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๑ นายโอภาส ตนทอง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ๒๔๓๖ ๒๔๓๖ นายโอภาส ตนทอง

๒ นางสาวอรวรรณ คํามาก รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ๒๔๓๗ ๒๔๓๗ นางสาวอรวรรณ คํามาก

๓ นางสาวศศิพิมพ แพทยวงษ ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล ๒๔๓๘ ๒๔๓๘ นางสาวศศิพิมพ แพทยวงษ

๔ นางปาณิสรา ลัดดากูล ศึกษานิเทศกชํานาญการ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ๒๔๓๙ ๒๔๓๙ นางปาณิสรา ลัดดากูล

๕ นางนิลวรรณ ทองเทียนชัย ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ๒๔๔๐ ๒๔๔๐ นางนิลวรรณ ทองเทียนชัย

๖ นางสาวฐิตาภรณ บุญฤทธิ์ ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ๒๔๔๑ ๒๔๔๑ นางสาวฐิตาภรณ บุญฤทธิ์

๗ นางสาวจิรภา ศรีนวล ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ๒๔๔๒ ๒๔๔๒ นางสาวจิรภา ศรีนวล

๘ นางสาวจริมจิต สรอยสมุทร ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ๒๔๔๓ ๒๔๔๓ นางสาวจริมจิต สรอยสมุทร

๙ นายกุลวุฒิ ดอกเข็ม ศึกษานิเทศกชํานาญการ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ๒๔๔๔ ๒๔๔๔ นายกุลวุฒิ ดอกเข็ม

๑๐ นางศิริรัศมิ์ ประกอบทรัพย ศึกษานิเทศกชํานาญการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ๒๔๔๕ ๒๔๔๕ นางศิริรัศมิ์ ประกอบทรัพย

๑๑ นายชยพล เพชรพิมล ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพม.กาญจนบุรี ๒๔๔๖ ๒๔๔๖ นายชยพล เพชรพิมล

๑๒ นายนิวัตน โชติสวัสดิ์ ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ ศธจ.กาญจนบุรี ๒๔๔๗ ๒๔๔๗ นายนิวัตน โชติสวัสดิ์

๑๓ นายชัยวัตร ทองบอ ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ ศธจ.กาญจนบุรี ๒๔๔๘ ๒๔๔๘ นายชัยวัตร ทองบอ

๑๔ นางทัศนวรรณ ศักดิ์กาญจนเดช ศึกษานิเทศกชํานาญการ ศธจ.กาญจนบุรี ๒๔๔๙ ๒๔๔๙ นางทัศนวรรณ ศักดิ์กาญจนเดช

๑๕ นางพิชญาภัค อารีรอบ ศึกษานิเทศกชํานาญการ ศธจ.กาญจนบุรี ๒๔๕๐ ๒๔๕๐ นางพิชญาภัค อารีรอบ

๑๖ นางวราภรณ เนาวราช ศึกษานิเทศกชํานาญการ ศธจ.กาญจนบุรี ๒๔๕๑ ๒๔๕๑ นางวราภรณ เนาวราช

๑๗ นางเมตตา สุกใส ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ ศธจ.กาญจนบุรี ๒๔๕๒ ๒๔๕๒ นางเมตตา สุกใส

๑๘ นางสาวถวิล หวังกุม ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ ศธจ.กาญจนบุรี ๒๔๕๓ ๒๔๕๓ นางสาวถวิล หวังกุม

๑๙ นางพิชาภัค อยูสุข นักจัดการงานทั่วไป ศธจ.กาญจนบุรี ๒๔๕๔ ๒๔๕๔ นางพิชาภัค อยูสุข

20 นางสาวปยนาถ สืบเนียม ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล ศธจ.กาญจนบุรี ๒๔๖๔ ๒๔๖๔ นางสาวปยนาถ สืบเนียม

