
  

 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564  
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 



คำนำ 

 

       รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564 จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลการดำเนินงานของกลุ่มพัฒนาครู
และบ ุคลากรทางการศ ึ กษา สำน ักงานเขตพ ื ้ นท ี ่ การศ ึ กษาประถมศ ึ กษากร ุ ง เทพมหานคร                               
ในปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา ประกอบด้วย ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากรตามความต้องการ งานลา
ศึกษาต่อ งานยกย่อง เชิดชูเกียรติ และงานพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ซึ่งรายงานผลการ
ปฏิบัติงานเล่มนี้ ผู้รวบรวมหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เก่ียวข้องในหน่วยงานและหน่วยงานอื่นต่อไป 

                                                                                    

 

 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

กรกฎาคม 2564  



สารบัญ 

หนา้ 

 

ส่วนที่ 1 โครงสร้าง/บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ                                                                  ๑ 

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงาน                                                                                             12 

ภาคผนวกภาพกิจกรรมและผลงาน                                                                                    3๕  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 โครงสรา้ง/บทบาทหนา้ทีค่วามรับผิดชอบ 

  



อำนาจหน้าที่ ภารกิจ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีอํานาจหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไป

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ. ศ. 2560 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจหน้าที่ดำเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดทํา นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ ความต้องการของท้องถิ่น 

(2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงาน ในเขตพื้นที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกํากับ ตรวจสอบ 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

(3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ การศึกษา 
(4) กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัด

และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 

รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(9) ดําเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่ การศึกษา 
(10) ประสาน ส่งเสริม การดําเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ คณะทํางานด้าน

การศึกษา 
(11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี ่ยวข้องหรือที ่ ได้รับ

มอบหมาย 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 

2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 6 ให้แบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 
(1) กลุ่มอํานวยการ 
(2) กลุ่มนโยบายและแผน 
(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 



(7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน 
(10) กลุ่มกฎหมายและคดี 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 

2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ให้ส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามี
อํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(1) กลุ่มอํานวยการ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการ 
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ 
(ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร 
(จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร 
(ฉ) ประสานการดําเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่ การศึกษา 
(ช) ดําเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
(ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ มิใช่งาน ของส่วน

ราชการใดโดยเฉพาะ 
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื ่นที ่เกี ่ยวข้องหรือ ที ่ได้รับ

มอบหมาย 
 
(๒) กลุ่มนโยบายและแผน มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน 
การศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
(ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการ จัดสรร งบประมาณ 
(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและ ผลการ ปฏิบัติตาม

นโยบายและแผน 
(ง) ดําเนินการวิเคราะห์ และจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และ โอน สถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ที่ได้รับมอบหมาย 
 
(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ดําเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ การจัดการศึกษา 
(ค) ดําเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา สารสนเทศ และการ สื่อสาร 
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 



(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื ่นที ่เกี ่ยวข้อง หรือ ที ่ได้รับ
มอบหมาย 

 
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน 
(ข) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี 
(ค) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ 
(ง) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์ 
(จ) ให้คําปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งาน พัสดุ และงาน

บริหารสินทรัพย์ 
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื ่นที ่เกี ่ยวข้อง หรือ ที ่ได้รับ

มอบหมาย 
 
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) วางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่ง 
(ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
(ค) วิเคราะห์และจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และ การลาออกจาก

ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ง) ศึกษา วิเคราะห์ และดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การ เลื่อนเงินเดือน การ

มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(จ) จัดทําข้อมูลเกี่ยวกับบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
(ฉ) จัดทำข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจํา 
(ช) ปฏิบัติการบริการและอํานวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ การออกบัตร

ประจําตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ 
(ซ) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทําข้อมูลเพื่อดําเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์และ การ ดําเนินคดีของรัฐ 
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื ่นที ่เกี ่ยวข้อง หรือที ่ได้รับ

มอบหมาย 
 
(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) ดําเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
(ข) ดําเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
(ค) ดําเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตาม มาตรฐาน วิชาชีพและ

จรรยาบรรณ 
(ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา 
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ หรือต่างประเทศ 



(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษา 
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื ่นที่เกี ่ยวข้อง หรือ ที ่ได้รับ

มอบหมาย 
 
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตร การศึกษาระดับ

ก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ ของ ผู้เรียน 
(ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและ การ ประเมินผล

การศึกษา 
(ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน 

ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 
(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ การศึกษา ของเขต

พ้ืนที่การศึกษา 
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื ่นที ่เกี ่ยวข้อง หรือ ที ่ได้รับ

มอบหมาย 
 
(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา 
(ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัย 
(ค) ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานของ

บุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 
(ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้อง กับนโยบาย 

และมาตรฐานการศึกษา 
(จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
(ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ผู้

บําเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็ก และเยาวชน และงาน
กิจการนักเรียนอื่น (ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

(ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไข และคุ้มครอง
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

(ฌ) ดําเนินงานวิเทศสัมพันธ์ 
(ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 



(ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
(ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื ่นที ่เกี ่ยวข้อง หรือ ที ่ได้รับ

มอบหมาย 
 
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานขึ ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมีอํานาจหน้าที่ 

ดังต่อไปนี้ 
(ก) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการ ดูแล ทรัพย์สิน 
(ข) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดําเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับ

ผลผลิตหรือเป้าหมายที่กําหนด 
(ค) ดําเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง 
(ง) ดําเนินการอ่ืนเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกําหนด 
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื ่นที ่เกี ่ยวข้องหรือ ที ่ได้รับ

มอบหมาย 
 
(10) กลุ่มกฎหมายและคดี ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และมี

อำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนากรมีวินัยและรักษาวินัย 
(ข) ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
(ค) ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 
(ง) ดำเนินการเกีย่วกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 
(จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ 
(ฉ) ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
(ช) ดำเนินการเก่ียวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ 
(ซ) ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
(ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำข้อมูลและติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนางานกฎหมายและงานคดีของ

รัฐ 
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื ่นที ่เกี ่ยวข้อง หรือที ่ได้รับ

มอบหมาย 
 
 
 
 
 
 



ที่ตั้ง 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ที่ตั้ง 304/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
เว็บไซต์ : http://www.bkkp.go.th/season2 
 

ประวัติความเป็นมา 
          สำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีชื่อย่อว่า สป.กทม. 
          สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) กระทรวงศึกษาธิการ 
          เป็นหน่วยงานบริหารการศึกษาท่ีตั้งขึ้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง โครงสร้าง และระบบ

การบริหารการประถมศึกษาแห่งชาติ เมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๓ 
          ตามพระราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เล่มที่ ๙๗ ตอนที่ ๑๕๘ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๒๓v 
          ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๒๓ ตามมาตรา ๓ วรรค ๕ กำหนดให้มีสำนักงานการประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

          สป.กทม.เป็นหน่วยงานบริหารการศึกษาตั้งอยู่ในส่วนกลาง เป็นหน่วยงานที่ไม่มีสำนักงาน
การประถมศึกษาอำเภอ / กิ่งอำเภอ ดังนั้น การบริหารจากโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียนจึงขึ้นตรงต่อ สป.กทม. 

          ตามพระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารโรงเรียนประชาบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
และโรงเรียนประถมศึกษาของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๒๓ ตามมาตรา ๑๔ กำหนดให้โอนบรรดาข้าราชการพลเรือน
สามัญ ข้าราชการพลเรือนวิสามัญ ข้าราชการครู ลูกจ้างของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับโรงเรียนประถมศึกษายกเว้นโรงเรียนศึกษาพิเศษ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ไปเป็นข้าราชการ
พลเรือนสามัญ ข้าราชการครู หรือลูกจ้าง แล้วแต่กรณีของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหง่ชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

          ในมาตรา ๑๕ ได้ให้โรงเรียนประชาบาลและโรงเรียนประถมศึกษา ซึ่งโอนตาม พ.ร.บ.นี้ ใน
โรงเรียนใดอยู่ในเขตกิ่งอำเภอ อำเภอ จังหวัดใด ให้ถือว่าโรงเรียนนั้นสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา กิ่ง
อำเภอ อำเภอ หรือสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด และให้สำนักงานการประถมศึกษา จังหวัด มีอำนาจ
หน้าที่ควบคุมดูแลโรงเรียนนั้นด้วย 

          ดังนั้น ตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้โรงเรียนสังกัดกองการการประถมศึกษา จำนวน ๓๕ โรงเรียน จึง
ได้โอนมาสังกัด สป.กทม. สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 

