
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(บัญชีแจ้งท้าย) 



 

หัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดกาญจนบุรี 

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
2. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
3. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
4. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
5. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
6. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
7. ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
8. ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
9. ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี 
10.  ผู้อ านวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี (ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ) 
11.  ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาญจนบุรี 
12.  ท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี 
13.   ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
14.  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี 
15.  ผู้ก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 13 ค่ายพระพุทธยอดฟ้า จังหวัดกาญจนบุรี 
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ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี 
เรื่อง การประกาศเกียรติคุณ “คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ประจ าปี 2563 จังหวัดกาญจนบุรี”      

....................................................................... 

ตามที่ จังหวัดกาญจนบุรี โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับหน่วยงาน
ทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดกาญจนบุรี ด าเนินงานการคัดเลือกรางวัล “คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ประจ าปี 
2563 จังหวัดกาญจนบุรี” เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ประพฤติ
ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและศีลธรรมสม่ าเสมอ มีจิตมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ที่รับผิดชอบ 
และประพฤติตนโดยยึดหลักศาสตร์พระราชา น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ      
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และเพ่ือให้ข้าราชการผู้อ่ืน
ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติตนในลักษณะเป็นแบบอย่าง (Model) ของข้าราชการที่ดีนั้น 

บัดนี้ การคัดเลือกรางวัล “คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ประจ าปี 2563 จังหวัดกาญจนบุรี” ได้เสร็จ
สิ้นลงแล้ว จังหวัดกาญจนบุรีจึงขอประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้ 

ต้นแบบคนดีศรีกาญจน์ศึกษา ประจ าปี 2563 
1. บาทหลวงมงคล จันทรสุขสันต์ ผู้บริหารโรงเรียนอนุชนศึกษา 
2. นายประเวศ สมประสงค์ ครู วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี 
3. นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี 
4. นางขวัญตา ดอนศรีจันทร์ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านมะขามเตี้ย 
5. นางวาสนา หลงสมบุญ รองผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม 

คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ประจ าปี 2563 จังหวัดกาญจนบุรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
1. ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
2. ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
3. ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ รวมชมรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
4. ผศ.ดร.สุรพงษ์ จรัสโรจนกุล ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
5. อาจารย์พชร วรรณภิวัตน์ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
6. อาจารย์มธุรส คุ้มประสิทธิ์ อาจารย์ คณะครุศาสตร์ 
7. อาจารย์วิยะดา พลชัย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ 
8. นางปรานอม ดวงภมร ผู้อ านวยการกองกลาง 
9. นางสุธาสินี ข าคม หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
10. นางสาวกนิษฐา สัฏชนะ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

/ส านักงาน... 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  
1. นางปัทมา รุ่งสว่าง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 
2. นายนฤนาท เอ่ียมฉ่ า ครู โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก 
3. นางนิตยาพร แซ่ตั้ง ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
4. นางสาวอนุสรา หวันแดง ครู โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 
5. นางอัมพร เอ็นดูรัศมี ครู โรงเรียนบ้านท่ามะขาม 
6. นางสาวชฎาภรณ์ ป้อมสกุล ครู โรงเรียนบ้านท่าแย้ 
7. นางจันจิรา คุณฑี ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
8. นางปณีตา ตะพังพินิจการ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช 
9. นางสาวแสงเดือน แก้วลอย ครู โรงเรียนบ้านท่ามะขาม 
10. นายปรีชา หัตถาครองหทัย ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชุกพ้ี 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  
1. นางสาวอรอนงค์ ระงับพิศษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" 
2. นายบรรเจิตต์ วงษ์วรรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่างหิน 
3. นางธันย์ชนก เกตุแก้ว ครู โรงเรียนบ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" 
4. นายปรีชา ร่มโพธิ์ชี ครู โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
5. นายราเชนทร์ ไอยรารัตน์ ครู โรงเรียนบ้านอ่างหิน 
6. นางสาวธันวดี ศรีกุลจันทร์ ครู โรงเรียนวัดเขารักษ์ 
7. นางสาวอินทิรา ชิวปรีชา ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  
1. นางพัชรา ดีหล้า ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปรังกาสี 
2. นางสาวปัทมา วิญญกูล ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
3. นางสาวเยาวลักษณ์ เที่ยงกระโทก นักวิชาการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
4. นายยศภัค จรัสศุภชยา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
5. นายพูน จิตตะเสโน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 
6. นางบุบผา บุญพูล ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
7. นายสมบูรณ์ พันทิม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาพัง 
8. นางลอองฝน พัฒนมาศ ครู โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 
9. นายอัครเดช สาราโรจน์ ครู โรงเรียนบ้านดินโส 