21 นางสาวศรัณยยมล จินจารักษ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ศธจ.กาญจนบุรี ๒๔๖๕ ๒๔๖๕ นางสาวศรัณยยมล จินจารักษ

https://drive.google.com/file/d/1pKEc-zUXecb5K4OlNLKqT2GYRiZIuj4h/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1WNy1NrkXzoVUNqzbSffBA9ZR3mURWqxa/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1WWTgchUrq2xwLZQY-bu-zFA5IUFVi3s1/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1fUGHCu53AVKRWkaOiGlxjFscTBapycLZ/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1yhmy1ySIhARvGy1NQ08JHxcKnxuKFeuW/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1_iyBlQW6Dbghse_SN3Ej59c8zWC6XLCa/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/11_Ixwgrv7ImnA70M0WrUvWAwemxTMf9S/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1F8-Efzm4Bi2UqHt9dSGsnDmPNygteKgA/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1GFWsJSJTmPGMouUex0pv7GwiS_2wOhFe/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1ylWuftSKOx2K2li6h1vlOvrFiWqMAhe7/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1mDG4fwocxPezU3S6v2ru8Juul6pjpChl/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1IBfcGiwOM6XVkJMWpUnGtzbbVasWaQ2r/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1g7FRoNhZQT9co-BcXJfh-_j5Q_xwWN8_/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/12eWIkQiwoQrypApgTfEQEPAn1dcB9eou/view?usp=drivesdk
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https://drive.google.com/file/d/1bPUXHeFsm0XBZmzaIdpXp2q0XL50f0jf/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/18TlInPdOmlNHcJkkmoVZzwpsbIT1lVtL/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1UVlzOkFdpvj9HQ04E3tXZAX1n3VGsjji/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1LpeavUz5T_yR1fFYdPE52tz2e7FJKr-P/view?usp=drivesdk
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22 นางสาวกรรณิกา กาณศาสตร นักวิชาการศึกษาชํานาญการ ศธจ.กาญจนบุรี ๒๔๖๖ ๒๔๖๖ นางสาวกรรณิกา กาณศาสตร

23 นางนันทญาพร สุชาสันติ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ศธจ.กาญจนบุรี ๒๔๖๗ ๒๔๖๗ นางนันทญาพร สุชาสันติ

24 นางสาวสาวิณี สุริยาวงษ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ศธจ.กาญจนบุรี ๒๔๖๘ ๒๔๖๘ นางสาวสาวิณี สุริยาวงษ

25 นางทัศนวรรณ ศักดิ์กาญจนเดช ศึกษานิเทศกชํานาญการ ศธจ.กาญจนบุรี ๒๔๖๙ ๒๔๖๙ นางทัศนวรรณ ศักดิ์กาญจนเดช

26 นางสาวศรัณยรัช เดชอุม ผูอํานวยการกลุมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ศธจ.กาญจนบุรี๒๔๗๐ ๒๔๗๐ นางสาวศรัณยรัช เดชอุม

27 นางวสุรัตน วีระสุนทร เจาหนาที่คุรุสภาจังหวัดกาญจนบุรี ศธจ.กาญจนบุรี ๒๔๗๑ ๒๔๗๑ นางวสุรัตน วีระสุนทร

28 นางทัดดาว พูลพิพัฒน เจาหนาที่คุรุสภาจังหวัดกาญจนบุรี ศธจ.กาญจนบุรี ๒๔๗๒ ๒๔๗๒ นางทัดดาว พูลพิพัฒน

29 นางสาวดาราณี แตงแดงเพชร นักทรัพยากรบุคคล ศธจ.กาญจนบุรี ๒๔๗๓ ๒๔๗๓ นางสาวดาราณี แตงแดงเพชร

30 นางสาววราภรณ ยานงูเหลือม เจาหนาที่คุรุสภาจังหวัดกาญจนบุรี ศธจ.กาญจนบุรี ๒๔๗๔ ๒๔๗๔ นางสาววราภรณ ยานงูเหลือม

31 นางสาวจงกล สงวนศักดิ์ นักวิชาการศึกษา ศธจ.กาญจนบุรี ๒๔๗๕ ๒๔๗๕ นางสาวจงกล สงวนศักดิ์

32 นางสาวธนาภรณ เงินเหรียญ เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ศธจ.กาญจนบุรี ๒๔๗๖ ๒๔๗๖ นางสาวธนาภรณ เงินเหรียญ

33 นางอังคณา วิสุทธากร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ศธจ.กาญจนบุรี ๒๔๗๗ ๒๔๗๗ นางอังคณา วิสุทธากร