          ข้อสังเกตุ โรงเรียนในสังกัด สป.กทม.มีเฉพาะโรงเรียนประถมศึกษาที่โอนมาจากกองการ
ประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา ซึ่งมีจำนวน ๓๗ โรงเรียน และต่อมาได้มีการจัดโรงเรียนเพ่ิมขึ้นอีก ๓ โรงเรียน 
คือ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปี พ.ศ.๒๕๒๕ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ ปี พ.ศ.๒๕๒๙ และ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ ปี พ.ศ.๒๕๓๒ ปัจจุบัน สป.กทม. มีโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น ๓๘ โรงเรียน 

          เนื่องจาก สป.กทม. เป็นหน่วยงานบริหารการศึกษาที่ตั้งขึ้นในส่วนกลาง งานส่วนหนึ่งจึงถูก
กำหนดไว้ด้วยระเบียบต่างๆ ให้เป็นสำนักงานในราชการส่วนกลางอีกด้วย 

http://www.bkkp.go.th/season2


          ตำแหน่งผู้อำนวยการการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร คนแรกที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
ผู้รักษาการในตำแหน่ง ผอ.ป.กทม. คือนายสุจำรูญ (จำรูญ) เกียรติมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนัง สังกัด
ประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา (เดิม) ซึ่งแตกต่างไปจากผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด ซึ่งได้กำหนดไว้
ในมาตรา ๒๐ แห่ง พ.ร.บ.โอนกิจการบริหารโรงเรียนประชาบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และโรงเรียน
ประถมศึกษาของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๒๓ ที่กล่าวสรุปว่าในระหว่างที่ยังไม่ได้แต่งตั้ง ผู ้อำนวยการการ
ประถมศึกษาจังหวัดให้หัวหน้าส่วนการศึกษา หรือผู้รักษาการในตำแหน่งดังกล่าว ซึ่งโอนตาม พ.ร.บ.นี้ 
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดต่อมา นายสุจำรูญ (จำรูญ) เกียรติมงคล ก็ได้ผ่าน
การประเมินจากคณะกรรมการฯ และได้รับการแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งผู ้อำนวยการการประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.๒๕๒๓ - ๒๕๒๙ 

 
          รายช่ือ ผอ.ป.กทม.เรียงลำดับ 
          ๑.นายสุจำรูญ (จำรูญ) เกียรติมงคล พ.ศ.๒๕๒๓ - พ.ศ.๒๕๒๙ 
          ๒.นายพักตร์ ศรีนิเวศน์ พ.ศ.๒๕๒๙ - พ.ศ.๒๕๓๐ 
          ๓.นายกฤช (กวี) กาญจนาภา พ.ศ.๒๕๓๐ - พ.ศ.๒๕๓๔ 
          ๔.นายแสนยา สามไชย พ.ศ.๒๕๓๔ - พ.ศ.๒๕๓๙ 
          ๕.นายอุบล เล่นวารี พ.ศ.๒๕๓๙ - พ.ศ.๒๕๔๑ 
          ๖.นายอำรวย เผือกพันธุ์ พ.ศ.๒๕๔๑ - พ.ศ.๒๕๔๖ 
 
          สป.กทม. มีโรงเรียนในสังกัด ๓๘ โรงเรียนแบ่งเป็น ๕ กลุ่ม โรงเรียนดังนี้ 
          ๑.กลุ่มทราวดี ได้แก่ โรงเรียนพญาไท โรงเรียนโฆสิตสโมสร โรงเรียนราชวินิต โรงเรียนวัด

โบสถ์ โรงเรียนวัดโสมนัส โรงเรียนอมรินทราราม โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 
          ๒.กลุ ่มอโยธยา ได้แก่ โรงเรียนบางบัวฯ โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 

โรงเรียนวัดอุทัยธาราม โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทรา
ศรัย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ 

          ๓.กลุ่มสุโขทัย ได้แก่ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก โรงเรียนมหาวีรานุ
วัตร โรงเรียนวัดชนะสงคราม โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส โรงเรียนวัดเวตะวันธรร
มาวาส โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 

          ๔.กลุ ่มกรุงธน ได้แก่ โรงเรียนประถมบางแค โรงเรี ยนวัดเจ้ามูล โรงเรียนวัดช่างเหล็ก 
โรงเรียนวัดหนัง โรงเรียนวัดนาคปรก โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง โรงเรียนวัดสังข์
กระจาย 

          ๕.กลุ่มรัตนโกสินทร์ ได้แก่ โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ โรงเรียนดาราคาม โรงเรียนบ้านหนองบอน 
โรงเรียนประถมนนทรี โรงเรียนสายน้ำทิพย์ โรงเรียนวัดด่าน โรงเรียนวัดมหาบุศย์ 

 



          ต่อมา กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการปรับเปลี่ยนระบบบริหารและการจัดการศึกษาตาม
โครงสร้างใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ ตามระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้แบ่งส่วน
ราชการ โดยกำหนดให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ตาม
มาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และมาตรา๓๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ โดยประกาศจัดตั้งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน ๑๗๕ 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

          ในกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๓ เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ 
และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓ 

          ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 
          ๑.นายพร รุจนเวช 
          ๒.นางรพีพรรณ เอกสุภาพันธุ์ 
          ๓.นายเติบ ใยเจริญ 
          แบ่งกลุ่มโรงเรียนออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ี ๑ มีโรงเรียน จำนวน ๒๒ โรงเรียน กลุ่มที่ ๒ 

มีโรงเรียน จำนวน ๒๒ โรงเรียน และกลุ่มท่ี ๓ มีโรงเรียน จำนวน ๒๑ โรงเรียน 
 
          ต่อมากระทรวงศึกษาธิการ ได้มีกฎหมาย จำนวน ๓ ฉบับ คือพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๓) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๓ 
และพระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๓) เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 
ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ ได้มีการประกาศจัดตั้งสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

          โดยกำหนดให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นที่ตั้งของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาในปัจจุบัน โดยมีรายชื่อผู้บริหารดังรายนามต่อไปนี้ 

          ๑.นายพร รุจนเวช 
          ๒.นางรพีรรณ เอกสุภาพรรณ 
          ๓.นายเติบ ใยเจริญ 
          ๔.นายสมยศ ศิริบรรณ 
          ๕.นางอรฤดี พูลศรี 
          ๖.นายสมยศ ศิริบรรณ 
          ๗นายวัลลพ สงวนนาม 
          ๘.นายปริญญา ธรเสนา 
          ๙.นายวิทยา ประวะโข 
          ๑๐.นายพิเชฐร์ วันทอง      ดำรงตำแหน่ง 28 ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน 
          แบ่งกลุ่มโรงเรียนออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้ 



          ๑.กลุ่มทราวดี มีจำนวน ๑๒ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดชนะสงคราม โรงเรียนพระตำหนัก
สวนกุหลาบ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย โรงเรียนวัดโสมนัส โรงเรียนมหาวีรานุวัตร โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม 
(วัดตึก) โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก โรงเรียนราชวินิต โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ โรงเรียนวัดเวตะวันธรรมา
วาส โรงเรียนพญาไท โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 

          ๒.กลุ่มรัตนโกสินทร์ มีจำนวน ๑๓ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ โรงเรียนประถมนนทรี
โรงเรียนวัดด่าน โรงเรียนดาราคาม โรงเรียนสายน้ำทิพย์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ โรงเรียนวัดมหาบุศย์ 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ โรงเรียนบ้านหนองบอน โรงเรียนบางบัว โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทรา
ศรัย โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 

          ๓.กลุ่มกรุงธนบุรี มีจำนวน ๑๒ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนโฆสิตสโมสร โรงเรียนวัดอมรินทรา
รามโรงเรียนประถมทวีธาภิเศก โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค โรงเรียนวัดเจ้า
มูล โรงเรียนวัดช่างเหล็ก โรงเรียนวัดหนัง โรงเรียนวัดนาคปรก โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม โรงเรียนอนุบาลวัด
นางนอง โรงเรียนวัดสังข์กระจาย 

 
โครงสร้างหน่วยงาน 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
  



บทบาทหน้าที่กลุม่พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลุ ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงาน     
เพื่อตอบสนองต่อภารกิจของหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนา มีความรู้ความสามารถ มีขวัญกำลังใจ 
นำไปสู ่การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีการพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณ ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีอำนาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 

๑.ดำเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
๒.ดำเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
๓.ดำเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐานวิชาชีพและ

จรรยาบรรณ 
๔.ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนนุ และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๕.ดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือ 

ต่างประเทศ 
๖.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๗.ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง                

หรือที่ได้รับมอบหมาย  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงาน 
  



งานฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากร 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๗๙
ผู้บังคับบัญชาทุกคนทุกระดับจึงมีหน้าที ่ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและได้มาตรฐาน ถือว่าการปฏิบัติงานและการ 

