
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

๑๖  

บริบทส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต ๒ 
 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี  เขต ๒ เป็นหน่วยงำนสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ตั้งอยูห่มู่ท่ี ๗  ถนนเพชรเกษม ต ำบลท่ำยำง อ  ำเภอท่ำยำง จงัหวดัเพชรบุรี    
มีระยะทำงห่ำงจำกจงัหวดัเพชรบุรี ประมำณ ๒๕ กิโลเมตร มีภำรกิจหลกัในดำ้นกำรส่งเสริม สนับสนุนและ
บริหำรจดักำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  ๔ อ  ำเภอ ประกอบดว้ย อ  ำเภอชะอ ำ อ  ำเภอท่ำยำง อ  ำเภอ
บำ้นลำด และอ ำเภอแก่งกระจำน โดยเป็นหน่วยงำนท่ีจดัตั้งข้ึนตำมพระรำชบญัญัติระเบียบบริหำรรำชกำร 
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.๒๕๔๖ โดยมีขอ้มูลพ้ืนฐำน ดงัน้ี 

๑.  สถำนศึกษำในควำมรับผดิชอบ  ทั้งหมด ๑๒๙ โรงเรียน  แยกเป็น 
  ๑.๑  สถำนศึกษำสงักดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน   จ  ำนวน  ๑๒๗  โรงเรียน 
  ๑.๒  สถำนศึกษำสงักดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำเอกชน  จ  ำนวน        ๒  โรงเรียน 
 

๒.  นกัเรียนในควำมรับผดิชอบ 
  ๒.๑ นกัเรียน สงักดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีจ ำนวน ๑๖,๕๒๐ คน แยกเป็น 

   ๒.๑.๑   ระดบัก่อนประถมศึกษำ จ ำนวน    ๔,๐๗๘  คน
   ๒.๑.๒  ระดบัประถมศึกษำ จ ำนวน  ๑๐,๗๗๐  คน 

 ๒.๑.๓   ระดบัมธัยมศึกษำตอนตน้ จ ำนวน    ๑,๖๗๒  คน 
  ๒.๒ นกัเรียนสงักดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำเอกชน  มีจ  ำนวน  ๘๑๕  คน  แยกเป็น 
   ๒.๒.๑  ระดบัก่อนประถมศึกษำ จ ำนวน         ๔๐๐   คน 
   ๒.๒.๒  ระดบัประถมศึกษำ จ ำนวน        ๔๑๕   คน 

๓.  ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  จ  ำนวน  ๑,๑๘๕  คน   แยกเป็น 
  ๓.๑  ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สพป.เพชรบุรี เขต ๒ จ ำนวน            ๖๖   คน 
  ๓.๒  ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน          ๑๑๘   คน 
  ๓.๓  ขำ้รำชกำรครูสำยงำนกำรสอน จ ำนวน       ๑,๐๐๑   คน 
  

  
 

 
 
 
 
 



 

 

๑๗  

ประวตัคิวำมเป็นมำในกำรก่อสร้ำงอำคำรหอประชุมววิติสมำจำร (หลวงพ่อผล) 

ปฐมบท   
 สถำนท่ีตั้งของส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต ๒ ปัจจุบนัน้ี เดิมเป็นท่ีตั้ ง
ของส ำนักงำนกำรประถมศึกษำอ ำเภอท่ำยำง ซ่ึงยำ้ยมำจำกท่ีว่ำกำรอ ำเภอท่ำยำง (หลงัเก่ำ) ใกล้สถำนี
ต ำรวจภูธรอ ำเภอท่ำยำง จงัหวดัเพชรบุรี  ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดย้ำ้ยมำอยูใ่กลว้ดัสหธรรมิกำรำม (หนองแขม)  
โดยมี นำยค ำพนัธ์ ปกครอง อดีตอำจำรยใ์หญ่โรงเรียนสหกรณ์บ ำรุงวิทย ์และนำยณรงค์ ทวีกำญจน์ อดีต
ขำ้รำชกำรครูโรงเรียนบำ้นหนองบว้ย  ไดติ้ดต่อพระครูวิวิตสมำจำร (หลวงพ่อผล) บริจำคท่ีดิน จ  ำนวน ๑ ไร่  
๓ งำน ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดรั้บงบประมำณจดัสร้ำงอำคำร ๒ ชั้น นำยพิเชษฐ  สถิรชวำล อดีตรัฐมนตรีช่วย   
ว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ติดต่อประสำนงำนด้ำนงบประมำณ และนำยธำนี  ยี่สำร อดีตสมำชิกสภำผูแ้ทน
รำษฎรจงัหวดัเพชรบุรี เขต ๒ ช่วยบริจำคค่ำถมดินในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดรั้บงบประมำณสร้ำงส ำนักงำนกำร
ประถมศึกษำอ ำเภอท่ำยำงอีก ๑ หลงั จ  ำนวน ๑ ชั้น  

 วนัท่ี  ๗  กรกฎำคม  ๒๕๔๖  มีกำรประกำศใช้ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  พ.ศ. 
๒๕๔๖ เร่ิมมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัน้ี จำกส ำนกังำนกำรประถมศึกษำอ ำเภอท่ำยำง เปล่ียนเป็นท่ีตั้งของส ำนักงำน 
เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำเพชรบุรี เขต ๒ เป็นหน่วยงำนสงักดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.)  
ตั้งอยู่หมู่ท่ี ๘ ถนนเพชรเกษม ต ำบลท่ำยำง อ  ำเภอท่ำยำง จงัหวดัเพชรบุรี มีระยะทำงห่ำงจำกจงัหวดัเพชรบุรี  
ประมำณ ๒๕ กิโลเมตร มีภำรกิจหลกัในด้ำนกำรส่งเสริม สนับสนุน และบริหำรจดักำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน      
ในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ ๔ อ ำเภอ ประกอบดว้ย อ  ำเภอท่ำยำง อ  ำเภอบำ้นลำด อ  ำเภอชะอ ำ และอ ำเภอแก่งกระจำน 

กำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงอำคำรหอประชุมววิติสมำจำร (หลวงพ่อผล)   

 วนัท่ี  ๘  กรกฎำคม  ๒๕๔๖  นำยกิจ  เกียรติสมกิจ  ไดเ้ดินทำงมำรับต ำแหน่งผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำน
เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำเพชรบุรี  เขต ๒  เป็นคนแรก  ไดด้  ำเนินกำรสร้ำงหอประชุม ฉ่ิง-ไช่ฮวย  ทศันำนุตริยกุล                                                                                                                                                                    
  

 

 

 

 
 

 

 

  

ท ำบญุหอประชุมฉ่ิง-ไช่ฮวย ทศันำนตุรยิกุล หลวงพอ่ผล  ท  ำพธีิเจิมป้ำยหอประชุม 



 

 

๑๘  

ปรับปรุงลำนหน้ำส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำเพชรบุรี  เขต ๒ เป็นพ้ืนซีเมนต์คอนกรีตเสริมเหล็ก และมี
ควำมเห็นว่ำสถำนท่ีคบัแคบ ประกอบกบัท่ีดินท่ีอยู่ติดกับส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีฯ ยงัว่ำงเปล่ำ จึงไดจ้ดัซ้ือท่ีดิน
เพ่ิมเติมจ ำนวน ๓ งำน ๒๐ ตำรำงวำ โดยกำรทอดผำ้ป่ำสำมคัคีเมื่อวนัท่ี ๒๙ พฤษภำคม ๒๕๔๗  ได้เงิน  
๒,๕๑๓,๒๘๖ บำท (สองลำ้นหำ้แสนหน่ึงหมื่นสำมพนัสองร้อยแปดสิบหกบำทถว้น)  จึงช ำระค่ำท่ีดินไดค้รบ  
ส่วนท่ีเหลือสร้ำงร้ัวปูน ถมดินทั้งหมด   

 

 

 

 

  
 

 
วนัท่ี  ๒๗ มิถุนำยน ๒๕๔๗  นำยโกวิท  นวลขำว ได้ยำ้ยมำด ำรงต ำแหน่งผูอ้  ำนวยกำรส ำนักงำน   

เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำเพชรบุรี เขต ๒ ท่ำนเป็นนักพูด นักปำฐกถำ ไดรั้บเชิญจำกประธำนศูนยเ์ครือข่ำยโรงเรียน
ไปบรรยำยใหข้ำ้รำชกำรครูฟังเป็นท่ีประทบัใจของครูเป็นอยำ่งมำก ทั้งน ้ ำเสียง ลีลำ บุคลิกท่ำทำง กำรน ำเสนอ  
ไม่ว่ำจะเป็นกำรประชุมใหญ่  ประชุมย่อย ท่ำนมีแนวคิดในกำรจดัสร้ำงหอประชุมก่อนเกษียณอำยุรำชกำร     
ในวนัท่ี  ๓๐ กนัยำยน ๒๕๔๗   

 วนัท่ี  ๒๙ ธนัวำคม ๒๕๔๗  นำงประภสัสร  ไชยชนะใหญ่  ไดย้ำ้ยมำด ำรงต ำแหน่งผูอ้  ำนวยกำร
ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำเพชรบุรี เขต ๒ มีควำมคิดท่ีจะสร้ำงหอประชุมเช่นเดียวกนั แต่สถำนกำรณ์ไม่เอ้ือ
ต่อกำรสร้ำง จึงได้สร้ำงห้องประชุมหลงัเล็กเพื่อแบ่งเบำภำระห้องประชุมท่ีมีไม่เพียงพอ และในปัจจุบัน     
หอ้งประชุมดงักล่ำวไดร้ื้อถอนไปแลว้ 

 วนัท่ี  ๗ สิงหำคม ๒๕๔๙  นำยวีระ  สุเมธำพนัธุ์  ไดย้ำ้ยมำด ำรงต ำแหน่งผูอ้  ำนวยกำรส ำนักงำน    
เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำเพชรบุรี เขต ๒ จึงน ำแนวคิดในกำรก่อสร้ำงหอประชุมข้ึนมำพิจำรณำอีกคร้ัง โดยในคร้ังน้ี  
ได้รับกำรเสนอแนะแนวทำงกำรจัดสร้ำงจำก นำยสุรพล  เคยบรรจง  อดีตหัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล      
นำยมิญช์  คชกฤษ  ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนวดัหนองจอก(ศรีสรรคพ์ำนิช) นำยวิเชำว ์ พุ่มไสว  ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียน 
วดัพระพุทธบำทเขำลูกช้ำง ภำยใต้ควำมเป็นมำท่ีว่ำ “กำรก่อสร้ำงอำคำรหอประชุมพระครูวิวิตสมำจำร    
(หลวงพ่อผล)”   เกิดควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค์ของหลำย ๆ ท่ำน มีควำมเห็นว่ำในวโรกำสปีมหำมงคลของ
พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่วัฯ ทรงครองรำชยค์รบ ๖๐ปี และทรงเจริญพระชนมำย ุ๘๐ พรรษำ จึงควรจดัสร้ำง
ถำวรวตัถุเพื่อเป็นกำรเฉลิมพระเกียรติ และไดใ้ชป้ระโยชน์ในกำรบริหำรจดักำรศึกษำให้มีประสิทธิผลและ 

  

พธีิทอดผำ้เพ่ือกำรศึกษำ (ซือ้ท่ีดิน) ณ วดัสหธรรมิกำรำม(หนองแขม) 
มีนำยธำนี  ย่ีสำร อดีตสมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎร  จงัหวดัเพชรบรุี  เขต ๒ เป็นประธำน 



 

 

๑๙  

เกิดประสิทธิภำพ  อำคำรหลงัน้ีเป็นอำคำร ๒ ชั้น กวำ้ง ๑ เมตร ยำว ๓๒  เมตร ชั้นบนใชเ้ป็นห้องประชุม  
ขนำดไม่นอ้ยกว่ำ ๔๐๐ คน ชั้นล่ำงเป็นห้องโถงโล่ง  ซ่ึงสำมำรถปรับปรุงเป็นสถำนท่ีปฏิบติังำนไดใ้นอนำคต  
งบประมำณก่อสร้ำงพร้อมครุภณัฑป์ระมำณ  ๕  ลำ้นบำท   

ในงำนน้ีไดรั้บควำมเมตตำจำกพระครูวิวิตสมำจำร (หลวงพ่อผล) เป็นประธำนในกำรก่อสร้ำง ก่อนวนั
วำงศิลำฤกษไ์ดม้ีกำรระดมทุนจำกผูม้ีจิตศรัทธำบริจำคเงินอีก  จ  ำนวน  ๖๔ รำย   ดงัน้ี 
 ๑.    บริจำค  จ  ำนวน    ๑๐,๐๐๐  บำท   จ ำนวน    ๒  รำย 

๒. บริจำค  จ  ำนวน     ๕,๐๐๐  บำท   จ ำนวน    ๓  รำย 
 ๓.   บริจำค  จ  ำนวน           ๒,๐๐๐ - ๔,๙๙๙  บำท   จ ำนวน  ๕๑ รำย 
 ๔.   บริจำค  จ  ำนวน     ๕๐๐ - ๑,๕๐๐  บำท   จ ำนวน    ๘  รำย 
                      รวมเป็นเงินทั้งส้ิน   ๑๔๕,๒๙๙  บำท (หน่ึงแสนส่ีหมื่นหำ้พนัสองร้อยเกำ้สิบเกำ้บำทถว้น) 

               เมื่อว ันอำทิตย์ท่ี  ๘ กรกฎำคม ๒๕๕๐ ได้มีกำรวำงศิลำฤกษ์ โดยมีนำยธำนี  ยี่สำร อดีตสมำชิก            
สภำผูแ้ทนรำษฎร จงัหวดัเพชรบุรี  เขต ๒  เป็นประธำน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
       
 

 
นายวีระ  สเุมธาพนัธุ ์ ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพืน้ท่ี 

การศึกษาเพชรบรุี  เขต ๒  ท  าพธีิวางศิลาฤกษ์ 

 

พระเทพเมธาภรณ ์ เจา้คณะจงัหวดัเพชรบรุี(ธรรมยุติ)   เจ้าอาวาส  
             วดัสนามพราหมณ์  ประธานฝ่ายสงฆ ์ท าพธีิเจิมแผน่ศิลาฤกษ์ 

  
นายธานี  ย่ีสาร  อดีต ส.ส.จงัหวดัเพชรบรุี  เขต ๒ วางแผน่ศิลาฤกษ์ นายชวลติ  จงเจรญิชยัสกุล  ประธานคณะกรรมการเขตพืน้ท่ี 

การศึกษาเพชรบรุี  เขต ๒  โรยขา้วตอกดอกไมเ้พ่ือวางศิลาฤกษ์ 



 

 

๒๐  

 หลงัจำกกำรวำงศิลำฤกษผ์ำ่นไปแลว้ในเดือนกรกฎำคม  ๒๕๕๐  พระครูวิวิตสมำจำร (หลวงพ่อผล)  
ไดติ้ดต่อขอรับบริจำคเงินจำก คุณแม่บุญลอ้ม  สุขโข จ  ำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บำท (หน่ึงลำ้นบำทถว้น) เพื่อสมทบ
ทุนก่อสร้ำงอำคำรวิวิตสมำจำร (หลวงพ่อผล) 

      

 

 

 

 

 กำรก่อสร้ำงจึงเร่ิมข้ึน  โดยท่ีประชุมคณะท ำงำนก่อสร้ำงฯ  มีมติให้ใชแ้รงงำนจำกนักกำรภำรโรง
ของโรงเรียนในสงักดัส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำเพชรบุรี  เขต ๒    
มีนำยบุญรอด  พุทธำรักษ ์ รองผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ี 
กำรศึกษำเพชรบุรี เขต ๒ เป็นผูค้วบคุมกำรก่อสร้ำง มีกำรตอกเสำเข็ม 
ตั้งเสำ  เทคำนคอดิน ปูแผน่พ้ืนคอนกรีตส ำเร็จ เททบัพ้ืน และหยดุ 
กำรก่อสร้ำงเน่ืองจำกงบประมำณกำรก่อสร้ำงหมดลง   
 

 วนัท่ี ๑ ตุลำคม ๒๕๕๑  นำยก ำจดั  คงหนู  ไดย้ำ้ยมำด ำรงต ำแหน่งผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำเพชรบุรี เขต ๒  มีควำมตั้งใจพยำยำมติดต่อของบประมำณจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ  
ขั้นพ้ืนฐำน โดยผ่ำนคุณหญิงกษมำ วรวรรณ ณ อยุธยำ  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในสมยันั้น  
มำจดัสร้ำงหอประชุมใหแ้ลว้เสร็จ จึงไดเ้ปล่ียนแปลงแบบแปลนหอประชุมใหมใ่หเ้หมำะสม เพื่อเตรียมกำรขอ
งบประมำณในกำรก่อสร้ำงต่อไป   

 วนัท่ี  ๒๐  เมษำยน  ๒๕๕๓  นำยเสน่ห์  เจริญศกัด์ิ  ไดย้ำ้ยมำด ำรงต ำแหน่งผูอ้  ำนวยกำรส ำนักงำน 
เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำเพชรบุรี เขต ๒  มีแนวคิดและมีควำมตั้งใจท่ีจะท ำกำรก่อสร้ำงหอประชุมให้ส ำเร็จตำม
วตัถุประสงค์  จึงได้ประสำนขอควำมร่วมมือจำกหลำย ๆ ฝ่ำย โดยมอบหมำยให้ชมรมผูบ้ริหำรโรงเรียน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำเพชรบุรี  เขต ๒ โดยมีนำยเรวติั  ระหว่ำงบำ้น  ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนนิคมสร้ำง
ตนเองเข่ือนเพชร ประธำนชมรมผูบ้ริหำรฯ ร่วมมือกับประธำนศูนยเ์ครือข่ำยโรงเรียนทั้ ง  ๑๘  ศูนย์ฯ  
คณะกรรมกำรชมรมผูบ้ริหำรฯ รวมทั้งสมำชิกชมรมผูบ้ริหำรฯ ร่วมกนัก ำหนดแนวคิดท่ีจะระดมทุนกัน
อยำ่งไร  จึงไดเ้กิดแนวทำงท่ีจะด ำเนินกำรในกำรระดมทุน  ดงัน้ี 

 

 

  
คุณแม่บญุลอ้ม  สขุโข  ถวำยเงินบรจิำคแก่พระครูววิติสมำจำร(หลวงพอ่ผล) เม่ือ ๒๗  กรกฎำคม  ๒๕๕๐ 

 ณ ธนำคำรกรุงเทพ  อ.ท่ำยำง  จ.เพชรบรุี 



 

 

๒๑  

1. กำรขอรับบริจำค   
2. กำรจดักำรแข่งขนักอลฟ์กำรกุศล 
3. กำรจดักำรแข่งขนัเปตอง 
4. กำรทอดผำ้ป่ำเพื่อกำรศึกษำ 
5. กำรจดัสร้ำงวตัถุมงคล  รุ่นท่ีระลึกครบรอบอำยวุฒันมงคล  ๗๗  ปี พระครูวิวิตสมำจำร 

(หลวงพ่อผล  เตชธมฺโม) 
6.  กำรรับบริจำคอุปกรณ์ภำยในอำคำรหอประชุมวิวิตสมำจำร (หลวงพ่อผล) 
7.  กำรสนบัสนุนงบประมำณของส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต ๒ 
ทั้ง  ๗  แนวทำง  มีทิศทำงและขั้นตอน  ดงัน้ี 

 กำรขอรับบริจำค 
 วนัครูท่ี ๑๖  มกรำคม  ๒๕๕๔  ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี  เขต ๒ จดังำน
วนัครู  ณ  หอประชุมโรงเรียนท่ำยำงวิทยำ  ได้เชิญ  นำยเกษม  กลัน่ยิ่ง  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริม
สวสัดิกำรและสวสัดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (สกสค.)  มำบรรยำยพิเศษ และในวนัดังกล่ำว
คณะกรรมกำรกำรก่อสร้ำงไดเ้รียนเชิญท่ำนใหเ้ป็นประธำนกำรก่อสร้ำงอำคำรวิวิตสมำจำร (หลวงพ่อผล)  ฝ่ำย
ฆรำวำส   
 
 
 
 
 
 

  
 
วนัท่ี ๒๐ มีนำคม ๒๕๕๔  นำยเกษม  กลัน่ยิ่ง  เลขำธิกำร สกสค. ไดเ้ชิญผูอ้  ำนวยกำรส ำนักงำนเขต

พ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี  เขต ๒  และผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนในสังกดัฯ ประธำนชมรมผูบ้ริหำรฯ 
และเจำ้หนำ้ท่ีส ำนกังำนเขตฯ  ไปรับประทำนอำหำรม้ือเยน็ท่ีบำ้นพกัโตนดหลวง อ  ำเภอชะอ ำ จงัหวดัเพชรบุรี  
ในโอกำสนั้ นได้มอบเงินซ่ึงได้รับบริจำคจำกกำรระดมทุนจำกผู ้มี จิตเป็นกุศล รวมเป็นเงินจ ำนวน         
๑,๐๐๐,๐๐๐ บำท (หน่ึงลำ้นบำทถว้น) มอบใหผู้อ้  ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี 
เขต ๒  เพื่อด ำเนินกำรก่อสร้ำงหอประชุมและใหส้ ำเร็จลุล่วงตำมวตัถุประสงคต่์อไป   

 

  



 

 

๒๒  

 กำรจดักำรแข่งขันกอล์ฟกำรกุศล 
 วนัท่ี  ๒๑  พฤษภำคม  ๒๕๕๔  ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี  เขต ๒ ไดจ้ดั
ใหม้ีกำรแข่งขนักอลฟ์กำรกุศล  ณ  สนำมกอลฟ์ภำณุรังษี  อ  ำเภอเมือง  จงัหวดัรำชบุรี  มีรำยไดจ้ำกกำรแข่งขนั  
จ  ำนวน  ๑๒๒,๗๓๒  บำท (หน่ึงแสนสองหมื่นสองพนัเจ็ดร้อยสำมสิบสองบำทถว้น) 

