
ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตรการแขงขัน รางวัล โรงเรียน สังกัด เลขที่เกียรติบัตร Link to merged Doc - เกียรติบัตรประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน

๑ นายณัฐพงศ ปานอําพันธ นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน เขารวมประกวด ทองผาภูมิวิทยา สพป.กาญจนบุรี เขต ๓ ๒๕๐๓ ๒๕๐๓ นายณัฐพงศ ปานอําพันธ

๒ นางสาวชนานันท กุมพรม นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน เขารวมประกวด ไทรโยคมณีกาญจนวิทยา สพม.กาญจนบุรี ๒๕๐๔ ๒๕๐๔ นางสาวชนานันท กุมพรม

๓ นายเสนา เหมือนหงส นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน เขารวมประกวด ไทรโยคมณีกาญจนวิทยา สพม.กาญจนบุรี ๒๕๐๕ ๒๕๐๕ นายเสนา เหมือนหงส

๔ นางสาวรุจิรา ดวงเดช นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน เหรียญเงิน เขาดินวิทยาคาร สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ๒๕๐๖ ๒๕๐๖ นางสาวรุจิรา ดวงเดช

๕ นายธีระพล สุภาพ นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน เหรียญเงิน เขาดินวิทยาคาร สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ๒๕๐๗ ๒๕๐๗ นายธีระพล สุภาพ

๖ นางสาวอัจฉรา ยืนยง นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน เหรียญเงิน วัดหนองพังตรุ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ๒๕๐๘ ๒๕๐๘ นางสาวอัจฉรา ยืนยง

๗ นางสาวจินดาพร ทองอัม นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน เหรียญทองแดง ไทรโยคนอยวิทยา สพม.กาญจนบุรี ๒๕๐๙ ๒๕๐๙ นางสาวจินดาพร ทองอัม

๘ นางสาวชินาภา พฤฑฒิกุล นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน เหรียญทองแดง รมเกลา กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดําริ) สพม.กาญจนบุรี ๒๕๑๐ ๒๕๑๐ นางสาวชินาภา พฤฑฒิกุล

๙ นายศิลา เมฆปน นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน เหรียญเงิน รมเกลา กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดําริ) สพม.กาญจนบุรี ๒๕๑๑ ๒๕๑๑ นายศิลา เมฆปน

๑๐ นางสาวประกัสสร ชินโคตร นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน เหรียญเงิน รมเกลา กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดําริ) สพม.กาญจนบุรี ๒๕๑๒ ๒๕๑๒ นางสาวประกัสสร ชินโคตร

๑๑ นางสาวจิรวรรณ ปรีชา นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน เหรียญเงิน รมเกลา กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดําริ) สพม.กาญจนบุรี ๒๕๑๓ ๒๕๑๓ นางสาวจิรวรรณ ปรีชา

๑๒ นางสาวจิรวรรณ ปรีชา นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน เหรียญทอง รมเกลา กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดําริ) สพม.กาญจนบุรี ๒๕๑๔ ๒๕๑๔ นางสาวจิรวรรณ ปรีชา 

๑๓ นางสาวสมฤทัย พาที นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน เหรียญทอง รมเกลา กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดําริ) สพม.กาญจนบุรี ๒๕๑๕ ๒๕๑๕ นางสาวสมฤทัย พาที

๑๔ นางสาวสมฤทัย พาที นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน ชนะเลิศเหรียญทอง รมเกลา กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดําริ) สพม.กาญจนบุรี ๒๕๑๖ ๒๕๑๖ นางสาวสมฤทัย พาที

๑๕ นางสาวปยะพร เสมอเหมือน นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน เขารวมประกวด รมเกลา กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดําริ) สพม.กาญจนบุรี ๒๕๑๗ ๒๕๑๗ นางสาวปยะพร เสมอเหมือน