เรียนรู้เป็นเรื่องเดียวกัน จำเป็นต้องพัฒนาตลอดเวลา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีหน้าที่
ต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องด้วย ให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ
และอ่ืนๆ นำผลการพัฒนาไปใช้เป็นส่วนสำคัญในการพิจารณาดำเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อไป 
 

รายงานผลการพัฒนาบุคลากร 
ที ่ โครงการ/หลักสูตร วันที่ สถานที่จัด จำนวน หมายเหตุ 
1 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 

จิตวิทยาความมั่งคง สำหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ ๘ 

๑๕ กุมภาพันธ์ –  
๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

สถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศกองบัญชาการ
กองทัพไทย 

2 คน  

2 การศึกษาอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชน
สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 

๓ มีนาคม –  
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

สถาบันพระปกเกล้า      1 คน  

3 การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ
อบรมสัมมนาร่วมกัน “หลักสูตรการ
เป็นข้าราชการที่ดี” ของข้าราชการ
บรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 

รุ่นที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๙   
มีนาคม ๒๕๖๔  
และรุ่นที่ ๒  
ระหว่าง ๑๙ – ๒๔ 
มีนาคม ๒๕๖๔ 

โรงแรมสีดารีสอร์ท 
จังหวัดนครนายก 

7 คน  

4 การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน
การดำเนินงานของศูนย์พัฒนา
ศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ
(HCEC) สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ระบบภูมิภาค 

๑๗ – ๑๙ มีนาคม 
๒๕๖๔ 

โรงแรมบางกอก ชฎา 
กรุงเทพมหานคร 

1 คน  

5 การประชุมเชิงปฏิบัติการถอด
บทเรียนวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและ
พฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่ยึดมั่น
ความซื่อสัตย์สุจริต 

๑๙ – ๒๑ มีนาคม 
๒๕๖๔ 

โรงแรมริเวอร์ไรน์ 
เพลส จังหวัดนนทบุรี 

1 คน  

 

  



รายงานผลการพัฒนาบุคลากร 
ที ่ โครงการ/หลักสูตร วันที่ สถานที่จัด จำนวน หมายเหตุ 
6 อบรมครูสอนภาษาอังกฤษใน

ระดับชั้นประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้
ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา 
(CEFR) 

มิถุนายน สถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศกองบัญชาการ
กองทัพไทย 

215 คน  

7 ประชุมแต่งตั้งเป็นกรรมการคัดเลือก
รางวัลของคุรุสภา ใน
กรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๖๔ 

๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ สำนักงานเลขาธิการคุรุ
สภา 

     1 คน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       ผลการอบครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั ้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR)  

ที ่ ชื่อโรงเรียน 

จำนวนครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ 

การพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ 

ทั้ง
หม

ด 
(ค

น)
 

ได
้รับ

กา
ร

พัฒ
นา

ฯ 
(ค

น)
 

ร้อ
ยล

ะ 

รูปแบบการพัฒนาฯ หลักสูตร/โครงการ/กิจกรรม 

1 โรงเรียนพญาไท 12 12 100 อบรมออนไลน์ ผ่านทาง 
youtube , 
application 

-หลักสูตรการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 
-หลักสูตรการสื่อสารแบบมือ
อาชีพ 

2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 4 1 25 อบรม -หลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษ
แบบออนไลน์ (English 
Discoveries) 

3 โรงเรียนวัดมหาบุศย์ฯ 3 2 66.67 -อบรมออนไลน์ ผ่านทาง 
youtube 
-อบรม 

-หลักสูตรการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 

4 โรงเรียนดาราคาม 2 2 100 -อบรมออนไลน์ ผ่านทาง 
youtube 
-อบรม 

-หลักสูตรการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 

5 โรงเรียนวัดสังข์กระจาย 2 2 100 -อบรมออนไลน์ -หลักสูตรการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 

6 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก 1 1 100 -อบรมออนไลน์ -หลักสูตรการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 

7 โรงเรียนวัดเจ้ามูล 3 1 33.33 -อบรมออนไลน์ -หลักสูตรการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 

8 โรงเรียนพระตำหนักฯ 5 3 60 -อบรมออนไลน์ ผ่านทาง 
youtube 

-หลักสูตรการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 

9 โรงเรียนวัดหนัง 2 2 100 -อบรมออนไลน์ -หลักสูตรการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 

10 โรงเรียนราชวินิต 17 15 88.24 1. พัฒนาตนเอง ด้วย 
youtube 
2. อบรมออนไลน์ 

1. หลักสูตรการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 
2. หลักสูตรการสื่อสารแบบมือ
อาชีพ 
1. การใช้กิจกรรมในห้องเรียน
และวิธีการเลือกสื่อการสอน
ภาษาอังกฤษ 



2. หลักสูตรการสื่อสารแบบมือ
อาชีพ 
3. การเพิ่มพูนสมรรถนะการ
สอนภาษาอังกฤษของครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ 

11 โรงเรียนราชวินิตประถม
บางแค 

10 10 100 -พัฒนาตนเอง ด้วย  
online ผ่าน zoom 
-การทดสอบ
ภาษาอังกฤษ 

1. Essential Skills in English 
2. Building Grammar Skills 
and Vocabulary 
3. Introduction to Active 
Learning 
4. Phonics Activities 
5. Technology in the 
English Classroom 
6. Phonics, Colors, Shapes, 
and Numbers 
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ 
(พว.) 
-โครงการทดสอบวัดระดับ
ภาษาอังกฤษ(CEFR) 

12 โรงเรียนวัดประยุรวงฯ 3 - - - - 
13 โรงเรียนทีปังกรวิทยา ฯ 2 2 100 -อบรมออนไลน์ 

-อบรมตามหลักสูตร
ภายนอกโรงเรียน 

-หลักสูตรการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 

14 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 6 6 100 -อบรมออนไลน์ ผ่านทาง 
youtube ,application 

-โครงการภาษาอังกฤษโดยใช้
โปรแกรม ED 
-Word 2500+ Levels 

15 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย - - - - - 
16 โรงเรียนมหาวีรานุวัตร - - - - - 
17 โรงเรียนวัดเวตวันฯ - - - - - 
18 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 2 2 100 อบรมออนไลน์ -ศศภอ 262 การฟังและการ

พูดเพ่ือการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
-Effective Grammar 
Teaching Through 
Coomunicative Language 
Teaching Approach 
-How to Creat English 
Exercises for Primary and 



Secondary Students by 
Using Authentic Materials 

19 โรงเรียนวัดอมรินทราราม 11 11 100 - พัฒนาตนเอง ด้วย 
YouTube, Duolingo 
app. etc. 
- อบรมกับหน่วยงาน
ต่างๆ 
- ทดสอบวัดระดับ CEFR 
กับหน่วยงานอื่น  
- อบรมตามโครงการ 
English Discoveries 

1. หลักสูตรการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 
2. หลักสูตรการสื่อสารแบบมือ
อาชีพ 
    การใช้กิจกรรมในห้องเรียน
และวิธีการเลือกสื่อการสอน
ภาษาอังกฤษ 
1. Exploring Listening and 
Speaking 
2. Challenging Reading  
3. Game & Activities Ses1 
4. Challenging Grammar  
5. Computing Science 
Ses1 
6. Develping Phonics 
Systems&Skills  
7. Reading for 
Comprehension  
8. Integrated Reading and 
Writing  
1. ทดสอบวัดพ้ืนฐานสมรรถนะ
ด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ 
CEFR  
 
1. English Discoveries 
โซลูชั่นการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษกลักสูตร  CEFR 

20 โรงเรียนโฆสิตสโมสร 3 3 100 -อบรมออนไลน์ -หลักสูตรการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 

21 โรงเรียนพระยาประเสริฐฯ 73 7 9.5 -อบรม -การใช้กิจกรรมในห้องเรียน 
และวิธีการเลือกสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 

22 โรงเรียนประถมทวีธาฯ 3 3 100 -อบรมออนไลน์ -หลักสูตรการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 

23 โรงเรียนบางบัว 7 7 100 -อบรมออนไลน์ 
-อบรม on-site 

-Game and Activities  



-English skill for Thai 
teacher 
โครงการพัฒนาคุณภาพครู
ภาษาอังกฤษโดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

24 โรงเรียนอนุบาลวัดนาง
นอง 

11 11 100 -อบรมออนไลน์ -หลักสูตรการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 

25 โรงเรียนวัดด่าน 2 - - - - 
26 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 7 6 80 -อบรมออนไลน์ 

youtube 
-เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ 
-การสอนแบบ Active 
Learning 
-ครูภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 
21 กับการจัดการเรียนการ
สอนรูปแบบ ELS (การบูรณา
การภาษาอังกฤษกับการเรียนรู้) 
Teams for Education 
-การวิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำ
สารสนเทศผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ในระดับจังหวัด ภายใต้
โครงการ Teams for 
Education 
-การพัฒนาตามหลักสูตรการ
อบรมเครือข่าย Supervisor 
Teams ระดับจังหวัด โรงเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการ Coaching 
Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 
-การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
แบบ Active Learning สู่การ
สร้างนวัตกรรมทาง ด้วย
กระบวนการคิดขันสูงเชิงระบบ 
GPAS 5 Steps 
- “การพัฒนาสมรรถนะด้าน
การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือ
พัฒนาทักษะผู้เรียน English 



Language Teaching 
Methodology" 
-Developing English 
Teachers through 
Professional Learning 
Communities (PLC) 
-Maximizing Student 
Engagement 
-Finding success through 
online teaching - 
Connecting learning 
platforms classroom 
-Total Solution Webinar 
Aim High 
- Vocabulary Boosting 
Techniques for Teen 
Classes NVS Teaching 
Reading to Teenagers 
-Start Teaching with Shine 
On! Tips and Techniques 
to help your classes to 
shine 
-Make Reading Real! 

