
  

 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
เรื่อง  รายนามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัลครูดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา  

มุ่งพัฒนาการศึกษา ๔.๐ 
 

------------------------------------------ 
ตามประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เรื ่อง ครูดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา มุ ่งพัฒนา

การศึกษา ๔.๐ เพื่อคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับรางวัลครูดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา                
มุ่งพัฒนาการศึกษา ๔.๐ บัดนี้คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายนาม
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
 ด้านอุทิศเวลาให้กับทางราชการ 
  1. นางอุไรรัตน์    วงศ์นวชาต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

2. นางสาวอนุสรา    เย็นวัฒนา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
3. นางสาวกฤษณา    ศรีบุญเพ็ง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
4. นายจิรกฤต     ยศประสิทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
5. นางสาวลักขณา    อ่อนฤทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
6. นางสาวสุธิดา    ไชยโย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
7. นางสาววิไลวรรณ    กลิ่นขจร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
8. นางกนกนาถ    พรมมาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
9. นางนุชรี     นวลนิ่ม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
10. นางจุฑารัตน์    ภัทรกรธนกิจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

  11. นางสาวปราณี    พรมติ๊บ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
12. นางสาวศิราณ ี   ฤทธิโรจน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
13. นายอภิวิชญ์    สิริสุกัลย์กุล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
14. นางสาวปณยา   แพร่เจริญวัฒนา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
15. นายนิวัฒนชัย    เดชประเสริฐ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
16. นายธีระพงศ์    บัวทุม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
17. นางสาวอำไพ    พาโคกทม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
18. นางสาวนาถพร    มูลจันทร์ กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
19. นางสาวรัตนานุสรณ ์ครองศักดิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
20. นางสาววภิาดา    คล้ายนิ่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
21. นายรุ่งโรจน ์ สมนิล  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
22. นายคมสัณห์ จันสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
23. นางสาวกันต์กนิษฐ์ โพธิจักร  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
24. นางสาววันทนา กิติทรัพย์กาญจนา   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
25. นางสาวชุติภรณ ์ ทัศนกิจ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

26. นายอภิสันต์... 
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26. นายอภิสันต์  สามัญตา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
27. นางกัลยา  ม่วงมั่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
28. นายนพวิชญ ์ วงค์สม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
29. นางสาวพรนภา สิงห์บุตร  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
30. นางสาวสาริณ ี ศรีบุระ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
31. นางสาวเขมิกา ศรพิพัฒน์พงศ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
32. นายสัญชัย  วัชรพรรณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
33. นางสาววรางคณา ชาวน่าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
34. นายอำนาจ  สิงห์ทอง  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
35. นายสมพร  ชัยวงษ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
36. นางสาวณัฐธิดา วงค์ภักดี  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
37. นางสาวอาภาภรณ์ ก้อนสี  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
38. นางสาวสิริรัตน ์ รักพงษ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
39. นางสาวลลิตา แขกรัมย์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
40. นางสาวจันทมาศ บัวจันทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
41. นายมาโนชญ ์ มูลทรัพย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
42. นายสุรพล  กาญจนเวโรจน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
43. นายภูมินทร์  เกิดศรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
44. นายพัศพงศ์  จิรพัฒนพงศ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
45. นายจาตุรนต์ มหากนก กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
46. นางสาวอรจิรา ขันอาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
47. นายธนวิทย ์ วิกระยิน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
48. นางสาวสุภาพร งาเฉลา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
49. นางสาวณัฐฑชาพร โอทอง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
50. นางอมรรัตน์ มาฬมงคล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
51. นายสุภวัชร  ชาติการุณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
52. นายปิยพฤฒิ จิธานนท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
53. นางสาววิไลพร สังข์แก้ว  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
54. นางสาวจีรพร วงษ์ขันธ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
55. นายศุภกฤษณ์ จันทร์เทาว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
56. นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งถมยา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
57. นายประชาธิป ใจกล้า  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
58. นายณภัทร  คชรัตน์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
59. นางสาวธัญญาลักษณ์  มีวงษ ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
60. นางสาวชเนตต ี เมืองมูล  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
61. นางสาวปารว ี วงศ์ปัดแก้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
62. นางสาวตวงศรณ์ องอาจ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
63. นางสาวภาพิมล ฐานะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

64. นางสาวธัญมน.. 
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64. นางสาวธัญมน ปิยะพงศ์สิริ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
65. นางสาวอรทัย จันทรังษี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
66. นางสาวสิวล ี บุญวัฒน์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
67. นายมิติ  โอชสานนท์ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

 ประกาศ  ณ  วันที่  1  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
          (นายสันต์ธวชั  ศรีคำแท้) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
 