๑๖ นางสาวพจนาถ กลีบสัตบุตร นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน เหรียญเงิน รมเกลา กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดําริ) สพม.กาญจนบุรี ๒๕๑๘ ๒๕๑๘ นางสาวพจนาถ กลีบสัตบุตร

๑๗ นางสาวสุกัญญา ตาปน นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน เขารวมประกวด รมเกลา กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดําริ) สพม.กาญจนบุรี ๒๕๑๙ ๒๕๑๙ นางสาวสุกัญญา ตาปน

๑๘ นางสาวปารมี ศิริคะรินทร นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน เหรียญทอง รมเกลา กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดําริ) สพม.กาญจนบุรี ๒๕๒๐ ๒๕๒๐ นางสาวปารมี ศิริคะรินทร

๑๙ นางสาวยุลาวรรณ วิ่งปญญา นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน เหรียญเงิน รมเกลา กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดําริ) สพม.กาญจนบุรี ๒๕๒๑ ๒๕๒๑ นางสาวยุลาวรรณ วิ่งปญญา

๒๐ นายกิตติชัย ทองทวี นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน เหรียญทอง รมเกลา กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดําริ) สพม.กาญจนบุรี ๒๕๒๒ ๒๕๒๒ นายกิตติชัย ทองทวี

๒๑ นางสาวไปรยา แสงมาศ นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน เหรียญเงิน รมเกลา กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดําริ) สพม.กาญจนบุรี ๒๕๒๓ ๒๕๒๓ นางสาวไปรยา แสงมาศ

๒๒ นายจักรกฤษ เนตรยอง นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน เหรียญทองแดง วัดเขาสามสิบหาบ สพป.กาญจนบุรี เขต ๒ ๒๕๒๔ ๒๕๒๔ นายจักรกฤษ เนตรยอง 

๒๓ นางสาวมะลิษา สุดเพียร นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน เหรียญทองแดง วัดเขาสามสิบหาบ สพป.กาญจนบุรี เขต ๒ ๒๕๒๕ ๒๕๒๕ นางสาวมะลิษา สุดเพียร

๒๔ นางอุบลภา กาญจนบูรพา นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน เหรียญเงิน ปาไมอุทิศ ๑๕ (บานมวงเฒา) สพป.กาญจนบุรี เขต ๔ ๒๕๒๖ ๒๕๒๖ นางอุบลภา กาญจนบูรพา 

๒๕ นางสาวพัชราภรณ ธีระชวาลวงศ นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน เหรียญเงิน ปาไมอุทิศ ๑๕ (บานมวงเฒา) สพป.กาญจนบุรี เขต ๕ ๒๕๒๗ ๒๕๒๗ นางสาวพัชราภรณ ธีระชวาลวงศ

๒๖ นางสาวอังคณา อรามศรี นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน เหรียญเงิน ปาไมอุทิศ ๑๕ (บานมวงเฒา) สพป.กาญจนบุรี เขต ๖ ๒๕๒๘ ๒๕๒๘ นางสาวอังคณา อรามศรี

๒๗ นางสาวนันทิยา นันตะเคน นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน เหรียญเงิน ปาไมอุทิศ ๑๕ (บานมวงเฒา) สพป.กาญจนบุรี เขต ๗ ๒๕๒๙ ๒๕๒๙ นางสาวนันทิยา นันตะเคน

๒๘ นางสาวเปรมฤทัย ยางระหงษ นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน เหรียญทอง เทศบาล ๓ (บานบอ) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ๒๕๓๐ ๒๕๓๐ นางสาวเปรมฤทัย ยางระหงษ

๒๙ นายศริชัย จิรจีรังชัย นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน เหรียญทองแดง ทามวงราษฎรบํารุง สพม.กาญจนบุรี ๒๕๓๑ ๒๕๓๑ นายศริชัย จิรจีรังชัย

๓๐ นางสาวฐิตาพร ทัด นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ทามวงราษฎรบํารุง สพม.กาญจนบุรี ๒๕๓๒ ๒๕๓๒ นางสาวฐิตาพร ทัด

