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ประกาศมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 
ฉบับท่ี    64   /  2563 

เรื่อง รายช่ือผู้ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดิน ขั้นพื้นฐาน  
โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
 
 ตามท่ีมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ได้จัดท าโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท เพ่ือ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ประพฤติตนเป็นครูดีของแผ่นดิน มีศีลธรรม อุดมด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู 
เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะการจัดการเรียนการสอนส าหรับผู้เรียน               
ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ.2561-2580) และแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) 

ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ มีผู้บริหารและครูจากสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 
2  ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 131 คน มีรายนามดังนี้ 
  

ที ่ ค าน าหน้านาม ชื่อ นามสกุล โรงเรียน 

1 
นางสาว จารุวรรณ สิทธิชัย ไทยรัฐวิทยา 4 

2 นางสาว อมรรัตน์ อยู่ศรีสุข ไทยรัฐวิทยา 4 

3 นางสาว นารินทร์ ศรีแก้วเมือง ไทยรัฐวิทยา 4 

4 นาง แสงเทียน     พวงสุดรัก ไทยรัฐวิทยา 4 

5 นางสาว จิตรา ตู๋ปาน ไทยรัฐวิทยา 4 

6 นาง โชติมา ปิ่นทองค า ไทยรัฐวิทยา 4 

7 นางสาว วันดี แก้วสีม่วง ไทยรัฐวิทยา 4 

8 นาง ยุพิน สระทองเยาว์ ไทยรัฐวิทยา 4 
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9 นาง วรัญญา เมฆอรุณ ไทยรัฐวิทยา 4 

10 นางสาว วรรณพร ภูฆัง คลองทางหลวง 

11 นางสาว วิไลลักษณ์ วงษ์ลา คลองทางหลวง 

12 นางสาว ภันตพร มีสาวงษ์ คลองทางหลวง 

13 นางสาว 
นางสาวกวิน
ทิพย์   นุ่มอุดม บ้านเพลินวัฒนา 

14 นางสาว ปณิดา แสงเเก้ว บ้านเพลินวัฒนา 

15 นางสาว ประนิดา  รัตนแสนศรี บ้านเพลินวัฒนา 

16 นาง นิรมล แก้วศรี บ้านเพลินวัฒนา 

17 นาง ปฏิญญา งะสมัน บ้านคลองบางกระจัน 

18 นาย ธนกฤต ธรรมวณิชย์ บ้านคลองมหาสวัสดิ์ 

19 นาง วชรณัช คงวงศ์วาน บ้านดงเกตุ 

20 นางสาว ตรีสุดา สุระโส บ้านพาดหมอน 

21 นางสาว วิรินทร์ธาดา แตงค า บ้านพาดหมอน 

22 นาง ปัญจพร วิมลพันธ์ บุณยศรีสวัสดิ์ 

23 นางสาว ใบหยก แซ่ตัน พระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 

24 นาย กาญจนศักดิ์ แสงลับ พระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 

25 นางสาว ธันยาภรณ์ จินดารัตน์ พระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 

26 นาง ปนัดดา เผ่าสามมุข พระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 

27 นาง ศิรินภา ยอดยิ่งยง พระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 
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28 นางสาว มานิดา อินทรีย์มีศักดิ์ พระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 

29 นาง สุกานดา ณ พัทลุง พระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 

30 นาง ปุณญาดา แสงรัตนสิทธิ์ พระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 

31 นาง ศิวาพร ปานแก้ว พระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 

32 นาย นิติกร ปากหวาน พระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 

33 นาย ผรสุ โภคาสวัสดิ ์ พระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 

34 นาง อนงศ์ลักษณ์  มีจันทร์ พระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 

35 นางสาว 
นางสาวสัชฌุ
กาญจน์ เริงโรจน์ธนากูล พระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 

36 นางสาว สุวธิดา  ล้านสา พระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 