27 โรงเรียนประถมนนทรี 3 3 100 -พัฒนาตนเองดูจาก
กรอบ CEFR  

-การใช้กิจกรรมในห้องเรียน 
และวิธีการเลือกสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 

28 โรงเรียนบ้านหนองบอนฯ 2 2 100 -อบรมออนไลน์ -หลักสูตรการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 

29 โรงเรียนวัดนาคปรก - - - - - 
30 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ - - - - - 
31 โรงเรียนชนะสงคราม 2 1 50 -พัฒนาตนเอง ด้วย 

youtube 
-ทดสอบวัดระดับ CEFR 
-อบรมตามโครงการ
English Discoveries 

-การใช้กิจกรรมในห้องเรียน 
และวิธีการเลือกสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 
-ทดสอบวัดระดับ CEFR 
-English Discoveries 

32 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศน์ 5 4 80 -อบรมออนไลน์ 
-เข้ารับอบรมนับชั่วโมง
ตามเกณฑ์วิทยฐานะ 

-หลักสูตรการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 



33 โรงเรียนอนุบาลวัด 
ปรินายก 

4 4 100 -ทดสอบวัดระดับ CEFR 
-อบรม 

-Ministry of Education 
thailand 

34 โรงเรียนวัดโสมนัส 2 2 100 -อบรมออนไลน์ -หลักสูตรการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 

35 โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 5 5 100 -ทดสอบวัดระดับ CEFR -ทดสอบวัดระดับ CEFR 
36 โรงเรียนชัยชนะสงคราม 1 1 100 -ทดสอบวัดระดับ CEFR -ทดสอบวัดระดับ CEFR 
37 โรงเรียนอุทัยธาราม - - - - - 

 

รายงานผลจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการอบรม/พัฒนาให้มีทักษะ ความรู้ และความ
ชำนาญในการจัดการเรียนการสอน มีมาตรฐานวิชาชีพ และ/หรือสมรรถนะของครูยุคใหม่ จำแนกตาม
ประเภทของหลักสูตรการอบรม/พัฒนา 

หลักสูตรการอบรม/พัฒนา 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการอบรม/

พัฒนา  
จำนวน (คน) ร้อยละ 

1. ด้านหลักสูตร 777 56.96 
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน 1065 78.07 
3. ด้านการวัดผล ประเมินผล 838 61.43 
4. ด้านการใช้สื่อ/เทคโนโลยี 1148 84.16 
5. ด้านระบบบริหารจัดการศึกษา 581 42.59 
6. ด้านคุณธรรม จริยธรรมของผู้ประกอบ
วิชาชีพครู 

924 67.74 

7. ด้านทักษะภาษาเพ่ือการสื่อสาร 743 54.47 
8. การพัฒนาตนเองในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 992 72.72 

 

  



งานยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 

ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา เสริมสร้างขวัญกำลังใจ ปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรม 
และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ตามควรแก่กรณี 
 

รายงานผลการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
    รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 10) และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข (ปีท่ี 5) ปีการศึกษา2563 
 

    รางวัลเกียรติบัตร ประเภทครูผู้สอน 

ลำดับ โรงเรียน ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
1 ทุ่งมหาเมฆ นางสาวสุทธินันท์สาธรรมชัย  
2  บ้านหนองบอน  นางสุคนธท์ ทิพย์กลิ่นหอม  
3  พญาไท  นางลักขณา กลิ่นเฟื่อง  
4 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย  นางสาวอรอนงค์ บุตรแสน  
5 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย  นางสาวอารีย์รัตน์ ศรีคง  
6 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย   นายธนพล ตันตระกูล  
7 วัดหนัง  นางสาวอรณิชา นันทพฤทธิ์  
8 อนุบาลพิบูลเวศม์  นางสาวหฤทัย สุขสุด  
9 โฆสิตสโมสร  นางสาวรัตนภรณ์ คติมงคล  
10 โฆสิตสโมสร   นางสาววราจินต์ สุนทรายน  
11 โฆสิตสโมสร  นางอัมพร ศรีเสมอ  
12 โฆสิตสโมสร  นายสุพจน์ รักร่วม  
13 โฆสิตสโมสร  นายอนันต์ นีรนาทธารา  
14 ทีปังกรวิทยาพัฒน์  นางณัฐนันท์ เนียมศรี  
15 ทีปังกรวิทยาพัฒน์  นางรัตนา สาแหรกทอง  
16 ทีปังกรวิทยาพัฒน์  นางสาวรุ่งนภา เกษรศุกร์  
17 ทีปังกรวิทยาพัฒน์  นายมุสลิม สามะอาลี  
18 ทุ่งมหาเมฆ  นางชนกพร แพชนะ  
19 ทุ่งมหาเมฆ  นางณิชาภัทร ธัญวงศ ์  
20 ทุ่งมหาเมฆ  นางปัทมา พังเครือ  
21 ทุ่งมหาเมฆ  นางลดาวลย์เกื้อสุข  
22 ทุ่งมหาเมฆ  นางสาวกมลวัน แก้วรุ่งเรือง  
23 ทุ่งมหาเมฆ  นางสาวกัลยกร ภูตริักษ์  
24 ทุ่งมหาเมฆ  นางสาวเกษสุริยงค์ แปลงกลาง  



