
26 
 
 

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี 
เรื่อง ผลการคัดเลือกรางวัล “คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ประจ าปี 256๔ จังหวัดกาญจนบุรี”      

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

ตามที่ จังหวัดกาญจนบุรี โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับหน่วยงาน
ทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดกาญจนบุรี ด าเนินการคัดเลือกรางวัล “คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ประจ าปี 
2564 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 2564 จังหวัดกาญจนบุรี”      
ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จังหวัดกาญจนบุรีจึงขอประกาศผลการคัดเลือก รวมทั้งสิ้น จ านวน 74 ราย ดังนี้ 

1. กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จ านวน 11 ราย 
1.1 ผศ.เชิดชาย ดวงภมร รองอธิการบดี มรภ.กาญจนบุรี 
1.2 ผศ.ดร.ขวัญนรี กล้าปราบโจร รองอธิการบดี มรภ.กาญจนบุรี 
1.3 ผศ.จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์ ผู้ช่วยอธิการบดี มรภ.กาญจนบุรี 
1.4 ดร.ปิยะพร พิทักษ์ตันสกุล ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย มรภ.กาญจนบุรี 
1.5 ดร.เศกสิทธิ์ ปักษี ผู้อ านวยการส านักศิลปะฯ มรภ.กาญจนบุรี 
1.6 ผศ.ดร.ศิริศักดิ์ สุนทรยาตร ผู้ช่วยรองอธิการบดี ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
1.7 รศ.ดร.กรัณย์พล วิวรรธมงคล อาจารย์ มรภ.กาญจนบุรี 
1.8 ผศ.ดร.ธง บุญเรือง อาจารย์ มรภ.กาญจนบุรี 
1.9 ดร.ธงชัย เหมือนชู อาจารย์ มรภ.กาญจนบุรี 
1.10 ผศ.ดร.นงนุช สังข์อยุทธ์ อาจารย์ ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
1.11 นางอมรา เกรอด บุคลากร มรภ.กาญจนบุรี 

2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จ านวน 10 ราย 
2.1 ว่าที่ร้อยตรีชิดชัย ทองโบราณ ผู้อ านวยโรงเรียนบ้านรางสาลี่ 
2.2 นางบุษกร ห้าสกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าน้ าตื้น 
2.3 นางจิตติมา เสมอตระกูล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับศิลา 
2.4 นางสาวกิตติมา วงศ์รุ่งเรืองชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าอ่างหิน 
2.5 นายเศรษฐ์ฐวัฒน์ ปิ่นเปี้ย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโป่งโก 
2.6 นางสาวณัฏฐ์ชนินาถ วทัญญู ครู โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 
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2.7 นางสุจรรยา ประยูรมหิศร ครู โรงเรียนวัดหนองเสือ 
2.8 นางวาสนา เอี่ยมจริง ครู โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 
2.9 นายภานุวัฒน์ บุดดาลี ครู โรงเรียนวัดเขาน้อย 
2.10 นายปัญญา กุลหงษ์ ครู โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง 

3. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จ านวน 7 ราย 
3.1 นางสมหมาย ลิขิตธนานันท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 
3.2 นางสาวไอย์รินณ์ จันทร์แย้ม ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
3.3 นางปภาวริน เลิศอาวาส ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน 
3.4 นางสาวจินตนา อินทรักษ์ ครู โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 
3.5 นางสาวขวัญตา มีพันธ์ศรี ครู โรงเรียนบ้านรางกระต่าย “พิริยะประชาวิทยาคาร” 
3.6 นางสาวจิราภา อ่ าแจ้ง ครู โรงเรียนวัดสาลวนาราม 
3.7 นางชลณา ม่วงหวาน ศึกษานิเทศก์  

4. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จ านวน 9 ราย 
4.1 นางสกลรัตน์ หมั่นดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองขอน 
4.2 นายชนะชัย แจ้งสว่าง ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา 
4.3 นางสาวจิตรา ชูมณี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังใหญ่ 
4.4 นายธงชัย สังขวิภาส ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 
4.5 นายวิฑูรย์ แก้วใหญ่ ผู้อ านวยการโรงเรียนคุรุสภา 
4.6 นางดวงใจ ชัยสิทธิ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4.7 นางสาวอังคณา รักษ์วงษ์ ครู โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 
4.8 นายกฤษฏิ์ฉันทัช ปิยวรรณหงส์ ครู โรงเรียนบ้านประจ าไม้ 
4.9 นายสาวรัชฎาพร รัตนบ ารุง ธุรการ โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา 

5. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จ านวน 7 ราย 
5.1 นายสุรชัย สุขเข ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 
5.2 นางภัทรดานันทน์ กรองแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเสาหงส์ 
5.3 นางวันวิสา ศรีคูบัว ครู โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ 
5.4 นางจิรวดี บุตรพุ่ม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 
5.5 นายนิรันดร์ แสงกุหลาบ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
5.6 นางกฤษณา อ่อนเบา ศึกษานิเทศก์ 
5.7 นายศุภกฤต อ านวยวัฒนกุล นักวิชาการพัสดุ 
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6. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี จ านวน 10 ราย 
6.1 นางอรณิชชา คชนา ผู้อ านวยการโรงเรียนประชามงคล 
6.2 นายไชยพร มะลิลา ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 
6.3 นายยงยุทธ สงพะโยม ผู้อ านวยการโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 
6.4 นางสาวศิริรัตนา สุภาชัย รองผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
6.5 นางอรวิภา พิมพ์พระพรหม ครู โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง 
6.6 นางสาวสายธารา เดชเจริญพร ครู โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 
6.7 นางสาววชิราภรณ์ สมตน ครู โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 
6.8 นายเกรียงศักดิ์ จันทวาศ คร ูโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 
6.9 นางสาววรรณญากร ฤทธิ์เดช ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
6.10 นางสาวพุทธวรรณ มงคล ครู โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 

7. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ านวน 6 ราย 
7.1 นางจรรญา พลายเพ็ชร ผู้อ านวยการโรงเรียนถาวรวิทยา 
7.2 นางสุนีย์ เหลาโชต ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลค่ายสุรสีห์ 
7.3 นางประณีต อ่อนแป้น รองผู้อ านวยการโรงเรียนสารสาสน์วิเทศท่ามะกา 
7.4 นายสัมพันธ์ เกตุสม ครู โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 
7.5 นางศิริพร ภู่แสนสะอาด ครู โรงเรียนอนุชนศึกษา 
7.6 นางพัฒน์นรี รอยเรืองพานิช ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสอนภาษาและกวดวิชาสมาร์ทพลัส 

8. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 3 ราย 
8.1 นายปรัตถกร วิเชียร รองผู้อ านวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 
8.2 ว่าที่ร้อยตรีธงชัย ชูทรัพย์ รองผู้อ านวยการ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 
8.3 นางจันทร์ทิพย์ สมประสงค์ ครู วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี 

9. ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 2 ราย 
9.1 นางสาววริสรานันท์ ไหลแหวน ครู กศน.ต าบลหนองลู อ.สังขละบุรี 
9.2 นายอาคม สิทธิ พนักงานบริการ กศน.อ.ทองผาภูมิ 

10. ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จ านวน 2 ราย 
11.1 นางสาวิตรี วงษ์ปัญญา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราห์ 45 
11.2 นางสาวขนิษฐา เวชรังษี ครู โรงเรียนพระปิยมหาราชรมณียเขต 

11. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 2 ราย 
11.1 นายสุเมธ จันทร์เจือจุน ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ 
11.2 นางลัดดา เสงี่ยมไพศาล ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังสิงห์ 
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12. ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 1 ราย 
12.1 พระครูกาญจนสุตาภรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม 

13. ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ส่วนกลาง) จ านวน 1 ราย 
13.1 นายอ านาจ ค าสาร ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี 

“สามสงฆ์ทรงพระคุณ” 

14. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 3 ราย 
14.1 นางสาวศรัณย์รัช เดชอุ่ม ผู้อ านวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการเรียน 
14.2 นางสาวถวิล หวังกุ่ม ศึกษานิเทศก์ 
14.3 นางสาวสุธินันท์ พูลสมบัติ นักวิชาการศึกษา 

   ประกาศ ณ วันที่   28  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