37 นาง อุไร รัตนจินดา พระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 

38 นางสาว สิริวรรณ อุ่นใจวิวัฒน์ วัดไทร 

39 นางสาว อุทุมพร หอมอ่อน วัดไทร 

40 นางสาว กัญญา มีสาวงศ์ วัดไทร 

41 นางสาว นิตยา เร่งรัด วัดไทร 

42 นาง อรนภา สดีวงษ ์ วัดไทร 

43 นางสาว พรพรรณ เสาร์ค าเมืองดี วัดไผ่หูช้าง 

44 นางสาว อาริญา แก้วเกิน วัดไผ่หูช้าง 

45 นางสาว ชไมพร จันทร์ชุม วัดไผ่หูช้าง 

46 นาง วนิดา สุขส าลี วัดไผ่หูช้าง 
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47 นาง กรรณิกา ลาภจิตร วัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 

48 นางสาว จุฑามาศ   จุลอมร วัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 

49 นาง จินดานุช คูเจริญไพบูลย์ วัดกลางบางแก้ว 

50 นาง สุพัตรา สะสมทรัพย์ วัดกลางบางแก้ว 

51 นาง นิภา ไชยป่ายาง วัดกลางบางแก้ว 

52 นาย สุทธิพงษ์ มะลินิล วัดกลางบางแก้ว 

53 นาย สุชาติ สุขขัง วัดกลางบางแก้ว 

54 นาย พิชิต วงศ์ชนกันท์ วัดกลางบางแก้ว 

55 นาย จุมพล ศรีบุญธรรม วัดกลางบางแก้ว 

56 นางสาว สุภาวด ี ศรีสุบาล วัดจินดาราม 

57 นาย ประพจน์ เอ่ียมจินดา วัดจินดาราม 

58 นาย จักรกฤษณ์ อมรมงคลศิริ วัดจินดาราม 

59 นางสาว เยาวดี ใจรักดี วัดจินดาราม 

60 นางสาว จ าเนียร พลอยเพชร วัดจินดาราม 

61 นาง อรุณรัตน์ สุดประเสริฐ วัดจินดาราม 

62 นางสาว วราภรณ์ อยู่สงค์ วัดจินดาราม 

63 นางสาว ชไมพร พลอยเพชร วัดจินดาราม 

64 นางสาว สายพิรุณ หนักไหล่ วัดจินดาราม 

65 นางสาว ภัทรภร ปถะคามินทร์ วัดจินดาราม 

66 นางสาว อรพรรณ กลิ่นพุฒซ้อน วัดจินดาราม 
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67 นางสาว ดวงจิตร ค าศรี วัดจินดาราม 

68 นาง สมฤทัย แก้วเขียว วัดจินดาราม 

69 นางสาว นภาวรรณ พันธุ์จินดา วัดจินดาราม 

70 นางสาว ปาลีภัสร ์ ทองขาว วัดจินดาราม 

71 นาย อนุชา ค าแก้ว วัดจินดาราม 

72 นางสาว อรชา ปฐมก าเนิด วัดจินดาราม 

73 นางสาว นิภา เขียวทับ วัดจินดาราม 

74 นางสาว สุชาดา วังวารี วัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) 

75 นางสาว ขวัญปวีณ ์ ภัคกุลศรัณย์ วัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) 

76 นาง นิภารัตน์ จันทร์มณี วัดตุ๊กตา 

77 นางสาว ภคพร อ่อนศิริ วัดตุ๊กตา 

78 นาย ธนสาร บัลลังก์ปัทมา วัดตุ๊กตา 

79 ว่าที่ร.ต.หญิง ปวีณา ชูสูงทรง วัดตุ๊กตา 

80 นาย เอกชัย รอดบ ารุง วัดตุ๊กตา 

81 นางสาว กมลชนก แจ่มจ ารัส วัดทรงคนอง 

82 นางสาว พิมพ์นารา ปทุมไพรขจร วัดทรงคนอง 

83 นางสาว หนึ่งฤทัย ลอยฟู วัดทรงคนอง 

84 นาง ลภัสกร เลิศส าราญ วัดทรงคนอง 

85 นาย กฤษฎา ดอกแก้ว วัดทรงคนอง 

86 นางสาว อัญชลี อยู่บริสุทธิ์ วัดทรงคนอง 
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87 นางสาว ชลิสา แผ่นหิน วัดทรงคนอง 

