
ล าดบัที่ ชื่อรางวัล หนว่ยงาน/โรงเรียน

โครงการที่ 1 การประเมนิคุณภาพผู้เรียนระดบัชาต ิ(ขั้นพ้ืนฐาน O-NET) ปกีารศึกษา 2554
ผู้รับผิดชอบ ศน.ไอลดา  คลา้ยส าริด

1
ประเภทที่ 1 กลุ่ม 1 ครูผู้สอน     
  (ป.6)

นางณภาภชั สายพนัธ์ หรัิญพงษอ์นสุรณ์

2 ที่ได้รับผลการประเมนิ O-NET นางรสสุคนธ์ โหรวิชิต วัดโปรยฝน
3 สูงกว่าระดับประเทศร้อยละ 4 นายบญุมา ฤกษช์ัย ศาลาลอย
4 นางสาวอ าพรรณ วโลหะ ศาลาลอย
5 นางสาวกติิยา เฟื่องเงิน ศาลาลอย
6 นางสาวขวัญตา ปราบภยั ศาลาลอย
7 นายนมิติร ภมูทิอง นกิรราษฏร์บ ารุงวิทย์
8 นายทศันยั นอ้ยภา นกิรราษฏร์บ ารุงวิทย์
9 นายชนนิทร์ ดุษดี นกิรราษฏร์บ ารุงวิทย์
10 นางสาวโกศล อยู่ภกัดี นกิรราษฏร์บ ารุงวิทย์
11 นางกรุณา แตงออ่น วัดสุขบญุฑริการาม
12 นายพงศกร กล่อมวิญญา วัดสุขบญุฑริการาม
13 นางสาวปวรรณนนัท์ เด่นรุ่งโรจน์ วัดสุขบญุฑริการาม
14 นางสุมล อาชวาคม วัดสุขบญุฑริการาม
15 นายจาตุรนต์ แกว้ประพนัธ์ วัดศรีคัคณางค์
16 นายจักรพนัธ์ สีหานาถ วัดศรีคัคณางค์
17 นางสาวนฤมล คุ่ยต่วน วัดศรีคัคณางค์
18 นายนคร เข็มนาค คลอง11ศาลาครุ
19 นายสมชาย มอีสุาห์ วัดเจริญบญุ
20 นายสุวิช แจ้งเจริญ วัดเจริญบญุ
21 นางสาวชญานชุ ทบัทมิทอง แสนจ าหนา่ยวิทยา
22 นางสาวประคอง แสนจ าหนา่ย แสนจ าหนา่ยวิทยา
23 นางสาวสุพตัรา เลิศฤทธิ์เรืองศิลป์ นกิรราษฏร์บรูณะ
24 นายมงคล กนัเผือก วัดมลูจินดาราม
25 นางพยุงมติร วงษเ์พง็ วัดโสภณาราม
26 นายอาทติย์ ไทรวัฒนศักด์ิ วัดพวงแกว้
27 นายสมชาย พึ่งสุข วัดเกตุประภา
28 นางสุธาทพิย์ ตรีศร วัดสุวรรณ
29 นางสาววิไลวรรณ กาวิโล แสนชื่นปานนกุลู

รายชื่อคร ูผู้บรหิารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในพิธีรบัรางวัลเชดิชเูกียรตฯิ ปี 2555
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

วันพุธที่ 15 สิงหาคม  2555  ณ  โรงแรมเอเชยีแอรพ์อรท์  อ.ล าลูกกา  จ.ปทุมธานี

ชื่อ สกลุผู้รับรางวัล



ล าดบัที่ ชื่อรางวัล หนว่ยงาน/โรงเรียน

โครงการที่ 2 การประเมนิคุณภาพผู้เรียนระดบัชาต ิ(ขั้นพ้ืนฐาน NT) ปกีารศึกษา 2554
ผู้รับผิดชอบโครงการ ศน.จติสภุา  อนุรักษ์

30 กลุ่ม 1 ครูผู้สอน ป.3 นางประพณิ เวฬุวนารักษ์ วัดมลูจินดาราม
31 ที่ได้รับผลการประเมนิ NT นางจันยอง ยืนยง วัดเขียนเขต
32 สูงขึ้นกว่าปกีารศึกษา 2553 นางลมยั แจ้งสว่าง วัดขุมแกว้
33 ร้อยละ 5 นางสาวศิริลักษณ์ นิ่มนชุ วัดลาดสนุ่น
34 นางสาวศิริรัตน์ เฟื่องแกว้ วัดลาดสนุ่น
35 นางภคมน โชติวรรธน วัดลาดสนุ่น
36 นางทพิวรรณ์ ลาวรรณ วัดลาดสนุ่น
37 นางวิไลวรรณ วัลยธ์รรมสุวรรณ วัดโพสพผลเจริญ
38 นางวัฒณี เฑียรสิงห์ วัดโพสพผลเจริญ
39 นางสายสม คงเพช็ร์ วัดโพสพผลเจริญ
40 นางค าจันทร์ ฝ่ังสาคร วัดปญัจทายิกาวาส
41 นางวีณา ปั้นสนทิ วัดประชุมราษฏร์
42 นางสุวิภา บวังาม วัดประชุมราษฏร์
43 นางวิลัยวรรณ มาวัน วัดประชุมราษฏร์
44 นายอนนัท์ จันทร วัดเกตุประภา
45 นางสาวชนดิาภา พนัธ์บญุมี วัดเกตุประภา
46 นางเพญ็แข ไชยเทพ ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม

47 นายเศกสันต์ รุ่งกะทกึ วัดธัญญะผล
48 นางฉันทนา ออ่นคล้าย วัดลานนา
49 นางธัญดา สุวรรณคล วัดสมหุราษฎร์บ ารุง
50 นางเตือนใจ อมรอรช วัดพรุิณศาสตร์
51 นางพชัรี องค์เพลาเพลิด วัดทศทศิ
52 นางจุรีย์ สุวรรโณ วัดชัยมงัคลาราม
53 นางปณัวรรธน์ เดชกล้า วัดนเิทศ
54 นางจิตพทยั รุณกระโทก รวมราษฎร์สามคัคี
55 นางจ าเรียง ตงล้ิม ร่วมใจประสิทธิ์
56 นางอ าพร มกิราช นกิรราษฎร์บรูณะ
57 นางสาวพทิยา บญุเกต ราษฎร์สงเคราะห์วทิยา