๓๑ นางสาวกมลณัชธน ชุมพระวงศ นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน เหรียญทอง อนุบาลศรีสวัสดิ์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ๒๕๓๓ ๒๕๓๓ นางสาวกมลณัชธน ชุมพระวงศ

๓๒ นางสาววัรัญญา นิติคุณธรรม นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน เหรียญทอง อนุบาลศรีสวัสดิ์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ๒๕๓๔ ๒๕๓๔ นางสาววัรัญญา นิติคุณธรรม

๓๓ นายยอดชาย จันทรสวาง นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน เหรียญเงิน บานเกริงกระเวีย สพป.กาญจนบุรี เขต ๓ ๒๕๓๕ ๒๕๓๕ นายยอดชาย จันทรสวาง

https://drive.google.com/file/d/15ptr4aFq7r-8ka-t10FPugx0Vla-zZjF/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1QhPnkdUK4CyJgu63jrhQJqt7Q5S6b7bK/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1Q5QKTeZbm2dguE5QpYnfe-JgiCNaIQlG/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1SbWQN15h4NxU0jRGwbpsC9MxKzq1GxG4/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1Egwpc4NiFiZeOxqQT4FUYFco1AEZqF3T/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1R06Vm1aw2eQTqM5ZuQirbJD1lOYDKYxb/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1lrCSfk_Rnhg08lSk760QBd-vHmR-3hBQ/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1YW5wtT4HESyLR1Z-2IqMyVyAHXqI5h8h/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1Rx39mxuB6PcrlrjKi_9pKuBnpVV3v56N/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1UBDAn8ljrJefM90Ri1ipR158ogqntjAJ/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1YMDWcqSaBdMH6K7QvRQ-yR9hbUqLSJJ2/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/137Rs0V2JfZmSSzt4ReB7L0dpIS2N1TGp/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1rJCnzOiljxAHn2FzQaBaWHt9l3MWJRzX/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1R5765XPi8GqyzpqnAJz6xE2r0VC6-PMU/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1xqPi1pU9tmdZ5bL6hOTlDbcvnLQ3AqRh/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1j9lXK3cIyCaUmv3pK0il2GijBhRuPM1u/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/18Jd0TqP9onS8xTdQ_wBlHGteqB6sfD1E/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/19NkaFL0Car84d-qBjSlon3C2pZWmQtlA/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1pWYcRBz6ZlBR_Y74wztcrvm4LzbBR8FN/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1HqQT8wbtuNHjvmBUPD56bhyjzaIzPbdz/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1OvbZWuMJkNlyi755ika_JGZYUc1SYhPr/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1178VSIGqd1LR9nQzz2_0eQgahiHvvYkn/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1hTnEq7x7K8JjgrgK4qCbmtYr2782JjJ-/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/17AGYXS9c1VVYVebophBAImgj232EzvTY/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1rbcK9WOopNOckCAFLU4HB9wNW8dHUgQk/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/13IzEYt9cDTVKAUr3khVlkWmA9wegAfPK/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1gBl2mggsUa3f2sKqmb0iPNftl95_ojHO/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1QkPdwfl_LJcN6i3Un3gY1tKWx70aKueo/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1_gnui11ip5HybykOD9CcKEdvS5wNSxLt/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1blfQWw5kn6nlQX8ASkJZUNX6vVkS1Cig/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1eDs_9jyBVBAUM1zVCwM3l5AIGJ9wRvpR/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/11KviO_4itbExxO5a4mLoLiM8aJuqxv28/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1gCJWn0pryzRIl6iMf_Yx-EE3o4-SRl0e/view?usp=drivesdk


๓๔ นางสาวกรรณิการ ใจกลา นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน เหรียญเงิน บานสามยอด สพป.กาญจนบุรี เขต ๔ ๒๕๓๖ ๒๕๓๖ นางสาวกรรณิการ ใจกลา

