
ลําดับที่ ช่ือ - สกุล โรงเรียน จังหวัด เลขที่เกียรติบัตร
1 นางสมหทัย เรืองชัยวุฒิคุณ กรุงหยันวิทยาคาร นครศรีธรรมราช 929
2 นายธเนศ หาญใจ กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 930
3 นางสุภาวดี ปานมาศ ก้างปลาวิทยาคม นครศรีธรรมราช 931
4 นายสมใจ จันสุกสี เกาะขันธ์ประชาภิบาล นครศรีธรรมราช 932
5 นางพชรมน พรหมคีรี ขนอมพิทยา นครศรีธรรมราช 933
6 นางสาวศุภาพรรษ์ ทองช่วย ขอนหาดประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช 934
7 นางสาวจิตรา เภรีพาส ขุนทะเลวิทยาคม นครศรีธรรมราช 935
8 นางจารุณี ย้ิมเส้ง เขาพังไกร นครศรีธรรมราช 936
9 นางกาญจนา อินทร์ศวร เขาพังไกร นครศรีธรรมราช 937
10 นายสากล   ดอกบัว คงคาประชารักษ์ นครศรีธรรมราช 938
11 นางสาวนิ่มอนงค์ ภิรมย์ คงคาประชารักษ์ นครศรีธรรมราช 939
12 นางกนกพร เล่นทัศน์ คงคาประชารักษ์ นครศรีธรรมราช 940
13 นางสาวชนิดา ยีสมัน ควนเกยสุทธิวิทยา นครศรีธรรมราช 941
14 นางสาวพิชญสุดา ทองคํา คีรีราษฎร์พัฒนา นครศรีธรรมราช 942
15 นางสาวอรชา แก้วบุญชู ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ นครศรีธรรมราช 943
16 ว่าที่ร.ตหญิงพิมลวรรณ ศรีพิลาภ ฉวางรัชดาภิเษก นครศรีธรรมราช 944
17 นายยงยุทธ รัตนะ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ นครศรีธรรมราช 945
18 นางชาลิสา ส้มเขียวหวาน เฉลิมราชประชาอุทิศ นครศรีธรรมราช 946
19 นายจักรเลิศ ณ นคร เฉลิมราชประชาอุทิศ นครศรีธรรมราช 947
20 นางสาวกัญจน์ศรณ์  ศิริอนันต์ ชะอวด นครศรีธรรมราช 948
21 นางสาวนะราภรณ์ นาคนวล ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา นครศรีธรรมราช 949
22 นางอัจฉรา ไชยทอง ชะอวดวิทยาคาร นครศรีธรรมราช 950
23 นางสาวอ้อยทิพย์ บุตรพรม เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 951
24 นายจักรพันธ์ุ จันทร์ประสิทธ์ิ เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 952
25 ว่าทีร้อยตรีสรวิศ เพชรภูมิภัทร เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา นครศรีธรรมราช 953
26 นางสาวอรเพ็ญ ชนะสุข ตระพังพิทยาคม นครศรีธรรมราช 954
27 นางสาวนรีรัตน์ ศิริวัฒน์ ตรีนิมิตรวิทยา นครศรีธรรมราช 955
28 นายเอกศักด์ิ ปลอดอ่อน เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช 956
29 นายประเสริฐ สุขเพ็ง ทรายขาววิทยา นครศรีธรรมราช 957

รายช่ือผู้ได้รับเกียรติบัตร
การประชุมปฏิบัติการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline

ตามกระบวนงานคู่มือสําหรับประชาชน ระดับสถานศึกษา สังกัด สพฐ.  และการจัดทําฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริต
และการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดการเปิดเผยข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
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ลําดับที่ ช่ือ - สกุล โรงเรียน จังหวัด เลขที่เกียรติบัตร
30 นายยุทธนา บุญจันทร์ ท้องเนียนคณาภิบาล นครศรีธรรมราช 958
31 นายพัชนพนธ์ โอมประพันธ์ ทางพูนวิทยาคาร นครศรีธรรมราช 959
32 นายอุดร รักขะนาม ทางพูนวิทยาคาร นครศรีธรรมราช 960
33 นางขวัญฤทัย คงสังข์ ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ นครศรีธรรมราช 961
34 นายสุรพัศ จิรย่ิงพันธ์ุ ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษา นครศรีธรรมราช 962
35 นายสุรเชษฐ์ บัวแก้ว ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 963
36 นางสาวสุทธินี ทอนดํา ทุ่งสงวิทยา นครศรีธรรมราช 964
37 นางสาวมัลลิกา ยอดมณี ทุ่งสงสหประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช 965
38 นางสาววีรียา จุลสัตย์ ทุ่งสงสหประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช 966
39 นางสาวิตรี อินทร์แป้น ทุ่งสังพิทยาคม นครศรีธรรมราช 967
40 นางปิยนุช ทองรอด ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ นครศรีธรรมราช 968
41 นายจํานงค์  ชัยเพ็ชร ทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช 969
42 นายจารึก สุทิน เทพราชพิทยาสรรค์ นครศรีธรรมราช 970
43 นางสนิฎา วงศ์สุริยามาศ ธัญญาวดีศึกษา นครศรีธรรมราช 971
44 นายศรีรักษ์ เรืองรัตน์ นบพิตําวิทยา นครศรีธรรมราช 972
45 นางสาววิจิตรา ชูพันธ์ นพคุณประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช 973
46 นางทิธชกร งามเลิศ นางเอื้อยวิทยา นครศรีธรรมราช 974
47 นางสักการะ จู่ซู่ นาบอน นครศรีธรรมราช 975
48 นายอมรศักด์ิ บุญวงศ์ บางขันวิทยา นครศรีธรรมราช 976
49 นางสุภาวาดี วุฒิมานพ บ้านเกาะวิทยา นครศรีธรรมราช 977
50 นางภารตี สตางค์มงคล เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 978
51 นางสาวโศรยา คารวินพฤกษ์ พรหมคีรีพิทยาคม นครศรีธรรมราช 979
52 นางสาวพรพรรณ สุวรรณรัตน์ พระพรหมพิทยานุสรณ์ นครศรีธรรมราช 980
53 นางสาวพัชรีย์ พิชัยยุทธ์ มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช 981
54 นางสาวกรรณิการ์ ชูบุญทอง มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช 982
55 นายอภิชาติ เศรษฐการ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 983
56 นายณภัทร เพชรานนท์ โมคลานประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช 984
57 นายอภิสิทธ์ิ ทองสีนุช ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ นครศรีธรรมราช 985
58 นางสาววิลาวัลย์ กัณหาวงค์ ละอายพิทยานุสรณ์ นครศรีธรรมราช 986
59 นางกฤติยา สุขเรือง วังหินวิทยาคม นครศรีธรรมราช 987
60 นายอดิศร รอดเหล่ียม วิเชียรประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช 988
61 นายธเนศ แซ่ด่าน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ นครศรีธรรมราช 989
62 นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วแกมจันทร์ โศภนคณาภรณ์ นครศรีธรรมราช 990
63 นายจิระศักด์ิ เพชรทอง สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช 991
64 นางศุภลักษณ์ สมภูเวช สตรีปากพนัง นครศรีธรรมราช 992