58 นายสุดใจ บญุค า คลอง11ศาลาครุ
59 นางสาวมณฑา ไมท้รัพย์ วัดราษฎรบ ารุง
60 นางพชัราภรณ์ สุดลาภา วัดเจริญบญุ
61 นายจักราวุธ สุขผลิน ชุมชนบงึบา
62 นางรัตนา เข็มนาค ชุมชนบงึบา
63 นางสาวสายสุดา ดีไชยรัมย์ ชุมชนบงึบา
64 นายสมชาย ไตรสโมสร นกิรราษฎร์บ ารุงวิทย์

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
วันพุธที่ 15 สิงหาคม  2555  ณ  โรงแรมเอเชยีแอรพ์อรท์  อ.ล าลูกกา  จ.ปทุมธานี

รายชื่อคร ูผู้บรหิารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในพิธีรบัรางวัลเชดิชเูกียรตฯิ ปี 2555

ชื่อ สกลุผู้รับรางวัล



ล าดบัที่ ชื่อรางวัล หนว่ยงาน/โรงเรียน

65 กลุ่ม 2 ครูผู้สอน ม.2 นายเศรษฐวิทย์ ดาราศร วัดมลูจินดาราม
66 ที่ได้รับผลการประเมนิ NT นางสุมาลี รามฤทธิ์ วัดเขียนเขต
67 สูงขึ้นกว่าปกีารศึกษา 2553 นายนพพร ชัยยนต์ วัดเขียนเขต
68 ร้อยละ 5 นางอารีย์ เชี่ยวสิทธิไชย วัดแสงสรรค์
69 นางอไุร กองนาค วัดแสงสรรค์
70 นางจงกลนี ธรรมบ ารุง ชุมชนประชาธิปตัย์ฯ
71 นางสาวปภาพร ค าภเูวียง ชุมชนประชาธิปตัย์ฯ
72 นางอไุรวรรณ คงจรูญ ชุมชนประชาธิปตัย์ฯ
73 น.ส.อบุลวรรณ โชติเวชยวัฒน์ ชุมชนวัดพชิิตฯ
74 น.ส.อจัฉราพร รุกขเจริญ ชุมชนวัดพชิิตฯ
75 นางสาวอริสรา บวัเจริญ วัดอยัยิการาม
76 นางพยอม ภผิูนผา วัดอยัยิการาม
77 นางมาลี ขันทแพทย์ วัดลาดสนุ่น
78 นางดวงฤทยั รัตนคุณากร วัดลาดสนุ่น
79 นางจริยา ปฐพดุีสิตา วัดลาดสนุ่น
80 นางเทพนารี จุลประสิทธิพ์งษ์ วัดปญัจทายิกาวาส

81 นายสุวิทย์ สอนชัยภมูิ วัดปญัจทายิกาวาส
82 นางสุนทรี ทองอยู่ ชุมชนเลิศพนิจิฯ
83 นางสาวอญัชลี นชุนวล ชุมชนเลิศพนิจิฯ
84 นายสมพงษ์ ปอ้มค า วัดสมหุราษฎร์บ ารุง
85 นายศิวะพร สุนทรเกตุ วัดสมหุราษฎร์บ ารุง
86 นางสาววัฒนา ช้างเผือก วัดพรุิณศาสตร์
87 นางพรพรรณ บญุยงค์ วัดพรุิณศาสตร์
88 นายสุหสั ทองนพคุณ วัดทศทศิ
89 นายสมเดช วรศิริ วัดทศทศิ
90 นางวัชรีภรณ์ จันทร์กระจ่าง ชุมชนวัดท าเลทอง
91 นางสาวบญุญกจิ ต้ังวชัรพรไพบูลย์ ชุมชนวัดท าเลทอง
92 นางอมัพวรรณ เกม็กาแมน วัดชัยมงัคลาราม
93 นางสาวเสาวณีย์ สร้อยทอง วัดชัยมงัคลาราม
94 นางสาวสุวรรณา สุวลักษณ์ วัดชัยมงัคลาราม
95 นายไพโรจน์ ถือธรรม อยู่ประชานเุคราะห์
96 นางยุพาพร แจ้งไพร อยู่ประชานเุคราะห์
97 นางสาวผานติ มแีสงเพช็ร ชุมชนประชานกิรฯ
98 นางสาวพชัชา เนตรายนต์ ชุมชนประชานกิรฯ
99 นายอมัพร ประภาสะวัต วัดจตุพธิวราวาส
100 นายวิทย์ บญุเกดิ วัดจตุพธิวราวาส

รายชื่อคร ูผู้บรหิารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในพิธีรบัรางวัลเชดิชเูกียรตฯิ ปี 2555

ชื่อ สกลุผู้รับรางวัล

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
วันพุธที่ 15 สิงหาคม  2555  ณ  โรงแรมเอเชยีแอรพ์อรท์  อ.ล าลูกกา  จ.ปทุมธานี



ล าดบัที่ ชื่อรางวัล หนว่ยงาน/โรงเรียน

101 นายสนั่น พรมเสน วัดราษฎรบ ารุง
102 นางสายัณ แสนสุนนท์ วัดราษฎรบ ารุง
103 นางละเอยีด บญุค า วัดจุฬาจินดาราม
104 นายองอาจ แสนมาโนช วัดจุฬาจินดาราม
105 นางอญัชนา สินสมศักด์ิ วัดศรีสโมสร

โครงการที่ 1-2 การประเมนิคุณภาพผู้เรียนระดบัชาต ิ ปกีารศึกษา 2554 (กลุ่มผู้บริหาร)
ผู้รับผิดชอบโครงการ ศน.ไอลดา คลา้ยส าริด และ ศน.จติสภุา  อนุรักษ์

106 นายสมศักด์ิ แสงนลิ หรัิญพงษอ์นสุรณ์
107 นายสมศักด์ิ รอดคง วัดโปรยฝน
108 นายบญุลือ บญุฤทธิโ์รจน์ ศาลาลอย
109 นางสุรดา อิ่มพงษ์ นกิรราษฏร์บ ารุงวิทย์
110 นายวัชระ วงศ์ปราชญ์ วัดสุขบญุฑริการาม
111 นายสันติ หวัน่วะดี วัดศรีคัคณางค์
112 นายไวพจน์ แกว้นามไชย คลอง11ศาลาครุ
113 นายธัญวิทย์ กล่ าพลบ วัดเจริญบญุ
114 นางสาวประคอง แสนจ าหนา่ย แสนจ าหนา่ยวิทยา
115 นางวรรณา ภางาม นกิรราษฏร์บรูณะ
116 นายประเสริฐ นลินวลอบุล วัดมลูจินดาราม
117 นายชาลี วัฒนขจร วัดโสภณาราม
118 นายสุนทร เงินมาก วัดพวงแกว้
119 นายวิโรจน์ หมายสุข วัดเกตุประภา
120 นายสุภาพ ตรีรัตนว์ดี วัดสุวรรณ
121 นายจรัส แกว้หนองแสง แสนชื่นปานนกุลู
122 นายจ าลอง จันทร์รุ่งเรือง วัดราษฏรบ ารุง
123 นายมงักร แจ่มประเสริฐ วัดกลางคลองส่ี
124 นายจตุรงค์ สโรบล วัดปญัจทายิกาวาส
125 นายประดิษฐ์ ปาเลย์ วัดนาบญุ
126 นายล าพอง เชียงสิน วัดอยัยิการาม
127 นายจเร ทองลักษณ์ศิริ วัดเขียนเขต
128 นายบญัชา ช านาญคิด วัดโพสพผลเจริญ
129 นายมนสั เอี่ยมรัตนโยธิน ชุมชนประชานกิรอ านวยเวทย์

