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รายงานผลการบริหารกิจกรรม
โครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 11 - 14 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องประชุม B 5202 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
--------------------หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยมีความพยายามแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือ กลไก และกําหนดเป้าหมายสําหรับการปฏิบัติงาน ด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในรูปแบบของยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต โดยเริ่มดําเนินการตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบันซึ่งอยู่ในระยะ ที่ 3 (2560 - 2564)
มีความจําเป็นต้องปรับฐานความคิดและสร้างความตระหนักรู้ให้ทุกภาคส่วนของสังคม ได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจ ริตอย่างเป็นรูปธรรม รัฐ ธรรมนูญฉบับใหม่ได้บัญญัติให้มีขั้นตอน
การปราบปรามการทุจ ริ ตดังกล่ าวแล้ ว ยั งได้กํ าหนดหน้าที่ ของปวงชนชาวไทย โดยให้ บุคคลมีห น้า ที่
ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ รวมทั้งกําหนดหน้าที่ของรัฐไว้ด้วยว่า
“รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุนและให้ความรู้ แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและขจัดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวเพื่อมีส่วนร่วม
ในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้ มครองจากรัฐตามที่กฎหมาย
บัญญัติ” เพื่อให้กลไกตามรัฐธรรมนูญในการปราบการทุจริตประสบผลสําเร็จได้จริงต้องมุ่งเน้นในการส่งเสริม
และพัฒนา “คน” ให้เป็นส่วนที่มีความสําคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยการส่งเสริมและพัฒนา
หลักสูตร หรือแนวทางการปลูกฝังให้ประชาชนทุกระดับเข้าใจและเกิดจิตสํานึกด้านการต่อต้านการทุจริต
พร้ อ มทั้ง ส่ ง เสริ มให้ เกิ ดเครื อข่ ายของประชาชนในการต่ อต้า นการทุ จริ ตอย่ างเข้ม แข็ง โดยต้ องได้รั บ
ความร่วมมือและสนับสนุนจากทุกภาคส่วนของสังคม มีการกําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางปฏิบัติเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันที่สําคัญต้องยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ได้กําหนดยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต อันมีกลยุทธ์ว่าด้วยเรื่องของการปรับฐาน
ความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่ว นตนกับผลประโยชน์ ส่ว นรวม
ส่ง เสริม ให้มีร ะบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อ ต้า นทุจริต ประยุก ต์ห ลัก ปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการ
ทุกภาคส่ วนเพื่อต่ อต้านการทุจริ ต สํ านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ
(คณะกรรมการ ป.ป.ช.) โดยคณะอนุกรรมการจัดทําหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้
ด้านการป้องกัน การทุจริต จึงได้จัดทําหลักสูตรสําหรับวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ
หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นําการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต เพื่อจะสร้างความรู้ความเข้าใจ
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และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความไม่ทน
ต่อการทุจริต การประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต และการเป็น
วิทยากร
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักและให้ความสําคัญดังกล่าวจึงได้มอบหมาย
ให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุ คลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานหลั กในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการจัดโครงการพัฒ นาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นําการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริตเพื่อพัฒนาบุคลากรสํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดขึ้น
วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นวิทยากรผู้นําการเปลี่ยนแปลง
สู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และสามารถนํา ความรู้ที่ได้รับ ไปถ่ายทอดเพื่อขยายผลและสร้างเครือข่าย
การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
2.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ตามนโยบายการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
โครงสร้างของหลักสูตร
โครงสร้างหลั กสู ตรสร้ างวิทยากรผู้นาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
มีรายละเอียดเนื้อหาวิชา จํานวน 24 ชัว่ โมง ดังนี้
1. การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (6 ชั่วโมง)
2. ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต (3 ชั่วโมง)
3. การประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต (3 ชั่วโมง)
4. การฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร (6 ชั่วโมง)
5. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (3 ชั่วโมง)
6. การจัดทําแผนการจัดกิจกรรมหรือโครงการของผู้เข้ารับการพัฒนา (3 ชั่วโมง)
งบประมาณ
ใช้งบประมาณของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ยกเว้น
ค่าพาหนะในการเดินทางของผู้เข้ารับการพัฒนาเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด
ผู้เข้ารับการพัฒนา
บุคลากรสํานักงานศึกษาธิการภาค สํานักงานศึก ษาธิการจังหวัด และสํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษานครปฐม เขต 1 , 2 จํานวน 42 คน
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วิทยากร
1. นายสมพจน์ แพ่งประสิทธิ์
2. นางสาวจินตนา พลอยภัทรภิญโญ
3. นางสาวพรทิพย์ จองทองหลาง
4. นางสาวชิดชนก ศรีนอง
5. นายศุภวัฒน์ สอนลา
6. นายภัทรพล หงส์จันทกานต์
7. นายพะนอม แก้วกําเนิด
8. นายทองอยู่ แก้วไทรฮะ
9. นางสุมาลี โฆษิตนิธิกุล
10. นายพนม รอดสันเทียะ
11. นายสมสุข สว่างคํา
12. นางอนงคลักษณ์ สว่างคํา
13. นายอาทิตย์ พงษ์สุวรรณ

เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตเชี่ยวชาญ
สํานักงาน ป.ป.ช.
ผู้อํานวยการสํานักต้านทุจริตศึกษา
สํานักงาน ป.ป.ช.
เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชํานาญการ
สํานักงาน ป.ป.ช.
เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ
สํานักงาน ป.ป.ช.
เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ
สํานักงาน ป.ป.ช.
เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ
สํานักงาน ป.ป.ช.
อนุกรรมการ ป.ป.ช.
ผู้รับบํานาญ
อนุกรรมการ ป.ป.ช.
อนุกรรมการ ป.ป.ช.
อนุกรรมการ ป.ป.ช.
ผู้รับบํานาญ
ผู้รับบํานาญ

ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ประชุมคณะทํางานคณะทํางานโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อ
สนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคม
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต
2. ประสานงานและจัดเตรียมความพร้อมในการพัฒนา ได้แก่ การขอนุมัติกิจกรรม การแต่งตั้ง
คณะทํางาน การเชิญประธานพิธีเปิ ด การเชิญวิทยากร การแจ้งสํ านักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพื่อส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนา การบริหารงบประมาณ เป็นต้น
3. ประสานงานในเรื่องห้องประชุม ที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม
4. ดําเนินการพัฒนาตามตารางการพัฒนา ในวันที่ 11 - 14 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม
B 5202 อาคารเฉลิมพรเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
5. ประเมินผลผู้เข้ารับการพัฒนา ประเมินวิทยากร ประเมินหลักสูตรพัฒนา และประเมิน
ความพึงพอใจต่อการดําเนินการพัฒนา
6. สรุปและรายงานผลการพัฒนา
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ผลการพัฒนา
การจัด กิจ กรรมพั ฒ นาบุ ค ลากรของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเพื่ อ สนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ น
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
รุ่นที่ 1 ได้ดําเนินการพัฒนาตามหลักสูตร ซึ่ง ประกอบด้ว ย 6 วิช า จํานวน 24 ชั่ว โมง โดยมีวิทยากรที่มี
ความรู ้ ความเชี่ ยวชาญ และประสบการในการสร้ า งวิ ท ยากรผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงสู่ สั ง คมที่ ไ ม่ ท น
ต่อการทุจริต ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาที่เน้นการฝึกปฏิบัติการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต การประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล
STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต การฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร การจัดทําแผนการจัดกิจกรรมหรือ
โครงการของผู้เข้ารับการพัฒนา รวมทั้งกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ผลการดําเนินการพัฒนามีดังนี้
1. ผลการประเมินผู้รับการพัฒนา
1.1 จากการสังเกตผู้เข้ารับ การพัฒ นาหลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นาการเปลี่ยนแปลง
สู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต รุ่นที่ 1 พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีความกระตือรื้อร้น มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ที่วิทยากรมอบหมายให้ปฏิบัติเป็นอย่างดี สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และนําเสนอผลงานที่วิทยากร
มอบหมายได้
1.2 ผลการประเมิน ผู้ เข้ารั บการพัฒ นาหลั ก สู ตรสร้างวิ ทยากรผู้ นาการเปลี่ ยนแปลง
สู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต รุ่นที่ 1 พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนา จํานวน 42 คน ผ่านเกณฑ์ประเมินผล
ตามหลักสูตร ด้านระยะเวลา ด้านหลักสูตร จํานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 100
2. ประเมินหลักสูตรการพัฒนา
ผลการประเมินหลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
รุ่นที่ 1 จากแบบสอบถาม Online โดยใช้ Google From พบว่า โดยภาพรวมผู้ เข้ารับการพัฒนา
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.69, S.D. = 0.47) คิดเป็นร้อยละ 93.89
3. ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการดําเนินการพัฒนา
ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการดําเนินการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นา
การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต รุ่นที่ 1 จากแบบสอบถาม Online โดยใช้ Google From
พบว่า โดยภาพรวมผู้ เ ข้ารั บ การพั ฒ นามี ความพึงพอใจต่อ การดํ าเนิน การพั ฒ นาอยู่ในระดับ มากที่สุ ด
(  = 4.81 S.D. = 0.40) คิดเป็นร้อยละ 96.22

]
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ภาพถ่ายกิจกรรม
พัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 11 - 14 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องประชุม B 5202 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

นายประเสริฐ บุญเรือง
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานพิธีเปิดการพัฒนา

ดร.ประสิทธิ์ เขียวศรี
ผอ.สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
กล่าวรายงานเปิดการพัฒนา
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นางสุมาลี โฆษิตนิธิกุล นายทองอยู่ แก้วไทรฮะ นายพะนอม แก้วกาเนิด และนางสาวจินตนา พลอยภัทรภิญโญ
วิทยากร การประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต

ผู้เข้ารับการพัฒนาร่วมกันทากิจกรรมกลุ่มที่วิทยากรมอบหมาย
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ผู้เข้ารับการพัฒนาร่วมกันทากิจกรรมกลุ่มที่วิทยากรมอบหมาย