34 วาที่รอยตรีหญิงปทุมวดี สุขสมโภชน พนักงานราชการ ศธจ.กาญจนบุรี ๒๔๗๘ ๒๔๗๘ วาที่รอยตรีหญิงปทุมวดี สุขสมโภชน

35 นางอรศิมา ศรีสําราญ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ ศธจ.กาญจนบุรี ๒๔๗๙ ๒๔๗๙ นางอรศิมา ศรีสําราญ

36 นางพิชาภัค อยูสุข นักจัดการงานทั่วไป ศธจ.กาญจนบุรี ๒๔๘๐ ๒๔๘๐ นางพิชาภัค อยูสุข

37 นางสาวภณิตา สืบอาสา นักประชาสัมพันธชํานาญการ ศธจ.กาญจนบุรี ๒๔๘๑ ๒๔๘๑ นางสาวภณิตา สืบอาสา

38 นางสาวชญาภา ปริปุณณะ ครูโรงเรียนวัดทุงลาดหญา “ลาดหญาวิทยา” สพป.กาญจนบุรี เขต 1๒๔๘๒ ๒๔๘๒ นางสาวชญาภา ปริปุณณะ

39 นางสาวภสมน แกวพลอย ครูโรงเรียนลุมโปงเสี้ยว สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ๒๔๘๓ ๒๔๘๓ นางสาวภสมน แกวพลอย

40 นางสาวฉัตรกุล ตรงคมาลี เจาหนาที่คุรุสภาจังหวัดกาญจนบุรี ศธจ.กาญจนบุรี ๒๔๘๔ ๒๔๘๔ นางสาวฉัตรกุล ตรงคมาลี

41 นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ รองผูอํานวยการโรงเรียนทามะกาวิทยาคม สพม.กาญจนบุรี ๒๔๘๕ ๒๔๘๕ นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ

42 นางศิวพร คลายเจก ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห สพม.กาญจนบุรี ๒๔๘๖ ๒๔๘๖ นางศิวพร คลายเจก

43 นางสาวนัสชนก เศรษฐศักดาศิริ ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ๒๔๘๗ ๒๔๘๗ นางสาวนัสชนก เศรษฐศักดาศิริ

https://drive.google.com/file/d/1FRuqYJhA_xp1fM186VZD2cgUuW0UprKH/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1sJ93-d1D88mbxc4I1eMg3zc4SHCs9sPQ/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1-USK-y6NFA3FBro5oVKGyogkFkz40IK3/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1gDE_KgO4VCi_7oL7nPj8tiZ7lGA5BUWK/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1jSVpc2nbkWwAqtj8yluA09uN3QA9nI_s/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1sYFlrNOEyP62NY-mW6vYbqRsmOluBAd5/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1IqDxPLRpxop_8eGw2EMYJzkPsj-LfTXa/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1cpiGTk67cMk-zBEhMQAlTQHgn1ApRyrm/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1-JQP-n0ZmZ43dNb8haTR4Y-Lr1F5H9N2/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1qEg5EMjOXSaHCl32yV2u3ZPz9iKEXeBj/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1CI2AEAYy5E-E6467cmckKL2PoAlIkhnF/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1saJPBKO-s6dTXG542ujadYZ8fVtHy6de/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1EwX9g_IftQBt619z5fKO07R_6A2oK_FJ/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1HQbj3epNW6WYEOyGmkCfTfRBvU0nOAb9/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1WWUxQHCfCgxXE-a1cs7RXLKYx67uc-9N/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1uyM6uWB7e_irTJyEwKrD6BSHlHwu0c8S/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1xx00XDN0SAdBukfTfKrfKpl9NouMh1mD/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1tQxU720fzRQ6jJF7992CCc_1vVu-gs4Q/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1XcACTVu_0TGsACE5P_AIM0wCWOViYIf1/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1NgT7AIXVmbqTm5FvfUwE_KHs_AcdXeyU/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1hlYtakqFyx2-iP6sE_rmOdoEp_iMxYFq/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1ZqhId-rfYCIz6Gqxm-KYB0MytVwEpip4/view?usp=drivesdk