ลําดับที่ ช่ือ - สกุล โรงเรียน จังหวัด เลขที่เกียรติบัตร
65 นายคุณวุฒิ สุขพิทักษ์ สตรีปากพนัง นครศรีธรรมราช 993
66 นายเจริญ เรืองรอง สระแก้วรัตนวิทย์ นครศรีธรรมราช 994
67 นางสาววิจิตรา สุทิน สระแก้วรัตนวิทย์ นครศรีธรรมราช 995
68 นายสรายุทธ ผดุงกาญจน์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 996
69 นางจิราพร อินทรทัศน์ สิชลคุณาธารวิทยา นครศรีธรรมราช 997
70 นางสาวสรญา เพชรรัตน์ สิชลประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช 998
71 นายจิรัฎฐ์ พงษ์ทองเมือง เสม็ดจวนวิทยาคม นครศรีธรรมราช 999
72 นายอิลยาส หมากปาน เสาธงวิทยา นครศรีธรรมราช 1000
73 นางอาภรณ์ เพชรคงทอง หัวไทรบํารุงราษฎร์ นครศรีธรรมราช 1001
74 นายไพโรจน์ มากจันทร์ หัวไทรบํารุงราษฎร์ นครศรีธรรมราช 1002
75 นายจีรวิทย์ ม่ันคงวัฒนะ แหลมราษฎร์บํารุง นครศรีธรรมราช 1003
76 นายณัฐวุฒิ ทองขาว เขาชัยสน พัทลุง 1004
77 นางสาวเด่นนภา ชูศรี เขาชัยสน พัทลุง 1005
78 นายศุภชัย มากมา ควนพระสาครินทร์ พัทลุง 1006
79 นายนราเทพ อวะภาค ชะรัดชนูปถัมภ์ พัทลุง 1007
80 นางสาวยุพนาถ สวนจันทร์ ดอนศาลานําวิทยา พัทลุง 1008
81 นางปนดา บัวแก้ว ตะแพนพิทยา พัทลุง 1009
82 นายสุวิทย์ ไกรพุฒ ตะแพนพิทยา พัทลุง 1010
83 นางเพ็ญแข ชูสง่า ตะโหมด พัทลุง 1011
84 นางสาวศรัญญา นิลรัตน์ ตะโหมด พัทลุง 1012
85 นายวิโรจน์ พิเคราะห์ นาขยาดวิทยาคาร พัทลุง 1013
86 นายสิทธิกร มาตนุมัต นิคมควนขนุนวิทยา พัทลุง 1014
87 นางสาวนภัสสร ปราบปัญจะ บางแก้วพิทยาคม พัทลุง 1015
88 นางสาววิลารัศม์ิ รักธรรม ปัญญาวุธ พัทลุง 1016
89 นายจรัญ แก้วชูช่วย ปากพะยูนพิทยาคาร พัทลุง 1017
90 นางสาวจันทิมา ชูพงค์ ปากพะยูนพิทยาคาร พัทลุง 1018
91 นายสมบัติ ชูเล็ก ป่าบอนพิทยาคม พัทลุง 1019
92 นางกนิษฐา ศรีทองช่วย ป่าพะยอมพิทยาคม พัทลุง 1020
93 นายณรงค์ ทองเทพ พนางตุง พัทลุง 1021
94 นายโชคสุวิชัย สุภาพาส พรหมพินิตชัยบุรี พัทลุง 1022
95 นางญาตา สุขเสน่ห์ พัทลุง พัทลุง 1023
96 นายธีรยุทธ อินเรน พัทลุงพิทยาคม พัทลุง 1024
97 นายชํานาญ รอดเรืองฤทธ์ิ พัทลุงพิทยาคม พัทลุง 1025
98 นายธาตรี  สารวงค์ วชิรธรรมสถิต พัทลุง 1026
99 นายสุเจน ปานจันทร์ สตรีพัทลุง พัทลุง 1027



ลําดับที่ ช่ือ - สกุล โรงเรียน จังหวัด เลขที่เกียรติบัตร
100 นางสาวมณฑิตา แสงเดช หานโพธ์ิพิทยาคม พัทลุง 1028
101 นางทิตยาภรณ์ รักษายศ หารเทารังสีประชาสรรค์ พัทลุง 1029
102 นางพรสวรรค์ รักมาก หารเทารังสีประชาสรรค์ พัทลุง 1030
103 นางสาวเบญจวรรณ เจริญพงศ์ อุดมวิทยายน พัทลุง 1031

หมายเหตุ  โรงเรียนที่ไม่ส่งผู้เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าวจะไม่ได้รับเกียรติบัตร