130 นายธนกฤษ พรมทอง วัดสมหุราษฏร์บ ารุง
131 นายธนณัฐ ศิระวงษ์ วัดขุมแกว้
132 นายส าเนยีง ดลสอาด วัดจตุพธิวราวาส
133 นายนเิวศ กลุจันทร์ วัดประชุมราษฎร์
134 นางปณัวรรธน์ เดชกล้า วัดนเิทศ
135 นางสาวเพลินตา กะลัมพากร วัดแสงมณี

วันพุธที่ 15 สิงหาคม  2555  ณ  โรงแรมเอเชยีแอรพ์อรท์  อ.ล าลูกกา  จ.ปทุมธานี

รายชื่อคร ูผู้บรหิารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในพิธีรบัรางวัลเชดิชเูกียรตฯิ ปี 2555
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

ชื่อ สกลุผู้รับรางวัล



ล าดบัที่ ชื่อรางวัล หนว่ยงาน/โรงเรียน

136 นายวิโรจน์ กรีถาวร วัดพรุิณศาสตร์
137 นายสิงหล โรยทองค า วัดชัยมงัคลาราม
138 นายวิวรณ์ ด าสีไหม วัดจุฬาจินดาราม
139 นายอดุม โพธิน าแสง วัดแสงสรรค์
140 นายบญัชา จันทร์รักษา ชุมชนประชาธิปตัย์
141 วา่ที่ร้อยตรีอรรถสิทธิ์ เนตรทพิวัลย์ ชุมชนวัดท าเลทอง

142 นายทรงวุฒิ สุขนาวี ชุมชนวดัพิชิตปิตยาราม

143 นายวิชัย ภู่พรายงาม ชุมชนเลิศพนิจิ
144 นายสุวิทย์ สุทธิเทพ อยู่ประชานเุคราะห์
145 นายวิเชียร นอ้ยสถิตย์ วัดทศทศิ
146 นายถวิล เกล้ียงสอาด วัดลาดสนุ่น
147 นายจิระศักด์ิ อนิทร์หอม วัดศรีสโมสร
148 นายประกอบ ชินานปุกรณ์ วัดแจ้งล าหนิ
149 นายประเสริฐ คุปตานนท์ วัดธรรมราษฏร์เจริญผล
150 นายวีระศักด์ิ สังสนา วัดสระบวั
151 นางจันทมิา ร่ืนสุข ร่วมจิตประสาท
152 นายสกล พึ่งสกลุ วัดอดิศร
153 นายธนบดี ณรงค์ฤทธิไกร สหราษฏร์บ ารุง
154 นางสุวรรณา ทองเกตุ วัดประยูรธรรมาราม
155 นายวีระ ร่ืนสุข เจริญดีวิทยา
156 นายเจริญ ชัยสิทธิ์ วัดธัญญะผล
157 นายเชาวลิต จงมี วัดดอนใหญ่
158 นางสาวระพพีรรณ คณาฤทธิ์ ร่วมใจประสิทธิ์
159 นายสดชื่น ตันดี วัดมงคลรัตน์
160 นางพนัธิวา จางคพเิชียร ธัญญสิทธิศิลป์
161 นายเนตร รอดประชา ชุมชนบงึบา
162 นายมานพ รุ่งแกร ทองพลูอทุศิ

โครงการที่ 3 การประกวดผลงานการปฏบิตัทิี่เปน็เลศิ(Best Practice) ในการยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
5 กลุ่มสาระหลกั ปกีารศึกษา 2554    ผู้รับผิดชอบโครงการ ศน.ไอลดา คลา้ยส าริด

163 กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารโรงเรียน นางพนัธ์ทวิา จางคพเิชียร ธัญญสิทธิศิลป์
164 นายบญัชา ช านาญคิด วัดโพสพผลเจริญ
165 นางฐาปณิต สมคัรกจิ ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม

166 กลุ่มที่ 2 ครูผู้สอน นางสาวขวัญชนก พยัคฆภ์มูภิกัดี วัดอยัยิการาม
167 นางอนงค์ จิตจรูญ วัดเขียนเขต
168 นางหมายใจ จิตรีธรรม ธัญญสิทธิศิลป์
169 นางสาวดุจดาว วรแสน วัดเขียนเขต
170 นางศรีสุรางค์ บญุชู วัดเขียนเขต

ชื่อ สกลุผู้รับรางวัล

รายชื่อคร ูผู้บรหิารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในพิธีรบัรางวัลเชดิชเูกียรตฯิ ปี 2555
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

วันพุธที่ 15 สิงหาคม  2555  ณ  โรงแรมเอเชยีแอรพ์อรท์  อ.ล าลูกกา  จ.ปทุมธานี



ล าดบัที่ ชื่อรางวัล หนว่ยงาน/โรงเรียน

171 นางวราภรณ์ การโรจน์ ธัญญสิทธิศิลป์
172 นางพนมวัน วรดลย์ วัดนาบญุ
173 นางสาวกาญจนา สุรินยา
174 นายพทิกัษ์ แกว้ทองมา วัดเขียนเขต
175 นายจักราวุธ สุขผลิน ชุมชนบงึบา
176 นางจริยา วัชโรบล วัดเขียนเขต
177 นางอจัฉรา รงค์ทอง ธัญญสิทธิศิลป์
178 นายนรุติชัย เกดิบญุ ชุมชนบงึบา
179 นายธงชัย ควรคนงึ วัดเขียนเขต
180 นางศิริกลุ ศรีพนัธ์ วัดเขียนเขต
181 นางสาวนชุจรินทร์ ยีรัมย์ วัดเขียนเขต
182 นางอารมย์ ศรีทบัทมิ ธัญญสิทธิศิลป์
183 นางคนงึ พลูสวัสด์ิ วัดแสงสรรค์