๓๕ นางสาวสุขญาดา แสงเงิน นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน เหรียญทอง บานสามยอด สพป.กาญจนบุรี เขต ๔ ๒๕๓๗ ๒๕๓๗ นางสาวสุขญาดา แสงเงิน

๓๖ นางสาวกรรณิการ ใจกลา นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน เหรียญทอง บานสามยอด สพป.กาญจนบุรี เขต ๔ ๒๕๓๘ ๒๕๓๘ นางสาวกรรณิการ ใจกลา 

๓๗ นายปยะณัฐ เอ็นดู นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน เหรียญทอง บานสามยอด สพป.กาญจนบุรี เขต ๔ ๒๕๓๙ ๒๕๓๙ นายปยะณัฐ เอ็นดู

๓๘ นางสาวมณีรัตน จิตนิยม นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน เหรียญทอง บานสามยอด สพป.กาญจนบุรี เขต ๔ ๒๕๔๐ ๒๕๔๐ นางสาวมณีรัตน จิตนิยม 

๓๙ นางสาวนภวรรณ มุงเสรี นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน เหรียญทอง บานสามยอด สพป.กาญจนบุรี เขต ๔ ๒๕๔๑ ๒๕๔๑ นางสาวนภวรรณ มุงเสรี 

๔๐ นางสาวกัลยา พงษสุระ นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน เหรียญทอง บานสามยอด สพป.กาญจนบุรี เขต ๔ ๒๕๔๒ ๒๕๔๒ นางสาวกัลยา พงษสุระ

๔๑ นางสาวญาณิน ไทรแกว นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน เหรียญเงิน บานนามกุย สพป.กาญจนบุรี เขต ๓ ๒๕๔๓ ๒๕๔๓ นางสาวญาณิน ไทรแกว

๔๒ นายมนัส วรรณะ นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน เหรียญเงิน บานนามกุย สพป.กาญจนบุรี เขต ๓ ๒๕๔๔ ๒๕๔๔ นายมนัส วรรณะ

๔๓ นางสาวอภิรนันท เอี่ยมนอย นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน เหรียญทอง บานนามกุย สพป.กาญจนบุรี เขต ๓ ๒๕๔๕ ๒๕๔๕ นางสาวอภิรนันท เอี่ยมนอย

๔๔ นางสาวขวัญนภา วงษอัยรา นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน เหรียญเงิน บานนามกุย สพป.กาญจนบุรี เขต ๓ ๒๕๔๖ ๒๕๔๖ นางสาวขวัญนภา วงษอัยรา

๔๕ นางสาวสมิตา เมืองเกษม นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน เหรียญทอง บานนามกุย สพป.กาญจนบุรี เขต ๓ ๒๕๔๗ ๒๕๔๗ นางสาวสมิตา เมืองเกษม

๔๖ นางสาวนันทนา พลีเพื่อชาติ นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน เหรียญเงิน บานนามกุย สพป.กาญจนบุรี เขต ๓ ๒๕๔๘ ๒๕๔๘ นางสาวนันทนา พลีเพื่อชาติ

๔๗ นางสาวพรวิภาวี ศรีนิล นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน เหรียญเงิน บานนามกุย สพป.กาญจนบุรี เขต ๓ ๒๕๔๙ ๒๕๔๙ นางสาวพรวิภาวี ศรีนิล

๔๘ นางสาวนิภาวรรณ มีสุข นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน เหรียญเงิน บานนามกุย สพป.กาญจนบุรี เขต ๓ ๒๕๕๐ ๒๕๕๐ นางสาวนิภาวรรณ มีสุข

๔๙ นางสาวรัตนาภรณ ขําอวยชัย นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน เหรียญเงิน บานนามกุย สพป.กาญจนบุรี เขต ๓ ๒๕๕๑ ๒๕๕๑ นางสาวรัตนาภรณ ขําอวยชัย