ลำดับ โรงเรียน ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
25 ทุ่งมหาเมฆ  นางสาวจุฑารัตน์ ปัญญาทิพย์รวดี  
26 ทุ่งมหาเมฆ   นางสาวชนิดา ฉิมนาคพันธ์  
27 ทุ่งมหาเมฆ   นางสาวชัญญา บุญเจริญ  
28 ทุ่งมหาเมฆ   นางสาวชุตริักษ์พร อมรวิรัตกิาร  
29 ทุ่งมหาเมฆ   นางสาวณัชชา พ่ึงหล้า  
30 ทุ่งมหาเมฆ   นางสาวณัฐวดีกาญจนภิรมย์  
31 ทุ่งมหาเมฆ   นางสาวธิตมิา เทศราช  
32 ทุ่งมหาเมฆ   นางสาวนิศากร จันทร์เพ็ง  
33 ทุ่งมหาเมฆ   นางสาวเบญญาดา เณรปัญหา  
34 ทุ่งมหาเมฆ   นางสาวปภัสสร ตันโห  
35 ทุ่งมหาเมฆ   นางสาวรัชนี ศรีสุวัจรีย ์  
36 ทุ่งมหาเมฆ   นางสาววรัญดา แสงชมภู  
37 ทุ่งมหาเมฆ  นางสาวศริิกัญญา สุทธาวาสราภรณ์  
38 ทุ่งมหาเมฆ   นางสาวสายรุ้ง กิมยงค์  
39 ทุ่งมหาเมฆ   นางสาวสุพัตรา เต๊ะดอเลาะ  
40 ทุ่งมหาเมฆ   นางสาวสุพัตรา แสนสงค์  
41 ทุ่งมหาเมฆ  นายชาญศลิป์ รัตนเทพี  
42 ทุ่งมหาเมฆ  นายณัฏฐ์ ไตรพุทธมาศ  
43 ทุ่งมหาเมฆ  นายณัฐวุฒิ ทรัพย์ประเดิมชัย  
44 ทุ่งมหาเมฆ  นายพงศกร ศัพทเสน  
45 ทุ่งมหาเมฆ  นายพีรพงษ์ สุพรรณหงษ์  
46 ทุ่งมหาเมฆ  นายสุริยันต์ ลอยเลื่อน  
47 ไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ   นางจารุภา หิรัญคา  
48 ไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ  นางศิริต้า อุปพงษ์  
49 ไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ  นางสาวจุฑารัตน์ ทับอุดม  
50 ไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ   นางสาวเจนจิรา มูลเหลา  
51 ไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ   นางสาวดวงดาว รัศม ี  
52 ไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ   นางสาวธนภรณ์ ทองนาโพธิ์  
53 ไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ   นางสาวธัญญพัทธ์ ธรรมประเสริฐ  
54 ไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ   นางสาวปทิตตา อ้วนล่ำ  
55 ไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ   นางสาวพรนลัท ดำนา  
56 ไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ  นางสาวพัชรา มีบุญ  
57 ไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ  นางสาวพัชรีศรีรัชวงษ์  
58 ไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ   นางสาววราศิณี บุญเพ็ง  
59 ไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ  นางหทัยรัตน์ บุญบำรุง  
60 ไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ  นางอำนวยพร แก้วศรี  
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61 ไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ  นายณัฐภัทร พันชน  
62 ไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ  นายศักดา สวนจังหรีด  
63 ไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ   นายสุชิน ปรางค์นอก  
64 ไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ  นายอภินันท์ สำเภาน้อย  
65 ไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ  ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณวีรินทร์ ชูสุวรรณ  
66 ไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ  นางสาวคชาภรณ์ บุญปัน  
67 ไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ  นางสาวอรอุมา นพรัตน์  
68 ประถมนนทรี นางสาวพนิดา โสมวงศ์  
69  บางบัว นางวิชิตา เชื้อวงศ์  
70  บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) นางสาวนัทพร ภูแล่นดี  
71  บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)  นางสาว ภารวี หริรักษ ์  
72  บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)  นางสาวจารุวรรณ สอนจิตร  
73  บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)  นางสาวภัสสรนันทน์ ทองนอก  
74  บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)  นางสิริพันธ์ ภาษีธรรม  
75  บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)  นายนพรัตน์ มั่งมี  
76  บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) นายวรทัศน์ หวังวรวุฒิสกุล  
77  บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) นางพิมพ์ชนก บุญนาน  
78  บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) นางยุพิน ศุภารพงศ์สิริ  
79  บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) นางสาวธิดารัตน์ พาโนมัย  
80  บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)  นางสาวปนิฏฐา ป้อมหิน  
81  บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)  นางสาววราพร โพธิ์สาชัย  
82  บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) นางสาวสุกัญญา โพธิ์หา  
83  บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) นายเอกพล อิสระพันธุ์  
84  บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)  นางสาวหนูกูล สีลำโกน  
85 ประถมทวีธาภิเศก นางปราณี ไคลมี  
86 ประถมทวีธาภิเศก นางวิภา มูลบรรจง  
87 ประถมทวีธาภิเศก นางสาวจิดาภา ขานเกตุ  
88 ประถมทวีธาภิเศก  นางสาวเจนจิรา ประภาสะวัต  
89 ประถมทวีธาภิเศก นางสาวฐิติกานต์ โชคอนุวัฒน์  
90 ประถมทวีธาภิเศก นางสาวธารทิพย์ บุญญาธิการ  
91 ประถมทวีธาภิเศก นางสาวพนิดา สุภานาม  
92 ประถมทวีธาภิเศก นางสาวพรพิมล จันบัว  
93 ประถมทวีธาภิเศก  นางสาวพิชญานันท์ โพธิ์สีตา  
94 ประถมทวีธาภิเศก นางสาวรัตนา สินประวัติ  
95 ประถมทวีธาภิเศก นางสาววรัญญา วงศ์สุวรรณ  
96 ประถมทวีธาภิเศก นางสาววารีรักษ์ เครือรัตน์  