โครงการที่ 4 การประกวดผลงานการปฏบิตัทิี่เปน็เลศิ(Best Practice) โรงเรียนขนาดเลก็
ผู้รับผิดชอบ  ศน.เกศรินทร  จติรสงิห์

184 นางสุรีย์ทิพย์ ทองศรี วดัโสภณาราม
185 นางธนิสร เชษฐนอก ร่วมใจประสิทธิ์
186 นางวนิดา ทิพณีย์ ร่วมใจประสิทธิ์
187 นายปรีชา ศรียุคุณธร ร่วมใจประสิทธิ์
188 นายสุเทพ อาสนเสวตร์ ร่วมใจประสิทธิ์
189 นางจ าเรียง ตงล้ิม ร่วมใจประสิทธิ์
190 นายวนัชัย ศรียุคุณธร ร่วมใจประสิทธิ์
191 นางสาวจิรภญิญา ช่วงประดิษฐ์ ร่วมใจประสิทธิ์

โครงการที่ 5 การประกวดผลงานการบริหารจดัการโดยใชโ้รงเรียนเปน็ฐาน (Good Practice)
ผู้รับผิดชอบ  ศน.ปราณี วิทยาภคั

192 ขนาดใหญ่ นายบัญชา  จันทร์รักษา ชุมชนประชาธปิัตยว์ทิยาคาร

193 ขนาดกลาง นายวเิชียร น้อยสถิตย์ วดัทศทิศ
194 ขนาดเล็ก นายชาลี วฒันเขจร วดัโสภณาราม

โครงการที่ 6 การประกวดผลงานการปฏบิตัทิี่เปน็เลศิ (Best Practice) ครูผู้สอนระดบัปฐมวัย

ผู้รับผิดชอบ ศน. ศศิธร  พรหมอินทร์

195 รางวัลชนะเลิศ นางสาวสุวมิล ฤกษ์อนันต์ ธญัญสิทธศิิลป์
196 รางวัลรองชนะเลิศ อนัดับ 1 นางสาวอัมพวนั  ศรีหร่ังไพโรจน์ วดัคลองชัน
197 รางวัลรองชนะเลิศ อนัดับ 2 นางสาวกัญชลี  กองวเิศษพงศ์ วดัปทุมนายก
198 รางวัลชมเชย นางสาวเกศินี  ผลเจริญ รวมราษฎร์สามัคคี
199 รางวัลชมเชย นางจิราพร  เล้ียงพันธุ์ วดัลาดสนุ่น

รายชื่อคร ูผู้บรหิารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในพิธีรบัรางวัลเชดิชเูกียรตฯิ ปี 2555
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

วันพุธที่ 15 สิงหาคม  2555  ณ  โรงแรมเอเชยีแอรพ์อรท์  อ.ล าลูกกา  จ.ปทุมธานี
ชื่อ สกลุผู้รับรางวัล



ล าดบัที่ ชื่อรางวัล หนว่ยงาน/โรงเรียน

โครงการที่ 7  การประเมนิโรงเรียนศูนยเ์ดก็ปฐมวัยตน้แบบดเีดน่

ผู้รับผิดชอบ ศน. ศศิธร  พรหมอินทร์
200 ดีเยีย่ม ธญัญสิทธศิิลป์ นางพันธท์ิวา จางคพิเชียร
201 ดีเยีย่ม ชุมชนบึงบา นายเนตร รอดประชา
202 ดีเด่น วดัลาดสนุ่น นายถวลิ เกล้ียงสอาด
203 ระดับดี ทองพูลอุทิศ นายมานพ รุ่งแกร
204 ระดับดี วดัศรีสโมสร นายจิระศักด์ิ อินทร์หอม

โครงการที่ 8 ผู้บริหารเดน่ ครูเก่ง นักเรียนด ีศน.และบคุลากรทางการศึกษาดเีดน่
ผู้รับผิดชอบ ศน.เกศรินทร  จติรสงิห์
205 กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารสถานศึกษา นางพันธท์ิวา จางคพิเชียร ธญัญสิทธศิิลป์
206 นายเนตร รอดประชา ชุมชนบึงบา
207 วา่ที่ ร.ต.อรรถสิทธิ์ เนตรทิพวลัย์ ชุมชนวดัท าเลทอง
208 นายธญัวทิย์ กล่ าพลบ วเัจริญบุญ
209 นางปัณวรรธน์ เดชกล้า วดันิเทศน์
210 กลุ่มที่ 2 ครูผู้สอน นางสาวสิริกร รุสิตานนท์ ชุมชนวดัพิชิตปิตยาราม
211 นายเศรษฐวทิย์ ดาราศร วดัมูลจินดาราม
212 นางสุนทรี แก้วมณี วดัทศทิศ
213 นางสาวดอกลักษ์ วรยศ วดัราษฎรบ ารุง
214 นางสุรีทิพย์ ทองศรี วดัโสภณาราม
215 กลุ่มที่ 3 ศึกษานิเทศก์ นางสาวไอลดา คล้ายส าริด สพป.ปท.2
216 กลุ่มที่ 4 บคุลากรทางการศึกษา นางตวงรักษ์ รับพร สพป.ปท.2
โครงการที่ 9 การด าเนินงานตามมาตรการอ่าน  การเขยีน
ผู้รับผิดชอบ ศน.เกศรินทร จติรสงิห์
217 ร.ร.เจริญดีวทิยา นายวรีะ ร่ืนสุข
218 ร.ร.วดัปทุมนายก นางปราณ๊ กรุณวงษ์
219 ร.ร.วดันิเทศน์ นางปัณวรรธน์ เดชกล้า
220 ร.ร.วดัดอนใหญ่ นายชวลิต จงมี
221 ร.ร.ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม นายวชิัย ภู่พรายงาม
โครงการที่ 10 ครูดใีนดวงใจ   ผู้รับผิดชอบ ผอ.กลุ่มฯ ฉวีวรรณ  สขุสนัุย

222 นางนริมล กรมสุริยศักดิ วดัเขียนเขต

รายชื่อคร ูผู้บรหิารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในพิธีรบัรางวัลเชดิชเูกียรตฯิ ปี 2555
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

วันพุธที่ 15 สิงหาคม  2555  ณ  โรงแรมเอเชยีแอรพ์อรท์  อ.ล าลูกกา  จ.ปทุมธานี
ชื่อ สกลุผู้รับรางวัล



ล าดบัที่ ชื่อรางวัล หนว่ยงาน/โรงเรียน

โครงการที่ 11 การขบัเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้รับผิดชอบ ศน.มารศรี เหลา่บญุชยั