 

 

 

 

 กำรจดักำรแข่งขันเปตอง 
 วนัท่ี  ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๕๔ ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี  เขต ๒ ไดจ้ดักำร
แข่งขนัเปตอง ณ สนำมวดัสหธรรมิกำรำม (หนองแขม) มีรำยได้จำกกำรแข่งขัน จ  ำนวน  ๔๖,๐๗๖  บำท       
(ส่ีหมื่นหกพนัเจ็ดสิบหกบำทถว้น) 
 
 
 
 
 
 

 
 กำรทอดผ้ำป่ำเพ่ือกำรศึกษำ 

 วนัท่ี  ๒๗  พฤษภำคม  ๒๕๕๔  ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี  เขต ๒ ไดท้ ำ
กำรทอดผำ้ป่ำเพื่อกำรศึกษำ ณ วดัสหธรรมิกำรำม (หนองแขม) ได้เงินบริจำครวม  ๑,๘๐๑,๘๐๐  บำท        
(หน่ึงลำ้นแปดแสนหน่ึงพนัแปดร้อยบำทถว้น)  (รำยนำมผูบ้ริจำคในภำคผนวก ๑) 
 
 
 
 

 
   

  

  



 

 

๒๓  

 กำรจดัสร้ำงวตัถุมงคล รุ่นที่ระลกึครบรอบอำยุวฒันมงคล ๗๗ ปี พระครูววิติสมำจำร (หลวงพ่อผล  
 เตชธมฺโม) 
 พระครูวิวิตสมำจำร (หลวงพ่อผล  เตชธฺมโม) วดัสหธรรมิกำรำม (หนองแขม)  อ  ำเภอท่ำยำง จงัหวดั
เพชรบุรี อนุญำตใหจ้ดัสร้ำงวตัถุมงคล รุ่นระลึกครบรอบอำยวุฒันมงคล  ๗๗  ปีประกอบดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มีรำยไดจ้ำกกำรเช่ำบูชำ  จ  ำนวน  ๑,๖๑๓,๑๖๑  บำท (หน่ึงลำ้นหกแสนหน่ึงหมื่นสำมพนัหน่ึงร้อยหกสิบเอ็ด
บำทถว้น) เมื่อหักค่ำใชจ่้ำยแลว้เหลือเงินเข้ำสมทบกำรก่อสร้ำงอำคำรวิวิตสมำจำร (หลวงพ่อผล) จ  ำนวน 
๕๐๐,๐๐๐ บำท (หำ้แสนบำทถว้น)  (รำยนำมผูเ้ช่ำบูชำในภำคผนวก ๒) 

  

  



 

 

๒๔  

กำรรับบริจำคอุปกรณ์ภำยในอำคำรหอประชุมววิติสมำจำร (หลวงพ่อผล) 

 เงินท่ีไดรั้บบริจำคจำกผูม้ีจิตศรัทธำจำกกำรขอรับบริจำค กำรแข่งขนักอลฟ์กำรกุศล กำรแข่งขัน    
เปตอง กำรทอดผำ้ป่ำเพื่อกำรศึกษำ กำรให้เช่ำบูชำวตัถุมงคลยงัไม่เพียงพอจึงไดม้ีกำรรับบริจำคเป็นอุปกรณ์ 
ในอำคำร ดงัน้ี 

 ๑. ผ้ำม่ำน  ไดรั้บงบประมำณสนบัสนุนจำกส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต ๒ 
และได้รับกำรบริจำคเพ่ือติดตั้งทั้ งหมดในห้องประชุมและห้องอ่ืน ๆ จ  ำนวน ๒๐ รำย รวมเป็นเงินทั้งส้ิน   
๑๑๗,๐๐๐ บำท (หน่ึงแสนหน่ึงหมื่นเจ็ดพนับำทถว้น) (รำยนำมผูส้นบัสนุนในภำคผนวก ๓) 
 ๒. เคร่ืองปรับอำกำศ  ไดรั้บงบประมำณสนบัสนุนจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
เพชรบุรี เขต ๒ และผูบ้ริจำค จ  ำนวน  ๔ รำย รวมเป็นเงิน ๑๑๐,๐๐๐  บำท (หน่ึงแสนหน่ึงหมื่นบำทถว้น) 
(รำยนำมผูส้นบัสนุนในภำคผนวก ๔) 

 ๓. สีทำอำคำร  ไดรั้บงบประมำณสนบัสนุนจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี  
เขต ๒ 
 ๔. เวทีห้องประชุม  นำยเกษม  กลัน่ยิง่  เลขำธิกำร สกสค. ไดร้ะดมทุนมำให้กำรสนับสนุนในกำร
จดัสร้ำงเวทีเป็นค่ำอุปกรณ์ ไม ้ สี ค่ำแรงงำน คิดเป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐  บำท (สำมแสนบำทถว้น) จนแลว้เสร็จมี
นำยเสริมศกัด์ิ  ตะโกเต้ีย  อดีตนกักำรภำรโรงโรงเรียนบำ้นแม่ประจนัต ์ เป็นหวัหนำ้ในกำรก่อสร้ำง 
 
 
 
 

 

 
 

 กำรสนับสนุนงบประมำณจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี  เขต ๒ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต ๒  ปีงบประมำณ ๒๕๕๔ ได้จัดสรร 
งบประมำณเหลือจ่ำย จ  ำนวน ๑,๕๕๔,๗๒๐ บำท (หน่ึงลำ้นห้ำแสนห้ำหมื่นส่ีพนัเจ็ดร้อยยี่สิบบำทถว้น)        
เพื่อทำสีอำคำร สร้ำงส้วม ลำนซีเมนต์คอนกรีตเสริมเหล็ก โรงจอดรถยนต์ และจัดภูมิทัศน์หน้ำอำคำร
หอประชุมวิวิตสมำจำร (หลวงพ่อผล)  เพื่อควำมสวยงำมและสะดวกสบำยในกำรมำใชบ้ริกำรของขำ้รำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ตลอดจนประชำชนท่ีมำติดต่อขอใชบ้ริกำร นับว่ำเป็นควำมภำคภูมิใจของครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำของส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี  เขต ๒ 

  



 

 

๒๕  

ภำพแห่งควำมส ำเร็จ   

           อำคำรหอประชุมวิวิตสมำจำร (หลวงพ่อผล)  ไดเ้ร่ิมจดัตั้งข้ึนตั้งแต่ปี  ๒๕๔๙  เกิดจำกควำมคิดริเร่ิม
ของหลำย ๆ ท่ำน จดัสร้ำงเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยู่หวัฯ ทรงครองรำชยค์รบ ๖๐ ปี และ
ทรงเจริญพระชนมำยุครบ ๘๐ พรรษำ และใชป้ระโยชน์ในกำรบริหำรจดักำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุนให้
กำรศึกษำเกิดประสิทธิผลและมีประประสิทธิภำพสูงสุด  ซ่ึงเดิมไม่มีแมแ้ต่พ้ืนท่ีท่ีจะท ำกำรก่อสร้ำงทุกฝ่ำย
ร่วมกนัจัดหำงบประมำณมำซ้ือท่ีดิน และด ำเนินกำรก่อสร้ำงอำคำรหอประชุมฯ  บำงช่วงต้องหยุดท ำกำร
ก่อสร้ำง  เน่ืองจำกงบประมำณมีไม่เพียงพอหลำยคนตอ้งเหน็ดเหน่ือยกบักำรไปหำผูใ้จบุญบริจำค แต่ทุกคน
เต็มใจให้ควำมร่วมมือช่วยเหลือเป็นอย่ำงดียิ่ง  กำรไดม้ำซ่ึงงบประมำณมีกำรระดมทุนหลำยแนวทำงไม่ว่ำจะ
เป็นกำรขอรับบริจำคทั้งเงินและวสัดุอุปกรณ์ กำรจดัแข่งขนักอลฟ์กำรกุศล  กำรแข่งขนัเปตอง กำรทอดผำ้ป่ำ
เพื่อกำรศึกษำ กำรจดัสร้ำงวตัถุมงคล กำรสนบัสนุนงบประมำณจำกส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
เพชรบุรี เขต ๒  ใชเ้วลำด ำเนินกำรตั้งแต่ปี  ๒๕๔๙  ถึงปี  ๒๕๕๕ เป็นเวลำรวม  ๗ ปี ใชง้บประมำณในกำร
ก่อสร้ำงและตกแต่งอำคำรหอประชุมฯ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน ๖,๐๓๔,๖๙๓.๐๐ บำท  (หกลำ้นสำมหมื่นส่ีพนั    
หกร้อยเกำ้สิบสำมบำทถว้น)   นบัว่ำเป็นควำมภำคภูมิใจของทุกฝ่ำยท่ี  ณ  วนัน้ี  อำคำรหอประชุมวิวิตสมำจำร  
(หลวงพ่อผล)  เป็นอำคำรหอประชุมท่ีสร้ำงเสร็จส้ินอยำ่งสวยงำม สมบูรณ์แบบ พร้อมท่ีจะใชป้ระโยชน์เพื่อ
กำรพฒันำกำรศึกษำต่อไป 

 ขอขอบคุณทุกคนท่ีมีส่วนในกำรท ำใหอ้ำคำรหอประชุมววิติสมำจำร (หลวงพ่อผล) ส ำเร็จลุล่วงไป
ดว้ยดีตำมวตัถุประสงค ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๒๖  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

อำคำรหอประชุมววิติสมำจำร (หลวงพ่อผล) 



 

 

๒๗  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ห้องประชุม “เกษม  กลัน่ยิง่” 



 

 

๒๘  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ห้องประชุม “บุญล้อม  สุขโข” 



 

 

๒๙  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ทำงขึน้สู่ช้ัน 2 อำคำรหอประชุมววิติสมำจำร (หลวงพ่อผล) 

ห้องประชุมช้ัน 2 อำคำรหอประชุมววิติสมำจำร (หลวงพ่อผล) 



 

 

๓๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

ห้องผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 2 
อำคำรหอประชุมววิติสมำจำร (หลวงพ่อผล) 



 

 

๓๑  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

๓๒  

ภำคผนวก  ๑ 
รำยนำมผู้บริจำคร่วมเป็นเจ้ำภำพทอดผ้ำป่ำเพ่ือก่อสร้ำงอำคำรววิติสมำจำร (หลวงพ่อผล)  

วนัที่  ๒๗  พฤษภำคม  ๒๕๕๔ 
 

ที่ ช่ือ - สกลุ หน่วยงำน / โรงเรียน รับ 

๑ คุณธำนี  +  คุณทศันำวดี     ยีส่ำร  ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๒ เปตองกำรกุศล  ๓๔,๐๐๐.๐๐ 

๓ ผอ.บุญชอบ  สำธร วค.นฐ.รุ่น ๑๔สมุครสำคร ๒๙,๒๓๙.๐๐ 

๔ สกสค. กรุงเทพ น ำโดย นำยสุรพล  เคยบรรจง  ๒๗,๙๘๔.๐๐ 

๕ นำยเสน่ห์  เจริญศกัด์ิ  ญำติๆ และเพื่อน ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต ๒ ๒๕,๐๐๐.๐๐ 

๖ คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง นิคมสร้ำงตนเอง ๒๒,๙๖๖.๕๐ 

๗ คณะครู และ ขำ้รำชกำร สพป.รบ.๒ สพป.รำชบุรี เขต ๒ ๑๙,๗๐๐.๐๐ 

๘ ผูไ้ม่ประสงคอ์อกนำม  ๑๖,๓๑๓.๗๕ 

๙ สพป.สมุทรสำคร สพป.สมุทรสำคร ๑๕,๒๔๐.๐๐ 

๑๐ คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง บำ้นท่ำยำง ๑๓,๖๗๐.๐๐ 

๑๑ คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง บำ้นหนองแขม ๑๒,๘๐๐.๐๐ 

๑๒ ผอ.โสภณ   มีนำ บำ้นซ่อง(แก่งกระจำน) ๑๒,๖๕๐.๐๐ 

๑๓ สำยโรงเรียนเข่ือนเพชร เข่ือนเพชร ๑๑,๓๓๐.๐๐ 

๑๔ คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง วดัท่ำขำม ๑๐,๗๙๒.๐๐ 

๑๕ รวมใจเปตอง  ๑๐,๖๒๐.๐๐ 

๑๖ คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง บำ้นในดง ๑๐,๒๔๐.๐๐ 

๑๗ นำยนฤทยั   จนัทร์เหมือน บำ้นท่ำเรือ ๑๐,๐๒๐.๐๐ 

๑๘ ดร. ธนสิทธ์ิ  ทรัพยแ์สนลำ้น บำ้นหนองคอไก่ ๑๐,๐๐๐.๐๐ 

๑๙ นำงมณัฑนำ   ตูป้ระดบั บำ้นซ่อง(แก่ง) ๑๐,๐๐๐.๐๐ 

๒๐ คุณแม่หยอม ใหญ่ทว้ม และผอ.บุญเจือ เสียงวฒันะ บำ้นรำงจิก ๑๐,๐๐๐.๐๐ 

๒๑ นำยเฉลิม  ยีส่ำร หจก.เจริญชยัท่ำยำง ๑๐,๐๐๐.๐๐ 

๒๒ โรงเรียนวดัดอนไก่เต้ีย  ๑๐,๐๐๐.๐๐ 

๒๓ นำยประดิษฐ ์   สีสุกใส บำ้นหนองโรง ๑๐,๐๐๐.๐๐ 

 
 



 

 

๓๓  

ที่ ช่ือ - สกลุ หน่วยงำน / โรงเรียน รับ 

๒๔ คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง บำ้นหว้ยตะแกะ ๑๐,๐๐๐.๐๐ 

๒๕ คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง วดัหนองจอก ๑๐,๐๐๐.๐๐ 

๒๖ คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง สมุทรสำครวิทยำลยั ๑๐,๐๐๐.๐๐ 

๒๗ คุณแม่แจง้   บริบูรณ์ และ บุตร  ๑๐,๐๐๐.๐๐ 

๒๘ คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง หนองชุมแสงวิทยำ ๑๐,๐๐๐.๐๐ 

๒๙ นำยเฉลย  พูนสวน  ๑๐,๐๐๐.๐๐ 

๓๐ นำยประชุม   แรงกสิกรณ์ สพป.เพชรบุรี เขต ๒ ๑๐,๐๐๐.๐๐ 

๓๑ คณะครู กรรมกำรสถำนศึกษำ ผูม้จิีตศรัทธำ บำ้นดอนขนุหว้ย ๘,๗๗๙.๐๐ 

๓๒ คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง บำ้นท่ำโล ้ ๘,๕๖๒.๐๐ 

๓๓ คณะครู ลูกจำ้ง คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ บำ้นหนองปืนแตก ๘,๑๙๙.๐๐ 

๓๔ กองทุนป่ินทอง โดยนำยอุดม  พนิวิวฒัน ์ ๘,๐๐๐.๐๐ 

๓๕ คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง บำ้นดงหว้ยหลวง ๗,๙๙๙.๐๐ 

๓๖ คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง บำ้นป่ำเด็ง ๗,๖๖๑.๐๐ 

๓๗ นำยมงคล  ศรีวิลยั  ๗,๔๐๐.๐๐ 

๓๘ คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง บำ้นแม่ประจนัต ์ ๗,๑๑๐.๐๐ 

๓๙ วดัหว้ยปลำดุกผลเจริญ  ๗,๐๐๐.๐๐ 

๔๐ คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง วดัพระพุทธบำทเขำลูกชำ้ง ๖,๙๕๐.๐๐ 

๔๑ คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง ชลประทำนแก่งฯ ๖,๕๐๐.๐๐ 

๔๒ คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง วดัเข่ือนเพชร ๖,๕๐๐.๐๐ 

๔๓ คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง บำ้นบำงเกตุ ๖,๒๙๙.๐๐ 

๔๔ คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง บำ้นโป่งเกตุ ๖,๐๖๕.๐๐ 

๔๕ นำยจำฤก  นครคร้ืน วดัตำลกง ๕,๙๗๐.๐๐ 

๔๖ นำงอำรียำ  ล้ิมสุวรรณ บำ้นท่ำยำง ๕,๘๐๐.๐๐ 

๔๗ คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง วดัหนองศำลำ ๕,๖๖๐.๐๐ 

๔๘ นำยสุดใจ  จนัทะทงั วดัศำลำเข่ือน ๕,๖๐๐.๐๐ 

๔๙ คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง บำ้นหนองหงษ ์ ๕,๕๖๙.๐๐ 

๕๐ คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง บำ้นท่ำลำว ๕,๔๗๐.๐๐ 

 
 



 

 

๓๔  

ที่ ช่ือ - สกลุ หน่วยงำน / โรงเรียน รับ 

๕๑ คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง บำ้นซ่อง (ประชำกรบ ำรุง) ๕,๔๕๗.๐๐ 

๕๒ กศน.รำชบุรี ส ำนกังำน กศน.รำชบุรี ๕,๓๒๙.๐๐ 

๕๓ คณะครู,กรรมกำรสถำนศึกษำ,ผูม้จิีตศรัทธำ อ.ฮ.ลิงค ์ ๕,๓๒๑.๐๐ 

๕๔ พระครูสิริทศันียคุณ กลุ่มส่งเสริมกำรจดักำรศกึษำ ๕,๓๐๖.๐๐ 

๕๕ นำยรำย  จนัทร์กลดั วดัถ  ้ำรงค ์ ๕,๐๓๙.๐๐ 

๕๖ คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง บำ้นท่ำมะริด ๕,๐๓๐.๐๐ 

๕๗ คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง วดัวงัไคร้ ๕,๐๑๐.๐๐ 

๕๘ คุณโกศล คุณวิไลวรรณ คุณศิริอร   จุย้ม ี  ๕,๐๐๐.๐๐ 

๕๙ สพป.เพชรบุรี  เขต ๑ สพป.เพชรบุรี เขต ๑ ๕,๐๐๐.๐๐ 

๖๐ สำยโตนดหลวง-หนองขำม  ๕,๐๐๐.๐๐ 

๖๑ นำยบุญส่ง    เกิดหนู วดัวงัไคร้ ๕,๐๐๐.๐๐ 

๖๒ กลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน สพป.เพชรบุรี เขต ๒ ๕,๐๐๐.๐๐ 

๖๓ นำยยทุธนำ   จนัทร์สว่ำง บำ้นไร่ใหม่พฒันำ ๕,๐๐๐.๐๐ 

๖๔ น.ส.สุนีย ์  เกียรติมำพรศกัด์ิ สพป.เพชรบุรี เขต ๒ ๕,๐๐๐.๐๐ 

๖๕ คุณธวชั  คุณบงัอร   พรสมบูรณ์ศริิ  ๕,๐๐๐.๐๐ 

๖๖ นำยค ำพนัธ ์   ปกครอง วดัเขำกระจิว ๕,๐๐๐.๐๐ 

๖๗ คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง บำ้นหนองเผำถ่ำน ๕,๐๐๐.๐๐ 

๖๘ นำยสงัเวียน อ่อนแกว้ วดัโตนดหลวง ๕,๐๐๐.๐๐ 

๖๙ คุณชวลิต- อ.จรุงรัตน์  จงเจริญชยัสกุล ประธำนกรรมกำรเขต ๕,๐๐๐.๐๐ 

๗๐ นำยจงจรัส  ลภัยำนุกูล  ๕,๐๐๐.๐๐ 

๗๑ คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง บำ้นกระทุ่มแบน ๕,๐๐๐.๐๐ 

๗๒ นำงสิรินดำ  ชินแสงทิพย ์ แก่นจนัทร์วิทยำ ๕,๐๐๐.๐๐ 

๗๓ นำงพิมลณัฐ  ทองศรีไพร วดัโพธ์ิกรุ ๕,๐๐๐.๐๐ 

๗๔ นำยศรุต  ไตรยทุธชยั อ.ฮ.ลิงค ์ ๕,๐๐๐.๐๐ 

๗๕ นำยเฉลิมชยั  สมบติัพูนทว ี บำ้นท่ำยำง ๕,๐๐๐.๐๐ 

๗๖ นำยสุรจิต  สุขกนัตะ กลุ่มส่งเสริมกำรจดักำรศกึษำ ๕,๐๐๐.๐๐ 

 
 
 



 

 

๓๕  

ที่ ช่ือ - สกลุ หน่วยงำน / โรงเรียน รับ 

๗๗ นำยโยธิน  ป่ินทอง ICT สพป.เพชรบุรี เขต ๒ ๕,๐๐๐.๐๐ 

๗๘ ชมรมบณัฑิต  มสธ.เพชรบุรี มสธ.เพชรบุรี ๕,๐๐๐.๐๐ 

๗๙ นำยสุรพล  ทิมวฒัน ์ กลุ่มนโยบำยและแผน ๕,๐๐๐.๐๐ 

๘๐ นำงบุญชู  ทิมวฒัน ์ กลุ่มนโยบำยและแผน ๕,๐๐๐.๐๐ 

๘๑ นำยณัฏฐพฒัน์  อินทร์เจริญ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ๕,๐๐๐.๐๐ 

๘๒ ชวลิตกำรพิมพ ์ โดย ผอ.หวัน่  ส ำแดงเดช ๕,๐๐๐.๐๐ 

๘๓ นำงสำวองัคณำ   นพประชำ สพป.พบ.๒ ๔,๙๙๙.๐๐ 

๘๔ นำงส ำลี  มำมีสุข กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ๔,๙๙๙.๐๐ 

๘๕ คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง บำ้นตะเคียนงำม ๔,๙๐๐.๐๐ 

