
 
 
 

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี 
เรื่อง ผลการคัดเลือกรางวัล “คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ประจ าปี 2565 จังหวัดกาญจนบุรี”      

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

ตามที่ จังหวัดกาญจนบุรี โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับหน่วยงาน
ทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดกาญจนบุรี ด าเนินการคัดเลือกรางวัล “คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๕ 
จังหวัดกาญจนบุรี” เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ประพฤติปฏิบัติตน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและศีลธรรมสม่ าเสมอ มีจิตมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบ 
และประพฤติตนโดยยึดหลักศาสตร์พระราชา น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และเพ่ือให้ข้าราชการผู้อ่ืน
ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติตนในลักษณะเป็นแบบอย่าง (Model) ของข้าราชการที่ดีนั้น 

บัดนี้ การคัดเลือกรางวัล “คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ประจ าปี 2565 จังหวัดกาญจนบุรี”      
ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จังหวัดกาญจนบุรีจึงขอประกาศผลการคัดเลือก รวมทั้งสิ้น จ านวน 7๑ ราย ดังนี้ 

1. กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จ านวน 10 ราย 
1.1 ผศ.ดร.สุรีวรรณ แจ้งจิตร รองอธิการบดี มรภ.กาญจนบุรี 
1.2 ผศ.ดร.มงคล พัชรวงศ์สิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.กาญจนบุรี 
1.3 ดร.ธัญวภณ ยิ่งประเสริฐชัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.กาญจนบุรี 
1.4 ดร.บรรจบพร อินดี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มรภ.กาญจนบุรี 
1.5 ดร.ไมตรี เกตุขาว อาจารย์ มรภ.กาญจนบุรี 
1.6 นายนนท์วริศ เกียรติศรุตสกุล อาจารย์ มรภ.กาญจนบุรี 
1.7 ดร.นิธิมา สุทะพินธ์ อาจารย์ ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
1.8 นายภูวนาถ วิสุทธากร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มรภ.กาญจนบุรี 
1.9 นางธนวรรณ รักอู่ นักวิชาการศึกษา มรภ.กาญจนบุรี 
1.10 นางสาวอาทิจจลักษณ์ ปานดี นักวิชาการศึกษา ม.รามค าแหง 

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติฯ จ.กาญจนบุรี 

2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จ านวน 10 ราย 
2.1 นายประเสริฐ หนูรุ่น ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านเก่า 
2.2 นางกชพร รักราษฎร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขาน้อย 
2.3 นายจีระ ศรีสุขใส ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 
2.4 นางสาวอัจฉรา ศรีวงษ์ศิริวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ 
2.5 นางสุทิศา นุ่มวัฒนา ครู โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านประตูด่าน 
2.6  นางณภาภัช ภุมภารินทร์ ครู โรงเรียนวัดท่าน้ าตื้น 
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2.7 นางเพชรรัตน์ นามม่ัน ครู โรงเรียนตลาดส ารอง 
2.8 นางดวงรัตน์ สบายยิ่ง ครู โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 
2.9 นางรุ่งอรุณ จันทร์ที ครู โรงเรียนดิศกุล 
2.10 นางสุดา เข็มไทย ครู โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 

3. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จ านวน 7 ราย 
3.1 นายอรัญ เทือกขันตี 

 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 

3.2 นายอ านาจ คุ้มญาติ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาช่อง 
3.3 นางยุกฟ้า พวงธรรม ผู้อ านวยการโรงเรียนประชาวิทยาคาร 
3.4 นางสาวดรุณวรรณ พิศุทธิ์ภูมิเลิศ ศึกษานิเทศก์ 
3.5 นางจิราวรรณ เนตร์สว่าง ครู โรงเรียนประชาวิทยาคาร 
3.6 นางอารีรัตน์ แก้วอินทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
3.7 นางนวกานต์ มณีศรี ครู โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง 

4. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จ านวน 9 ราย 
4.1 นายประกิจ แฟมไธสง 

 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 

4.2 นายศราวุฒิ วงษ์เอก ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 
4.3 นางไพวรรณ นิมิตรเกาะ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดป่าถ้ าภูเตย 
4.4 นายกิตติพงษ์ แสนพงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนามกุย 
4.5 นางศิริเพ็ญ ดอกเข็ม ศึกษานิเทศก์  
4.6 นางสาวบุญรี วุฒิธรรมฐาน ครู โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง 
4.7 นางสาวอุบลรัตน์ ไชยพัฒนศิลป์ ครู โรงเรียนคุรุสภา 
4.8 นายวรรษพล มะหลีแก้ว ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน 
4.9 นางสาวสุกัญญา พันธุเมฆ ครู โรงเรียนบ้านห้วยกบ 

5. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จ านวน 7 ราย 
5.1 นายชยันต์   เพชรศรีจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ 
5.2 นายประเทือง  แผนสมบูรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 
5.3 นางปัญญา ยะสงคราม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่เจริญ 
5.4 นางสาวสัทธา สืบดา ศึกษานิเทศก์ 
5.5 นางสาวโสภา สวุรรณธรรม ศึกษานิเทศก์ 
5.6 นางอธิกา หมื่นบ ารุง ครู โรงเรียนบ้านหนองโสน 
5.7 นางอัญชลี สันห์ลักษณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 
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6. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี จ านวน ๑๐ ราย 
6.1 นายสาคร แก้วอุปการ ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองรีประชานิมิต 
6.2 นางวิพาดา อินทวิชัย รองผู้อ านวยการโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 
6.3 นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค รองผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี 
6.4 นายชยพล เพชรพิมล ศึกษานิเทศก์ 
6.5 ว่าที่ร้อยตรีณฤดล เผือกอ าไพ ครู โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง 
6.6 นางสาวสรยา เมฆมังกร ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
6.7 นางสาวกัลยา อุ่นภักดิ์ ครู โรงเรียนประชามงคล 
6.8 นางรจนา ทองโบราณ ครู โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 
6.9 นางสาวภิญญาพัชญ์ รักพวก ครู โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 
6.10 นางลัดดา ทองเครือ ครู โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 

7. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ านวน 6 ราย 
7.1 นางเสาวดี โพธิ์งาม ครู โรงเรียนอนุชนศึกษา 
7.2 นางสาวธารารัตน์ เสริมสุข ครู โรงเรียนอนุชนศึกษา 
7.3 นางจิญาภร ขันทวี ครู โรงเรียนอนุชนศึกษา 
7.4 นางวัชรี อรุณทอง ครู โรงเรียนอนุชนศึกษา 
7.5 นางพัชรินทร์ แสงมาลา ครู โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 
7.6 นางสาวพรทิพย์ ทองรอด ครู โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 

8. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 3 ราย 
8.1 นางสาวจิตราวรรณ บุตราช ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 
8.2 นางจิตติมา บุญรอด รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 
8.3 นายสุริโย บุญเจริญ ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 

9. ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 2 ราย 
9.1 นางศรัณย์พัทธ์ เพ็ญปัญญา ผู้อ านวยการ กศน. อ าเภอเลาขวัญ 
9.2 นายวัลลภ แป้นเขียว ครู กศน.อ าเภอบ่อพลอย 

10. ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จ านวน 2 ราย 
10.1 นางสาวนุจารี มณีชัย ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
10.2 นายชัชวาลย์ อินต๊ะวัน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาญจนบุรี 

11. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1 ราย 
11.1 นางสาวญาติกา สามงามน้อย ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตะเคียนงามลักคณานุกูล 

12. ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 1 ราย 
12.1 พระครูสิริกาญจนาภิรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดทุ่งมะสัง 
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