๕๐ นางสาวนิออน ชัยวิชญมงคล นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน เหรียญเงิน บานนามกุย สพป.กาญจนบุรี เขต ๓ ๒๕๕๒ ๒๕๕๒ นางสาวนิออน ชัยวิชญมงคล

๕๑ นางสาวนริศษา อินตะนา นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน เหรียญเงิน บานนามกุย สพป.กาญจนบุรี เขต ๓ ๒๕๕๓ ๒๕๕๓ นางสาวนริศษา อินตะนา

๕๒ นางสาวอัญชลา แชตัน นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน เหรียญทอง บานนามกุย สพป.กาญจนบุรี เขต ๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๔ นางสาวอัญชลา แชตัน

๕๓ นางสาวนภวรรณ มุงเสรี นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน เหรียญทอง บานสามยอด สพป.กาญจนบุรี เขต ๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๕ นางสาวนภวรรณ มุงเสรี

๕๔ นางจีราภรณ ปานเรือง นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน เหรียญเงิน วัดหนองพังตรุ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ๒๕๕๖ ๒๕๕๖ นางจีราภรณ ปานเรือง

๕๕ นางแสงเดือน ไทยถานันดร นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน เหรียญเงิน วัดหนองพังตรุ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ๒๕๕๗ ๒๕๕๗ นางแสงเดือน ไทยถานันดร 

๕๖ นายศราวุฒิ ไทยถานันดร นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน เหรียญเงิน วัดหนองพังตรุ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ๒๕๕๘ ๒๕๕๘ นายศราวุฒิ ไทยถานันดร

๕๗ นายพีรวิชญ ปนดํา นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน เหรียญทองแดง บานหนองสองหอง สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ๒๕๕๙ ๒๕๕๙ นายพีรวิชญ ปนดํา

๕๘ นางสาวชูติรัตน ประดิษฐเวคิน นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน เหรียญทองแดง จํารูญเนติศาสตร (ควบรวมกับโรงเรียนบานหนองสองหอง) สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ๒๕๖๐ ๒๕๖๐ นางสาวชูติรัตน ประดิษฐเวคิน

๕๙ นางสาวกัญญารัตน ชอยเครือ นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน เหรียญทองแดง บานหนองสองหอง สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ๒๕๖๑ ๒๕๖๑ นางสาวกัญญารัตน ชอยเครือ

๖๐ นางสาวชนิกานต จันทรเปรียง นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน เหรียญทองแดง บานหนองสองหอง สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๒ นางสาวชนิกานต จันทรเปรียง

๖๑ นางสาวนัฐฐา ขําพระบุตร นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน เหรียญเงิน วัดใหมดงสัก สพป.กาญจนบุรี เขต ๓ ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ นางสาวนัฐฐา ขําพระบุตร

๖๒ นางสาวสุดกมล กาญจนรัตนพันธ นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน เหรียญทอง วัดใหมดงสัก สพป.กาญจนบุรี เขต ๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ นางสาวสุดกมล กาญจนรัตนพันธ

๖๓ นางสุกัลยา สกุลพานิชชัย นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน เหรียญทอง พนมทวนพิทยาคม(สวางเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ) สพม.กาญจนบุรี ๒๕๖๕ ๒๕๖๕ นางสุกัลยา สกุลพานิชชัย 

๖๔ นางบุญศรี คงนะ นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน เหรียญทอง พนมทวนพิทยาคม(สวางเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ) สพม.กาญจนบุรี ๒๕๖๖ ๒๕๖๖ นางบุญศรี คงนะ 

๖๕ นายมาโนช คงนะ นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน เหรียญทอง พนมทวนพิทยาคม(สวางเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ) สพม.กาญจนบุรี ๒๕๖๗ ๒๕๖๗ นายมาโนช คงนะ

๖๖ นายนจรส ศิริขรรแสง นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน เหรียญทอง วัดปรังกาสี สพป.กาญจนบุรี เขต ๓ ๒๕๖๘ ๒๕๖๘ นายนจรส ศิริขรรแสง