๘๖ คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง บำ้นเนินทรำย ๔,๘๘๘.๐๐ 

๘๗ สพป.รำชบุรี เขต ๑ สพป.รำชบุรี เขต ๑ ๔,๕๐๐.๐๐ 

๘๘ คณะครู  นกัเรียน ผูป้กครอง บำ้นหว้ยไผ ่ ๔,๔๐๐.๐๐ 

๘๙ คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง วดัเขำกระจิว ๔,๒๗๗.๐๐ 

๙๐ คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง บำ้นแม่คะเมย ๔,๒๖๕.๐๐ 

๙๑ คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง บำ้นอ่ำงหิน ๔,๒๕๐.๐๐ 

๙๒ คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง บำ้นหุบกะพง ๔,๒๔๐.๐๐ 

๙๓ คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง บำ้นหนองบว้ย ๔,๐๗๐.๐๐ 

๙๔ นำยพิเชฐ  นุชสวสัด์ิ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ๔,๐๔๙.๐๐ 

๙๕ คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง วดัหนองบวั ๔,๐๒๔.๐๐ 

๙๖ คณะครู นกัเรียน ผูก้ครอง บำ้นหนองขำนำง ๔,๐๑๖.๐๐ 

๙๗ นำยอ ำพล   ห่ินเก่ำ สพป.เพชรบุรี เขต ๒ ๔,๐๐๐.๐๐ 

๙๘ นำยพร   เกำทณัฑท์อง บำ้นท่ำหวัลบ ๔,๐๐๐.๐๐ 

๙๙ ผอ.อเนก สมำนมิตร บำ้นดอนเตำอิฐ ๔,๐๐๐.๐๐ 

๑๐๐ นำยนิวติั  ก ำไลแกว้ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ๔,๐๐๐.๐๐ 

๑๐๑ นำยไพโรจน์  สมจิตร์ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ๔,๐๐๐.๐๐ 

๑๐๒ คณะครู ผูป้กครอง นกัเรียน บำ้นพุหวำย ๓,๙๑๐.๐๐ 

๑๐๓ คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง บำ้นพุสวรรค ์ ๓,๙๐๐.๐๐ 

 
 



 

 

๓๖  

ที่ ช่ือ - สกลุ หน่วยงำน / โรงเรียน รับ 

๑๐๔ คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง บำ้นท่ำไมร้วก ๓,๘๑๐.๐๐ 

๑๐๕ คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง บำ้นบำงเก่ำ ๓,๗๕๑.๐๐ 

๑๐๖ นำยทองหล่อ  จนัทร์นำค บำ้นมะขำมโพรง ๓,๗๐๑.๐๐ 

๑๐๗ คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง สหกรณ์บ ำรุงวิทย ์ ๓,๖๕๑.๐๐ 

๑๐๘ นำงอุไรวรรณ   เดชโพธ์ิพระ บำ้นหนองโรง ๓,๕๖๐.๐๐ 

๑๐๙ ผอ.ประสิทธ์ิ  ทศันำ บำ้นหนองโสน ๓,๓๒๐.๐๐ 

๑๑๐ คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง บำ้นไร่ใหม่พฒันำ ๓,๒๗๕.๐๐ 

๑๑๑ อ.อุทยั + อ.หิรัญญำ  กมลรัมย ์ บำ้นหนองสะแก ๓,๒๕๐.๐๐ 

๑๑๒ คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง วดัเขำทะโมน ๓,๒๔๐.๐๐ 

๑๑๓ คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง วดัอินจ ำปำ ๓,๐๕๐.๐๐ 

๑๑๔ นำยสมหมำย   เจริญภูม ี บำ้นสองพี่นอ้ง ๓,๐๐๐.๐๐ 

๑๑๕ นำยอุดม   เทศนุ่ม สพป.พบ.๒ ๓,๐๐๐.๐๐ 

๑๑๖ นำยสมชยั   แซ่เอ้ียว บำ้นด่ำนโง ๓,๐๐๐.๐๐ 

๑๑๗ นำงมำลี  สมศรี เทศบำลวดัแก่นเหลก็ ๓,๐๐๐.๐๐ 

๑๑๘ นำยโพยม   เกำทณัฑท์อง สพป.เพชรบุรี เขต ๒ ๓,๐๐๐.๐๐ 

๑๑๙ นำยอมัรินทร์   คล ้ำช่ืน บำ้นสำรเห็ด ๓,๐๐๐.๐๐ 

๑๒๐ นำงลดำ   บุตรฉุย วดัอินจ ำปำ ๓,๐๐๐.๐๐ 

๑๒๑ นำยส่วน  ทิมจิตร วดัม่วงงำม ๓,๐๐๐.๐๐ 

๑๒๒ นำงอุไร   แจ่มจนัทร์ สพป.พบ.๒ ๓,๐๐๐.๐๐ 

๑๒๓ นำยสุชิน  ศิริวงษ ์ วดัวงับวั ๓,๐๐๐.๐๐ 

๑๒๔ นำยสมยศ  เทพรอด วดัหำดทรำย ๓,๐๐๐.๐๐ 

๑๒๕ นำยสมิง   โคตรวงศ ์ บำ้นหนองเกตุ ๓,๐๐๐.๐๐ 

๑๒๖ ผอ.บุญส่ง  เกิดหนู วดัวงัไคร้ ๓,๐๐๐.๐๐ 

๑๒๗ ครอบครัว  นำยกฤษดำ  หวำนใจ สพป.พบ.๒ ๓,๐๐๐.๐๐ 

๑๒๘ นำงพชัรำ    แยม้ส ำรำญ และครอบครัว สพป.พบ.๒ ๒,๙๙๙.๐๐ 

๑๒๙ คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง บำ้นเขำอ่ำงแกว้ ๒,๙๒๙.๐๐ 

๑๓๐ คณะครู นกัเรียน ผูก้ครอง บำ้นหว้ยปลำดุก ๒,๘๐๙.๐๐ 

 
 



 

 

๓๗  

ที่ ช่ือ - สกลุ หน่วยงำน / โรงเรียน รับ 

๑๓๑ คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง บำ้นหนองจอก ๒,๘๐๐.๐๐ 

๑๓๒ คณะครู วดัถ  ้ำรงค ์ ๒,๘๐๐.๐๐ 

๑๓๓ นกัเรียน ผูป้กครอง วดัโพธ์ิกรุ ๒,๗๑๐.๐๐ 

๑๓๔ ผูบ้ริหำรและเจำ้หนำ้ท่ี สพป.รำชบุรี เขต ๒ ๒,๖๖๐.๐๐ 

๑๓๕ คณะครู,นกัเรียนและผูป้กครอง บำ้นตน้เกด ๒,๖๐๕.๐๐ 

๑๓๖ คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง บำ้นพุเข็ม ๒,๕๙๐.๐๐ 

๑๓๗ คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง บำ้นน ้ ำทรัพย ์ ๒,๕๐๐.๐๐ 

๑๓๘ คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง บำ้นเขำกระปุก ๒,๔๖๒.๐๐ 

๑๓๙ คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง วดัไสคำ้น ๒,๔๓๐.๐๐ 

๑๔๐ ส ำนกัสงฆห์ว้ยกระสงัข ์  ๒,๔๒๐.๐๐ 

๑๔๑ ผอ.จ ำเนียร    หงษว์ิเศษ บำ้นหนองสะแก ๒,๔๐๐.๐๐ 

๑๔๒ นำงกญักฤษ  โชติภคัภิญญำ บำ้นท่ำยำง ๒,๔๐๐.๐๐ 

๑๔๓ นำงวนัทยำ  ช่อพิพฤกษ ์ บำ้นทุ่งโป่ง ๒,๓๕๐.๐๐ 

๑๔๔ นำงสิริรัตน์  จนัเจริญยศ กลุ่มส่งเสริมกำรจดักำรศกึษำ ๒,๓๐๐.๐๐ 

๑๔๕ นำงจุรีพร   แจง้ธรรมมำ สพป.พบ.๒ ๒,๒๙๙.๐๐ 

๑๔๖ คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง บำ้นทุ่งเคลด็ ๒,๒๙๖.๐๐ 

๑๔๗ กรรมกำรสถำนศึกษำและนกัเรียน บำ้นหนองยำว ๒,๒๖๗.๐๐ 

๑๔๘ สพป.มหำสำรคำม เขต ๒ สพป.มหำสำรคำร เขต ๒ ๒,๒๐๐.๐๐ 

๑๔๙ นำยไฉน    ยงัละออ สพป.พบ.๒ ๒,๑๙๙.๐๐ 

๑๕๐ คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง บำ้นด่ำนโง ๒,๑๔๖.๐๐ 

๑๕๑ คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง บำ้นหนัตะเภำ ๒,๑๐๐.๐๐ 

๑๕๒ คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง ไทยรัฐวิทยำ ๑๓ (พุม่วง) ๒,๑๐๐.๐๐ 

๑๕๓ นำยกิตติ  จนัทร์ปรุง บำ้นหนองชุมแสง ๒,๑๐๐.๐๐ 

๑๕๔ คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง บำ้นดอนเตำอิฐ ๒,๐๕๓.๐๐ 

๑๕๕ นำยเฉลิม   อน้แสง วดัไสคำ้น ๒,๐๐๖.๐๐ 

๑๕๖ สพป.ชุมพร เขต ๒ สพป.ชุมพร เขต ๒ ๒,๐๐๐.๐๐ 

๑๕๗ นำยธวชัชยั  สำครสิทธิศกัด์ิ บำ้นนำยำง ๒,๐๐๐.๐๐ 

 
 



 

 

๓๘  

ที่ ช่ือ - สกลุ หน่วยงำน / โรงเรียน รับ 

๑๕๘ นำงศุลีพร  บุศรำทิจ บำ้นหนองปืนแตก ๒,๐๐๐.๐๐ 

๑๕๙ ผอ.วรรณดี  เกิดวนั บำ้นหนองไก่เถ่ือน ๒,๐๐๐.๐๐ 

๑๖๐ อ.กระแส  สินธุแ์ดง บำ้นหนองไก่เถ่ือน ๒,๐๐๐.๐๐ 

๑๖๑ น.ส.อุดม   ชวนจนัทร์ วดัหำดทรำย ๒,๐๐๐.๐๐ 

๑๖๒ คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง วดัท่ำศำลำรำม ๒,๐๐๐.๐๐ 

๑๖๓ นำยชยัวฒัน์   นิโครพิทกัษ ์  ๒,๐๐๐.๐๐ 

๑๖๔ ธ.นครหลวงไทย สำขำเพชรบุรี  ๒,๐๐๐.๐๐ 

๑๖๕ นำยยทุธชยั  วงศนิ์บุญกิจ  ๒,๐๐๐.๐๐ 

๑๖๖ นำยเสถียร  เลิศอำวำส วดัท่ำศำลำรำม ๒,๐๐๐.๐๐ 

๑๖๗ พระครูสิริพชัรศำสน ์ วดัพระพุทธบำทเขำลูกชำ้ง ๒,๐๐๐.๐๐ 

๑๖๘ นำยประทำน  งำมข ำ บำ้นเนินทรำย ๒,๐๐๐.๐๐ 

๑๖๙ นำงปรินดำ  แกว้ถำวร บำ้นเนินทรำย ๒,๐๐๐.๐๐ 

๑๗๐ ผอ.สรรพสิทธ์ิ  บุญมำ บำ้นท่ำโล ้ ๒,๐๐๐.๐๐ 

๑๗๑ ผอ.ศกัดำ   คณะครู นกัเรียน โรงเรียนพนัทำ้ยนรสิงห์วิทยำ ๒,๐๐๐.๐๐ 

๑๗๒ นำยบุญรอด   จงมุม สพป.พบ.๒ ๒,๐๐๐.๐๐ 

๑๗๓ คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง บำ้นท่ำหวัลบ ๒,๐๐๐.๐๐ 

๑๗๔ นำงกฤษณำ   สุขรักษำ บำ้นหนองสะแก ๒,๐๐๐.๐๐ 

๑๗๕ นำยประจวบ   กุญจทอง บำ้นดอนมะกอก ๒,๐๐๐.๐๐ 

๑๗๖ นำงสำวเกษร   แกว้เจริญ สพป.เพชรบุรี เขต ๒ ๒,๐๐๐.๐๐ 

๑๗๗ นำยศุภวิชญ ์  นิลงำม บำ้นแหลมทอง ๒,๐๐๐.๐๐ 

๑๗๘ นำงวฒันำ    เมืองงำม สพป.เพชรบุรี เขต ๒ ๒,๐๐๐.๐๐ 

๑๗๙ พ.อ.ขจรศกัด์ิ- นำงมำลยัรัตน์  โอฬำรวตั สพป.เพชรบุรี เขต ๒ ๒,๐๐๐.๐๐ 

๑๘๐ นำงสุมำลี    เมืองนก วดัเขำปำกช่อง ๒,๐๐๐.๐๐ 

๑๘๑ นำยนพดล    ก ่ำแกว้ วดัท่ำเหว ๒,๐๐๐.๐๐ 

๑๘๒ นำยวิชิต  ศิริไชย  ๒,๐๐๐.๐๐ 

๑๘๓ นำยสุรงณ์  ปุญญธรรม หจก.เตียมุย้กวง ๒,๐๐๐.๐๐ 

๑๘๔ นำยบุญช่วย  พุ่มจิตร วดับ่อบุญ ๒,๐๐๐.๐๐ 

 
 



 

 

๓๙  

ที่ ช่ือ - สกลุ หน่วยงำน / โรงเรียน รับ 

๑๘๕ นำยวิเชียร  นำคะเวช บำ้นไร่โคก ๒,๐๐๐.๐๐ 

๑๘๖ นำงอรวรรณ  ดวงเดือน วดัหนองแก ๒,๐๐๐.๐๐ 

๑๘๗ ผอ.พฒันพงศ ์  ร่ืนบนัเทิง วดัท่ำคอย ๒,๐๐๐.๐๐ 

๑๘๘ นำยบ ำรุง  เสนะโห บำ้นโป่งสลอด ๒,๐๐๐.๐๐ 

๑๘๙ นำยเทิม  มิตรจิต วดัจนัทำรำม ๒,๐๐๐.๐๐ 

๑๙๐ คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง บำ้นนำยำง ๒,๐๐๐.๐๐ 

๑๙๑ นำงฉววีรรณ  มว่งปรำงค ์ วดัหว้ยเสือ ๒,๐๐๐.๐๐ 

๑๙๒ นำงยวุนิตย ์ เช้ือนิล วดัวงัไคร้ ๒,๐๐๐.๐๐ 

๑๙๓ น.ส.มำลี  อนุสนธ์ิ บำ้นพุตุม ๒,๐๐๐.๐๐ 

๑๙๔ พระครูวนิิจสมณกำร รองเจำ้อำวำสวดัหนองแขม ๒,๐๐๐.๐๐ 

๑๙๕ นำยบ ำเพญ็  ปำนมณี บำ้นหนองยำว ๒,๐๐๐.๐๐ 

๑๙๖ นำงจิรำภรณ์  กล่ินดี บำ้นหนองยำว ๒,๐๐๐.๐๐ 

๑๙๗ นำงกลัยำณี  กำญจนรจิต วดัชำ้งแทงกระจำด ๒,๐๐๐.๐๐ 

๑๙๘ นำงสุมนำ  ไตรยทุธชยั วดัตำลกง ๒,๐๐๐.๐๐ 

๑๙๙ พระครูวชัรกิจจำนุกูล เจำ้อำวำสวดัตำลกง ๒,๐๐๐.๐๐ 

๒๐๐ นำยกิจ  เกียรติสมกิจ ผอ.สพป.รำชบุรี เขต ๒ ๒,๐๐๐.๐๐ 

๒๐๑ นำยพชร  เพ่ิมพงษพิ์พฒัน ์ บำ้นท่ำยำง ๒,๐๐๐.๐๐ 

๒๐๒ น.ส.ระหงษ ์ ศำสตรำวิสุทธ์ิ บำ้นท่ำยำง ๒,๐๐๐.๐๐ 

๒๐๓ นำยค ำนวน  พยนตย์ิม้ โรงเรียนบำ้นเขำลูกชำ้ง ๒,๐๐๐.๐๐ 

๒๐๔ น.ส.จรินทร์  เสริมบุญ บำ้นท่ำยำง ๒,๐๐๐.๐๐ 

๒๐๕ น.ส.มทันำ  จีนะพงษ ์ บำ้นท่ำยำง ๒,๐๐๐.๐๐ 

๒๐๖ นำยธีระพร  ทองเกิด กลุ่มส่งเสริมกำรจดักำรศกึษำ ๒,๐๐๐.๐๐ 

๒๐๗ บริษทัเอเซียสำกลทรำเวลเซอร์วิส จ ำกดั  ๒,๐๐๐.๐๐ 

๒๐๘ นำยสนธิ  สุทธดิส กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ๒,๐๐๐.๐๐ 

๒๐๙ สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒  ๒,๐๐๐.๐๐ 

๒๑๐ นำงวรำภรณ์  สิทธิข ำ โรงเรียนบำ้นยำงชุม ๒,๐๐๐.๐๐ 

๒๑๑ สพป.ระยอง เขต ๒ สพป.ระยอง เขต ๒ ๒,๐๐๐.๐๐ 

 
 



 

 

๔๐  

ที่ ช่ือ - สกลุ หน่วยงำน / โรงเรียน รับ 

๒๑๒ คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง บำ้นท่ำกระเทียม ๑,๙๗๐.๐๐ 

๒๑๓ ชมรมคนรักพี่แป้นและญำติ (ศน.ณิชรญำ) สพป.พบ.๒ ๑,๙๖๐.๐๐ 

๒๑๔ คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง วดัวงับวั ๑,๙๓๐.๐๐ 

๒๑๕ นำยณรงค ์   อินทร์จนัทร์ วดัหนองกำทอง ๑,๙๐๐.๐๐ 

๒๑๖ นำงลดำวลัล์ิ    อำภำนุกูล วดัหนองกำทอง ๑,๘๗๐.๐๐ 

๒๑๗ นกัเรียน ผูป้กครองและผูม้ีจิตศรัทธำ บำ้นพุตุม ๑,๘๗๐.๐๐ 

๒๑๘ น.ส.ชุติมำ    กอวชิรพนัธ ์ สพป.พบ.๒ ๑,๘๖๐.๐๐ 

๒๑๙ คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง ชำวไร่ ๑,๘๕๐.๐๐ 

๒๒๐ นำยสุกิจ    สมคัรรบ วดัท่ำเหว ๑,๗๗๗.๐๐ 

๒๒๑ นำงสำยใจ   จิรชีพพฒันำ สพป.เพชรบุรี เขต ๒ ๑,๗๕๐.๐๐ 

๒๒๒ นำยวรพฒัน์  ปุญญำธิกุล บำ้นหนองชุมแสง ๑,๗๒๐.๐๐ 

๒๒๓ นำงเกษมำ  อินทร์สว่ำง วดัชำ้งแทงกระจำด ๑,๗๐๙.๐๐ 

๒๒๔ นำยใจเพชร   ฉิมโหมด สพป.พบ.๒ ๑,๗๐๐.๐๐ 

๒๒๕ คณะครูและนกัเรียน บำ้นรำงจิก ๑,๖๗๒.๐๐ 

๒๒๖ นำงเสนำะ   สุขสงวน สพป.พบ.๒ ๑,๖๖๙.๐๐ 

๒๒๗ นำยธนำวุฒิ  แกว้นอ้ย บำ้นลำดโพธ์ิ ๑,๖๕๐.๐๐ 

๒๒๘ คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง วดัจนัทำรำม ๑,๖๓๐.๐๐ 

๒๒๙ น.ส.ณัฏฐทิ์ญำณ์ โชติส ำรำญ และคณะ  ๑,๖๐๐.๐๐ 

๒๓๐ นำยประชุม  รวยเงิน บำ้นดอนขนุหว้ย ๑,๖๐๐.๐๐ 

๒๓๑ คณะนกัเรียนและกรรมกำร บำ้นแหลมทอง ๑,๕๙๙.๐๐ 

๒๓๒ นำงสุทิน  หอยสงัข ์ บำ้นหนองโรง ๑,๕๙๐.๐๐ 

๒๓๓ นำงรัตนำ    เนียมนอ้ย บำ้นหนองเตียน ๑,๕๗๐.๐๐ 

๒๓๔ นำยคมกริช  สตำรัตน ์ บำ้นท่ำยำง ๑,๕๔๐.๐๐ 

๒๓๕ น.ส.สุนีย ์  ดีขั้ว บำ้นร่องระก ำ ๑,๕๒๐.๐๐ 

๒๓๖ นำงกำหลง   เกตุรัตน ์ บำ้นหนองโรง ๑,๕๒๐.๐๐ 

๒๓๗ นำงหทยัรัตน์  พูลพิพฒัน ์ บำ้นไร่โคก ๑,๕๐๐.๐๐ 

๒๓๘ นำงรัศมี   ล้ิมเจริญ บำ้นดอนมะกอก ๑,๕๐๐.๐๐ 

 
 



 

 