223 กลุ่มที่ 1 ครูผู้สอน นายวันชัย ศรียุคนธร ร่วมใจประสิทธิ์
224 นายถวิลวงษ์ ปนิะสา วัดเจริญบญุ
225 นางรมยัาภรณ์ สุขเกษม วัดลาดสนุ่น
226 กลุ่มที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษา นายประเสริฐ นลินวลอบุล วัดมลูจินดาราม
227 นางจันทมิา ร่ืนสุข ร่วมจิตประสาท
228 นายกติติภฎั กลุจรัสอนนัต์ กลางคลองสิบ
229 นายอธิวัชร พนูสวัสด์ิ วัดนพรัตนาราม
230 กลุ่มที่ 3 สถานศึกษาพอเพยีง ร.ร.วัดเจริญบญุ นายธัญวิทย์ กล่ าพลบ
231 ต้นแบบ ร.ร.วัดทศทศิ นายวิเชียร นอ้ยสถิตย์
232 ร.ร.วัดมลูจินดาราม นายประเสริฐ นลินวลอบุล
233 สถานศึกษาพอเพยีงแบบอย่าง ร.ร.หรัิญพงษอ์นสุรณ์ นายสมศักด์ิ แสงนลิ
234 ร.ร.กลางคลองสิบ นายกติติภฏั กลุจรัสอนนัต์
235 ร.ร.วัดแสงสรรค์ นายอดุม โพธิน าแสง
236 สถานศึกษาพอเพยีง ร.ร.ร่วมจิตประสาท นางจันทมิา ร่ืนสุข
237 ร.ร.กลางคลองสิบ นายกติติภฏั กลุจรัสอนนัต์
238 ร.ร.วัดศรีสโมสร นายจิระศักด์ิ จันทร์หอม

โครงการที่ 12 การประกวดภมูทิศัน์ของสถานศึกษา
ผู้รับผิดชอบ ศน.วิจารณ์ ดานุวงศ์

239 ขนาดเล็ก ร.ร.วัดเจริญบญุ นายธัญวิทย์ กล่ าพลบ

240 ขนาดกลาง ร.ร.รวมราษฎร์สามคัคี นายสมชาย สังข์สี

241 ขนาดใหญ่ ร.ร.ชุมชนบงึบา นายเนตร  รอดประชา

โครงการที่ 13  การประกวดโรงเรียนดเีดน่ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ประจ าป ี2555
ผู้รับผิดชอบ รองฯวริทธนันท ์ มงคลภคบณัฑิต

242 ร.ร.วัดนเิทศน์ นางปณัวรรธน์  เดชกลา้
โครงการที่ 14 การสง่เสริมกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ปกีารศึกษา 2554
ผู้รับผิดชอบ ศน. นฤมล  โลห่ท์องค า

243 กลุ่มที่ 1 สถานศึกษาแม่ข่าย ร.ร.วัดเขียนเขต นายจเร ทองลักษณ์ศิริ

244 การจัดกิจกรรม ร.ร.วัดโพสพผลเจริญ นายบัญชา ช านาญคิด
245 ร.ร.วัดทศทศิ นายวเิชียร น้อยสถิตย์
246 ร.ร.วัดพชือดุม นายวฒันา บุญจนะ
247 ร.ร.วัดแสงมณี นางสาวเพลินตา กะลัมพากร
248 ร.ร.วัดศรีสโมสร นายจิระศักด์ิ อินทร์หอม
249 ร.ร.วัดปทมุนายก นางปราณี กรุณวงษ์
250 ครูต้นแบบการจัดการความรู้ นส.นชุจรินทร์ ยีรัมย์ วัดเขียนเขต

วันพุธที่ 15 สิงหาคม  2555  ณ  โรงแรมเอเชยีแอรพ์อรท์  อ.ล าลูกกา  จ.ปทุมธานี
ชื่อ สกลุผู้รับรางวัล

รายชื่อคร ูผู้บรหิารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในพิธีรบัรางวัลเชดิชเูกียรตฯิ ปี 2555
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2



ล าดบัที่ ชื่อรางวัล หนว่ยงาน/โรงเรียน

โครงการที่  15 การสร้างส านึกความเปน็พลเมอืงดบีนวิถีประชาธิปไตยและความเปน็ไทย ปกีารศึกษา 2554
ผู้รับผิดชอบ ศน.นฤมล  โลห่ท์องค า

251 ต้นแบบสรา้งส านึกความเป็นพลเมืองดี
และต้นแบบการจัดกิจกรรม
ประชาธปิไตย

นางลลิตา ทองค า ทองพลูอทุศิ

252 ต้นแบบการเป็นวิทยากรแกนน า
ยกระดับฯ นางฉลวย สุขเกษม วัดมลูจินดาราม

โครงการที่ 16 การประกวดระเบยีบแถวลกูเสอืเนตรนารี
ผู้รับผิดชอบ รองฯวริทธนันท ์ มงคลภคบณัฑิต

253 นายจเร ทองลกัษณ์ศิริ วัดเขียนเขต
โครงการที่ 17 ขา้ราชการพลเรือนดเีดน่
ผู้รับผิดชอบ  ผอ.ณัชนก  วงศ์วรรณดี

254 ระดับช านาญการพิเศษ น.ส.ลักขณาวรรณ ภู่สาร สพป.ปทมุธานเีขต2

255 ระดับช านาญการ นายเกรียงไกร พทุไธวัฒน์ สพป.ปทมุธานเีขต2

256 ระดับปฏบิัติการ นางปาริชาติ ปิ่นมงคล สพป.ปทมุธานเีขต2

257 ลูกจ้างประจ าดีเด่น นายพงษเ์อก สิงหน์อ้ย สพป.ปทมุธานเีขต2

โครงการที่ 18 หน่ึงแสนครูดี
ผู้รับผิดชอบ  ผอ.ศรีบงัอร  พัวพงษ์ไพโรจน์

258 กลุ่มที่ 1 ครู นายนมิติร ภมูทิอง นกิรราษฏร์บ ารุงวิทย์
259 นายถวิลวงษ์ ปนิะสา วัดเจริญบญุ
260 นายพสิิษฐ สุดจิตร์ วัดพวงแกว้
261 นางวัฒนา เพง็สุข วัดพวงแกว้
262 นางสาวดอกลักณ์ วรยศ วัดราษฎรบ ารุง
263 นางรัตนสุ์ดา เมฆพฒัน์ วัดราษฎรบ ารุง
264 นางละเอยีด บญุค า วัดจุฬาจินดาราม
265 นางสมร คงชยณัฐ วัดศรีสโมสร
266 นางสาวสุดา สูคีรี วัดสอนดีศรีเจริญ
267 นางสาวศิริวรรณ เสนา วัดปทมุนายก
268 นางจริยา ปฐพดุีสิตา วัดลาดสนุ่น
269 นางรมยัาภรณ์ สุขเกษม วัดลาดสนุ่น
270 นางกติติวรรณ เฉลิมชวลิต วัดลาดสนุ่น
271 นางนงนภสั ชีวะกลินศักด์ิ วัดลาดสนุ่น
272 นางสาวรุ่งทวิา เคยอาษา วัดลาดสนุ่น
273 นางสาววินนารัชน์ ชัยวิทยนนัต์ วัดลาดสนุ่น
274 นางสุรางค์ รุจาคม วัดลาดสนุ่น
275 นางสุรีพร พลเจริญ วัดลาดสนุ่น
276 นางเพญ็จันทร์ สินชู วัดกลางคลองส่ี
277 นางสมรักนนัท์ อภปิญัญาเลิศ วัดกลางคลองส่ี