ลำดับ โรงเรียน ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
97 ประถมทวีธาภิเศก นางสาววาสนา ปั้นไล้  
98 ประถมทวีธาภิเศก นางสาวสุภาพร ศรีโชค  
99 ประถมทวีธาภิเศก นางสุกฤตา ชัยวิเศษ  
100 ประถมทวีธาภิเศก  นายสำรวจ ป่ากุญชร  
101 ประถมนนทรี  นางสาวกนกวรรณ สังสุวรรณ  
102 ประถมนนทรี  นางสาวชลรัตน์ กอหาญ  
103 ประถมนนทรี  นางสาวทัศนนันท์ เกลยี้งไธสง  
104 ประถมนนทรี   นางสาวธารารัตน์ รวมศลิป์  
105 ประถมนนทรี  นางสาวเบญจมาศ ตันเที่ยง  
106 ประถมนนทรี  นางสาวภัทรพร ภูบุญทอง  
107 ประถมนนทรี  นางสาววัลลภา พลับน้อย  
108 ประถมนนทรี  นางสาวสุภาพร เจริญสุข  
109 ประถมนนทรี  นางสาวสุมณฑา วงษ์สวัสดิ์  
110 ประถมนนทรี  นางสาวอรนิชา สุดใจ  
111 ประถมนนทรี   นางสาวอัญชนา สุทธิสนธ ์  
112 ประถมนนทรี  นายวุฒินันท์ นาฎสกุล  
113 ประถมนนทรี  นายอรรครพล รัตนวัน  
114 ประถมนนทรี  นายอุทิศ หมายมั่น  
115 พญาไท นางจิรชยา จาระนัย  
116 พญาไท นางชลธิชา ศรีวะสุทธิ์  
117 พญาไท นางสาวกาญจนา เชาวลิต  
118 พญาไท นางสาวชุติมณฑน์ โสขุมา  
119 พญาไท นางสาวนพวรรณ เอ่ียมจันทร์  
120 พญาไท นางสาวรุ่งนภา ชื่นส ี  
121 พญาไท นางสาวศรีสมร เพ็ญไพบูลย์  
122 พญาไท  นางสาวศศธิร เขียวกอ  
123 พญาไท นางสาวศิริกาญจน์ สุทธิปัญโญ  
124 พญาไท นางสาวสุวรรณา แย้มอรุณ  
125 พญาไท นางสาวสุวรรณา อ่อนแก้ว  
126 พญาไท นางสาวอภิญญา สุขบัว  
127 พญาไท นางสาวอมรวรรณ เวชกามา  
128 พญาไท  นางอาภาสินี ประสพศักดิ์  
129 พญาไท นายคุณกิตต์ สุดแป้น  
130 พญาไท  นายประดิษฐ วงค์ยา  
131 พระตำหนักสวนกุหลาบ  นางสาวพรทิพย์ ฉิมวัย  
132 พระตำหนักสวนกุหลาบ   นางสาวพัชรินทร์ เบญจมพรชัย  
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133 พระตำหนักสวนกุหลาบ  นางสาววิภาวรรณ ถิตย์ประดิษฐ์  
134 พระตำหนักสวนกุหลาบ  นางสุภารัตน์ สิทธิรัตนพงศ์  
135 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)  นางชญาน์นันท์ ไชยมานันต์  
136 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)   นางนฤมล เจียรวิจิตร  
137 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)  นางประภัสสร นรวรรณ  
138 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)  นางปุณยนุช วงค์ศรี  
139 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)   นางวราลักษณ ์เต็มสิทธิ์  
140 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)  นางสาวณิชากานต์ บุญรุ่ง  
141 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)  นางสาวกนกกร ฉัตรหิรัญเลิศ  
142 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)  นางสาวกาญจนา ดอนพลก้อม  
143 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)  นางสาวชฎานุช ปุเรตัง  
144 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)  นางสาวชุตมิา จงใจงาม  
145 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)  นางสาวณปภัช สุขเกษม  
146 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)  นางสาวณัฐกานต์ ขันทะสิทธิ์  
147 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)  นางสาวดวงเดือน ศรีอินทร์  
148 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)  นางสาวดวงฤทัย วิชัยรัตน์  
149 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)  นางสาวทิวาวรรณ สังข์ภิรมย์  
150 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)  นางสาวนันท์นภัส พรกลาง  
151 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)  นางสาวน้ำทิพย์ ปิยะนิรันดร์กุล  
152 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)  นางสาวเบญจพร นาคอ้าย  
153 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)  นางสาวปรางค์ ทิพย์ม่วงอ่อน  
154 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)  นางสาวปรียา พุ่มมีจิตร  
155 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)   นางสาวพิชญาภา กัลยา  
156 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)  นางสาวพิมพ์พิชชา ฤทธิ์มนตรี  
157 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)  นางสาวภัคภร สมมิตร  
158 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)  นางสาวรัตนา ยืนยง  
159 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)  นางสาวละอองดาว แสงเพชร  
160 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)  นางสาวลัดดาวัลย์จันดาหัวดง  
161 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)  นางสาววาสนา ตงั้เศวตชัย  
162 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)  นางสาววิไล ดวงดี  
163 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)  นางสาวเวฬุรีย์ ปรางค์จันทร์  
164 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)  นางสาวสุพัตรา กุลธนาพงศ์  
165 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)  นางสาวอัจฉรา จีนบางช้าง  
166 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)  นางสุปรียา สว่างศรีสกุล  
167 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)  นายทินภัทร ฉลาดคดิ  
168 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)  นายธีระวัฒน์ ดอนอินอาจ  
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169 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)  นายพงศธร บุญชิต  
170 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)   นายพิพรรธ ไกรวัฒนพงศ์  
171 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)   นายเมย์เนาวรัตน์  
172 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)  นายสาธิต โคตรสงคราม  
173 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)  นายเส็ง บุดดา  
174 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)  ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภรณ์ โอภาสภาณุเมศ  
175 พิบูลอุปถัมภ์ นางสาวนรภัทร อินทจักร์  
176 พิบูลอุปถัมภ์ นางสาวพัชรินทร์ มาห้างหว้า  
177 พิบูลอุปถัมภ์ นางอนูร อ่อนหวาน  
178 มหาวีรานุวัตร  นางจิรนันท์ ต้นตระกูล  
179 มหาวีรานุวัตร  นางทำเนียบ เพียงตา  
180 มหาวีรานุวัตร  นางสาวจุฬาทิพย์ จงเรียน  
181 มหาวีรานุวัตร  นางสาวฐิติรัตน์ ชารีผาย  
182 มหาวีรานุวัตร  นางสาวประกายแก้ว ไทยเกื้อ  
183 มหาวีรานุวัตร  นางสาวยุวดี วัชกุล  
184 มหาวีรานุวัตร  นางสาวสโรชา ทาระธรรม  
185 มหาวีรานุวัตร  นางสาวเสาวรส ศรีอุ่นดี  
186 มหาวีรานุวัตร  นางอัญชลี ปัญจนาพงศ์ชัย  
187 มหาวีรานุวัตร  นายทวีวัช แก้วแดง  
188 มหาวีรานุวัตร   นายยุทธนา วงศ์ชาลี  
189 มหาวีรานุวัตร  นายวชิระ โฮมละคร  
190 มหาวีรานุวัตร  นายอนุชา ธานีเจตน์  
191 มหาวีรานุวัตร  ว่าที่ร้อยตรีนนทชัย จับใจสุข  
192 ราชวินิต  นางสาวรัชนีวรรณ ศิลาโล ้  
193 วัดเจ้ามูล นางตรงศรณ์ ตระกูลสม  
194 วัดเจ้ามูล นางสาวจุฑามาศ ศรีจันทร์  
195 วัดเจ้ามูล นางสาวภคมน บุตะเคียน  
196 วัดเจ้ามูล  นางสาววาริพินทุ์ สุขสิงห์  
197 วัดเจ้ามูล นายพรหมฤทธิ์ ไชยต้นเทือก  
198 วัดเจ้ามูล นายวิทยา ศรีอาราม  
199 วัดชนะสงคราม นางสาวปุณฑริกา ฤดีกิจดำรง  
200 วัดชนะสงคราม  นายต่อยศ นาคะนาท  
201 วัดชนะสงคราม   นายเทวนนท์ บัวแย้ม  
202 วัดชนะสงคราม  นายนวพันธุ์ จุฬจัมบก  
203 วัดช่างเหล็ก  นางจันทนา ดวงมาลัย  
204 วัดช่างเหล็ก  นางสาวน้องหญิง ช้างพลาย  
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205 วัดช่างเหล็ก  นางสาวนันทกัญ ชัยเวทยกุล  
206 วัดช่างเหล็ก  นางสาวมะลิวรรณ ดษิฐใจ  
207 วัดช่างเหล็ก  นางสาวสุภาณี โพธิ์ถวิล  
208 วัดช่างเหล็ก  นางสาวสุมลทิพย์ เพิ่มพูล  
209 วัดช่างเหล็ก  นายสุจินดา โพธา  
210 วัดเชตวันธรรมมาราม นางสาวพัชรี บัวหอม  
211 วัดนาคปรก  นางสาววรัสยา จันทร์งาม  
212 วัดประยุรวงศาวาส  นางชุตมิา สันตินิวัฒน์  
213 วัดประยุรวงศาวาส  นางศิริวัลย์ ปรุงศักดิ์  
214 วัดประยุรวงศาวาส  นางสาวกิตติพร แข็งขัน  
215 วัดประยุรวงศาวาส  นางสาวจิรัชญา จันทร  
216 วัดประยุรวงศาวาส  นางสาวชนิตา เกียรตขิวัญบุตร  
217 วัดประยุรวงศาวาส  นางสาวชนินันท์ คล้ายมณี  
218 วัดประยุรวงศาวาส  นางสาวฐิตมิา ไสยโสภณ  
219 วัดประยุรวงศาวาส  นางสาวปุณณฎา ศรีเมือง  
220 วัดประยุรวงศาวาส  นางสาวรจนา รัตนพิทักษ์  
221 วัดประยุรวงศาวาส   นางสาวรักขณาวัลย์ ช่วงชัยชนะ  
222 วัดประยุรวงศาวาส  นางสาววรัญญา สุขลิ้ม  
223 วัดประยุรวงศาวาส  นางสาววาสนา บุญมา  
224 วัดประยุรวงศาวาส  นางสาวโศภิณ พันธุ์ทอง  
225 วัดประยุรวงศาวาส  นางสาวอุรุชา จันทนภานันท์  
226 วัดประยุรวงศาวาส  นายชัยพล ยมจันทร์  
227 วัดประยุรวงศาวาส   นายพรชัย ปิตคิวร  
228 วัดประยุรวงศาวาส   นายภีมวิชญ์ สีแก้ว  
229 วัดประยุรวงศาวาส  นายสุทัศพันธ์ ปิ่นสุวรรณบุตร  
230 วัดพลับพลาชัย  นางสาวกิจติมา สิงห์นา  
231 วัดพลับพลาชัย  นางสาวพรรณิกา อินแปลง  
232 วัดพลับพลาชัย  นางสาวภัทรภร ทานาโชต ิ  
233 วัดพลับพลาชัย  นางสาวสุภาภรณ์ มากคง  
234 วัดพลับพลาชัย  นายธนัตถ์ ลาภศิริกุล  
235 วัดมหาบุศย์(พิทักษ์ถาวรคุณ ) นางสาวพรทิพย์ จงรักษ์  
208 วัดช่างเหล็ก  นางสาวสุมลทิพย์ เพ่ิมพูล  
209 วัดช่างเหล็ก  นายสุจินดา โพธา  
210 วัดเชตวันธรรมมาราม นางสาวพัชรี บัวหอม  
211 วัดนาคปรก  นางสาววรัสยา จันทร์งาม  
212 วัดประยุรวงศาวาส  นางชุตมิา สันตินิวัฒน์  
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236 วัดมหาบุศย์(พิทักษ์ถาวรคุณ )  นางสาวพัชรพร มอดมูล  
237 วัดมหาบุศย์(พิทักษ์ถาวรคุณ ) นางสาวภคนันท์รัตน์ สมบัติวงค์  
238 วัดมหาบุศย์(พิทักษ์ถาวรคุณ ) นางสาวสิริลักษณ์ น้ำใส  
239 วัดมหาบุศย์(พิทักษ์ถาวรคุณ ) นายประพัฒน์พงศ์ ภูวธน  
240 วัดมหาบุศย์(พิทักษ์ถาวรคุณ ) นางวาสนา เป็งวันปลูก  
241 วัดมหาบุศย์(พิทักษ์ถาวรคุณ ) นางสาวนุจร แก้วบริบัติ  
242 วัดเวตวันธรรมาวาส  นางจิราพร บุญนาน  
243 วัดเวตวันธรรมาวาส  นางวัชรา สิทธิพรม  
244 วัดเวตวันธรรมาวาส  นางสาวกนกวรรณ ดวงภมร  
245 วัดเวตวันธรรมาวาส  นางสาวกิ่งกาญจน์ เคหาบาล  
246 วัดเวตวันธรรมาวาส  นางสาวจุฑารัตน์ แสงงิ้ว  
247 วัดเวตวันธรรมาวาส  นางสาวณัฐฐา นพเก้า  
248 วัดเวตวันธรรมาวาส  นางสาวธีรพร ทิวงค์ษา  
249 วัดเวตวันธรรมาวาส  นางสาวเบญจวรรณ มาตย์คำจันทร์  
250 วัดเวตวันธรรมาวาส  นางสาวภาวิยา ขนาบแก้ว  
251 วัดเวตวันธรรมาวาส  นางสาวสุพัฒสรร ขวัญจา  
252 วัดเวตวันธรรมาวาส  นางสาวอัจฉราพร แก้วสุข  
253 วัดเวตวันธรรมาวาส  นางสาวอิชยา อินทร์จันทร์  
254 วัดเวตวันธรรมาวาส  นางสุดาชนก โคตรบัว  
255 วัดเวตวันธรรมาวาส  นายศราวุฒิ บัวพก  
256 วัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน) นางสาวศุภญา ไพแก้ว  
257 วัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน)  นางสาวไกรวัลย์ ธะนู  
258 วัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน) นางสาวบุษบา พ่วงน้อย  
259 วัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน) นางจุฑามณี ศรีประเสริฐ  
260 วัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน) นางณปภัช เณรจาที  
261 วัดโสมนัส  นางลัดดา ไผ่ศิริ  
262 วัดโสมนัส  นางสาวจตพุร เศวตวงษ์  
263 วัดโสมนัส  นางสาวจุตพิร สายมาตร์  
264 วัดโสมนัส   นางสาวฐิตมิา ดวงแก้ว  
265 วัดโสมนัส  นางสาวพิรดา ธุระเจน  
266 วัดโสมนัส  นางสาวศศิพัชฏาชนก ประครอง  
267 วัดโสมนัส  นางสาวสลิลทิพย์ สุขตัว  
268 วัดโสมนัส  นายนราพล เดชพลกรัง  
269 วัดหงส์รัตนาราม  นางกฤตพร ชินราช  
270 วัดหงส์รัตนาราม  นางสาวดาริณี สมานจิตร  
271 วัดหงส์รัตนาราม  นางสาวปณิตา วงษ์คำ  
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272 วัดหงส์รัตนาราม  นางสาวพรพระนาวัล ระยับศรี  
273 วัดหงส์รัตนาราม  นางสาวภัควลัญช์ คร้ามวงษ์  
274 วัดหงส์รัตนาราม  นางสาวศริญญา ไชยฮะนิจ  
275 วัดหงส์รัตนาราม  นางสาวสุกฤตา สอนสมฤทธิ์  
276 วัดหงส์รัตนาราม  นางสาวอัญธิฌา สุดละมัย  
277 วัดหงส์รัตนาราม  นางสุดารัตน์ พัฒนพาณิชย์  
278 วัดหงส์รัตนาราม   นายวรชัย งามขำ  
279 วัดหงส์รัตนาราม  นายสิปปกร บุนนาค  
280 วัดหงส์รัตนาราม   นางสาวจันจิรา พุทธชาติ  
281 วัดหนัง นางบุญยิ่ง พรมจารีย์  
282 วัดหนัง นางมาลี คำทา  
283 วัดหนัง  นางสาวณฐมน โกบุตร  
284 วัดหนัง นางสาวทิพวรรณ หลุ่งตี้  
285 วัดหนัง นางสาวธาดาทิพย์ รักทอง  
286 วัดหนัง นางสาวพุทธรัตน์ เขียมสันเทียะ  
287 วัดหนัง นางสาวรินทร์นภา ตลาดเงิน  
288 วัดหนัง นางสาวสารภี ชูนุกูลพงษ์  
289 วัดอมรินทราราม นางจุญจิรา จิตรวิบูลย์  
290 วัดอมรินทราราม นางพรใจ ด้วยตั้งใจ  
291 วัดอมรินทราราม นางพรพิมล เกิดโพธิ์ชา  
292 วัดอมรินทราราม นางพัชรา สะวะรัมย์  
293 วัดอมรินทราราม นางมงกุฎ รัตนสกล  
294 วัดอมรินทราราม นางวิมลมาส แตงงาม  
295 วัดอมรินทราราม นางสาธร มุ่งปัญญา  
296 วัดอมรินทราราม นางสายชล บำรุงรัมย์  
297 วัดอมรินทราราม นางสาวกัญญาวีร์ เทียนขุน  
298 วัดอมรินทราราม นางสาวกานตร์วี ไชยชมภู  
299 วัดอมรินทราราม นางสาวชัญญณัส อธิศักดิ์โสภา  
300 วัดอมรินทราราม นางสาวชินีวรรณ ทองชาติ  
301 วัดอมรินทราราม  นางสาวณิชารีย์ ศรีศุภสันต์  
302 วัดอมรินทราราม นางสาวดิษิรา ผางสง่า  
303 วัดอมรินทราราม นางสาวนงคว์รัตน์ จันทรัง  
304 วัดอมรินทราราม นางสาวปฏิญญา เกษศิริโยธิน  
305 วัดอมรินทราราม นางสาวประทุม เล็กเปีย  
306 วัดอมรินทราราม นางสาวประภัสสร ลีโสภา  
307 วัดอมรินทราราม  นางสาวปรีดาภรณ์ ครุธนรสิงห์  
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308 วัดอมรินทราราม นางสาวปัณณ์พัชนันท์ ศรีวิลาศ  
309 วัดอมรินทราราม นางสาวเปมิกา เตี่ยวขุ้ย  
310 วัดอมรินทราราม นางสาวพรนภา สาคร  
311 วัดอมรินทราราม นางสาวพันธ์รัชดา เปลือยหนองแข้  
312 วัดอมรินทราราม นางสาวพุทธชาด เกกสูงเนิน  
313 วัดอมรินทราราม นางสาวเพ็ญทิพย์ มากชูชิต  
314 วัดอมรินทราราม นางสาวภัทรียา เทิงวิเศษ  
315 วัดอมรินทราราม  นางสาวมลฤด ีแสนเดช  
316 วัดอมรินทราราม  นางสาวลลิตา นิติพันธ์  
317 วัดอมรินทราราม  นางสาวสุทิน กลิ่นอ่อน  
318 วัดอมรินทราราม นางสาวสุภานุช เบญจสุอนันต์  
319 วัดอมรินทราราม นางสาวอารียา แพนาค  
320 วัดอมรินทราราม นางอัจฉรา เอ่ียมบำรุง  
321 วัดอมรินทราราม  นายพงษ์วิทย์ แสงทองสวัสดิ์  
322 วัดอมรินทราราม  นายวีนัส จอมเกาะ  
323 วัดอุทัยธาราม นายนิพนธ์ คำฝั้น  
324 วัดอุทัยธาราม ว่าที่ร้อยตรีชัยเดช อารีศิริไพศาล  
325 เศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์  นางสาววิชชุดา แหล่งสนาม  
326 สาธิตวัดพระบรมธาตุ  นางสาวนกน้อย แจ่มศรี  
327 สายน้ำทิพย์  นางสาวฤดมีาศ งามสง่า  
328 สายน้ำทิพย์ นางทัศนีย์ น้อยนงเยาว์  
329 สายน้ำทิพย์ นางสาวชมพูนุท ศยิะพงษ์  
330 สายน้ำทิพย์ นางสาวชลธิรศน์ ทาหนองบัว  
331 สายน้ำทิพย์ นางสาวณัฐกฤตา ภูจอมนิล  
332 สายน้ำทิพย์ นางสาวณิชนันทน์ สุวรรณาภัย  
333 สายน้ำทิพย์ นางสาวทิพย์อาภา เป็งวงศ์  
334 สายน้ำทิพย์ นางสาวประภาศิริ สุขเจริญ  
335 สายน้ำทิพย์ นางสาวพิชญดา ไชยดี  
336 สายน้ำทิพย์ นางสาวภิมพ์รภัสร์ กษิตปิระดิษฐ  
337 สายน้ำทิพย์ นางสาวรัชดา บุญมหาสิทธิ์  
338 สายน้ำทิพย์ นางสาวศศธิร คำนึง  
339 สายน้ำทิพย์ นางสาวสุธีรา แดนโพธิ์  
340 สายน้ำทิพย์ นางสาวสุมารินทร์สังข์ทอง  
341 สายน้ำทิพย์ นางสาวอรทัย ห่อทอง  
342 สายน้ำทิพย์ นางอุดมลักษณ์ประสงค์ผลชัย  
343 สายน้ำทิพย์ นายบุญเจิด สำแดงเดช  