๔๑  

ที่ ช่ือ - สกลุ หน่วยงำน / โรงเรียน รับ 

๒๓๙ นำงสำวศิวำภรณ์   เศรษฐปฏิเวช บำ้นหนองเตียน ๑,๕๐๐.๐๐ 

๒๔๐ นำงประดบั  สดศรี บำ้นหว้ยกวำงจริง ๑,๕๐๐.๐๐ 

๒๔๑ ด.ต.สมบูรณ์   สดสี บำ้นหว้ยกวำงจริง ๑,๕๐๐.๐๐ 

๒๔๒ นำยสุนทร   พงษใ์หญ่ บำ้นแหลมทอง ๑,๕๐๐.๐๐ 

๒๔๓ นำงสำคร   เป่ียมสง่ำ บำ้นแหลมทอง ๑,๕๐๐.๐๐ 

๒๔๔ นำงยภุำ    แจ่มจ ำรัส บำ้นหนองน ้ ำถ่ำย ๑,๕๐๐.๐๐ 

๒๔๕ นำงธนวรรณ   อภยัพงษ ์ บำ้นน ้ ำทรัพย ์ ๑,๕๐๐.๐๐ 

๒๔๖ สิบตรีวิเชียร   เนตรแตง วดัเขำกระจิว ๑,๕๐๐.๐๐ 

๒๔๗ นำงบุญส่ง  นอ้ยอยู ่ บำ้นโป่งสลอด ๑,๕๐๐.๐๐ 

๒๔๘ นำยคณิต  พ่วงทอง บำ้นดอนขนุหว้ย ๑,๕๐๐.๐๐ 

๒๔๙ นำยวิชยั  เพชรขำว บำ้นไร่ถ่ินนอ้ย ๑,๕๐๐.๐๐ 

๒๕๐ น.ส.ศิริพรรณ  ทองสมัฤทธ์ิ บำ้นไร่ถ่ินนอ้ย ๑,๕๐๐.๐๐ 

๒๕๑ น.ส.วนัเพญ็  เหมือนจนัทร์ วดัชำ้งแทงกระจำด ๑,๕๐๐.๐๐ 

๒๕๒ นำยยศภคั  กรกุม บำ้นหนองตำฉำว ๑,๕๐๐.๐๐ 

๒๕๓ รองส ำรำญ  นอ้ยนำลุ่ม บำ้นท่ำยำง ๑,๕๐๐.๐๐ 

๒๕๔ น.ส.เพญ็ศรี  หนูนอ้ย บำ้นโป่งแย ้ ๑,๕๐๐.๐๐ 

๒๕๕ นำงปำริชำติ  มำร์ติน โรงเรียนสอนภำษำอินไซท ์อิงลิช (ชะอ ำ) ๑,๕๐๐.๐๐ 

๒๕๖ คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง บำ้นด่ำนโง ๑,๔๘๑.๐๐ 

๒๕๗ นำงยพุำภรณ์  จงเจริญ กลุ่มนโยบำยและแผน ๑,๔๖๐.๐๐ 

๒๕๘ งำนแข่งขนัเปตองเฉลิมพระเกียรติ  ๑,๔๕๖.๐๐ 

๒๕๙ คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง บำ้นบ่อไร่ ๑,๔๔๔.๐๐ 

๒๖๐ น.ส.เพญ็ภิชชำ  อ่ิมจิตร สพป.พบ.๒ ๑,๔๓๖.๐๐ 

๒๖๑ คณะครู  นกัเรียน บำ้นโป่งแย ้ ๑,๔๑๖.๐๐ 

๒๖๒ นำงพงษป์ระพนัธ ์ สรสิน  ๑,๔๐๐.๐๐ 

๒๖๓ นำงธญัญพฒัน์   พรำยแกว้ บำ้นหนองน ้ ำถ่ำย ๑,๓๙๙.๐๐ 

๒๖๔ นำยวนัจกัร  แก่นณรงค ์ บำ้นบำงเก่ำ ๑,๓๖๐.๐๐ 

๒๖๕ คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง บำ้นหนองมะกอก ๑,๓๒๑.๒๕ 

 
 



 

 

๔๒  

ที่ ช่ือ - สกลุ หน่วยงำน / โรงเรียน รับ 

๒๖๖ จ.อ.อภิชำต   แกว้โกศล วดัลำดศรัทธำรำม ๑,๓๒๐.๐๐ 

๒๖๗ นำงสำวสุนนัท ์  สีสม วดัหนองกำทอง ๑,๓๐๐.๐๐ 

๒๖๘ นำยประทีป   เมืองงำม บำ้นตน้เกด ๑,๓๐๐.๐๐ 

๒๖๙ นำยวีระศกัด์ิ  ศรีสุขใส วดัมำบปลำเคำ้ ๑,๓๐๐.๐๐ 

๒๗๐ นำงสำวศิริรัฐ  อินทร์เนตร วดับ่อบุญ ๑,๓๐๐.๐๐ 

๒๗๑ นำงยกุฟ้ำ  ไฝศิริ วดัท่ำคอย ๑,๓๐๐.๐๐ 

๒๗๒ นำงวำสนำ  ประจงหตัถ ์ อ.ฮ.ลิงค ์ ๑,๓๐๐.๐๐ 

๒๗๓ นำงอมัพวนั  วิสำรทะ บำ้นท่ำยำง ๑,๓๐๐.๐๐ 

๒๗๔ สพป.ชยัภูมิ  เขต ๓  ๑,๓๐๐.๐๐ 

๒๗๕ นำยเสร่ิน  ปำนแกว้ บำ้นโป่งเกตุ ๑,๒๘๕.๐๐ 

๒๗๖ นำงชูศรี  เม่งสวสัด์ิ วดัศำลำเข่ือน ๑,๒๖๔.๐๐ 

๒๗๗ นำงวนัเพญ็    ปุญญำธิกุล บำ้นหนองเตียน ๑,๒๖๐.๐๐ 

๒๗๘ นำงพรรณทอง  เพชรพูลมำ วดัถ  ้ำรงค ์ ๑,๒๖๐.๐๐ 

๒๗๙ คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง บำ้นดอนมะกอก ๑,๒๔๐.๐๐ 

๒๘๐ นำยถำวร  นำมทิพย ์ วดัหนองแก ๑,๒๓๔.๕๐ 

๒๘๑ นำยวิทยำ  อยูเ่ยน็ วดัศำลำเข่ือน ๑,๒๒๙.๐๐ 

๒๘๒ นำงวิลำวณัย ์ แผแ่ผน่ทอง บำ้นหนองชุมแสง ๑,๒๑๐.๐๐ 

๒๘๓ นำยเลง้ คงทอง บำ้นดอนเตำอิฐ ๑,๒๐๐.๐๐ 

๒๘๔ นำงสำวศุภะณี   วรปลอบ บำ้นหนองจอก ๑,๒๐๐.๐๐ 

๒๘๕ นำยเปรม   ศรีประเสริฐ บำ้นหนองเตียน ๑,๒๐๐.๐๐ 

๒๘๖ นำงสำวบุบผำ   วนัไชยธนวงษ ์ วดัท่ำเหว ๑,๒๐๐.๐๐ 

๒๘๗ นำงกระแสร์  ประสมศรี บำ้นหนองโสน ๑,๒๐๐.๐๐ 

๒๘๘ นำงแกว้มณี  อ่อนแกว้ บำ้นพุตุม ๑,๒๐๐.๐๐ 

๒๘๙ นำงอุดม  ชุ่มสด บำ้นไร่ถ่ินนอ้ย ๑,๒๐๐.๐๐ 

๒๙๐ น.ส.อโณทยั  เนียมปำน อ.ฮ.ลิงค ์ ๑,๒๐๐.๐๐ 

๒๙๑ สพม.๑๐ (เพชรบุรี)  ๑,๒๐๐.๐๐ 

๒๙๒ นำงประกำย  แสนกลำ้ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ๑,๑๙๙.๐๐ 

 
 



 

 

๔๓  

ที่ ช่ือ - สกลุ หน่วยงำน / โรงเรียน รับ 

๒๙๓ นำงวณัภำ  ม่วงสมยั บำ้นหนองโสน ๑,๑๘๐.๐๐ 

๒๙๔ นำยส ำเนำ   หนูเทียน วดัชำ้งแทงกระจำด ๑,๑๖๐.๐๐ 

๒๙๕ นำงอมัพร  กองสี บำ้นหนองชุมแสง ๑,๑๕๐.๐๐ 

๒๙๖ คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง บำ้นสองพี่นอ้ง ๑,๑๔๑.๐๐ 

๒๙๗ คณะครู รร.หนองชุมแสงวิทยำ หนองชุมแสงวิทยำ ๑,๑๔๐.๐๐ 

๒๙๘ นำงจนัทิมำ   ม่ิงแมน้ โรงเรียนบำ้นยำงชุม ๑,๑๔๐.๐๐ 

๒๙๙ น.ส.กำญจนำ  ถมปัต บำ้นหนองโสน ๑,๑๒๐.๐๐ 

๓๐๐ นำงร ำเพย  กรีดกรำย บำ้นหนองโสน ๑,๑๒๐.๐๐ 

๓๐๑ คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง บำ้นหนองคอไก่ ๑,๑๒๐.๐๐ 

๓๐๒ นำงเพียงใจ   ข ำทว ี วดัดอนกอก ๑,๑๐๘.๐๐ 

๓๐๓ นำงธญัพร  เกตุรักษำ วดัศำลำเข่ือน ๑,๑๐๐.๐๐ 

๓๐๔ นำงสุรี    ทบัลอ้ม บำ้นหนองเตียน ๑,๑๐๐.๐๐ 

๓๐๕ นำยวุฒิพงษ ์  พนัธุพ์รำหมณ์ วดัหนองกำทอง ๑,๑๐๐.๐๐ 

๓๐๖ นำยสุดสำคร  น่วมมะโน วดัหนองแก ๑,๑๐๐.๐๐ 

๓๐๗ นำงสุกญัญำ  วิงวอน วดัหนองแก ๑,๑๐๐.๐๐ 

๓๐๘ นำยส ำรำญ  ครึกคร้ืนจิตร์ บำ้นสระพระ ๑,๑๐๐.๐๐ 

๓๐๙ นำยศิริชยั  มลฑลเพชร บำ้นสระพระ ๑,๑๐๐.๐๐ 

๓๑๐ นำงสมศรี  สวสัดิชยั บำ้นสระพระ ๑,๑๐๐.๐๐ 

๓๑๑ นำงวำสนำ  เสียงหวำน บำ้นสระพระ ๑,๑๐๐.๐๐ 

๓๑๒ น.ส.วำสนำ  ฉ ่ำมะนำ บำ้นสระพระ ๑,๑๐๐.๐๐ 

๓๑๓ น.ส.นอ้งนุช  จนัทร์เพชร บำ้นสระพระ ๑,๑๐๐.๐๐ 

๓๑๔ น.ส.วรรณำ  ชวนส ำรำญ บำ้นสระพระ ๑,๑๐๐.๐๐ 

๓๑๕ น.ส.สำยใจ  สีแจ ้ บำ้นสระพระ ๑,๑๐๐.๐๐ 

๓๑๖ นำงวิภวำนี  กล่ินเลก็ บำ้นสระพระ ๑,๑๐๐.๐๐ 

๓๑๗ น.ส.สุกญัญำ  จนัทร์เพง็ บำ้นสระพระ ๑,๑๐๐.๐๐ 

๓๑๘ นำงวนัเพญ็  ห่ินเก่ำ บำ้นท่ำยำง ๑,๑๐๐.๐๐ 

๓๑๙ นำงอำรีย ์ แจ่มแจง้ วดัหนองแก ๑,๐๙๙.๐๐ 

 
 



 

 

๔๔  

ที่ ช่ือ - สกลุ หน่วยงำน / โรงเรียน รับ 

๓๒๐ นำงอุมำภรณ์  พุ่มจิตร วดัหนองแก ๑,๐๙๙.๐๐ 

๓๒๑ น.ส.สุจิต  โลกนุเครำะห์ วดัหนองแก ๑,๐๙๙.๐๐ 

๓๒๒ นำยศิริ  เฮ่งพก วดัท่ำคอย ๑,๐๙๙.๐๐ 

๓๒๓ นำงระร่ืน  เฟ่ืองฟ ู วดัหว้ยเสือ ๑,๐๙๙.๐๐ 

๓๒๔ นำยบุญชู  แกว้ชิงดวง วดัพระพุทธบำทเขำลูกชำ้ง ๑,๐๖๐.๐๐ 

๓๒๕ คณะนกัเรียน บำ้นหนองโรง ๑,๐๕๐.๐๐ 

๓๒๖ นำงจรรยำ   จีนทอน บำ้นหนองโรง ๑,๐๔๐.๐๐ 

๓๒๗ นำงจรรยำ   วงศท์องดี วดัดอนกอก ๑,๐๓๙.๕๐ 

๓๒๘ นำงณิชรญำ    ใจเดด็ สพป.พบ.๒ ๑,๐๓๙.๐๐ 

๓๒๙ ว่ำท่ี ร.ต.ศิริฝัน  แตงดี วดัหนองกำทอง ๑,๐๒๐.๐๐ 

๓๓๐ นำงพชันีย ์ ข ำทว ี วดับ่อบุญ ๑,๐๑๙.๐๐ 

๓๓๑ นำยสุรศกัด์ิ   เหรียญบุบผำ วดัหนองแก ๑,๐๐๙.๐๐ 

๓๓๒ นำยวิเชียร  แจ่มแจง้ วดัหนองแก ๑,๐๐๙.๐๐ 

๓๓๓ นำงบุญมณี  นิลงำม วดัหนองแก ๑,๐๐๙.๐๐ 

๓๓๔ นำยเกษม  เม่งสวสัด์ิ วดัหนองแก ๑,๐๐๙.๐๐ 

๓๓๕ นำงช่อผกำ  พรำหมณ์แกว้ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ๑,๐๐๙.๐๐ 

๓๓๖ นำงปณิชำ  ณัฏฐำไท โรงเรียนวดัดอนไก่เต้ีย ๑,๐๐๙.๐๐ 

๓๓๗ พระครูวจิกัษ ์ วชัรธรรม บำ้นมะขำมโพรง ๑,๐๐๘.๐๐ 

๓๓๘ นำงสุภำพร  กล่ินจนัทร์ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ๑,๐๐๓.๐๐ 

๓๓๙ นำงอจัฉรพร  แกว้มรกต บำ้นโป่งแย ้ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๓๔๐ คณะครู นกัเรียน โรงเรียนอนุบำลเพชรบุรี ๑,๐๐๐.๐๐ 

๓๔๑ น.ส.เอ้ือมพร  น ำคิด กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ๑,๐๐๐.๐๐ 

๓๔๒ น.ส.พรหมณัชภคั  ศรีไพโรจน์กูล กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ๑,๐๐๐.๐๐ 

๓๔๓ นำยสุกิจ  สมคัรรบ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ๑,๐๐๐.๐๐ 

๓๔๔ นำยสุวรรณ  เช้ือนิล กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ๑,๐๐๐.๐๐ 

๓๔๕ สพป.สุรินทร์   เขต ๑  ๑,๐๐๐.๐๐ 

๓๔๖ นำงทิพวรรณ   คงหอม วดัหวำ้ ๑,๐๐๐.๐๐ 

 
 



 

 

๔๕  

ที่ ช่ือ - สกลุ หน่วยงำน / โรงเรียน รับ 

๓๔๗ พระใบฎีกำพรชยั  ธีรปญโญ วดัหวำ้ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๓๔๘ นำยสุนทร   ล ำพ ู วดัหวำ้ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๓๔๙ นำยบุญสม    บุญเลิศ วดัหวำ้ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๓๕๐ นำงสุพิชญำ    บุญคง วดัหวำ้ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๓๕๑ นำงพวงทิพย ์   สุขอร่ำม วดัหวำ้ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๓๕๒ นำงปัทมำ     ทองนิล วดัหวำ้ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๓๕๓ สพม.เขต ๒๗  ๑,๐๐๐.๐๐ 

๓๕๔ นำงวชัรีย ์ นทีรัยไทวะ บำ้นมะขำมโพรง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๓๕๕ นำยสุชิน  เรืองศิริ บำ้นมะขำมโพรง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๓๕๖ นำยสมจิต  อินทร์เนตร บำ้นมะขำมโพรง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๓๕๗ นำงพรทิพย ์ อินทร์เนตร บำ้นมะขำมโพรง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๓๕๘ น.ส.พรทิพย ์ พงษเ์กตุกรณ์ กลุ่มนโยบำยและแผน ๑,๐๐๐.๐๐ 

๓๕๙ ร้ำนเจริญทรัพยอิ์เลค็ทริค  ๑,๐๐๐.๐๐ 

๓๖๐ พ.ต.สมศกัด์ิ  สถำนสุข  ๑,๐๐๐.๐๐ 

๓๖๑ นำยจำรุต  ไชยสุภคั  ๑,๐๐๐.๐๐ 

๓๖๒ นำยสงัเวียน   อ่ิมเจริญ บำ้นป่ำเด็ง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๓๖๓ นำยละออ  บุญประเสริฐ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ๑,๐๐๐.๐๐ 

๓๖๔ ร้ำนชะอ ำกำรพิมพ ์ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ๑,๐๐๐.๐๐ 

๓๖๕ นำงสุดำรัตน์  เฮ่งพก บำ้นท่ำยำง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๓๖๖ นำงยพุิน  บุญหลำย บำ้นท่ำยำง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๓๖๗ นำงพชัรำ  ตนับุญยศิริเดช บำ้นท่ำยำง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๓๖๘ นำงเยำวพร  เพ่ิมพงษพิ์พฒัน ์ บำ้นท่ำยำง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๓๖๙ นำงพทัธนำ  ตณัฑโ์พธ์ิประสิทธ์ิ บำ้นท่ำยำง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๓๗๐ นำงกลัยำ  เชยชุ่ม บำ้นท่ำยำง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๓๗๑ นำงมำลี  อยูท่อง บำ้นท่ำยำง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๓๗๒ นำยโกศล  สว่ำงเพียร บำ้นท่ำยำง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๓๗๓ นำยเทียนชยั  คชำนนัท ์ บำ้นท่ำยำง ๑,๐๐๐.๐๐ 
 
 
 



 

 

๔๖  

ที่ ช่ือ - สกลุ หน่วยงำน / โรงเรียน รับ 

๓๗๔ ร.ต.ต.กนกศกัด์ิ  มุทธำกำญจน ์ บำ้นท่ำยำง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๓๗๕ นำงพิมผกำ  แดงสุวรรณ์ และคณะครู บำ้นดอนยำง (สพป.พบ.๑) ๑,๐๐๐.๐๐ 

๓๗๖ นำยสุจินดำ  เกิดรอด วดักุ่ม ๑,๐๐๐.๐๐ 

๓๗๗ นำงขวญัเรือน  อ่ิมสะอำด วดักุ่ม ๑,๐๐๐.๐๐ 

๓๗๘ นำงสุโข  สมำนมิตร วดักุ่ม ๑,๐๐๐.๐๐ 

๓๗๙ นำงกรองแกว้  สนธิทรัพย ์ วดักุ่ม ๑,๐๐๐.๐๐ 

๓๘๐ นำงพยงุ  พูลชนะ วดักุ่ม ๑,๐๐๐.๐๐ 

๓๘๑ นำงเตือนตำ  รอดคงท่ี วดักุ่ม ๑,๐๐๐.๐๐ 

๓๘๒ นำงลมยั  ชำ้งนะ วดักุ่ม ๑,๐๐๐.๐๐ 

๓๘๓ พระครูเกษมวชัรำทร กลุ่มส่งเสริมกำรจดักำรศกึษำ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๓๘๔ นำงสุนี  อินทร์เล้ียง กลุ่มส่งเสริมกำรจดักำรศกึษำ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๓๘๕ นำยส ำรำญ  สมำนมิตร วดัหว้ยเสือ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๓๘๖ นำงภำวดี  ชำวหว้ยหมำก วดัหว้ยเสือ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๓๘๗ นำงกลัยำรัตน์  ม่ิงเมือง วดัหว้ยเสือ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๓๘๘ นำงรัสม ี ทิมจิตร วดัจนัทำรำม ๑,๐๐๐.๐๐ 

๓๘๙ นำงสำยพิน  อ่วมเนตร วดัจนัทำรำม ๑,๐๐๐.๐๐ 

๓๙๐ น.ส.สุพิรำ  บุญญปุรำนนท ์ วดัจนัทำรำม ๑,๐๐๐.๐๐ 

๓๙๑ นำยส ำเริง  พูลชนะ วดัจนัทำรำม ๑,๐๐๐.๐๐ 

๓๙๒ นำงอุษำ  สุดสวำท วดัจนัทำรำม ๑,๐๐๐.๐๐ 

๓๙๓ นำยบุญม ี อ่อนแกว้ บำ้นโป่งสลอด ๑,๐๐๐.๐๐ 

๓๙๔ นำยวนัชำติ  เฟ่ืองฟุ้ง บำ้นโป่งสลอด ๑,๐๐๐.๐๐ 

๓๙๕ นำยธนู  นวลละออง บำ้นโป่งสลอด ๑,๐๐๐.๐๐ 

๓๙๖ นำงจรรยำ  พลำยแกว้ บำ้นโป่งสลอด ๑,๐๐๐.๐๐ 

๓๙๗ นำงละออ  เมฆหมอก บำ้นโป่งสลอด ๑,๐๐๐.๐๐ 

๓๙๘ นำงบุญส่ง  มีทอง บำ้นโป่งสลอด ๑,๐๐๐.๐๐ 

๓๙๙ นำงสำวส ำรำญ   อรชร บำ้นโป่งสลอด ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๐๐ น.ส.นงลกัษณ์   อ่วมเครือ วดัโพธ์ิกรุ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๐๑ นำงนวลอนงค ์ ยวงใย วดัโพธ์ิกรุ ๑,๐๐๐.๐๐ 

 



 

 