88 นาง อรวรรณ ม่วงนา วัดทรงคนอง 

89 นาย ธนากร จิระภคดิลก วัดทรงคนอง 

90 นางสาว ภัทราภรณ์ พรมบรรพ์ วัดทรงคนอง 

91 นางสาว จีริสุดา ภักดีศุภผล วัดทรงคนอง 

92 นาง ฐิติมา เขื่อนปัญญา วัดทรงคนอง 

93 นางสาว ภัทราภรณ์ พรมบรรพ์ วัดทรงคนอง 

94 นางสาว จีริสุดา ภักดีศุภผล วัดทรงคนอง 

95  วชิรวิทย ์ นิติพันธ์ วัดทรงคนอง 

96 นาง พัชรินทร์ ศรีทอง วัดทรงคนอง 

97 นางสาว ภาวิณี รวดเร็ว วัดทรงคนอง 

98 จ.ส.ต.หญิง ภัทรมณ ทรัพย์เลิศ วัดท่าพูด 

99 นางสาว บูรนาถ เฉยฉิน วัดท่าพูด 

100 นาย นพดล สมบูรณ์ วัดท่าพูด 

101 นาง สุจิตวดี องคะศาสตร์ วัดท่าพูด 

102 นางสาว ณฐมน อภิกิตติธนาเดช วัดท่าพูด 

103 นางสาว กุณฑลา เซ่งลอยเลื่อน วัดนราภิรมย์ 

104 นาง สุวรรณา จินวงษ์โป๊ วัดนราภิรมย์ 

105 นางสาว กุณฑลา เซ่งลอยเลื่อน วัดนราภิรมย์ 

106 นางสาว กุณฑลา เซ่งลอยเลื่อน วัดนราภิรมย์ 
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107 นางสาว อภิษฎา สุวรรณภาญกูร วัดนิลเพชร 

108 นาง สุดารัตน์ฺ จอมแก้ว วัดบางน้อยใน 

109 นาง นางวัชราพร วงศ์ชนกนันท์ วัดบางพระ 

110 นาง น้ าผึ้ง เลาหบุตร วัดปรีดาราม 

111 นางสาว อภิญญากรณ์ ขุนวิเศษ วัดปรีดาราม 

112 นาง ธัญรดี   บัวบาน วัดลานคา 

113 นาง พรพิมล น้อยจินดา วัดลานตากฟ้า 

114 นางสาว ประกายทิพย์ ภูมิภาค วัดลานตากฟ้า 

115 นางสาว ศิริพร สกุลมา วัดลานตากฟ้า 

116 นาง สุภาวด ี สามสุวรรณ์ วัดลานตากฟ้า 

117 นาง อภิชยาภา  รัตนาบุญญาพร วัดวังน้ าขาว 

118 นางสาว กัญญาณัฐ เต็กจินดา วัดวังน้ าขาว 

119 นาง ณิศราพร นวลกลับ วัดวังน้ าขาว 

120 นางสาว มยุรี แก้วมณี วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) 

121 นางสาว โศภิษฐา  ภักดีวัฒนไพบูลย์ วัดสว่างอารมณ์ 

122 นาย ไกรสร ออมสิน วัดสาลวัน 

123 นาง อลิสรา จันทราช วัดห้วยตะโก 

124 นางสาว รัตนพร สังข์กลมเกลี้ยง วัดห้วยตะโก 

125 นางสาว ขวัญชนก ปินะถา วัดห้วยตะโก 

126 นางสาว สุวรรณา  รอดหลัก วัดห้วยตะโก 
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127 นาง นิธา เกิดความสุข วัดห้วยตะโก 

128 นางสาว จมาพร แก้วพันเดิม วัดห้วยตะโก 

129 นาย ธนาวุฒ ิ แก้วพันเดิม วัดห้วยตะโก 

130 นางสาว นิศา อยู่พะเนียด วัดห้วยตะโก 

131 นางสาว ศิริกัญญา สุทธะมะนา วัดห้วยตะโก 

 
ประกาศ ณ วันที่   25  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.  2563 

 
พลเอก 

(เอกชัย  ศรีวิลาศ) 
ประธานกรรมการมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

 
  


