทย์  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 

สายครูผู้สอน ได้แก ่
 

๙๘. นางฐิติรัตน์  ธูปทอง   ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น 
รางวัลชนะเลิศ  ได้แก ่
 

๙๙. นายสุพรรณ  ประเสริฐลาภ  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

รางวัลชมเชย   ได้แก่ 
 

๑๐๐. นายชนะพงษ์  สาระ   ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

๑๐๑. นางสาววิไล  กวางคีรี   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

 

ประเภทครูผู้สอนที่มีผลงานดีเด่น 
รางวัลชนะเลิศ  ได้แก ่
 

๑๐๒. นายปรีชา  สวนสําราญ  ครู โรงเรียนบ้านรางกระต่าย “พิริยะประชาวิทยาคาร” 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

รางวัลชมเชย   ได้แก่ 
 

๑๐๓. นางณัฐชา  จันทมัด   ครู โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพท่ี 9) 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

นางสาวปาณิสรามณีจํารัฐ    ครู โรงเรียนบ้านหินแด้น 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
 
 
 
 
 

๑๔ 

ไปรับกับส่วนกลาง 



- ๑๓ - 
 

 

รางวัลครูผู้มีผลงานดีเด่น  ด้านการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่ ระดบัภาคกลาง        
ประจําปี 2559  จาก สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ได้แก่ 

 

๑๐๔. ผลงานนาฬิกาจิ๋วต๋ิว    นายชาญณรงค์  มานะรังสรรค์   
       อาจารย์  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 
 

๑๐๕. ผลงานอุปกรณ์ขีดเส้นสําหรับตลัดเมตร  นายเอกลักษณ์  ตันติพิริยะ 
       อาจารย์  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 
 

๑๐๖. ผลงานอุปกรณ์จับยึด Welding Catch  นายธนศิษฐ์  เลิศโรจน์ชวกุล 
       อาจารย์  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 
 

๑๐๗. ผลงานเครื่องฝึกกล้ามเนื้อด้านหน้าและหลัง นายวัลลภ  มากมี 
       อาจารย์  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 
 
 

รางวัลครูผู้มีผลงานดีเด่น  ด้านทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน  ระดับภาคกลาง             
ประจําปี 2559  จาก สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ได้แก่ 

 

๑๐๘. ผลงานทักษะเครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์ นายพินิต  แก้วพระ   
       อาจารย์  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 
 

๑๐๙. ผลงานเทคนิคยานยนต์   นายศตวรรษ  พรไชย 
       อาจารย์  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 
 

๑๑๐. ผลงานทักษะการสํารวจเพ่ือการก่อสร้าง ระดับปวช.   นายธนภรณ  ใจอุ่น 
       อาจารย์  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 
 

๑๑๑. ผลงานการประกวดเล่านิทนพ้ืนบ้าน  นางสรัญญา  แก้วทอง 
       อาจารย์  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕ 

๑๖ 



- ๑๔ - 
 

 
รางวัลครูผู้มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ประจําปี 2559  จาก มูลนิธิอาจารย์บุญถิ่น 

อัตฐากร  ได้แก ่
 

๑๑๒. นายจักรกฤษณ์  โพธิ์แพงพุ่ม   อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
รางวัลคนดีศรีสง่ากาญจนบุรี สาขาการศึกษา  ประจําปี 2559  จากสมาคมศูนย์ประสานงาน

องค์กรเอกชนประจําจังหวัดกาญจนบุรี   ได้แก ่
 

๑๑๓. ดร.ณรงค์เดช  รัตนานนท์เสถียร  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
**************** 

หมายเหตุ 
๑) ลงทะเบียนรับรายงานตัว  เวลา ๐7.๓๐ น.   
๒) การแต่งกาย  บุรุษ  :  เสื้อเชิ้ตสีขาว หรือสีดํา ผูกเนคไทสีดํา  สวมเสื้อสูทหรือเสื้อไทยพระราชทานสีดํา 

สตรี  :  ชุดไทยจิตรลดาสีดํา  หรือชุดสีดําสุภาพ ไม่มีลวดลาย 
 

๑๗ 

๑๘ 