๔๗  

ที่ ช่ือ - สกลุ หน่วยงำน / โรงเรียน รับ 

๔๐๒ นำงเรณู  เทพลิบ วดัโพธ์ิกรุ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๐๓ นำงเครือวลัย ์ เทศนุ่ม วดัโพธ์ิกรุ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๐๔ นำงสรรัตน์  บุญจบั วดัโพธ์ิกรุ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๐๕ นำงสนอง  อินทร์ปรุง วดัศำลำเข่ือน ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๐๖ นำงอมัไพ  พรำหมณ์นอ้ย บำ้นไร่โคก ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๐๗ นำงประสงค ์ เกษศรี บำ้นไร่โคก ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๐๘ นำงละมยั  จนัทร์เสง่ียม บำ้นไร่โคก ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๐๙ นำยสุวรรณ  เอ่ียมอินทร์ บำ้นไร่โคก ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๑๐ นำยปัณณวิช  ยงภูมิพุทธำ วดัท่ำคอย ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๑๑ นำงวำสนำ  อ่วมพรำหมณ์ วดัท่ำคอย ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๑๒ น.ส.กองแกว้  ศภุอกัษร วดัท่ำคอย ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๑๓ นำงวิรัลพชัร  ธีรส่งสวสัด์ิ วดัท่ำคอย ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๑๔ นำงสำวพิกุล  แยม้ดี บำ้นหนองเกตุ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๑๕ นำงประเชิญ  รุ่งเรือง บำ้นหนองเกตุ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๑๖ นำงบงัอร  ทองทำ บำ้นหนองเกตุ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๑๗ นำงพิศมยั  บวัสุวรรณ วดัศำลำเข่ือน ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๑๘ นำงวิศำล  แท่นนำค วดัหนองแก ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๑๙ นำงปรำณี  สหเจริญ วดัหนองแก ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๒๐ นำงสุภำวดี  สนัติสุนทร วดัหนองแก ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๒๑ นำงสำวปฤษณำ  ร้อยแกว้ วดัหนองแก ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๒๒ พระครูปิยวชัรคุณ วดัช่อม่วง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๒๓ นำงพสัรำ  ใหนุ้ช วดัหนองแก ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๒๔ ผอ.วทิชำ   พรำยประทีป ชำวไร่ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๒๕ นำงสำวศิริ   เซ่งตระกูล ชำวไร่ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๒๖ นำงนุกูล  งำมข ำ ชำวไร่ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๒๗ นำงสุมำลี  เมฆหมอก ชำวไร่ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๒๘ นำงสุมำลี  ชูช่ืน ชำวไร่ ๑,๐๐๐.๐๐ 

 
 



 

 

๔๘  

ที่ ช่ือ - สกลุ หน่วยงำน / โรงเรียน รับ 

๔๒๙ นำยบุญเชิด  ช ำนิศำสตร์ บำ้นไร่โคก ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๓๐ นำงสำวล ำเพย  นกน่วม บำ้นไร่โคก ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๓๑ นำงสำวทองเพียร  ชุ่มสด บำ้นไร่โคก ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๓๒ นำงสำวปัญชลี  เดชคง บำ้นไร่โคก ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๓๓ นำยบุญชยั  ผำติกรวงษ ์ บำ้นหนองเขำอ่อน ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๓๔ นำงนวพร  คงพูล บำ้นหนองเขำอ่อน ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๓๕ นำยวิชยั  สุขสวสัด์ิ บำ้นหนองเขำอ่อน ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๓๖ นำงธนิตำ  ลอยโพยม บำ้นหนองเขำอ่อน ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๓๗ นำงสุธำทิพย ์ อรชร วดับ่อบุญ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๓๘ นำงอุทยัวรรณ  คงสี วดับ่อบุญ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๓๙ นำงเพญ็พิทย ์ นำคนคร วดับ่อบุญ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๔๐ นำงรัตนณิ์ชำ  เร่งก  ำเนิด วดับ่อบุญ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๔๑ นำงฐิติรัตน์  จนัทร์นอ้ย วดับ่อบุญ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๔๒ นำยสิน  พุ่มผะกำ บำ้นหนองเข่ือน ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๔๓ นำยสมชำย  แกว้มนูญ บำ้นหนองเข่ือน ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๔๔ นำงเสำวลกัษณ์  แกว้มนูญ บำ้นหนองเข่ือน ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๔๕ นำยช ำนำญ  เมฆหมอก บำ้นหนองเข่ือน ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๔๖ นำยชิน  นำเมือง บำ้นหนองเข่ือน ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๔๗ นำยประยทุธ  จนัทรสุขโข วดัหนองแก ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๔๘ นำยแฉลม้  กล ่ำทอง วดัหนองแก ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๔๙ นำงสุนี  ภำนุมำต วดัหนองแก ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๕๐ นำงบุญช่วย  สุพงษ ์ วดัหนองแก ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๕๑ นำยสุวฒัน์   ใจกลำ้ วดัไสคำ้น ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๕๒ นำงบุศรำ  สร้อยระยำ้ วดัไสคำ้น ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๕๓ นำงโชษิตำ   สุขจ ำเริญ วดัโตนดหลวง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๕๔ นำยไพฑูร - นำงสุชำดำ   สีสง่ำ วดัโตนดหลวง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๕๕ นำยวีระ  โอบออ้ม วดัเขำทะโมน ๑,๐๐๐.๐๐ 

 
 



 

 

๔๙  

ที่ ช่ือ - สกลุ หน่วยงำน / โรงเรียน รับ 

๔๕๖ นำงณัฐวรรณ  เพนวิมล วดัเขำทะโมน ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๕๗ น.ส.สุนนัท ์  อรุณแยม้ วดัเขำทะโมน ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๕๘ นำยประจวบ   ชำญศิริ วดัมำบปลำเคำ้ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๕๙ นำงเบญจวรรณ  ธรรมรมย ์ วดัมำบปลำเคำ้ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๖๐ นำงเอมอร กล่ินประเสริฐ วดัมำบปลำเคำ้ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๖๑ นำยศกัด์ิชยั  ก่ิงไมก้ลำง วดัช่อม่วง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๖๒ นำงสำวิกำ  โพธ์ิทอง วดัช่อม่วง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๖๓ นำงกญัญำรัตน์  ทองแยม้ วดัช่อม่วง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๖๔ ผศ.สุจินดำ  อ่อนแกว้ วดัโตนดหลวง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๖๕ นำยชวำล   เสมำพิทกัษ ์ วดัโตนดหลวง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๖๖ นำงพศิมยั     กุธพนัธ ์ วดัโตนดหลวง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๖๗ นำงสำวสำยพิญ    สินเกษตร วดัโตนดหลวง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๖๘ นำงสำวสุภำพ    บุญประเสริฐ วดัโตนดหลวง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๖๙ นำยไพฑูรย ์ เลียบวนั วดัช่อม่วง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๗๐ นำยธงไชย   ธนูทอง บำ้นหนองขำนำง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๗๑ คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง โรงเรียนบำ้นสนัดำบ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๗๒ นำงองัสนำ  พุ่มดอกไม ้ บำ้นหนองขำนำง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๗๓ นำยยงยทุธ   นำมปักษำ วดัดอนกอก ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๗๔ นำงพิมลรัตน์   สุขส ำรำญ วดัดอนกอก ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๗๕ นำยเนือง   เพชรนุช วดัดอนกอก ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๗๖ นำงสำวมำลี  ปลัง่ศรี วดัโพธ์ิลอย ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๗๗ นำยพนำ   ทศันะเวทิน  ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๗๘ พ.ต.ท.ยงยทุธ - พ.ญ.โสพิดำ  แสงศรี  ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๗๙ นำยสมชยั - นำงยพุยง   สินแท ้  ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๘๐ นำงอรพิณ   ประดบัมุกข ์ บำ้นตน้เกด ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๘๑ นำยฉลวย   ฟักเถ่ือน บำ้นตน้เกด ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๘๒ นำงทบัทิม    ย ัง่ยนื วดัเขำปำกช่อง ๑,๐๐๐.๐๐ 

 
 



 

 

๕๐  

ที่ ช่ือ - สกลุ หน่วยงำน / โรงเรียน รับ 

๔๘๓ นำงสุจินต ์   ร่ืนบรรเทิง วดัเขำปำกช่อง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๘๔ นำงอุไรวรรณ  พนัธุช์ำติ วดัม่วงงำม ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๘๕ นำงประทีป   เสนะโห วดัม่วงงำม ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๘๖ นำงจิณณพตั   ปัญญำ วดัม่วงงำม ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๘๗ นำยอ ำนวย   วงศสิ์งห์ บำ้นหว้ยกวำงจริง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๘๘ นำยสมพงศ ์ สำยประเสริฐ บำ้นทุ่งโป่ง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๘๙ นำงเอ้ือมเดือน  โพธ์ิชยั บำ้นป่ำเด็ง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๙๐ นำงสำวสุขสนัต ์  ไชยนิล สพป.เพชรบุรี เขต ๒ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๙๑ นำงวรนิษฐำ   บวัศิริ สพป.เพชรบุรี เขต ๒ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๙๒ นำงนิภำ   อยูเ่ยน็ สพป.เพชรบุรี เขต ๒ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๙๓ นำงนำฎตยำ   ทิพยทิ์ม สพป.เพชรบุรี เขต ๒ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๙๔ นำงนิรัชพร  เทียนฟัก สพป.เพชรบุรี เขต ๒ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๙๕ นำยโชคอ ำนวย  เทียนฟัก สพป.เพชรุบรี เขต ๒ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๙๖ นำงวรรธนำ  ปุศยเวช สพป.เพชรบุรี เขต ๒ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๙๗ นำงกนัตก์มล  บุญน ำศิริจิต สพป.เพชรบุรี เขต ๒ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๙๘ นำงศศิพรรณ แสงเพช็รและครอบครัว บำ้นรำงจิก ๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๙๙ นำงพชัรำลยั   พงษเ์ผอืก สพป.เพชรบุรี เขต ๒ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๐๐ นำยสุคนธ ์  แสนหม่ืน บำ้นแหลมทอง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๐๑ นำงสุชีรำ  แสนหม่ืน บำ้นแหลมทอง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๐๒ นำยณรงค ์  จนัตรำ บำ้นแหลมทอง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๐๓ นำยจ ำลอง   ศรีสุวรรณ บำ้นแหลมทอง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๐๔ นำยบุตรศรี  บุษยำตรัจ บำ้นบ่อหลวง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๐๕ นำยณรงคช์ยั  ธนนัทำ บำ้นบ่อหลวง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๐๖ นำงวชัรี   กรุดนำค บำ้นบ่อหลวง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๐๗ นำยนอ้ม   กรุดนำค บำ้นบ่อหลวง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๐๘ นำงบุญภำ  นำมปักษำ บำ้นบ่อหลวง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๐๙ นำยไอยรำ  แสงทอง บำ้นบ่อหลวง ๑,๐๐๐.๐๐ 

 
 



 

 

๕๑  

ที่ ช่ือ - สกลุ หน่วยงำน / โรงเรียน รับ 

๕๑๐ นำยนวรัตน์   สมยำ บำ้นบ่อหลวง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๑๑ นำงเสำวรักษ ์ ผลเจริญ บำ้นบ่อหลวง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๑๒ นำงองุ่น    แสงทอง บำ้นบ่อหลวง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๑๓ นำยอมัพร    อินทร์สว่ำง บำ้นบ่อหลวง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๑๔ นำงเท้ียม   แสงทอง บำ้นบ่อหลวง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๑๕ นำงเลิง    บุษยำตรัจ บำ้นบ่อหลวง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๑๖ นำยวศิน   บุษยำตรัจ บำ้นบ่อหลวง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๑๗ นำงสำวปรียำนุช   บุษยำตรัจ บำ้นบ่อหลวง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๑๘ ด.ญ.ชญัญำนุช   บุษยำตรัจ บำ้นบ่อหลวง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๑๙ นำงสำวล ำภู   ประเทืองผล สพป.เพชรบุรี เขต ๒ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๒๐ นำงประเทือง  รูปสง่ำ บำ้นหว้ยกวำงจริง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๒๑ นำงสงกรำนตท์อง  มำลยัเลิศ บำ้นหว้ยกวำงจริง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๒๒ นำงฤทยัวรรณ  รำกทอง บำ้นหว้ยกวำงจริง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๒๓ นำงเชนิสำ  ทวีบูลย ์ บำ้นหว้ยกวำงจริง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๒๔ นำยพยงุศกัด์ิ   ทวีบูลย ์ บำ้นหว้ยกวำงจริง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๒๕ นำยศิริ    สระส ำรำญ บำ้นหนองโรง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๒๖ นำงสำวประไพ    ไมแ้กว้ บำ้นหนองโรง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๒๗ นำงสุภทัรำ  งดสนัเทียะ บำ้นหนองโรง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๒๘ นำยดชันยั  ทำงทอง บำ้นหนองโรง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๒๙ นำยสุนทร   หอมจนัทร์ บำ้นหนองโรง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๓๐ นำงสุภำวดี   อำจวิชยั บำ้นหนองโรง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๓๑ นำงมนทิรำ   ศศิธร บำ้นหนองโรง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๓๒ นำยสำยณัห์   อสัโม วดัท่ำเหว ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๓๓ นำยอ ำพร   รุ่งโรจน ์ วดัท่ำเหว ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๓๔ นำยณัฎฐช์ำนนัท ์  ศรีสิทธิชูชำติ บำ้นทุ่งเคลด็ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๓๕ นำยถวิล   ใจหลกั บำ้นทุ่งเคลด็ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๓๖ นำงรัฐรพี    เช้ือทอง บำ้นหนัตะเภำ ๑,๐๐๐.๐๐ 

 
 



 

 

๕๒  

ที่ ช่ือ - สกลุ หน่วยงำน / โรงเรียน รับ 

๕๓๗ นำงละออง   ตุม้สี วดัท่ำเหว ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๓๘ นำงสุธำสินี   ถีรำวุฒิ วดัท่ำเหว ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๓๙ นำงประนอม   แกว้กระจ่ำง วดัท่ำเหว ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๔๐ นำงสำวพชรวรรณ   หร่ังวตัร บำ้นด่ำนโง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๔๑ นำยครองศกัด์ิ   แยม้ประยรู วิทยำลยักำรอำชีพบำ้นลำด ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๔๒ นำยไชยรัตน์   สินเสริฐ บำ้นหนองน ้ ำถ่ำย ๑,๑๐๐.๐๐ 

๕๔๓ นำงสมร   สินเหลือ บำ้นหนองน ้ ำถ่ำย ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๔๔ นำงละเมียด   ประจวบศิลป์ บำ้นหนองน ้ ำถ่ำย ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๔๕ นำยกำรุณ   ประกำศวุฒิสำร โรงเรียนอนุบำลวุฒิสำรศกึษำ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๔๖ นำยถวิล   เช้ือนิล บำ้นไร่ใหม่พฒันำ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๔๗ นำงสำวกระสินธุ ์   ตงฉิน บำ้นหนองน ้ ำถ่ำย ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๔๘ นำงสำวสำยสุนี   สุขสมมำรถ บำ้นหุบกะพง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๔๙ นำงทศันีย ์  มีแกว้ บำ้นดอนมะกอก ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๕๐ นำงเบญจมำศ   ขนัธรักษำ บำ้นดอนมะกอก ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๕๑ นำงยพุยงศ ์  ตรีสุทธิวงษำ บำ้นดอนมะกอก ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๕๒ นำงกิตต์ิระวี    หนูนำค บำ้นดอนมะกอก ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๕๓ นำยวฒันำ   ตรงเท่ียง สพป.พบ.๒ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๕๔ น.ส.ชลิตตำ    เช้ือนิล วดัดอนไก่เต้ีย ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๕๕ อ.ปริศนำ   กนกวรรณ บำ้นหนองสะแก ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๕๖ คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง บำ้นท่ำเรือ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๕๗ นำยเสรี  ชวนส ำรำญ บำ้นสองพี่นอ้ง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๕๘ นำงวีนำ    ทองเกิด บำ้นเขำกระปุก ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๕๙ นำงบุญลอ้ม   มงัสำ บำ้นร่องระก ำ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๖๐ นำยหวัน่   ส ำแดงเดช บำ้นร่องระก ำ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๖๑ นำงพิศมยั  ส ำแดงเดช บำ้นร่องระก ำ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๖๒ น.ส.เรณู       หนูเรือง บำ้นร่องระก ำ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๖๓ นำยสุพจน์   เกตุรักษำ บำ้นร่องระก ำ ๑,๐๐๐.๐๐ 

 
 



 

 

๕๓  

ที่ ช่ือ - สกลุ หน่วยงำน / โรงเรียน รับ 

๕๖๔ ผอ.สำยณัห์ + อ.นิชรัตน์   ตนัเสถียร บำ้นร่องระก ำ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๖๕ ผอ.ชำตรี + อ.อกัษร   ฐำนำพิชยัศกัด์ิ บำ้นร่องระก ำ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๖๖ นำยสุทศัน์    อยูอิ่นทร์ ขำ้รำชกำรบ ำนำญ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๖๗ นำงโสภำ   นำมไว บำ้นน ้ ำทรัพย ์ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๖๘ นำยอ ำนวย   ศกัด์ิปรีชำ บำ้นหนองจอก ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๖๙ นำยประหยดั   ศรีทะลบั บำ้นหนองจอก ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๗๐ นำงสำวกนัยำ   จิตตเ์อ้ือ บำ้นหนองจอก ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๗๑ นำยอุทยั   ศรีมหนัต ์ บำ้นดอนมะกอก ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๗๒ นำงสุมำลี  ศรีมหนัต ์ บำ้นดอนมะกอก ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๗๓ คุณยทุธ   อ่อนละมูล วดัเขำกระจิว ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๗๔ นำงกรวีณำ  ร่ืนบรรเทิง วดัเขำกระจิว ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๗๕ นำยบุญเลิศ   พุ่มจิตร วดัโพธ์ิลอย ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๗๖ นำงสมบูรณ์    กล่อมเทศ วดัโพธ์ิลอย ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๗๗ นำยสวสัด์ิ   กล่อมเทศ วดัโพธ์ิลอย ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๗๘ นำงสำวศิริวิไล  แซ่เอ้ียว วดัโพธ์ิลอย ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๗๙ นำงสำวส ำรำญ  วิ่งแข็ง วดัโพธ์ิลอย ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๘๐ นำงสำรณี  ไมตรีจิต วดัโพธ์ิลอย ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๘๑ นำงสุภำกร  จนัทร์ศิริ วดัโพธ์ิลอย ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๘๒ นำงอจัฉรำภรณ์  เหรียญบุบผำ วดัโพธ์ิลอย ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๘๓ นำยอภิชำติ    กุลไทย วดัโพธ์ิลอย ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๘๔ น.ส.พรทิพย ์ เทียนบรรทดั วดัท่ำศำลำรำม ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๘๕ นำงณัฐกร  ช่ืนอำรมณ์ วดัท่ำศำลำรำม ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๘๖ นำงบุญญำรัสม์ิ  ทบัจิต บำ้นโป่งเกตุ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๘๗ นำงกชพร  มัง่ประเสริฐ วดัหนองบวั ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๘๘ นำงรัชนีย ์  อินทรโสภำ บำ้นบ่อไร ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๘๙ น.ส.ทิพวรรณ  มว่งศรี บำ้นบ่อไร ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๙๐ นำงจุรี    เทียนฟัก บำ้นบ่อไร่ ๑,๐๐๐.๐๐ 

 
 



 

 

๕๔  

ที่ ช่ือ - สกลุ หน่วยงำน / โรงเรียน รับ 

๕๙๑ นำงประภำ  จิตตก์ำรุณย ์ วดัหำดทรำย ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๙๒ นำงรัศมี   ทบัพงษ ์ วดัวงับวั ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๙๓ นำงตรึงตำ  ไมแ้กว้ บำ้นดอนเตำอิฐ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๙๔ นำยอดิศกัด์ิ  จงเจริญชยัสกุล  ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๙๕ นำงพนิดำ  คชำรักษ ์  ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๙๖ น.ส.สุพตัรำ  จงเจริญชยัสกุล  ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๙๗ นำงนิรมล  บวัหลวง  ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๙๘ นำยชยนนัท ์ จงเจริญชยัสกุล  ๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๙๙ น.ส.สินีรัตน์   จงเจริญชยัสกุล  ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๐๐ น.ส.ศุภนนัท ์ จงเจริญชยัสกุล  ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๐๑ น.ส.วรรณำ  แกว้กระจ่ำง  ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๐๒ นำยอ ำนำจ  สีดอกบวบ  ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๐๓ ด.ช.ชณัฐชธ์รรม  โกยยนืยง  ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๐๔ น.ส.สุรินทร์  จงเจริญชยัสกุล  ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๐๕ น.ส.สุกลัยำ  จงเจริญชยัสกุล  ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๐๖ พนกังำนบริษทัเขำใหญ่ศิลำ จ ำกดั  ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๐๗ นำงละออ   หร่ิงรอด บำ้นดอน ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๐๘ นำงชชัฎำ   ร่ำงนอ้ย บำ้นดอน ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๐๙ นำงนนัทน์ภสั  เกิดผล บำ้นหนองเขำอ่อน ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๑๐ นำงสุชำดำ  กล่ินสุวรรณ บำ้นหนองเขำอ่อน ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๑๑ นำยเอนก  เกิดผล บำ้นหนองเขำอ่อน ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๑๒ อ.รุ่งฟ้ำ   เรวตัรธนำกิจ บำ้นหนองบว้ย ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๑๓ นำงทวี  สวสัดิมงคล วดัโพธ์ิกรุ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๑๔ นำงวรณนั  ภกัดีโยธิน วดัโพธ์ิกรุ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๑๕ นำงวสุวรรณำ  ตรีสุคนธ ์ วดัโพธ์ิกรุ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๑๖ น.ส.สะอ้ิง    ปำนศิริ บำ้นหนองโสน ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๑๗ นำงสุจิตรำ  ธรรมนิตย ์ บำ้นหนองโสน ๑,๐๐๐.๐๐ 

 
 



 

 