ลำดับ โรงเรียน ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
344 สายน้ำทิพย์ นายสุทิน เจริญพร  
345 สายน้ำทิพย์ นายอนุชา วงศ์ใหญ่  
346 อนุบาลพิบูลเวศม์  นางบังอร ภูพัฒนะ  
347 อนุบาลพิบูลเวศม์  นางบุศรินทร์ ผึ่งบรรหาร  
348 อนุบาลพิบูลเวศม์  นางปริศนา จตุรปา  
349 อนุบาลพิบูลเวศม์  นางพรรณี พลายคุม  
350 อนุบาลพิบูลเวศม์  นางสาวศุภากาญจน์ พลอยเจริญ  
351 อนุบาลพิบูลเวศม์  นางสาวกรนภา วัชระธำรงกุล  
352 อนุบาลพิบูลเวศม์  นางสาวกวีณา แซ่เหลือง  
353 อนุบาลพิบูลเวศม์  นางสาวกันต์ชญาณี ส่งเจริญทรัพย์  
354 อนุบาลพิบูลเวศม์  นางสาวกุลสิริ สมบูรณ์  
355 อนุบาลพิบูลเวศม์  นางสาวขัตติยา สุริยะกมล  
356 อนุบาลพิบูลเวศม์  นางสาวจิตรลดา กัปตัน  
357 อนุบาลพิบูลเวศม์  นางสาวจิตรา บุญพิมล  
358 อนุบาลพิบูลเวศม์  นางสาวจิราวรรณ กึ่งวงค์  
359 อนุบาลพิบูลเวศม์  นางสาวชฎาพร สีวอ  
360 อนุบาลพิบูลเวศม์  นางสาวชลลดา โคตโยธา  
361 อนุบาลพิบูลเวศม์  นางสาวชื่นนภา เพ่ิมพูล  
362 อนุบาลพิบูลเวศม์  นางสาวชุดารัตน์ พารา  
363 อนุบาลพิบูลเวศม์  นางสาวเดอืนเต็ม มัดตาเฮต  
364 อนุบาลพิบูลเวศม์  นางสาวทิพจุฑา สุวะพันธ์  
365 อนุบาลพิบูลเวศม์  นางสาวทิพวรรณ จันทร์จร  
366 อนุบาลพิบูลเวศม์  นางสาวธนิษฐา ชมศลิป์  
367 อนุบาลพิบูลเวศม์  นางสาวนภาวรรณ ยุบลช ู  
368 อนุบาลพิบูลเวศม์  นางสาวเบญจวรรณ ส่งเจริญทรัพย์  
369 อนุบาลพิบูลเวศม์  นางสาวปวันรัตน์ประยูรคง  
370 อนุบาลพิบูลเวศม์  นางสาวพัชรนันท์ เวียงสันเทียะ  
371 อนุบาลพิบูลเวศม์  นางสาวพัชรียา จันทะไทย  
372 อนุบาลพิบูลเวศม์  นางสาวเพ็ญพิชา ใจมั่น  
373 อนุบาลพิบูลเวศม์  นางสาวภภัสสร ดวงมณี  
374 อนุบาลพิบูลเวศม์  นางสาววโรชา เอมโคกสลุด  
375 อนุบาลพิบูลเวศม์  นางสาวศรินยา พลอาจ  
376 อนุบาลพิบูลเวศม์  นางสาวศิริประภาพรรณ์ ตุ้มวิจิตร  
377 อนุบาลพิบูลเวศม์  นางสาวสิริรัตน์ บัวแป้น  
378 อนุบาลพิบูลเวศม์  นางสาวสุชีลา ตันติเมธาว ี  
379 อนุบาลพิบูลเวศม์  นางสาวสุดารัตน์ สุวงค์  