ชื่อ สกลุผู้รับรางวัล

รายชื่อคร ูผู้บรหิารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในพิธีรบัรางวัลเชดิชเูกียรตฯิ ปี 2555
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

วันพุธที่ 15 สิงหาคม  2555  ณ  โรงแรมเอเชยีแอรพ์อรท์  อ.ล าลูกกา  จ.ปทุมธานี



ล าดบัที่ ชื่อรางวัล หนว่ยงาน/โรงเรียน

278 นางเพญ็แข ไชยเทพ ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม

279 นางชุติมา ใจใหญ่ ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม

280 นางฐาปณิต สมคัรกจิ ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม

281 นางทพิยา เอี่ยมอ่ า ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม

282 นางสาวอวัตถา ค้าซุง ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม

283 นางสาวศศิวิมล นิ่มกาญจนา ชุมชนวัดท าเลทอง
284 นางสมหมาย คุ้มนชุ ชุมชนวัดท าเลทอง
285 นายอทุยั พลสันศรี วัดชัยมงัคลาราม
286 นางกฤษณา ช้างนอ้ย เจริญดีวิทยา
287 นางปยิมณฑ์ สาสุนทรา เจริญดีวิทยา
288 นางศิริพร พงษเ์นตร เจริญดีวิทยา
289 นางสมศรี จันทร์ไพศรี กลางคลองสิบ
290 นายอภศัิกด์ิ ทองด า กลางคลองสิบ
291 นางภทัราพร พงษโ์พธิ์ วัดดอนใหญ่
292 นางพวงทอง พุ่มระย้า วัดสุวรรณ
293 นายจันทร์ยอง ยืนยง วัดเขียนเขต
294 นางธิติกานต์ กอแกว้ วัดเขียนเขต
295 นางบญุล้อม เลิศกรุณา วัดเขียนเขต
296 นางปยิาภรณ์ ธรรมรักษา วัดเขียนเขต
297 นางวรรณภา เที่ยงแท้ วัดเขียนเขต
298 นางศิริวรรณ์ ผูกพนัธ์ วัดเขียนเขต
299 นางสาวศิลาพร มงคล วัดเขียนเขต
300 นางสุทธิกาญจน์ ดิษฐระหาญ วัดเขียนเขต
301 นางสุมาลี รามฤทธิ์ วัดเขียนเขต
302 นางสุรีย์รัตน์ ทองลักษณ์ศิริ วัดเขียนเขต
303 นางเสาวภา สุรเวช วัดเขียนเขต
304 นางนริมล กรมสุริยศักด์ิ วัดเขียนเขต
305 นางนลุิบล จันทร วัดเขียนเขต
306 นางสาวนชุจรินทร์ ยีรัมย์ วัดเขียนเขต
307 นายเศรษฐวิทย์ ดาราศร วัดมลูจินดาราม
308 นางฉลวย สุขเกษม วัดมลูจินดาราม
309 นางกติติมา ศรีพรหมมา ชุมชนประชาธิปตัย์ฯ
310 นางจันทรา ปิ่นแกว้ ชุมชนประชาธิปตัย์ฯ
311 น.ส.จ าลองลักษณ์ สุจริตจันทร์ ชุมชนประชาธิปตัย์ฯ
312 นายถวัลย์ ประวันเณ ชุมชนประชาธิปตัย์ฯ
313 นายธัชยพงศ์ ปาละหงษา ชุมชนประชาธิปตัย์ฯ
314 นางสาวนนัทชิา นาคภบิาล ชุมชนประชาธิปตัย์ฯ

รายชื่อคร ูผู้บรหิารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในพิธีรบัรางวัลเชดิชเูกียรตฯิ ปี 2555
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

วันพุธที่ 15 สิงหาคม  2555  ณ  โรงแรมเอเชยีแอรพ์อรท์  อ.ล าลูกกา  จ.ปทุมธานี
ชื่อ สกลุผู้รับรางวัล



ล าดบัที่ ชื่อรางวัล หนว่ยงาน/โรงเรียน

315 นางปรีญาพนัธ์ อารียาพนัธุ์ ชุมชนประชาธิปตัย์ฯ
316 นางรัศมี วงษเ์ฉลิม ชุมชนประชาธิปตัย์ฯ
317 นางสาววิรมณ แมน้ชัยภมูิ ชุมชนประชาธิปตัย์ฯ
318 นางสุธีมนต์ เธียรวราพชัร์ ชุมชนประชาธิปตัย์ฯ
319 นางอไุรวรรณ แกว้บาง ชุมชนประชาธิปตัย์ฯ
320 นางอารีย์ เชี่ยวสิทธิไชย วัดแสงสรรค์
321 นางอไุร กองนาค วัดแสงสรรค์
322 นางคนงึ พลูสวัสด์ิ วัดแสงสรรค์
323 นางจรา เจียมกมล วัดแสงสรรค์
324 นางดวงพร ถีรสวัสด์ิ วัดแสงสรรค์
325 นางนชุนาฏ โพธิน าแสง วัดแสงสรรค์
326 นางพวงผกา บญุช่วย วัดแสงสรรค์
327 นางยุพา มหีกวงศ์ วัดแสงสรรค์
328 นางสาวขวัญชนก พยัคฆภ์มูภิกัดี วัดอยัยิการาม
329 นางเพญ็จันทร์ กอ้นทอง วัดอยัยิการาม
330 นางมนุนี ธรรมรัตน์ วัดอยัยิการาม
331 นางล าเจียก ฉินนะโสต วัดอยัยิการาม
332 นางวนดิา ไวยรัตน์ วัดอยัยิการาม
333 นางวัชราวัลย์ วัชรบรูพาชัย วัดอยัยิการาม
334 นางกลัยาณี สุทธิสงค์ ธัญญสิทธิศิลป์
335 นายจรัญ แข็งธัญกจิ ธัญญสิทธิศิลป์
336 นางรัชนยี์ ยังวิวัฒน์ ธัญญสิทธิศิลป์
337 นางวราภรณ์ การโรจน์ ธัญญสิทธิศิลป์
338 นางศุภรา มสีามเสน ธัญญสิทธิศิลป์
339 นางหมายใจ จิตรีธรรม ธัญญสิทธิศิลป์
340 นางอจัฉรา รงค์ทอง ธัญญสิทธิศิลป์
341 กลุ่มที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษา นายธัญวิทย์ กล่ าพลบ วัดเจริญบญุ
342 นายจ าลอง จันทร์รุ่งเรือง วัดราษฏรบ ารุง
343 นายอธิวัชร พนูสวัสด์ิ วัดนพรัตนาราม
344 นางสาวชาตรี บวรเวสสะ ชุมชนบงึบา
345 นายเนตร รอดประชา ชุมชนบงึบา
346 นายชาลี วัฒนเขจร วัดโสภณาราม
347 นางปณัวรรธน์ เดชกล้า วัดนเิทศน์
348 นายถวิล เกล้ียงสอาด วัดลาดสนุ่น
349 นางสาวนชุรา เพิ่มพนู วัดลาดสนุ่น
350 นายบญัชา ช านาญคิด วัดโพสพผลเจริญ
351 นายวีระ ร่ืนสุข เจริญดีวิทยา