๕๕  

ที่ ช่ือ - สกลุ หน่วยงำน / โรงเรียน รับ 

๖๑๘ อ.เกสร  น่วมมะโน บำ้นหนองไก่เถ่ือน ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๑๙ อ.ยพุำพร  พ่อเมือง บำ้นหนองไก่เถ่ือน ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๒๐ อ.ชูชยั  มีนุช บำ้นหนองไก่เถ่ือน ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๒๑ ผอ.บุญธรรม  จนัทร์ขำว สกสค.  จ.เพชรบุรี ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๒๒ นำยชยัโชค  บุศรำทิจ ขำ้รำชกำรบ ำนำญ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๒๓ นำงเบ็ญจมำศ  อินทร์ปรุง บำ้นนำยำง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๒๔ น.ส.วรรณพร  ตณัฑเ์จริญรัตน ์ บำ้นนำยำง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๒๕ นำงรัตนำ  ไทยเอ้ือ บำ้นนำยำง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๒๖ นำงสุวรรณี  เกำทณัฑท์อง บำ้นนำยำง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๒๗ นำงชุติมำ  วงษส์กุล บำ้นนำยำง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๒๘ นำงบุณยศิน  จิตศิริ บำ้นนำยำง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๒๙ นำงพะเยำว ์ สุขแจ่ม  ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๓๐ น.ส.สมพร  วดัแกว้ วดัถ  ้ำรงค ์ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๓๑ นำงอรวรรณ  เกตุรัตน ์ วดัถ  ้ำรงค ์ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๓๒ น.ส.อภิญญำ  ล้ิมกุลวรำภิวฒัน ์ วดัถ  ้ำรงค ์ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๓๓ นำงวรำภรณ์  โสมนสั วดัถ  ้ำรงค ์ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๓๔ นำยพงษศ์กัด์ิ  เชยชิต วดัถ  ้ำรงค ์ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๓๕ น.ส.สรวีย ์ เอมประเสริฐ วดัถ  ้ำรงค ์ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๓๖ นำยค ำรณ  วำปี บำ้นพุตุม ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๓๗ ผอ.อำรีย ์ ค ำเพง็ บำ้นวงันำงนวล ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๓๘ คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง บำ้นวงันำงนวล ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๓๙ นำยจรูญ  พนัธส์งัข ์ บำ้นดอนขนุหว้ย ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๔๐ นำงประทีป  คลำ้ยคลึง บำ้นดอนขนุหว้ย ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๔๑ ผอ.วิทยำ   อินทร์สวสัด์ิ บำ้นท่ำไมร้วก ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๔๒ น.ส.สุปัญจมำลย ์ พลบัพลำทอง บำ้นโพรงเข ้ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๔๓ นำยอมัพร  พุกคุ่ย บำ้นโพรงเข ้ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๔๔ น.ส.วิจิตรำ  พฒัพงษ ์ บำ้นโพรงเข ้ ๑,๐๐๐.๐๐ 

 
 



 

 

๕๖  

ที่ ช่ือ - สกลุ หน่วยงำน / โรงเรียน รับ 

๖๔๕ น.ส.ยพุำ  ทองจีน บำ้นโพรงเข ้ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๔๖ นำยชำตรี  แสงสุวรรณ บำ้นพุสวรรค ์ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๔๗ นำยบุญช่วย  วำดวงษ ์ บำ้นพุสวรรค ์ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๔๘ นำยชุมพล  ชุ่มสด บำ้นไร่ถ่ินนอ้ย ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๔๙ นำยจ ำลอง  เจสดุ บำ้นหนองยำว ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๕๐ นำยสมบูรณ์  สีเล้ียง บำ้นหนองยำว ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๕๑ นำงนงนุช  ภทัรวำณิชย ์ บำ้นหนองยำว ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๕๒ น.ส.สำยพิน เจริญสุข บำ้นหนองยำว ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๕๓ น.ส.โสภำ  ทองใบ บำ้นหนองยำว ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๕๔ นำงวิไล  ทรัพยเ์พ่ิม บำ้นหนองยำว ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๕๕ น.ส.ป่ินทอง  เอกวฒั บำ้นหนองยำว ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๕๖ น.ส.ทองพูน  กล ่ำสี อ.ฮ.ลิงค ์ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๕๗ นำยวำทิตย ์ พูลอำภรณ์ อ.ฮ.ลิงค ์ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๕๘ นำยไกรศรี  สีนวล อ.ฮ.ลิงค ์ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๕๙ นำงวฒันำ  ชยัมงคล อ.ฮ.ลิงค ์ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๖๐ น.ส.พิสมยั  ชำญอภิชยัวฒัน ์ อ.ฮ.ลิงค ์ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๖๑ นำยถนดั  มีแกว้ วดัชำ้งแทงกระจำด ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๖๒ นำยบญัชำ  ม่วงงำม วดัชำ้งแทงกระจำด ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๖๓ นำยละมยั  มีแกว้ วดัชำ้งแทงกระจำด ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๖๔ นำงอ่อน  กุญแจทอง วดัชำ้งแทงกระจำด ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๖๕ นำงสอำงศรี  บวัภำ วดัชำ้งแทงกระจำด ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๖๖ นำงสุดจิตต ์ สุรินทะ วดัชำ้งแทงกระจำด ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๖๗ นำยเผยีน  วงศท์องดี วดัลำดศรัทธำรำม ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๖๘ นำยอรุณ  ล ้ำเลิศ วดัลำดศรัทธำรำม ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๖๙ นำยอ ำพล  เรืองสุขอุดม วดัลำดศรัทธำรำม ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๗๐ นำงอำรมณ์รัตน์  จรัสดี วดัลำดศรัทธำรำม ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๗๑ นำงสุนทรี  นำกสุข วดัลำดศรัทธำรำม ๑,๐๐๐.๐๐ 

 
 



 

 

๕๗  

ที่ ช่ือ - สกลุ หน่วยงำน / โรงเรียน รับ 

๖๗๒ นำงลำวลัย ์ สมใจ วดัลำดศรัทธำรำม ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๗๓ นำงรัชชำพร  แตงทอง วดัลำดศรัทธำรำม ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๗๔ นำงนนัทณ์ภสั  คุม้พงศโ์ชติกุล วดัลำดศรัทธำรำม ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๗๕ นำงจุฑำมำศ  วงศญ์ำติ วดัลำดศรัทธำรำม ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๗๖ น.ส.อรวรรณ์  ยิม้ละมยั วดัลำดศรัทธำรำม ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๗๗ พระครูววิิตสมำจำร เจำ้อำวำสวดัหนองแขม ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๗๘ นำยชำญ  ชุ่มบุญชู รอง ผอ.สพป.รบ.๒ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๗๙ นำงผกำมำศ  เขียนงำม วดัตำลกง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๘๐ นำงรัชนี  สุขสวสัด์ิ วดัตำลกง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๘๑ นำงประเทือง  สู่สวสัด์ิ วดัตำลกง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๘๒ นำยสมชำย  นฤดีศรีอุทยั วดัตำลกง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๘๓ นำงสมพิศ  เอ่ียมสอำด วดัตำลกง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๘๔ นำยธวชั  เอ่ียมสอำด วดัตำลกง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๘๕ นำงสุภำพ  ดีหะสิงห์ วดัตำลกง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๘๖ น.ส.พะเยำ  ทองสมนึก วดัตำลกง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๘๗ นำงยพุำ  โดนสนัเทียะ วดัตำลกง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๘๘ นำยประทีป  โดนสนัเทียะ วดัตำลกง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๘๙ นำยปัญญำ  อยูค่ง วดัตำลกง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๙๐ นำงกำญจนำ  ผลถำวร วดัตำลกง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๙๑ นำงโสภำ  เนตรแตง วดัตำลกง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๙๒ นำยชำญณรงค ์ พวงผกำ วดัตำลกง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๙๓ นำงลดัดำ  เขียมทรัพย ์ วดัตำลกง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๙๔ นำยบุญรวม   ประทุมเทือง วดัตำลกง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๙๕ นำยธนพล  คงพูล วดัตำลกง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๙๖ นำงกำญจนำ  ศกัดินนัท ์ บำ้นหนองตำฉำว ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๙๗ น.ส.นำฎยำ  กล่ินหอม บำ้นหนองตำฉำว ๑,๐๐๐.๐๐ 

๖๙๘ น.ส.บุปผำ  พวงเดช บำ้นหนองตำฉำว ๑,๐๐๐.๐๐ 

 
 



 

 

๕๘  

ที่ ช่ือ - สกลุ หน่วยงำน / โรงเรียน รับ 

๖๙๙ นำงศิรินำรถ  ธนิกกุล บำ้นท่ำยำง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๗๐๐ น.ส.ศิริลกัษณ์  เชำ้เท่ียง กลุ่มส่งเสริมกำรจดักำรศกึษำ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๗๐๑ นำงเกสรำ  เสียงเพรำะ กลุ่มส่งเสริมกำรจดักำรศกึษำ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๗๐๒ น.ส.พีรยำ  เฉียบแหลม กลุ่มส่งเสริมกำรจดักำรศกึษำ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๗๐๓ สพป.ลพบุรี เขต ๑  ๑,๐๐๐.๐๐ 

๗๐๔ นำงนนัทนำ  จ ำปำเทศ บำ้นลำดโพธ์ิ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๗๐๕ นำงสุบุญญำ  วงศำโรจน ์ บำ้นลำดโพธ์ิ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๗๐๖ นำงล ำเพย  แช่มชุ่ม ขำ้รำชกำรบ ำนำญ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๗๐๗ นำยสุภำพ  ทิมวฒัน ์  ๑,๐๐๐.๐๐ 

๗๐๘ นำยพูนศกัด์ิ  ทิมวฒัน ์  ๑,๐๐๐.๐๐ 

๗๐๙ น.ส.ศรีสุภำงค ์ ทิมวฒัน ์  ๑,๐๐๐.๐๐ 

๗๑๐ นำงดวงตำ  นุชชมภู  ๑,๐๐๐.๐๐ 

๗๑๑ นำยสมพร  แกว้ถำวร  ๑,๐๐๐.๐๐ 

๗๑๒ นำยบุญส่ง   พนัภู โรงเรียนบำ้นยำงชุม ๑,๐๐๐.๐๐ 

๗๑๓ นำงสำวพำฝัน    สำยทองดี โรงเรียนบำ้นยำงชุม ๑,๐๐๐.๐๐ 

๗๑๔ นำงสจัจำภรณ์   รุ่งโรจน ์ โรงเรียนบำ้นยำงชุม ๑,๐๐๐.๐๐ 

๗๑๕ นำยเพ่ิมพูน  พงษพ์วงเพชร สพป.นครพนม เขต ๑ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๗๑๖ ขำ้รำชกำร สพป.นครพนมเขต ๑ สพป.นครพนม เขต ๑ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๗๑๗ หวัหนำ้สมพร  ถ ้ำทอง หวัหนำ้กลุ่มนิเทศฯ ๑,๐๐๐.๐๐ 

๗๑๘ นำยสรำยทุธ  อนนัตศิริ วดัช่อม่วง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๗๑๙ น.ส.ล  ำพอง  เลียบวนั วดัช่อม่วง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๗๒๐ นำงขนัเชิง  ก่ิงไมก้ลำง วดัช่อม่วง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๗๒๑ นำยผอ่น  เลียบวนั วดัช่อม่วง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๗๒๒ น.ส.อญัชลี  เลียบวนั วดัช่อม่วง ๑,๐๐๐.๐๐ 

๗๒๓ สพป.มหำสำรคำม เขต ๓  ๑,๐๐๐.๐๐ 

๗๒๔ สพป.สระบุรี เขต ๒  ๑,๐๐๐.๐๐ 

๗๒๕ ผูบ้ริหำร คณะครูและนกัเรียน โรงเรียนบำ้นหนองหมอ้ขำ้ว ๑,๐๐๐.๐๐ 

 
 



 

 

๕๙  

ที่ ช่ือ - สกลุ หน่วยงำน / โรงเรียน รับ 

๗๒๖ สพป.จนัทบุรี เขต ๒  ๑,๐๐๐.๐๐ 

๗๒๗ นำงเปรมฤทยั + นำยสรวิชญ ์ สพป.พบ.๒ ๙๙๒.๕๐ 

๗๒๘ สพม. เขต ๓๕  ๙๗๐.๐๐ 

๗๒๙ คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง บำ้นสระพระ ๙๗๐.๐๐ 

๗๓๐ คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง บำ้นโพรงเข ้ ๙๖๐.๐๐ 

๗๓๑ สำยบำ้นทุ่งขำม  ๙๔๓.๐๐ 

๗๓๒ คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง บำ้นเขำกล้ิง ๙๓๐.๐๐ 

๗๓๓ คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง บำ้นดอน ๙๐๐.๐๐ 

๗๓๔ นำงดำรำรัตน์   เวชสิทธ์ิ สพป.เพชรบุรี เขต ๒ ๙๐๐.๐๐ 

๗๓๕ สพป. กำญจนบุรี  เขต ๔  ๘๘๔.๒๕ 

๗๓๖ นำงนงครำญ  ธนนัทำ วดัศำลำเข่ือน ๘๗๒.๐๐ 

๗๓๗ สพป.สุรินทร์  เขต ๒  ๘๖๕.๐๐ 

๗๓๘ นำยศรัณยก์ร  ฐิติกรประภำพงศ ์ กลุ่มนโยบำยและแผน ๘๕๐.๐๐ 

๗๓๙ สพป.เลย เขต ๒  ๘๕๐.๐๐ 

๗๔๐ คณะครู นกัเรียน บำ้นป่ำเด็ง ๘๕๐.๐๐ 

๗๔๑ นำงวิสิฎฐ ์ โหรชยัยะ วดัท่ำคอย ๘๐๐.๐๐ 

๗๔๒ นำงธนวรรณ  มณีฉำย วดัตำลกง ๘๐๐.๐๐ 

๗๔๓ นำยปรีดำ  หวำนใจ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ๘๐๐.๐๐ 

๗๔๔ รับดอกเบ้ียเงินฝำกธนำคำร  ๗๗๑.๘๐ 

๗๔๕ สพป.สระบุรี เขต ๑  ๗๖๐.๐๐ 

๗๔๖ คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง บำ้นหนองสะแก ๗๔๔.๐๐ 

๗๔๗ น.ส.ศรัญญำภรณ์   หตัถเ์ถ่ือน  ๗๐๐.๐๐ 

๗๔๘ นำยธีระพล   คชำนนัท ์ โรงเรียนบำ้นยำงชุม ๗๐๐.๐๐ 

๗๔๙ นำงสุภำพ   พูลสวสัด์ิ โรงเรียนบำ้นยำงชุม ๗๐๐.๐๐ 

๗๕๐ นำงอำภรณ์   พหุพนัธ ์ โรงเรียนบำ้นยำงชุม ๗๐๐.๐๐ 

๗๕๑ นำงสิรินทร์  นำคเพช็ร และนกัเรียน โรงเรียนอนุบำลเพชรบุรี ๗๐๐.๐๐ 

๗๕๒ นำงระเบียบ  บวัโรย บำ้นหนองชุมแสง ๖๙๐.๐๐ 

 
 



 

 

๖๐  

ที่ ช่ือ - สกลุ หน่วยงำน / โรงเรียน รับ 

๗๕๓ นำงสำวสมจิตร  สวำมิภกัด์ิ บำ้นแหลมทอง ๖๖๐.๐๐ 

๗๕๔ นำงสไบทิพย ์ คงเจริญ บำ้นหนองโรง ๖๒๐.๐๐ 

๗๕๕ น.ส.มณเฑียร  เฟ่ืองแกว้ วดัท่ำคอย ๖๑๐.๐๐ 

๗๕๖ นำยวิวฒัน์  โกยม บำ้นหนองเกตุ ๖๑๐.๐๐ 

๗๕๗ นำยอำวุธ  กล่ินกรุ่น บำ้นหนองชุมแสง ๖๑๐.๐๐ 

๗๕๘ ครูผูช่้วย , ธุรกำร , ลูกจำ้งประจ ำ วดัหนองแก ๖๐๒.๐๐ 

๗๕๙ นำงจิรำภรณ์  ชูช่ืน บำ้นไร่ถ่ินนอ้ย ๖๐๐.๐๐ 

๗๖๐ นกัเรียน ผูป้กครอง บำ้นโป่งสลอด ๕๘๐.๐๐ 

๗๖๑ นำงสมพร  ก่ิงทอง วดัศำลำเข่ือน ๕๔๐.๐๐ 

๗๖๒ อ.สมควร   ดวงจนัทร์ และนกัเรียน บำ้นทุ่งโป่ง ๕๔๐.๐๐ 

๗๖๓ นำยเกษม  พวงมณี วดัหว้ยเสือ ๕๔๐.๐๐ 

๗๖๔ นำยสุวิทย ์ ไตรพฤกษชำติ บำ้นหนองชุมแสง ๕๔๐.๐๐ 

๗๖๕ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓  ๕๔๐.๐๐ 

๗๖๖ คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง บำ้นหนองเขำอ่อน ๕๑๖.๐๐ 

๗๖๗ โรงเรียนวดัอุบลวรรณำ สพป.รำชบุรี เขต ๒ ๕๑๐.๐๐ 

๗๖๘ โรงเรียนวดัโคกทอง สพป.รำชบุรี เขต ๒ ๕๐๐.๐๐ 

๗๖๙ นำงเสำวนีย ์ สินเดิม วดัศำลำเข่ือน ๕๐๐.๐๐ 

๗๗๐ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดักุ่ม  ๕๐๐.๐๐ 

๗๗๑ นำยชยัวฒัน์  พฒันศิริศกัด์ิ วดัท่ำคอย ๕๐๐.๐๐ 

๗๗๒ นำงอุบลวรรณ   น่วมมะโน วดัศำลำเข่ือน ๕๐๐.๐๐ 

๗๗๓ นำงวรุณี   บุญประกอบ บำ้นแหลมทอง ๕๐๐.๐๐ 

๗๗๔ นำงถ่ิน   มิตรจิต บำ้นแหลมทอง ๕๐๐.๐๐ 

๗๗๕ นำงสำวบงัเอิญ  ศรีเมฆ บำ้นแหลมทอง ๕๐๐.๐๐ 

๗๗๖ นำงสำวปรำณี   เฟ่ืองฟ ู บำ้นแหลมทอง ๕๐๐.๐๐ 

๗๗๗ นำงสำวจินดำรัตน์   เตียววนำกูล บำ้นแหลมทอง ๕๐๐.๐๐ 

๗๗๘ นำงอุไรพรรณ  สมพิทกัษ ์ บำ้นแหลมทอง ๕๐๐.๐๐ 

๗๗๙ นำยเทวินทร์   เอ้ียนมี บำ้นแหลมทอง ๕๐๐.๐๐ 

 
 



 

 

๖๑  

ที่ ช่ือ - สกลุ หน่วยงำน / โรงเรียน รับ 

๗๘๐ นำงสำคร   ป่ินปี วดัม่วงงำม ๕๐๐.๐๐ 

๗๘๑ นำยวินยั  เหมือนอ่วม  ๕๐๐.๐๐ 

๗๘๒ นำงจนัทร์สุดำ  หว่ำงจ ำรัส วดัม่วงงำม ๕๐๐.๐๐ 

๗๘๓ นำงจ ำเนียร  อุประ บำ้นหว้ยกวำงจริง ๕๐๐.๐๐ 

๗๘๔ นำงสำวอรทยั  บุญมำ บำ้นหว้ยกวำงจริง ๕๐๐.๐๐ 

๗๘๕ นำงร ำเพย    กิจโฉ บำ้นหว้ยกวำงจริง ๕๐๐.๐๐ 

๗๘๖ นำยกิตติมำน   กิจโฉ บำ้นหว้ยกวำงจริง ๕๐๐.๐๐ 

๗๘๗ นำงประยงค ์  คุม้วงศ ์ บำ้นหว้ยกวำงจริง ๕๐๐.๐๐ 

๗๘๘ นำยพนักวี    คุม้วงศ ์ บำ้นหว้ยกวำงจริง ๕๐๐.๐๐ 

๗๘๙ นำงสำวนงนภสั    พำนเพช็ร์ บำ้นหนองโรง ๕๐๐.๐๐ 

๗๙๐ นำงสำววิไล     ไมแ้กว้ บำ้นหนองโรง ๕๐๐.๐๐ 

๗๙๑ นำยประสม   ดวงสิน บำ้นหนองโรง ๕๐๐.๐๐ 

๗๙๒ พ.ต.ท.สิทธิศกัด์ิ   ทองนำค สถำนีต ำรวจภูธรบำ้นลำด ๕๐๐.๐๐ 

๗๙๓ นำงฉวี    ฉิมพำลี ผูป้กครองนกัเรียน ๕๐๐.๐๐ 

๗๙๔ นำยส ำเริง   วงษแ์กว้เกตุ กรรมกำรสถำนศึกษำ ๕๐๐.๐๐ 

๗๙๕ ผูใ้หญ่เฉลียว  พำทิพย ์ กรรมกำรสถำนศึกษำ ๕๐๐.๐๐ 

๗๙๖ คุณแม่นอ้ย- พ่อหร่ิง    บุญปร่ียม  ๕๐๐.๐๐ 

๗๙๗ นำงสุรีรัตน์    ดวงสิน  ๕๐๐.๐๐ 

๗๙๘ นำงสำล่ี    เช้ือนิล บำ้นหนองน ้ ำถ่ำย ๕๐๐.๐๐ 

๗๙๙ นำงวรำงคณำ   ศรีสุขใส วดัท่ำเหว ๕๐๐.๐๐ 

๘๐๐ นำยเช้ือ  อินสวำสด์ิ บำ้นดอนมะกอก ๕๐๐.๐๐ 

๘๐๑ ร้ำนอำหำรคุณนอ้ย ดอนมะกอก ๕๐๐.๐๐ 

๘๐๒ นำงสำวสุชำดำ  ดวงเดือน วดัโพธ์ิลอย ๕๐๐.๐๐ 

๘๐๓ นำงสำววรรณภำ  เก็งทอง วดัโพธ์ิลอย ๕๐๐.๐๐ 

๘๐๔ นำยปรีชำ   เลิศอำวำส วดัโพธ์ิลอย ๕๐๐.๐๐ 

๘๐๕ นำยบุญยนื  จนัทรแฝง วดัโพธ์ิลอย ๕๐๐.๐๐ 

๘๐๕ นำงเบญจมำศ  ทองมี วดัมำบปลำเคำ้ ๕๐๐.๐๐ 

 
 



 

 