ผู้บริหารโครงการและผู้เข้ารับการพัฒนาถ่ายภาพรับวุฒิบัตรร่วมกัน
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รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา
โครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตรุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 11 - 14 กุมภาพันธ์2562
ณ ห้องประชุม B5202 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
ที่
สานักงานศึกษาธิการภาค
1 น.ส.วรินทร เพียรภายลุน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
2 นายประโยชน์ มณีรัตน์
นิติกร
3 นายวีระ แข็งกสิการ
รองศึกษาธิการภาค 2
4 นางอังคณา คําสุวรรณ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
5 นางณัฎธยาวดี พงศ์สวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
6 นางกัลยา เพ็ชรหึง
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
7 นายธนรัช พรหมเลข
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดภาคกลาง
8 น.ส.อุมาพร รังสิยานนท์
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ
9
10
11
12
13
14
15

นายธนบดีพิพัฒน์ ดํานิล
นายสมชาย พูลศรี
นายภิรมย์ บุญยิ้ม
นางยุพดี พัฒนศรี
นางนิตยา สุวรรณรังค์
นายสราวุฒิ พานกุหลาบ
นางวิเชียร สังขนุกิจ

16
17
18
19
20

นายสมชาย มีกําลัง
นายทศพร ธรรมประทีป
นายโกสินทร์ รัตนสาม
น.ส.อมรรัตน์ เคนผาพงศ์
นายพิทักษ์ สุริยะ

ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
ศึกษานิเทศก์
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชํานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ
นักวิชาการศึกษา
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรชํานาญการ
ศึกษานิเทศก์
ชํานาญการพิเศษ

หน่วยงาน
สนง.ศธภ. 1 ปทุมธานี
สนง.ศธภ. 1 ปทุมธานี
สนง.ศธภ. 2 ลพบุรี
สนง.ศธภ. 4 ราชบุรี
สนง.ศธภ. 6นครศรีธรรมราช
สนง.ศธภ. 7 ภูเก็ต
สนง.ศธภ. 8 ยะลา
สนง.ศึกษาธิการ
กรุงเทพมหานคร
สนง.ศธจ.ชัยนาท
สนง.ศธจ.นครปฐม
สนง.ศธจ.นครสวรรค์
สนง.ศธจ.นนทบุรี
สนง.ศธจ.ปทุมธานี
สนง.ศธจ.พระนครศรีอยุธยา
สนง.ศธจ.พิจิตร
สนง.ศธจ.เพชรบูรณ์
สนง.ศธจ.สมุทรปราการ
สนง.ศธจ.สิงห์บุรี
สนง.ศธจ.สุพรรณบุรี
สนง.ศธจ.อ่างทอง
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-2ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
ที่
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด ภาคตะวันตก
21 น.ส.ศศิธร สุวรรณพูล
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
22 น.ส.วาสนา แจ้งเสนาะ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
23 นางสายใจ จิรชีพพัฒนา
ผอ.กลุ่มอํานวยการ
24 นายคมกฤษณ์ สุขะวิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์
25 น.ส.พิยะดา ม่วงอิ่ม
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด ภาคใต้
26 นางกานดา อินทสมบัติ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชํานาญการพิเศษ
27 นางผกาอุษา สุนทรนนท์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน
28 นางอภิสรา มีนิ่ม
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
29 นายธันนพัฒน์ จิตร์เสน
นิติกร
30 นางสาวอวยพร อร่าม
ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา
31 นางสุมาลี แววจะบก
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
32 น.ส.ภรภัทร จันทสะโร
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
33 นางสาวสมศรี ตันบี้
นักวิชาการศึกษา
34 นางปรานี คู่มณี
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
35 นางสาวขนิษฐ์ สุวรรณคีรี ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
36 น.ส.พรรณา พรหมวิเชียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญ
การ
37 นางรัชนก วรวิธปิติ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
38 นางอําไพ ลิ้มประสาท
ผอ.รร.วัดใหม่ดอนทราย
39 นางนวพร รอดคุ้ม
ผอ.รร.บ้านหนองขาหยั่ง
40 นางสุวภัทร สุพลจิตร
ผอ.รร.วัดลาดหญ้าแพรก
41 นายพิจารณ์ ดิษฐประชา ศึกษานิเทศก์
42 นายสญชัย รัศมีแจ่ม
ผอ.รร.บ้านกระทุ่มล้ม

หน่วยงาน
สนง.ศธจ.ตาก
สนง.ศธจ.ประจวบคีรีขันธ์
สนง.ศธจ.เพชรบุรี
สนง.ศธจ.ราชบุรี
สนง.ศธจ.ราชบุรี
สนง.ศธจ.ชุมพร
สนง.ศธจ.ตรัง
สนง.ศธจ.นครศรีธรรมราช
สนง.ศธจ.ปัตตานี
สนง.ศธจ.พังงา
สนง.ศธจ.พัทลุง
สนง.ศธจ.ภูเก็ต
สนง.ศธจ.ระนอง
สนง.ศธจ.สตูล
สนง.ศธจ.สงขลา
สนง.ศธจ.สุราษฎร์ธานี
สนง.ศธจ.ยะลา
สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 2
สพป.นครปฐม เขต 2