/ส านักงาน... 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  
1. นายวิชัย ปลาบู่ทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังใหญ่ 
2. นายโสภณ บุญเรืองรอด ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 
3. นางจุรีพร สุทธิไส ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 
4. นางพรชนก เตียวเจริญกิจ ผู้อ านวยการโรงเรียนตรอกสะเดา 
5. นางสาวนวลจันทร์ ทองดอนเกือง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 
6. นางสาวลาวัลย์ จีนทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 
7. นายวิทวัส จงถาวรพาณิชย์ นักวิชาการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดกาญจนบุรี)  
1. นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี 
2. ว่าที่ร้อยโทธีรพล จิณแพทย์ ครู โรงเรียนวิสุทธรังษี 
3. นางวิชญาณี บุญทวี ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
4. นางสิริญา พันนัทธี ครู โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 
5. นางนุชนาถ สอนสง ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บ ารุง 
6. นางสาวสุธีรา ใจอาด ครู โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 
7. ว่าที่ร้อยตรีกมล นิลโรจน ์ ครู โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม 
8. นางสาวจิตรมนัส เนียมเนตร ครู โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 
9. นางสุภาวดี บุญญานุรักษ์ ครู โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 
10. นางกิตติมา วงศ์วัชรมงคล ครู โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
1. บาทหลวงมงคล จันทรสุขสันต์ ผู้บริหารโรงเรียนอนุชนศึกษา 
2. นายโกศล บุญยงค์ หัวหน้างานฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนถาวรวิทยา 
3. นางนุจรี ป้านทอง ครู โรงเรียนอนุชนศึกษา 
4. นางสาวธัญญ์รวี เหรียญเครือ ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนกวดวิชารวีกาญจน์ 
5. นางสาวชนัดดา วินิชพันธุ ์ ผู้บริหารโรงเรียนชนัดดาบริรักษ์ 
6. นางอัจจิมาณัฐ รอดจีน เจ้าหน้าทีส่นับสนุนการจัดการศึกษา  

โรงเรียนอนุชนศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
1. นายประเวศ สมประสงค์ ครู วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี 
2. นางสาวน้ าทิพย์ พันธ์ละภะ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 
3. นางสาวนิพาพรรณ มลศิริ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 

 

 

 
/ส านักงาน... 
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ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี  
1. นางขวัญตา ดอนศรีจันทร์ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านมะขามเตี้ย 
2. นายธนวิทยา ต้นสาลี ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอไทรโยค 

ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
1. นางสาวพนิดา ธนานันท์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
2. นางสาวสุริภา เตียงนิล ครู โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
1. นางนัยนา อังคุตรานนท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) 
2. นางวิสาลินี แสนวัง ครู โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาญจนบุรี  
นางสาวอรวรรณ เจือจาน ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาญจนบุรี 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี  
นางสาวพรพิมล ภุมรินทร์ ครู ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษากาญจนบุรี 

ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี 
นางวาสนา หลงสมบุญ รองผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
1. นางสาวปิยนาถ สืบเนียม ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานศึกษาธิการ

จังหวัดกาญจนบุรี 
2. นางพูลทรัพย์ หินอ่อน ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
3. นางจิตติมา ธนะรัตน์ นักวิเคราะหน์โยบายและแผน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด

กาญจนบุรี 

   ประกาศ ณ วันที่           ตุลาคม พ.ศ. ๒๕63 
 

 

 

 

 

 

 

 