๖๒  

ที่ ช่ือ - สกลุ หน่วยงำน / โรงเรียน รับ 

๘๐๗ นำงวิไลวรรณ    จุย้ม ี วดัโตนดหลวง ๕๐๐.๐๐ 

๘๐๘ นำงสำวพชัรี   โต๊ะเฮง วดัโตนดหลวง ๕๐๐.๐๐ 

๘๐๙ นำงสำยใจ     เก้ือกูล วดัโตนดหลวง ๕๐๐.๐๐ 

๘๑๐ นำอุไรวรรณ     กลัน่ยิง่ วดัโตนดหลวง ๕๐๐.๐๐ 

๘๑๑ นำยสุนนัท ์   ชูช่ืน วดัโตนดหลวง ๕๐๐.๐๐ 

๘๑๒ นำยสมมำ  นทีรัยไทวะ  ๕๐๐.๐๐ 

๘๑๓ คุณเหรียญ  ทวีกำญจน ์  ๕๐๐.๐๐ 

๘๑๔ นำงสุรียพ์ร  ศรค ำรณ วดัหนองแก ๕๐๐.๐๐ 

๘๑๕ นำงพชันี  ทำงมีศรี วดัหว้ยเสือ ๕๐๐.๐๐ 

๘๑๖ นำงเบญจวรรณ  อร่ำมทอง วดัหว้ยเสือ ๕๐๐.๐๐ 

๘๑๗ น.ส.ภำนุมำศ  โต๊ะฝำ วดัลำดศรัทธำรำม ๕๐๐.๐๐ 

๘๑๘ นำยสมยศ  ชวนส ำรำญ วดัตำลกง ๕๐๐.๐๐ 

๘๑๙ นำยบุญสม  คนัชัง่ บำ้นหนองตำฉำว ๕๐๐.๐๐ 

๘๒๐ สพป.ขอนแก่น เขต ๓  ๕๐๐.๐๐ 

๘๒๑ นำยสมพิศ  ศุภพงษ ์ สพม.เขต ๓ ๕๐๐.๐๐ 

๘๒๒ นำยมำนพ  พุ่มจิตร บำ้นมะขำมโพรง ๕๐๐.๐๐ 

๘๒๓ นำยพิพฒัน์  รอดสวสัด์ิ บำ้นมะขำมโพรง ๕๐๐.๐๐ 

๘๒๔ นำงสำวอญัชลี  ผกูศิริ บำ้นมะขำมโพรง ๕๐๐.๐๐ 

๘๒๕ นำยวิเชียร  บุตรจนัทร์ บำ้นมะขำมโพรง ๕๐๐.๐๐ 

๘๒๖ นำยอรรถพล  แสงส่ือ บำ้นป่ำเด็ง ๕๐๐.๐๐ 

๘๒๗ สพม. เขต ๓๖  ๕๐๐.๐๐ 

๘๒๘ สพป.ขอนแก่น เขต ๒  ๕๐๐.๐๐ 

๘๒๙ นำยชยัยนั  เลก็บ ำรุง บำ้นหนองชุมแสง ๕๐๐.๐๐ 

๘๓๐ นำงชุลีรัตน์  สำยณัห์รุจี บำ้นหนองชุมแสง ๕๐๐.๐๐ 

๘๓๑ นำยประสงค ์ รวมสิน บำ้นหนองชุมแสง ๕๐๐.๐๐ 

๘๓๒ นำยสมศกัด์ิ  ศกัด์ิทอง ขำ้รำชกำรบ ำนำญ ๕๐๐.๐๐ 

๘๓๓ สพป.นครรำชสีมำ เขต ๔  ๕๐๐.๐๐ 

 
 



 

 

๖๓  

ที่ ช่ือ - สกลุ หน่วยงำน / โรงเรียน รับ 

๘๓๔ คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง วดัหว้ยเสือ ๔๙๐.๐๐ 

๘๓๕ นำงแววตำ  โสมนสั บำ้นหนองชุมแสง ๔๖๐.๐๐ 

๘๓๖ คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง บำ้นร่องระก ำ ๔๒๓.๐๐ 

๘๓๗ ผูไ้ม่ประสงคอ์อกนำม  ๔๑๗.๐๐ 

๘๓๘ โรงเรียนวดับำ้นไร่ สพป.รำชบุรี เขต ๒ ๔๐๐.๐๐ 

๘๓๙ นำงชมยัพร   แสงกระจ่ำง บำ้นหนองโรง ๔๐๐.๐๐ 

๘๔๐ นำงสำวบุญเรือน  เจริญกุล บำ้นหนองโรง ๔๐๐.๐๐ 

๘๔๑ นำงบุญยง   ทบัทอง บำ้นหนองโรง ๔๐๐.๐๐ 

๘๔๒ นำงเนำวรัตน์   สวนโคกกรวด บำ้นสำรเห็ด ๔๐๐.๐๐ 

๘๔๓ โรงเรียนวดัเวฬุวนำรำม สพป.รำชบุรี เขต ๒ ๓๖๒.๐๐ 

๘๔๔ โรงเรียนบำ้นหนองสองหอ้ง สพป.รำชบุรี เขต ๒ ๓๖๐.๐๐ 

๘๔๕ ผูบ้ริหำร คณะครูและนกัเรียน โรงเรียนวดัปำกคลอง ๓๓๐.๐๐ 

๘๔๖ นำงแยม้   สงัขสุ์ข กรรมกำรสถำนศึกษำ ๓๒๐.๐๐ 

๘๔๗ โรงเรียนวดัสนำมไชย สพป.รำชบุรี เขต ๒ ๓๒๐.๐๐ 

๘๔๘ โรงเรียนวดัตำลเต้ีย สพป.รำชบุรี เขต ๒ ๓๒๐.๐๐ 

๘๔๙ นำยเผด็จ  ศรีอรุณ ผอ .โรงเรียน วดัมณีโชติ ๓๐๐.๐๐ 

๘๕๐ นำยประทีป  สว่ำงวฒันเศรษฐ ์ ผอ. โรงเรียน ธรรมำธิปไตย ๓๐๐.๐๐ 

๘๕๑ โรงเรียนวดัชยัรัตน ์ สพป.รำชบุรี เขต ๒ ๓๐๐.๐๐ 

๘๕๒ นำงสำวไพลิน   อ่อนแสง สพป.พบ.๒ ๓๐๐.๐๐ 

๘๕๓ ครอบครัว  อ.สำวติรี  บุญรอด หนองชุมแสงวิทยำ ๓๐๐.๐๐ 

๘๕๔ นำงนลินี  สงัขส์รุป วดัตำลกง ๓๐๐.๐๐ 

๘๕๕ นำงทองสุข  ทิพยรั์กษำ บำ้นมะขำมโพรง ๓๐๐.๐๐ 

๘๕๖ นำงสำวศิริพร   กล่อมเทศ โรงเรียนบำ้นยำงชุม ๓๐๐.๐๐ 

๘๕๗ นำงสำวรักคณำ   สมัฤทธ์ิ โรงเรียนบำ้นยำงชุม ๓๐๐.๐๐ 

๘๕๘ นำยสนัติทศัน์  เรืองเดช รอง ผอ.สพป.ลป.๓ ๓๐๐.๐๐ 

๘๕๙ ผอ.วชัรพงศ ์ อินทรชิต โรงเรียนบำ้นไฮ ๓๐๐.๐๐ 

๘๖๐ น.ส.ไพลิน  ศิลปชยั พนกังำนธุรกำร ๓๐๐.๐๐ 

 
 



 

 

๖๔  

ที่ ช่ือ - สกลุ หน่วยงำน / โรงเรียน รับ 

๘๖๑ นำงเตือนใจ  นอ้ยส ำรำญ บำ้นหนองชุมแสง ๓๐๐.๐๐ 

๘๖๒ นำงรสชงค ์      แกว้ก่ำ โรงเรียนบำ้นยำงชุม ๓๐๐.๐๐ 

๘๖๓ นำงสำวสุชำดำ   พ่วงอ  ำไพ โรงเรียนบำ้นยำงชุม ๓๐๐.๐๐ 

๘๖๔ นำยวรรณชยั    จนัทร์บูรณ์ โรงเรียนบำ้นยำงชุม ๓๐๐.๐๐ 

๘๖๕ นำงเฉลียว  เมด็ดี บำ้นหนองชุมแสง ๓๐๐.๐๐ 

๘๖๖ นำยวินยั  บุญทว ี บำ้นหนองชุมแสง ๓๐๐.๐๐ 

๘๖๗ คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง บำ้นหนองหญำ้ปลอ้ง ๒๖๕.๐๐ 

๘๖๘ โรงเรียนวดัขนอน สพป.รำชบุรี เขต ๒ ๒๕๐.๐๐ 

๘๖๙ คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง วดัช่อม่วง ๒๔๐.๐๐ 

๘๗๐ นำงสำยรุ้ง  คล ้ำช่ืน บำ้นหว้ยกวำงจริง ๒๒๐.๐๐ 

๘๗๑ นำงเบญจมำศ  เนียมเงิน บำ้นหนองชุมแสง ๒๒๐.๐๐ 

๘๗๒ นกัเรียน ผูป้กครอง บำ้นหนองตำฉำว ๒๑๐.๐๐ 

๘๗๓ โรงเรียนวดับำงลำน สพป.รำชบุรี เขต ๒ ๒๑๐.๐๐ 

๘๗๔ โรงเรียนวดันำงแกว้ สพป.รำชบุรี เขต ๒ ๒๐๐.๐๐ 

๘๗๕ โรงเรียนอมญำติสมำคม สพป.รำชบุรี เขต ๒ ๒๐๐.๐๐ 

๘๗๖ โรงเรียนวดัสำมคัคีธรรม สพป.รำชบุรี เขต ๒ ๒๐๐.๐๐ 

๘๗๗ นำงอำรมณ์  อินพรม วดัตำลกง ๒๐๐.๐๐ 

๘๗๘ นำยพนม  กณัฑบุตร วดัมำบปลำเคำ้ ๒๐๐.๐๐ 

๘๗๙ นำยปรีชำ   สุขมียิง่ สพป.พบ.๒ ๒๐๐.๐๐ 

๘๘๐ นำยผอ่น   สีเหลือง กรรมกำรสถำนศึกษำ ๒๐๐.๐๐ 

๘๘๑ นำงธนวนัต ์  ตำละลกัษณธนดล บำ้นหนองโรง ๒๐๐.๐๐ 

๘๘๒ พ.ท.สวสัด์ิ   สีสุกใส ผูป้กครองนกัเรียน ๒๐๐.๐๐ 

๘๘๓ โรงเรียนบำ้นทุ่งเฟ้ือ สพป.เพชรบุรี เขต ๑ ๒๐๐.๐๐ 

๘๘๔ นำยอนุพนัธ ์  สงัขเ์พ่ิม บำ้นบ่อหลวง ๒๐๐.๐๐ 

๘๘๕ นำงสำวสุภิญญำ  ประสมศรี บำ้นสำรเห็ด ๒๐๐.๐๐ 

๘๘๖ นำงจิตรำ  ผดุงมิตร บำ้นสำรเห็ด ๒๐๐.๐๐ 

๘๘๗ นำงวนัดี  โรจนวิศษิฐ ์ บำ้นสำรเห็ด ๒๐๐.๐๐ 

 
 



 

 

๖๕  

ที่ ช่ือ - สกลุ หน่วยงำน / โรงเรียน รับ 

๘๘๘ นำงสิริกุล   เช้ือทอง บำ้นสำรเห็ด ๒๐๐.๐๐ 

๘๘๙ นำงประยงค ์  ศภุรักษสกุล บำ้นสำรเห็ด ๒๐๐.๐๐ 

๘๙๐ นำงจรินทร์   บวงสรวง บำ้นสำรเห็ด ๒๐๐.๐๐ 

๘๙๑ นำงสำวบุศรินทร์   อิงน่ิม บำ้นสำรเห็ด ๒๐๐.๐๐ 

๘๙๒ นำงสำวพนิดำ    เจริญยิง่ บำ้นสำรเห็ด ๒๐๐.๐๐ 

๘๙๓ นำงวรำวรรณ   ศรีสุขใส วดัท่ำเหว ๒๐๐.๐๐ 

๘๙๔ นำยนพดล   นอ้ยส ำรำญ วดัท่ำเหว ๒๐๐.๐๐ 

๘๙๕ คณะครู นกัเรียน ผูก้ครอง บำ้นไทรงำม ๒๐๐.๐๐ 

๘๙๖ นำงนวรรษ  วุธนู วดัโพธ์ิลอย ๒๐๐.๐๐ 

๘๙๗ นำงบุญยนื  เลิศอำวำส วดัโพธ์ิลอย ๒๐๐.๐๐ 

๘๙๘ นำงจิรำภรณ์  มำนะดี วดัโพธ์ิลอย ๒๐๐.๐๐ 

๘๙๙ ผูไ้ม่ประสงคอ์อกนำม วดัโตนดหลวง ๒๐๐.๐๐ 

๙๐๐ ผอ.กุศล  น่วมมะโน สำยโตนดหลวง-หนองขำม ๒๐๐.๐๐ 

๙๐๑ นำยธนำวุฒิ   ก ำเนิดดิษฐ บำ้นไร่ถ่ินนอ้ย ๒๐๐.๐๐ 

๙๐๒ พระอำจำรยเ์รืองศกัด์ิ  ขนัติสำโร วดัลำดศรัทธำรำม ๒๐๐.๐๐ 

๙๐๓ ด.ช.พชร  ฉิมเพชร กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ๒๐๐.๐๐ 

๙๐๔ สิริรัตน์  ถ ้ำเจริญ นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผน ๒๐๐.๐๐ 

๙๐๕ นำยสุธี     ทะเลทอง โรงเรียนบำ้นยำงชุม ๒๐๐.๐๐ 

๙๐๖ นำงสำวรติ   ป่ินทอง โรงเรียนบำ้นยำงชุม ๒๐๐.๐๐ 

๙๐๗ นำงบวัแกว้  ธรรมปรีชำ บำ้นหนองชุมแสง ๒๐๐.๐๐ 

๙๐๘ นำยจนัทร์แรม  รุ่งเรือง บำ้นหนองชุมแสง ๒๐๐.๐๐ 

๙๐๙ น.ส.ร ำพำ  แสงศิลำ บำ้นหนองชุมแสง ๒๐๐.๐๐ 

๙๑๐ นำยสุรพงษ ์ เหลือวงศ ์ บำ้นหนองชุมแสง ๒๐๐.๐๐ 

๙๑๑ นำงบุญเล่ียม  กล่ินเลก็ บำ้นหนองชุมแสง ๒๐๐.๐๐ 

๙๑๒ นำยอุดม - นำงธญัญำรักษ ์ ละมำ้ยสกุล  ๒๐๐.๐๐ 

๙๑๓ เจียมบิวต้ี  ๑๖๐.๐๐ 

๙๑๔ ร้ำนเจียมบิวต้ี  ๑๖๐.๐๐ 

 
 



 

 

๖๖  

ที่ ช่ือ - สกลุ หน่วยงำน / โรงเรียน รับ 

๙๑๕ ผูไ้ม่ประสงคอ์อกนำม สพป.ล ำปำง เขต ๓ ๑๔๐.๐๐ 

๙๑๖ เงินติดพุ่ม กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ๑๒๐.๐๐ 

๙๑๗ นำยจ ำลอง - นำงบุญตำ   บวังำม  ๑๐๐.๐๐ 

๙๑๘ โรงเรียนอนุบำลโพธ์ิใหญ่พฒันำ  ๑๐๐.๐๐ 

๙๑๙ นำยอมรศกัด์ิ  ป่ินทอง ผอ.สพป.ล ำปำง เขต ๓ ๑๐๐.๐๐ 

๙๒๐ ผอ.อินจนัทร์  ประสม กลุ่มส่งเสริมจดักำรศกึษำ ๑๐๐.๐๐ 

๙๒๑ ผอ.ประนอม  เจตะภยั กลุ่มส่งเสริมฯเอกชน ๑๐๐.๐๐ 

๙๒๒ นำยเอกจิต  แดนปัน ครู อ.วงัเหนือ ๑๐๐.๐๐ 

๙๒๓ ผอ.สิทธิเกียรติ  ฉตัรกมลวฒัน ์ โรงเรียนบำ้นตน้งุน้ ๑๐๐.๐๐ 

๙๒๔ ผอ.สำคร  ทิพยม์ำบุตร โรงเรียนบำ้นทพัป่ำเสำ้ ๑๐๐.๐๐ 

๙๒๕ ผอ.สมำน   ไชยเมืองใจ โรงเรียนบำ้นแป้น ๑๐๐.๐๐ 

๙๒๖ ผอ.สมเกียรติ  สิงหกุล โรงเรียนบำ้นมว่ง ๑๐๐.๐๐ 

๙๒๗ ผอ.สุเทพ  ทพับ ำรุง กลุ่มอ ำนวยกำร ๑๐๐.๐๐ 

๙๒๘ น.ส.จริยำ  ขดัแกว้ นกัทรัพยำกรบุคคล ๑๐๐.๐๐ 

๙๒๙ ด.ญ.แพรทองธำร  ฉิมเพชร กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ๑๐๐.๐๐ 

๙๓๐ นำยฉลอง     นิลเขียว วดัโตนดหลวง ๑๐๐.๐๐ 

๙๓๑ นำงสำวสุวิมล   ประทีปทอง วดัโตนดหลวง ๑๐๐.๐๐ 

๙๓๒ นำยสุชีวิน   ป้ันสุเทพ วดัโตนดหลวง ๑๐๐.๐๐ 

๙๓๓ นำงสำวธนภรณ์  กล่อมเทศ วดัโพธ์ิลอย ๑๐๐.๐๐ 

๙๓๔ นำยชนพล   กล่อมเทศ วดัโพธ์ิลอย ๑๐๐.๐๐ 

๙๓๕ นำงรัตนำภรณ์  ปำนขำน  ๑๐๐.๐๐ 

๙๓๖ นำยสมคัร   ทองไทร บำ้นแหลมทอง ๑๐๐.๐๐ 

๙๓๗ นำงสำววรรณำ  พนัธพฤทธพ์ยตั สพม.๑๐ ๑๐๐.๐๐ 

๙๓๘ นำยชำตรี  ทองแท่ง บำ้นแหลมทอง ๑๐๐.๐๐ 

๙๓๙ นำยแสง  สงัขท์อง วดัม่วงงำม ๑๐๐.๐๐ 

๙๔๐ นำยเสริมศกัด์ิ   ตะโกเต้ีย สพป.พบ.๒ ๑๐๐.๐๐ 

 
 
 



 

 

๖๗  

ที่ ช่ือ - สกลุ หน่วยงำน / โรงเรียน รับ 

๙๔๑ นำยบรรลือ  ทีฆกุล วดัหนองแก ๑๐๐.๐๐ 

๙๔๒ ผูม้ีจิตศรัทธำ บำ้นหนองคอไก่ ๑๐๐.๐๐ 

๙๔๓ นำงปรำณี    ชูสุวรรณ  ๔๐.๐๐ 

๙๔๔ น.ส.ชนิดำ  บุญเฮำ้ สพป.หนองคำย เขต ๓ ๔๐.๐๐ 

๙๔๕ นำยอำทิตย ์ กงระหดั สพป.หนองคำย เขต ๓ ๒๐.๐๐ 

 รวมเงิน  ๑,๘๐๑,๘๐๐.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๖๘  

ภำคผนวก  ๒ 
รำยนำมผู้สนบัสนุนเช่ำบูชำวตัถุมงคล  รุ่นที่ระลกึครบรอบอำยุวฒันมงคล ๗๗ ปี 

พระครูววิติสมำจำร (หลวงพ่อผล เตชธมฺโม) 
 

ล ำดบัที ่ ช่ือ-สกลุ เช่ำบูชำ 
๑ พระครูวนิิจสมณกำร ๘๙,๙๙๗.๐๐ 
๒ นำยพชร  เพ่ิมพงษพิ์พฒัน ์ ๘๙,๙๙๗.๐๐ 
๓ นำยอ ำพล  ห่ินเก่ำ ๘๙,๙๙๗.๐๐ 
๔ นำยเชำวลิต  จงเจริญชยัสกุล ๕๙,๙๙๘.๐๐ 
๕ นำยบุญรอด  พุทธำรักษ ์ ๕๙,๙๙๘.๐๐ 
๖ นำยณัฏฐพฒัน์  อินทร์เจริญ ๕๙,๙๙๘.๐๐ 
๗ นำยเสน่ห์  เจริญศกัด์ิ ๒๙,๙๙๙.๐๐ 
๘ นำยมิญช ์  คชกฤษ ๒๙,๙๙๙.๐๐ 
๙ นำยค ำพนัธ ์ ปกครอง ๒๙,๙๙๙.๐๐ 
๑๐ สิบตรีวิเชียร  เนตรแตง ๒๙,๙๙๙.๐๐ 
๑๑ นำยปรีชำ  สุขมียิง่ ๒๙,๙๙๙.๐๐ 
๑๒ นำงน่ิมนวล  อญัขยม ๒๙,๙๙๙.๐๐ 
๑๓ นำงสิริรัตน์  จนัเจริญยศ ๒๙,๙๙๙.๐๐ 
๑๔ หำ้งทองจินไถ่ ๒๙,๙๙๙.๐๐ 
๑๕ นำยโยธิน  ป่ินทอง ๒๙,๙๙๙.๐๐ 
๑๖ นำยธีระชยั  พวงนอ้ย ๒๙,๙๙๙.๐๐ 
๑๗ นำยบุตรศรี  บุษยำตรัจ ๒๙,๙๙๙.๐๐ 
๑๘ นำยบ ำเพญ็  ปำนมณี ๒๙,๙๙๙.๐๐ 
๑๙ พ.ต.ท.อรรถวุฒิ  อนุเอกจิตร ๒๙,๙๙๙.๐๐ 
๒๐ นำยสมชำย  ไชยต่อเขตต ์ ๒๙,๙๙๙.๐๐ 
๒๑ นำยปรำโมทย ์ ดีเซ็น ๒๙,๙๙๙.๐๐ 
๒๒ นำยสมุชำติ  จนัทร์จุติ ๒๙,๙๙๙.๐๐ 
๒๓ นำยสุรศกัด์ิ  ช้ินเขมจำรี ๒๙,๙๙๙.๐๐ 
๒๔ นำยคมสนั  จนัทร์มัน่ ๒๙,๙๙๙.๐๐ 
๒๕ นำยพหล  เกตุจนัทรธำ ๒๙,๙๙๙.๐๐ 
๒๖ นำยแสวง  วงศใ์หญ่ ๒๙,๙๙๙.๐๐ 