๖๗ นางสาวสิรินรัตน นอยเจริญ นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน เหรียญเงิน ราษฎรบํารุงธรรม สพป.กาญจนบุรี เขต ๔ ๒๕๖๙ ๒๕๖๙ นางสาวสิรินรัตน นอยเจริญ

https://drive.google.com/file/d/1Sb8YOrv9ocHEILAc4jK5Az-Rao6_8QII/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1TDzseMuBljkMp7rNZc_zQ_R62RntHOWx/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1VwVl2GRgXzWzC8WUxvJ29Pa10-hCOGxU/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1IiwO5AcaARwIycSOR_xe9XYqtspy-IZ-/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/17cNlnlX6KZJhW-afn9EvWyPoQ52JFrP7/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1JiTgdOkYIR3cXvMLv3SgHPrxWHsN2-cJ/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1dPYlYa_SXRCFWYqiqcW0aEPtfmwdYJlV/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1_R2jaOOq0DKz-Oq-KPGeUDBYbh2UoUlo/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1KIGl7O3KaT8-_O7IZ330V0jDV5s9NRL2/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1EIi8N7io87pcgjiohdNQftN_viPqLe2M/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1CX9I-4Q7k5GuZQXduo1d5ak1gsqmW_Ie/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1IfcJRKPYBZApl_rk-iAU9R5j6I_f0RnG/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/16m7iB_QnEADWFyxtJ_NTKlOQNTdBQu4V/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1QlgQMKgOwYPCuso920niwEE8xaWbJ3Yl/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1bNPgh-FWK7m_b03B60YATt6QWUgxxtXb/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1a79aX_3zUNnsl48J6YtY444WAaW3QSoP/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1KUw75PxUlQYih1TGtXocllNejdvh1UWt/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1BhFmNhYTqd1XiyTn5zsP7TwoTYY88oz-/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1ZFffgLfEJ6dT18_3yscZljOU--hVaxdf/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1xsS-VI_DXUyKuBCtTUDSH9UlqMfJSAWz/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1Vh0suhjmcmx8nNGYK1Bc8eGRKIjst85p/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1aitDhdnghV4HYm8JYwxFEZoHSSWWYEiS/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1JlyRRHSBhpCPykUUbQQqWSe3JeK2Bjkg/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1rFzZ2PuOon8s9QiJVrwtqP2h7JfAERcd/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/17fPnt7XxEZNg4DTceHXhzNY7LbmFUDNf/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1cgQL1adEcauv2KF_5TVOBJyt9xlxPnVS/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1T8nzWY2upq4MMRQTIFGAm-E__rv57Ewg/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1jKD3kxxAuCtTxhEBcOVfakQTE6ofQdZm/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1SCmRIB2QDDoi7ddQsrvcUn8lEbdwBT9m/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1VnRU-xifRpI_soeiSa0yDsx2SYydWq1r/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1VnRU-xifRpI_soeiSa0yDsx2SYydWq1r/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1jwJcWOCNA7dBC3eEtLcIOPh_gsJOTnzi/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1HUw90l00sP2oEN8ec9U_DJGe8qBj6-25/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1UIPX-OlHp2g56qX_2oOgTIJCu5pErMQO/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1JSwBIqBGXJiZUkpgr_ocgwsJFpFMZ-bl/view?usp=drivesdk


๖๘ นางสาวจิระประภา คําภาเกะ นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน เหรียญทองแดง ราษฎรบํารุงธรรม สพป.กาญจนบุรี เขต ๔ ๒๕๗๐ ๒๕๗๐ นางสาวจิระประภา คําภาเกะ

๖๙ นางเมธาวดี จับจุ นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน เหรียญทองแดง พังตรุราษฎรรังสรรค สพม.กาญจนบุรี ๒๕๗๑ ๒๕๗๑ นางเมธาวดี จับจุ