รายชื่อคร ูผู้บรหิารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในพิธีรบัรางวัลเชดิชเูกียรตฯิ ปี 2555

ชื่อ สกลุผู้รับรางวัล

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
วันพุธที่ 15 สิงหาคม  2555  ณ  โรงแรมเอเชยีแอรพ์อรท์  อ.ล าลูกกา  จ.ปทุมธานี



ล าดบัที่ ชื่อรางวัล หนว่ยงาน/โรงเรียน

352 นางสาวระพพีรรณ คณาฤทธิ์ ร่วมใจประสิทธิ์
353 นายประเสริฐ นลินวลอบุล วัดมลูจินดาราม
354 นายจเร ทองลักษณ์ศิริ วัดเขียนเขต
355 นายบญัชา จันทร์รักษา ชุมชนประชาธิปตัย์
356 นางพนัธ์ทวิา จางคพเิชียร ธัญญสิทธิศิลป์
357 กลุ่มที่ 3 รอง ผอ.สพป.และศึกษานเิทศก ์นายวริทธิน์นัท์ มงคลภคบณัฑิต สพป.ปทมุธานเีขต 2
358 นางปราณี วิทยาภคั สพป.ปทมุธานเีขต 2
359 นางเกศรินทร จิตรสิงห์ สพป.ปทมุธานเีขต 2

โครงการที่ 19 ครูดศีรีธัญญะ 
ผู้รับผิดชอบ  ผอ.จเร  ทองลกัษณ์ศิริ

360 นางสุภาพ แสงเงิน ชุมชนประชาธิปตัย์
361 นางอนงค์ สารทอสี ชุมชนประชาธิปตัย์
362 นางเจริญศรี ผาพงศรี ชุมชนประชาธิปตัย์
363 นางประณยา เอกญาติ ชุมชนประชาธิปตัย์
364 นางลลิตา ทองค า ทองพลูอทุศิ
365 นางศรีสุดา เทยีนงาม วัดขุมแกว้
366 นางสาวสุนนัทา จิตตะเสนยี์ วัดแสงสรรค์
367 นางสาวทองสุข วรรณกลุ วัดแสงสรรค์
368 นางวรรณภา เที่ยงแท้ วัดเขียนเขต
369 นางสังวาล ศรีสุข วัดเขียนเขต
370 นางจันทร์ยอง ยืนยง วัดเขียนเขต
371 นางสุรางค์ พึ่งวงศ์ญาติ วัดเขียนเขต
372 นายนวิัฒน์ วีระประพนัธ์ วัดเขียนเขต
373 นางทรรศนม์น สุขประเสริฐ วัดเขียนเขต
374 นางณภคั สุขพนิจิ วัดเขียนเขต
375 นายทรงพล เวียงวิวัฒนา วัดมลูจินดาราม
376 นายมานพ พุ่มเกษม วัดอยัยิการาม
377 นางมนุนี ธรรมรัตน์ วัดอยัยิการาม
378 นางรัตติยา สุนทรสิงห์ ธัญญสิทธิศิลป์
379 นางสุภาพร พงษป์วโรภาส ธัญญสิทธิศิลป์
380 นางปราณีต รัศมี วัดสระบวั
381 นางสุขฤทยั รุจิวิทยากลุ วัดนาบญุ
382 นางยุพนิ ศรีนธิิ ชุมชนวัดพชิิตปติยาราม
383 นางสาวลัดดา รักสอน ชุมชนวัดพชิิตปติยาราม
384 นางสาวกมลรัตน์ ระโหฐาน ชุมชนวัดพชิิตปติยาราม

รายชื่อคร ูผู้บรหิารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในพิธีรบัรางวัลเชดิชเูกียรตฯิ ปี 2555
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

วันพุธที่ 15 สิงหาคม  2555  ณ  โรงแรมเอเชยีแอรพ์อรท์  อ.ล าลูกกา  จ.ปทุมธานี
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โครงการที่ 20 ครูดศีรีล าลกูกา
ผู้รับผิดชอบ  ผอ.ธนากร  ฉนัทปราโมทย์

385 กลุ่มที่ 1 ประเภทครูผู้สอน นางธนสิร ทองลักษณะวงศ์ วัดอดิศร

386 นายเดชอดุม สมบรูณ์ วัดทศทศิ
387 นางสมหมาย คุ้มนชุ ชุมชนวัดท าเลทอง
388 นางรัตนา มา้สุวรรณ ชุมชนวัดท าเลทอง
389 นางมลัลิกา ฟตูระกลู วัดพรุิณศาสตร์
390 นางสมศรี จันทร์ไพศรี กลางคลองสิบ
391 นายเถลิงเกยีรติ ไวกยี วัดสมหุราษฎร์บ ารุง
392 นางพศิมยั ศุภวัฒน์ วัดลานนา
393 นางฐิตาภรณ์ จันทร์แสง วัดธัญญะผล
394 นายจักราวุธ เสาฤกษ์ วัดธัญญะผล
395 นางทกัษพร ต่วนชะเอม เจริญดีวิทยา
396 นางดรุณี นอ้ยนงเยาว์ เจริญดีวิทยา
397 นายพศิาฐ์ สาสุนทรา วัดดอนใหญ่
398 นางสาวสิริกร จันทะวงษ์ วัดดอนใหญ่
399 นางสุธาทพิย์ ตรีศร วัดสุวรรณ
400 นางปล้ืมจิตร์ ทองเล็ก วัดประยูรธรรมาราม
401 นางจันแดง ช านาญดี วัดประยูรธรรมาราม
402 นางรุ่งฟา้ ทรงศิล วัดปญัจทายิกาวาส
403 นายวรพงศ์ ผิวออ่น วัดปญัจทายิกาวาส
404 นางสุนทรี ทองอยู่ ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม

405 นางเพญ็แข ไชยเทพ ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม

406 นางณณัท ไทยประคอง ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม

407 นางศุภกานต์ ชะโกทอง วัดโพสพผลเจริญ
408 นางอ านวยพร ทองศรี วัดโพสพผลเจริญ
409 นางสาวกรกนก เตชรัตน์ วัดโพสพผลเจริญ
410 นายสุรศักด์ิ บญุเขตต์ สหราษฎร์บ ารุง
411 นางพนาวรรณ์ เกตวัลห์ วัดพชือดุม
412 นางอร่าม เกง่การ รวมราษฎร์สามคัคี
413 นางพยุงมติร วงษเ์พง็ วัดโสภณาราม
414 นางสาวประเทอืง องักรูวัฒนา วัดมงคลรัตน์
415 นายอดุร มาระกล ร่วมจิตประสาท
416 นางส าราญ ตรีกลางดอน วัดชัยมงัคลาราม
417 นางวนดิา ทพิณีย์ ร่วมใจประสิทธิ์
418 นางอ านวยพร งามสวย วัดนเิทศน์

ชื่อ สกลุผู้รับรางวัล
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419 นางนงนชุ ขิมอทุยั วัดเกตุประภา
420 นางสาวสุนารี ชื่นจรูญ วัดเกตุประภา
421 นางสมจิตร์ สาสาร วัดประชุมราษฎร์
422 นางสุวิภา บวังาม วัดประชุมราษฎร์
423 นางภคมน โชติวรรธน วัดลาดสนุ่น
424 นางสุภาพร พลัดเกตุ วัดลาดสนุ่น
425 นางสาวมยุรี ปานประสงค์ วัดลาดสนุ่น
426 นางลัดดาวัลย์ จีนสะอาด วัดลาดสนุ่น
427 นางสุมติรา อนิทน้ าเงิน วัดแจ้งล าหนิ
428 นางสมรักนนัท์ อภปิญัญาเลิศ วัดกลางคลองส่ี
429 นางอจัฉรา นธิิธีรดา วัดกลางคลองส่ี
430 นางอกัษร ทนคง วัดคลองชัน
431 นางกญัญาวดี ณรงค์ฤทธิไกร วัดคลองชัน
432 นางอไุรวรรณ กจิเมธี วัดคลองชัน
433 กลุ่มที่  2 ประเภทผู้บริหาร นายกติติภฎั กลุจรัสอนนัต์ กลางคลองสิบ
434 ว่าที่ร้อยตรีอรรถสิทธิ์ เนตรทพิวัลย์ ชุมชนวัดท าเลทอง
435 นายวิโรจน์ กรีถาวร วัดพรุิณศาสตร์
436 นางจันทมิา ร่ืนสุข ร่วมจิตประสาท
437 นางสาวระพพีรรณ คณาฤทธิ์ ร่วมใจประสิทธิ์
438 นายชาลี วัฒนเขจร วัดโสภณาราม
439 นายบญัชา ช านาญคิด วัดโพสพผลเจริญ
440 นายมงักร แจ่มประเสริฐ วัดกลางคลองส่ี
441 นายวิโรจน์ หมายสุข วัดเกตุประภา
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โครงการที่ 21 ครูดศีรีหนองเสอื
ผู้รับผิดชอบ  ผอ.สวุิทย ์ สทุธิเทพ

442 กลุ่มที่ 1 ประเภทครูผู้สอน นางรสสุคนธ ์ โหรวชิิต วดัโปรยฝน
443 นางอ าพร  มิกราช นิกราษฎร์บูรณะ
444 นางศรีนิล  ชินนารักษ์ วัดธรรมราษฎร์เจริญผล

445 นายสมศักด์ิ พรรณพลีวรรณ คลองสิบสาม(ผิวศรี)
446 นางสาวประคอง แสนจ าหน่าย แสนจ าแหน่วยวทิยา
447 นางสาวพิทยา บุญเกตุ ราษฎร์สงเคราะหว์ิทยา

448 นายประเสริฐ อินทร์ใจเอื้อ วดันพรัตนาราม
449 นางสาวกัญชลี กองวเิศษพงษ์ วดัปทุมนายก
450 นายบุญเสริม  เสมอใจ อยูป่ระชานุเคราะห์
451 นางนภาภชั สายพันธ์ หิรัญพงษ์อนุสรณ์
452 นางภคั  เชี่ยวชูศักด์ิ วดัศรีคัดณางค์
453 นางสาวยุพา  ทองทิว วดัสอนดีศรีเจริญ
454 นางสาวนวลจันทร์  สิงหรา วดัพวงแก้ว
455 นางละเอียด บุญค า วดัจุฬาจินดาราม
456 นายสมชาย  มีอุสาห์ วดัเจริญบุญ
457 นางเพลินพิศ บุญวงศ์ ชุมชนบึงบา
458 นายชาญณรงค์ ตาละเต็ง วดัแสงมณี
459 นางสาววไิลวรรณ กาวโิล แสนชื่นปานนุกูล
460 นางสาวมะลิ ชมภู คลอง 11  ศาลาครุ
461 นางสาวอ าพรรณ  วโรหะ ศาลาลอย
462 นางสาวณัฐวภิา  ปัญญาวฒันวนัชัย ชุมชนประชานิกรอ านวยเวทย์

463 นายประจันทร์ อาชวาคม วดัสุขบุญฑริการาม
464 นางประไพ  เดชเมืองปักษ์ วดัศรีสโมสร
465 นายพันธุเ์ทพ เกตุอ่วม วดัจตุพิธวราวาส
466 นางรัตน์สุดา  เมฆพัฒน์ วดัราษฎรบ ารุง
467 นางราตรี แย้มผกา นิกรราษฎร์บ ารุงวทิย์
468 กลุ่มที่  2 ประเภทผู้บริหาร นายเนตร รอดประชา ชุมชนบึงบา
469 นายจิรศักด์ิ อินทร์หอม วดัศรีสโมสร
470 นางปราณี กรุณวงษ์ วดัปทุมนายก
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