 



 

 

๖๙  

ล ำดบัที ่ ช่ือ-สกลุ เช่ำบูชำ 
๒๗ นำยทวี  เฮงครำวิทย ์ ๒๙,๙๙๙.๐๐ 
๒๘ นำยเรวตัร  ระหว่ำงบำ้น ๒๙,๙๙๙.๐๐ 
๒๙ นำยเอนก  สมำนมิตร ๒๙,๙๙๙.๐๐ 
๓๐ นำยอ ำพล  แสงอำทิตย ์ ๒๙,๙๙๙.๐๐ 
๓๑ นำงลดัดำ  เทพพำรักษ ์ ๒๙,๙๙๙.๐๐ 
๓๒ นำยเผยีน  วงศท์องดี ๒๙,๙๙๙.๐๐ 
๓๓ นำยวีระ  โอบออ้ม ๒๙,๙๙๙.๐๐ 
๓๔ คุณอมัรินทร์  คล ้ำช่ืน ๒๙,๙๙๙.๐๐ 
๓๕ นำยค ำนวณ  พยนตย์ิม้ ๒๙,๙๙๙.๐๐ 
๓๖ นำยนพดล  ศิริเศรษฐ ์ ๒๙,๙๙๙.๐๐ 
๓๗ โรงเรียนบำ้นท่ำยำง ๑๓,๔๖๖.๐๐ 
๓๘ โรงเรียนบำ้นหนองชุมแสง ๘,๑๕๖.๐๐ 
๓๙ โรงเรียนวดัตำลกง ๘,๐๙๕.๐๐ 
๔๐ โรงเรียนวดัหนองแก ๕,๙๕๕.๐๐ 
๔๑ โรงเรียนเข่ือนเพชรฯ ๕,๖๓๔.๐๐ 
๔๒ โรงเรียนบำ้นป่ำเด็ง ๕,๔๔๐.๐๐ 
๔๓ โรงเรียนนิคมฯ ๓,๖๐๐.๐๐ 
๔๔ โรงเรียนบำ้นแหลมทอง ๓,๒๙๕.๐๐ 
๔๕ โรงเรียนชลประทำนฯ ๓,๐๐๐.๐๐ 
๔๖ โรงเรียนบำ้นแม่ประจนัต ์ ๒,๙๑๗.๐๐ 
๔๗ โรงเรียนบำ้นแม่คะเมย ๒,๘๓๗.๐๐ 
๔๘ โรงเรียนบำ้นซ่อง ๒,๘๒๐.๐๐ 
๔๙ โรงเรียนวดัโตนดหลวง ๒,๘๒๐.๐๐ 
๕๐ โรงเรียนวดัถ  ้ำรงค ์ ๒,๘๒๐.๐๐ 
๕๑ โรงเรียนวดัท่ำคอย ๒,๘๒๐.๐๐ 
๕๒ โรงเรียนวดับ่อบุญ ๒,๘๒๐.๐๐ 
๕๓ โรงเรียนวดัหนองศำลำ ๒,๘๒๐.๐๐ 
๕๔ โรงเรียนวดัลำดศรัทธำรำม ๒,๘๑๗.๐๐ 

 
 
 



 

 

๗๐  

ล ำดบัที ่ ช่ือ-สกลุ เช่ำบูชำ 
๕๕ โรงเรียนวดัวงัไคร้ ๒,๘๑๗.๐๐ 
๕๖ โรงเรียนวดัศำลำเข่ือน ๒,๘๑๗.๐๐ 
๕๗ โรงเรียนวดัหนองจอก ๒,๘๑๗.๐๐ 
๕๘ โรงเรียนอ.ฮ.ลิงค ์ ๒,๘๑๗.๐๐ 
๕๙ โรงเรียนวดัท่ำขำม ๒,๘๑๗.๐๐ 
๖๐ โรงเรียนวดัท่ำศำลำรำม ๒,๘๑๗.๐๐ 
๖๑ โรงเรียนวดัท่ำเหว ๒,๘๑๗.๐๐ 
๖๒ โรงเรียนวดัพระพุทธบำทเขำฯ ๒,๘๑๗.๐๐ 
๖๓ โรงเรียนวดัโพธ์ิกรุ ๒,๘๑๗.๐๐ 
๖๔ โรงเรียนวดัโพธ์ิลอย ๒,๘๑๗.๐๐ 
๖๕ โรงเรียนบำ้นเขำอ่ำงแกว้ ๒,๘๑๗.๐๐ 
๖๖ โรงเรียนบำ้นซ่องฯ ๒,๘๑๗.๐๐ 
๖๗ โรงเรียนบำ้นดอนขุนหว้ย ๒,๘๑๗.๐๐ 
๖๘ โรงเรียนบำ้นดอนมะกอก ๒,๘๑๗.๐๐ 
๖๙ โรงเรียนบำ้นด่ำนโง ๒,๘๑๗.๐๐ 
๗๐ โรงเรียนบำ้นท่ำโล ้ ๒,๘๑๗.๐๐ 
๗๑ โรงเรียนบำ้นนำยำง ๒,๘๑๗.๐๐ 
๗๒ โรงเรียนบำ้นในดง ๒,๘๑๗.๐๐ 
๗๓ โรงเรียนบำ้นบ่อหลวง ๒,๘๑๗.๐๐ 
๗๔ โรงเรียนบำ้นโป่งสลอด ๒,๘๑๗.๐๐ 
๗๕ โรงเรียนบำ้นยำงชุม ๒,๘๑๗.๐๐ 
๗๖ โรงเรียนบำ้นร่องระก ำ ๒,๘๑๗.๐๐ 
๗๗ โรงเรียนบำ้นไร่โคก ๒,๘๑๗.๐๐ 
๗๘ โรงเรียนบำ้นสระพระ ๒,๘๑๗.๐๐ 
๗๙ โรงเรียนบำ้นหนองขำนำง ๒,๘๑๗.๐๐ 
๘๐ โรงเรียนบำ้นไร่ใหม่พฒันำ ๒,๘๑๗.๐๐ 
๘๑ โรงเรียนบำ้นหนองแขม ๒,๘๑๗.๐๐ 
๘๒ โรงเรียนบำ้นหนองจอก ๒,๘๑๗.๐๐ 
๘๓ โรงเรียนบำ้นหนองน ้ ำถ่ำย ๒,๘๑๗.๐๐ 

 
 



 

 

๗๑  

ล ำดบัที ่ ช่ือ-สกลุ เช่ำบูชำ 
๘๔ โรงเรียนบำ้นหนองบว้ย ๒,๘๑๗.๐๐ 
๘๕ โรงเรียนบำ้นหนองปืนแตก ๒,๘๑๗.๐๐ 
๘๖ โรงเรียนบำ้นหนองยำว ๒,๘๑๗.๐๐ 
๘๗ โรงเรียนบำ้นหนองโรง ๒,๘๑๗.๐๐ 
๘๘ โรงเรียนบำ้นหนองหงษ ์ ๒,๘๑๗.๐๐ 
๘๙ โรงเรียนบำ้นหว้ยกวำงจริง ๒,๘๑๗.๐๐ 
๙๐ โรงเรียนวดัเขำกระจิว ๒,๘๑๗.๐๐ 
๙๑ โรงเรียนวดัเข่ือนเพชร ๒,๘๑๗.๐๐ 
๙๒ โรงเรียนวดัชำ้งแทงกระจำด ๒,๘๑๗.๐๐ 
๙๓ โรงเรียนบำ้นโป่งเกตุ ๒,๔๔๐.๐๐ 
๙๔ โรงเรียนบำ้นมะขำมโพรง ๒,๓๖๐.๐๐ 
๙๕  โรงเรียนบำ้นพุหวำย ๑,๙๗๐.๐๐ 
๙๖ โรงเรียนสหกรณ์บ ำรุงวิทย ์ ๑,๒๐๐.๐๐ 
๙๗ โรงเรียนวดัไสคำ้น ๑,๑๙๒.๐๐ 
๙๘ โรงเรียนบำ้นหนองตำฉำว ๑,๑๐๐.๐๐ 
๙๙ โรงเรียนวดัเขำทะโมน ๑,๐๗๐.๐๐ 
๑๐๐ โรงเรียนวดัจนัทำรำม ๑,๐๖๐.๐๐ 
๑๐๑ โรงเรียนบำ้นบำงเกตุ ๑,๐๖๐.๐๐ 
๑๐๒ โรงเรียนชำวไร่ ๑,๐๕๐.๐๐ 
๑๐๓ โรงเรียนบำ้นดอน  (รก.) ๑,๐๕๐.๐๐ 
๑๐๔ โรงเรียนบำ้นท่ำหวัลบ ๑,๐๕๐.๐๐ 
๑๐๕ โรงเรียนบำ้นเนินทรำย ๑,๐๕๐.๐๐ 
๑๐๖ โรงเรียนวดัเขำปำกช่อง ๑,๐๕๐.๐๐ 
๑๐๗ โรงเรียนบำ้นหนองเข่ือน ๑,๐๕๐.๐๐ 
๑๐๘ โรงเรียนบำ้นหนองสะแก ๑,๐๕๐.๐๐ 
๑๐๙ โรงเรียนบำ้นหว้ยปลำดุก ๑,๐๕๐.๐๐ 
๑๑๐ โรงเรียนบำ้นหุบกะพง ๑,๐๕๐.๐๐ 
๑๑๑ โรงเรียนบำ้นรำงจิก ๑,๐๕๐.๐๐ 

 
 
 



 

 

๗๒  

ล ำดบัที ่ ช่ือ-สกลุ เช่ำบูชำ 
๑๑๒ โรงเรียนวดัม่วงงำม ๑,๐๕๐.๐๐ 
๑๑๓ โรงเรียนวดัวงับวั ๑,๐๕๐.๐๐ 
๑๑๔ โรงเรียนวดัมำบปลำเคำ้ ๑,๐๔๗.๐๐ 
๑๑๕ โรงเรียนวดัหนองกำทอง ๑,๐๔๗.๐๐ 
๑๑๖ โรงเรียนวดัหนองบวั ๑,๐๔๗.๐๐ 
๑๑๗ โรงเรียนวดัหว้ยเสือ ๑๐๔๗.๐๐ 
๑๑๘ โรงเรียนวดัหวำ้ ๑,๐๔๗.๐๐ 
๑๑๙ โรงเรียนวดัหำดทรำย ๑,๐๔๗.๐๐ 
๑๒๐ โรงเรียนวดัอินจ ำปำ ๑,๐๔๗.๐๐ 
๑๒๑ โรงเรียนบำ้นหนองเตียน ๑,๐๔๗.๐๐ 
๑๒๒ โรงเรียนบำ้นหนองเผำถ่ำน ๑,๐๔๗.๐๐ 
๑๒๓ โรงเรียนบำ้นหนองมะกอก ๑,๐๔๗.๐๐ 
๑๒๔ โรงเรียนบำ้นหนองโสน ๑,๐๔๗.๐๐ 
๑๒๕ โรงเรียนบำ้นหว้ยตะแกะ ๑๐๔๗.๐๐ 
๑๒๖ โรงเรียนบำ้นหว้ยไผ ่ ๑,๐๔๗.๐๐ 
๑๒๗ โรงเรียนบำ้นหนัตะเภำ ๑,๐๔๗.๐๐ 
๑๒๘ โรงเรียนบำ้นอ่ำงหิน ๑,๐๔๗.๐๐ 
๑๒๙ โรงเรียนวดัช่อม่วง ๑,๐๔๗.๐๐ 
๑๓๐ โรงเรียนวดัดอนกอก ๑,๐๔๗.๐๐ 
๑๓๑ โรงเรียนบำ้นทุ่งขำม ๑,๐๔๗.๐๐ 
๑๓๒ โรงเรียนบำ้นทุ่งเคลด็ ๑,๐๔๗.๐๐ 
๑๓๓ โรงเรียนบำ้นทุ่งโป่ง ๑,๐๔๗.๐๐ 
๑๓๔ โรงเรียนบำ้นเขำกระปุก ๑,๐๔๗.๐๐ 
๑๓๕ โรงเรียนบำ้นเขำกล้ิง ๑,๐๔๗.๐๐ 
๑๓๖ โรงเรียนบำ้นดงหว้ยหลวง ๑,๐๔๗.๐๐ 
๑๓๗ โรงเรียนบำ้นดอนเตำอิฐ ๑,๐๔๗.๐๐ 
๑๓๘  โรงเรียนบำ้นตน้เกด ๑,๐๔๗.๐๐ 
๑๓๙  โรงเรียนบำ้นตะเคียนงำม ๑,๐๔๗.๐๐ 
๑๔๐ โรงเรียนบำ้นท่ำกระเทียม ๑,๐๔๗.๐๐ 

 
 



 

 

๗๓  

ล ำดบัที ่ ช่ือ-สกลุ เช่ำบูชำ 
๑๔๑ โรงเรียนบำ้นท่ำมะริด ๑,๐๔๗.๐๐ 
๑๔๒ โรงเรียนบำ้นท่ำไมร้วก ๑,๐๔๗.๐๐ 
๑๔๓ โรงเรียนบำ้นท่ำลำว ๑,๐๔๗.๐๐ 
๑๔๔ โรงเรียนบำ้นบ่อไร่ ๑,๐๔๗.๐๐ 
๑๔๕ โรงเรียนบำ้นบำงเก่ำ ๑,๐๔๗.๐๐ 
๑๔๖ โรงเรียนบำ้นน ้ ำทรัพย ์ ๑,๐๔๗.๐๐ 
๑๔๗ โรงเรียนบำ้นโป่งแย ้ ๑,๐๔๗.๐๐ 
๑๔๘ โรงเรียนบำ้นพุเข็ม ๑,๐๔๗.๐๐ 
๑๔๙ โรงเรียนบำ้นพตุุม ๑,๐๔๗.๐๐ 
๑๕๐ โรงเรียนบำ้นพุสวรรค ์ ๑,๐๔๗.๐๐ 
๑๕๑ โรงเรียนบำ้นโพรงเข ้ ๑,๐๔๗.๐๐ 
๑๕๒ โรงเรียนบำ้นลำดโพธ์ิ ๑,๐๔๗.๐๐ 
๑๕๓ โรงเรียนบำ้นวงันำงนวล ๑,๐๔๗.๐๐ 
๑๕๔ โรงเรียนบำ้นไร่ถ่ินนอ้ย ๑,๐๔๗.๐๐ 
๑๕๕ โรงเรียนบำ้นสองพี่นอ้ง ๑,๐๔๗.๐๐ 
๑๕๖ โรงเรียนบำ้นหนองเกตุ ๑,๐๔๗.๐๐ 
๑๕๗ โรงเรียนบำ้นหนองไก่เถ่ือน ๑,๐๔๗.๐๐ 
๑๕๘ โรงเรียนบำ้นหนองขำม ๑,๐๔๗.๐๐ 
๑๕๙ โรงเรียนวดักุ่ม ๑,๐๐๐.๐๐ 
๑๖๐ โรงเรียนบำ้นหนองคอไก่ ๓๕๔.๐๐ 
๑๖๑ โรงเรียนบำ้นท่ำเรือ ๒๗๗.๐๐ 
๑๖๒ โรงเรียนบำ้นหนองเขำอ่อน ๒๗๗.๐๐ 

 รวมเงินทั้งส้ิน ๑,๖๑๓,๑๖๑ 
 

 เมื่อหกัค่ำใชจ่้ำยแลว้เหลือเงินเขำ้สมทบกำรก่อสร้ำงอำคำรวิวิตสมำจำร (หลวงพ่อผล)  
จ ำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บำท (หำ้แสนบำทถว้น) 

 
 
 
 
 



 

 

๗๔  

ภำคผนวก  ๓ 
  รำยนำมผู้บริจำคผ้ำม่ำนภำยในอำคำรหอประชุมววิติสมำจำร (หลวงพ่อผล) 

 ๑. นำยเรวติั  ระหว่ำงบำ้น  จ ำนวน ๑๗,๐๐๐   บำท 
๒. ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต ๒  จ ำนวน ๑๐,๐๐๐   บำท   

 ๓. ศูนยก์ลดัหลวง  จ ำนวน   ๕,๐๐๐   บำท 
 ๔. ศูนยเ์ขำกระปุก    จ ำนวน   ๕,๐๐๐   บำท 

๕. ศูนยท่์ำยำง    จ ำนวน   ๕,๐๐๐   บำท 
 ๖. ศูนยท่์ำคอย-ยำงหยอ่ง    จ ำนวน   ๕,๐๐๐   บำท 
 ๗. ศูนยว์งัไคร้-ท่ำแลง    จ ำนวน   ๕,๐๐๐   บำท 

๘. ศูนยท่์ำไมร้วก    จ ำนวน   ๕,๐๐๐   บำท 
 ๙. ศูนยร์วมใจส่ีต ำบล  จ ำนวน   ๕,๐๐๐   บำท 
 ๑๐. ศูนยบ์ำ้นลำดหำดทรำย   จ ำนวน   ๕,๐๐๐   บำท  

๑๑. ศูนยส์ำมคัคีพฒันำ    จ ำนวน   ๕,๐๐๐   บำท 
 ๑๒.ศูนยส์ำมคัคีส่ีต  ำบล    จ ำนวน   ๕,๐๐๐   บำท 
 ๑๓. ศูนยว์งัทอง    จ ำนวน   ๕,๐๐๐   บำท 

๑๔. ศูนยส์องพี่นอ้ง    จ ำนวน        ๕,๐๐๐  บำท 
 ๑๕. ศูนยแ์ก่งกระจำน    จ ำนวน   ๕,๐๐๐   บำท 
 ๑๖. ศูนยว์งัจนัทร์    จ ำนวน   ๕,๐๐๐   บำท 

๑๗. ศูนยห์นองศำลำ    จ ำนวน   ๕,๐๐๐   บำท 
 ๑๘. ศูนยนิ์คม    จ ำนวน   ๕,๐๐๐   บำท 
 ๑๙. ศูนยห์ว้ยทรำยเหนือ-สำมพระยำ    จ ำนวน   ๕,๐๐๐   บำท 
 ๒๐.ศูนยทุ่์งขำม  จ ำนวน   ๕,๐๐๐   บำท 
    รวมเป็นเงิน             จ ำนวน   ๑๑๗,๐๐๐   บำท 

 
ภำคผนวก  ๔ 

     รำยนำมผู้บริจำคเคร่ืองปรับอำกำศภำยในอำคำรหอประชุมววิติสมำจำร (หลวงพ่อผล) 
 ๑. นำงพยงุศรี  คนูดเซ่น     ผูอ้  ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน  จ ำนวน    ๕๐,๐๐๐   บำท 

๒. นำงยพุำภรณ์  จงเจริญ    นกัจดักำรงำนทัว่ไป   จ ำนวน ๓๐,๐๐๐   บำท 
 ๓. คุณพ่อแดง  เช้ือนิล บิดำ ผอ.สุวรรณ เช้ือนิล  จ ำนวน ๒๐,๐๐๐   บำท 
 ๔. สท. เลิศจนัฑำ  สีเหลืองสวสัด์ิ  จ ำนวน ๑๐,๐๐๐   บำท   
    รวมเป็นเงิน    จ ำนวน      ๑๑๐,๐๐๐  บำท 



 

 

๗๕  

 
รำยนำมคณะกรรมกำรจดัท ำประวตัห้ิองประชุมววิติสมำจำร(หลวงพ่อผล) 

 
คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 
 

-  นำยเสน่ห์  เจริญศกัด์ิ ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต ๒ 
-  รองผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต ๒ 
-  ประธำนชมรมผูบ้ริหำรและกรรมกำรชมรมผูบ้ริหำรส ำนกันกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ   
    เพชรบุรี เขต ๒ 
-  ผูอ้  ำนวยกำรกลุ่ม / หวัหนำ้หน่วยส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต ๒ 
 

คณะกรรมกำรจดัท ำประวตั ิ
 

๑.  นำยยรรยงค ์ เจริญศรี          รองผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต ๒ 
๒. นำยสงัเวียน  อ่อนแกว้                ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนวดัโตนดหลวง 
๓.  นำยวีระศกัด์ิ  ศรีสุกใส             ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นหนองขำนำง 
๔.  นำงธนวรรณ  อภยัพงศ ์           ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นน ้ ำทรัพย ์
๕.  นำยบุญช่วย  วำดวงศ ์                ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นพุสวรรค ์
๖.  นำยมิญช ์ คชกฤษ ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนวดัหนองจอก 
๗.  นำยค ำพนัธ ์ ปกครอง   ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนวดัเขำกระจิว 
๘.  นำยอเนก  สมำนมิตร ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นดอนเตำอิฐ 
๙.  นำยสมชำย  ไชยต่อเขตต ์           ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนวดัท่ำขำม 
๑๐. นำยธนิต  หลบภยั ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นในดง 
๑๑. นำยโพยม  เกำทณัฑท์อง          ผูอ้  ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน 
๑๒. นำยสุรพล  ทิมวฒัน ์ ผูอ้  ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
๑๓. นำงนิภำ  อยูเ่ยน็  ผูอ้  ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย ์
๑๔. นำงสำวสุขสนัต ์ ไชยนิล      ผูอ้  ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 
๑๕. นำงอุไร  แจ่มจนัทร์                      ศึกษำนิเทศก ์ ช ำนำญกำรพิเศษ 
๑๖. นำงสำวพรทิพย ์ พงษเ์กตุกรณ์      นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำร 
๑๗.นำงสำยใจ  จิรชีพพฒันำ นกัประชำสมัพนัธ ์ ช ำนำญกำรพิเศษ 
๑๘.นำงเพญ็ศรี  ฉิมโหมด นกัประชำสมัพนัธ ์ ช ำนำญกำร 
๑๙. นำงฉนัทิสำ  พุ่มไสว นกัทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำร 

* * * * * * *  