๗๐ นางสาวอังศุมาลิน บุญทอง นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน เหรียญทอง อนุบาลสังขละบุรี (บานวังกะ) สพป.กาญจนบุรี เขต ๓ ๒๕๗๒ ๒๕๗๒ นางสาวอังศุมาลิน บุญทอง

๗๑ นางสาวปพิชญา จีนอิ่ม นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน เหรียญเงิน วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี สพม.กาญจนบุรี ๒๕๗๓ ๒๕๗๓ นางสาวปพิชญา จีนอิ่ม

๗๒ นายวรวิทย ฤทธิ์เดช นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน เหรียญเงิน วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี สพม.กาญจนบุรี ๒๕๗๔ ๒๕๗๔ นายวรวิทย ฤทธิ์เดช

๗๓ นางสาววารินทร วันทอง นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน เหรียญเงิน วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี สพม.กาญจนบุรี ๒๕๗๕ ๒๕๗๕ นางสาววารินทร วันทอง

๗๔ นายธนวัฒน ภูมิพวัฒนโชติ นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ทองผาภูมิวิทยา สพม.กาญจนบุรี ๒๕๗๖ ๒๕๗๖ นายธนวัฒน ภูมิพวัฒนโชติ

๗๕ นายชัยธวัช หงษสุคารว นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน เหรียญทอง ทองผาภูมิวิทยา สพม.กาญจนบุรี ๒๕๗๗ ๒๕๗๗ นายชัยธวัช หงษสุคารว

๗๖ นางวิเรืองรัตน แกวกอง นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน เหรียญทอง ทองผาภูมิวิทยา สพม.กาญจนบุรี ๒๕๗๘ ๒๕๗๘ นางวิเรืองรัตน แกวกอง

๗๗ นางสาวณธรา วงศสุนทร นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน เหรียญเงิน องคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บานเกาวิทยา) องคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี ๒๕๗๙ ๒๕๗๙ นางสาวณธรา วงศสุนทร

๗๘ นางสาวฉัตรฐิกา บุญทา นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน เหรียญทองแดง บานหนองสองหอง สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ๒๕๘๐ ๒๕๘๐ นางสาวฉัตรฐิกา บุญทา

๗๙ นางสาวอรทัย วณิซซากรกูล นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน เหรียญทอง เทศบาลทองผาภูมิ เทศบาลตําบลทองผาภูมิ ๒๕๘๑ ๒๕๘๑ นางสาวอรทัย วณิซซากรกูล

๘๐ นางสาวภัณฑิรา สุขสมทิพย นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดีเดน เหรียญทอง เทศบาลทองผาภูมิ เทศบาลตําบลทองผาภูมิ ๒๕๘๒ ๒๕๘๒ นางสาวภัณฑิรา สุขสมทิพย

https://drive.google.com/file/d/1dETokvxuIXWgzxn5ChOBGfuIv7Fk0C-B/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1rglYpoZKccK4EfQpHQW3yhtK-tNnr3RF/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1q75qCMDQnbyOqbMfaxEuxWaj3P3CUKss/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1VAN7jSp0VQCSlMNBiOp2Ng_2fzOJWhf5/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1kWSWWd4Dh1ASnM3jw5h6tCW4xbLEMa_O/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1RaSQ86E5N8nhVclgeF-XO1uBbBaurAJA/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1XXb0o-bkCE_nvfKduu4urjHPJlytu_qK/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1XzpakC7dhJz56eADxdZyAajsiBB6YItI/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/14fx0Bi3MxUwV71xor7yX3R-rK6PJ4Lwg/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/17sSKqAgFiThrDnEdbNc--oTXboeWNu6f/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1xpJ_gVJskTtrdhUL-X5Tlt0OY-h8DBdD/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1bCf5LGVfA6Shx_kheEDfoOFTa80gUW1T/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1D5scxbelqB3lIU4PqD37HaZTJxoUZhwO/view?usp=drivesdk