ลำดับ โรงเรียน ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
380 อนุบาลพิบูลเวศม์  นางสาวสุธาสินี แช่มมี  
381 อนุบาลพิบูลเวศม์  นางสาวสุพัฒตา ราช่อง  
382 อนุบาลพิบูลเวศม์  นางสาวสุวรรณีบุญทัน  
383 อนุบาลพิบูลเวศม์  นางสาวเสาวลักษม์ เอี่ยมสำอางค์  
384 อนุบาลพิบูลเวศม์  นางสาวอรทัย วงษ์จันทร์แดง  
385 อนุบาลพิบูลเวศม์  นางสาวอรวรรณ พิบูลย์เวช  
386 อนุบาลพิบูลเวศม์  นางสาวอริสา ปราณีวัฒน์  
387 อนุบาลพิบูลเวศม์  นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา  
388 อนุบาลพิบูลเวศม์  นางสาวอุไรวรรณ วรญาณศรี  
389 อนุบาลพิบูลเวศม์  นางอรวรรณ กันธิยะ  
390 อนุบาลพิบูลเวศม์  นายคมสัน ไชยปัดทุม  
391 อนุบาลพิบูลเวศม์  นายธงชัย มีบุญ  
392 อนุบาลพิบูลเวศม์  นายวชิรวิทย์ เมืองอินทร์  
393 อนุบาลพิบูลเวศม์  นายวัชรพงษ์ คงคาชนะ  
394 อนุบาลพิบูลเวศม์  นายวันชัย เสือใหญ่  
395 อนุบาลพิบูลเวศม์  นายสมนึก สุยะสืบ  
396 อนุบาลพิบูลเวศม์  นายสุธรรม คูธนะวนิชพงษ์  
397 อนุบาลวัดนางนอง นางชุตมิา มามีเกตุ  
398 อนุบาลวัดนางนอง นางณฤดี อาศรูย์  
399 อนุบาลวัดนางนอง นางนวลระหงษ์ เสือเมือง  
400 อนุบาลวัดนางนอง นางวาสนา เลื่อมสุทธิ  
401 อนุบาลวัดนางนอง นางสาวกานต์พิชชา ซอสูงเนิน  
402 อนุบาลวัดนางนอง นางสาวชนนิกานต์ ลดาดก  
403 อนุบาลวัดนางนอง นางสาวชนัญชิตา จันทร์ศิริ  
404 อนุบาลวัดนางนอง นางสาวชัญญาภัค นวลกลับ  
405 อนุบาลวัดนางนอง นางสาวพนิดา ด ารงเกียรติ  
406 อนุบาลวัดนางนอง นางสาวภัทรดรา พันธุ์สีดา  
407 อนุบาลวัดนางนอง นางสาววรรธนันทน์ เดชาเลิศ  
408 อนุบาลวัดนางนอง นางสาววราภรณ์ เจนธนาสุวรรณ  
409 อนุบาลวัดนางนอง นางสาวสุปรียา สุขจันทร์  
410 อนุบาลวัดนางนอง นางสาวอารดา รัตนนภาลัย  
411 อนุบาลวัดนางนอง นายวิชาญ สักแก้ว  
412 อนุบาลสามเสน  นางเมธาวี อุดมทัศนีย์  
413 อนุบาลสามเสน  นางสสิธร หิรัญ  
414 อนุบาลสามเสน  นางสาวฉวีวรรณ ประกอบเสียง  
415 อนุบาลสามเสน  นางสาวมณฑิรา แสงสุข  



ลำดับ โรงเรียน ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
416 อนุบาลสามเสน  นางสาวศศธิร เจียงพัฒนากิจ  
417 อนุบาลสามเสน  นางสาวสรารัตน์ ฝากไธสง  
418 อนุบาลสามเสน  นางสาวสุนทรีย์ อ่วมปราณี  
419 อนุบาลสามเสน  นางสาวหทัยรัตน์ ภัทรมานิต  
420 อนุบาลสามเสน  นางสาวเจนณลี ยศไชยวิบูลย์  
421 อนุบาลสามเสน  นางสาวสุกัญญา อดิษะ  
422 อนุบาลสามเสน  นางสาวอมรรัตน์ เพชรมาศศรี  
423 วัดช่างเหล็ก นางสาวณัฐกุล ดวงแก้ว  
424 บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)  นางสาวพิมพฤดา บุญพิทักษ์  

 
 

รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา 

ลำดับ โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
1 อนุบาลวัดนางนอง นางดารณี คุณอนันต์ 

 

รางวัลเกียรติบัตร ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา 

ลำดับ โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
1 โฆสิตสโมสร นางธนาทิพย์ ศิริไพบูลย์ 
2 ทีปังกรฯ นางสุนิพา ไชยหงส์ 
3 บ้านหนองบอน นางนภาพร ศรีสุคันธพฤกษ์ 
4 ประถมนนทรี นายชาตรี นามคุณ 
5 พญาไท นางจันทนา ทองศรีงาม 
6 พระยาประเสริฐฯ นายสมบูรณ์ เสาวคนธ์ 
7 วัดเจ้ามูล นายพีราวุฏฐ์ พิมพ์รอด 
8 วัดประยุรวงศาวาส นางสุรดา ไชยสงคราม 
9 วัดหนัง นางขนบภรณ์ แก้วคงคา 

10 วัดอมรินทราราม นางภารดี ผางสง่า 
11 วัดอมรินทราราม นางสาวจุฑามาศ ธุวังควัฒน์ 
12 อนุบาลพิบูลเวศม์ นางพีรานุช ไชยพิเดช 
13 อนุบาลพิบูลเวศม์ นางสาวฉันทนา ภาสกานนท์ 

 
  



รางวัลเกียรติบัตร ประเภทโรงเรียน 

ลำดับ โรงเรียน 

1 โฆสิตสโมสร 
2 พระยาประเสริฐฯ 
3 บ้านหนองบอน 
4 วัดอมรินทราราม 
5 อนุบาลพิบูลเวศม์ 
6 อนุบาลวัดนางนอง 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม/ผลงานกลุ่มพัฒนาคร ูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

  



ภาพกิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนา
ศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ(HCEC) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระบบภูมิภาค 

 

 

 

  



 

  



    ภาพกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการอบรมสัมมนาร่วมกนั “หลักสตูรการ
เป็นข้าราชการที่ดี” ของข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยูร่ะหว่างทดลองปฏบิัติหนา้ที่ราชการ 
 

 
 
 
 

 
 
 
  



 

 

  



 