44 นายฆเนศจ นามสุวรรณ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี สพม.กาญจนบุรี ๒๔๘๘ ๒๔๘๘ นายฆเนศจ นามสุวรรณ

45 นายปกรณกฤษ หวังกุม รองผูอํานวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม.กาญจนบุรี ๒๔๘๙ ๒๔๘๙ นายปกรณกฤษ หวังกุม

46 นางสาวอรอุมา พันแสงทอง นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ ศธจ.กาญจนบุรี

๒๔๙๐ ๒๔๙๐ นางสาวอรอุมา พันแสงทอง

47 นายเจริญพงศ แสนโสม นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ ศธจ.กาญจนบุรี ๒๔๙๑ ๒๔๙๑ นายเจริญพงศ แสนโสม

48 นางสาวสะใบแพร สอนโสม นักวิชาการพัสดุชํานาญการ ศธจ.กาญจนบุรี ๒๔๙๒ ๒๔๙๒ นางสาวสะใบแพร สอนโสม

49 นางสาววิไลรัตน คันธาวัฒน ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษา ๒๔๙๓ ๒๔๙๓ นางสาววิไลรัตน คันธาวัฒน

50 รองศาสตราจารย ดร.พรชัย หนูแกว ผูดําเนินรายการเสวนาวิชาการ ๒๔๙๔ ๒๔๙๔ รองศาสตราจารย ดร.พรชัย หนูแกว

51 นายนิวัตน โชติสวัสดิ์ ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ ศธจ.กาญจนบุรี ๒๔๙๕ ๒๔๙๕ นายนิวัตน โชติสวัสดิ์

52 นายอังกูร จินจารักษ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ศธจ.กาญจนบุรี ๒๔๙๖ ๒๔๙๖ นายอังกูร จินจารักษ

53 นายเกษมพงษ พรหมมา นิติกรชํานาญการพิเศษ ศธจ.กาญจนบุรี ๒๔๙๗ ๒๔๙๗ นายเกษมพงษ พรหมมา

54 นายสราวุธ พูลพิพัฒน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ศธจ.กาญจนบุรี ๒๔๙๘ ๒๔๙๘ นายสราวุธ พูลพิพัฒน

55 นายชยพล เพชรพิมล ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพม.กาญจนบุรี ๒๔๙๙ ๒๔๙๙ นายชยพล เพชรพิมล

56 นายไพฑูรย ประดิษฐพงษ ศึกษานิเทศกชํานาญการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ๒๕๐๐ ๒๕๐๐ นายไพฑูรย ประดิษฐพงษ

57 นางสาวอุษา ทองไพโรจน นักวิชาการศึกษา อบจ.กาญจนบุรี ๒๕๐๑ ๒๕๐๑ นางสาวอุษา ทองไพโรจน

58 นายชัยวัตร ทองบอ ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ ศธจ.กาญจนบุรี ๒๕๐๒ ๒๕๐๒ นายชัยวัตร ทองบอ

https://drive.google.com/file/d/1PJ7OGv_Cyv4rBT1bwSWW8e4klhfTbF-c/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1xeVmcNgpTYTKpBl29jyJA7tXam4RJseP/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/15uQEUiNlo_Q6TyqdWSM2IrYx0CXIqYSd/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1MK0RCzh2PoIYypFsX416oYm30AVbykx9/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1Ulz1PKoGF8DeOS2bqepVijYI5RMFKw8o/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1yMkpIRUIIOuiXf9EA9mA0xQXm8RnH5w1/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1NHuWM9GX14yA-NfRSI6wCQ1yrjqWKUyH/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1YLbpWWuCxsnnR_eriplWomqHikldJUV7/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1m1dKJux3JXTIdE7qFnd10ihh5-YZTKw8/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1nkPMjwJmFLzTabJKYLd7eB40NWj5KlYV/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/17_2mYr-dNr8x06yvgyGV41JJ5iRyaRpe/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1Bjf05NhCpB_xeb7D7-XXz0D0WUsGjzp8/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1x-sFjLnr4o2SB85rjJff8fUPwSRi7AoL/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1KdWBHZbZJv-Ju6lvqfZ6roEnG6Kwpc6C/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1LMVeRWefnPghIABKChKf_Jw1WKqhb0Sk/view?usp=drivesdk

