
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำญจนบุรี
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการสังเคราะห์รายงานผล                 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน                 

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

เลขที่ ๑๕๓๗ / ๒๕๖๔

นางสาวปรียารัตน์  แกล้วกล้า



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำญจนบุรี
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการสังเคราะห์รายงานผล                 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน                 

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

นางสาววราภรณ์  สารรัตน์

เลขที่ ๑๕๓๘ / ๒๕๖๔



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำญจนบุรี
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการสังเคราะห์รายงานผล                 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน                 

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

นางสุรัชต์  รัตนชัย

เลขที่ ๑๕๓๙ / ๒๕๖๔



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำญจนบุรี
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการสังเคราะห์รายงานผล                 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน                 

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

นางเพ็ญประภา  อินทร์สุข

เลขที่ ๑๕๔๐ / ๒๕๖๔



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำญจนบุรี
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการสังเคราะห์รายงานผล                 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน                 

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

นางสาวกันต์ฐิดารีย์  เจริญชัย

เลขที่ ๑๕๔๑ / ๒๕๖๔



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำญจนบุรี
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการสังเคราะห์รายงานผล                 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน                 

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

นายเกรียงศักดิ์  ศรีบุญเรือง

เลขที่ ๑๕๔๒ / ๒๕๖๔



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำญจนบุรี
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการสังเคราะห์รายงานผล                 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน                 

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

นางสาวรุ่งทิวา  สุขมาก

เลขที่ ๑๕๔๓ / ๒๕๖๔



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำญจนบุรี
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการสังเคราะห์รายงานผล                 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน                 

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

นางสาวณิชากร  ชาวท านา

เลขที่ ๑๕๔๔ / ๒๕๖๔



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำญจนบุรี
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการสังเคราะห์รายงานผล                 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน                 

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

นางมนัสนันท์  เอ่ียมพงษ์ไพฑูรย์

เลขที่ ๑๕๔๕ / ๒๕๖๔



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำญจนบุรี
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการสังเคราะห์รายงานผล                 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน                 

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

นางวิชญาภา  สีมา

เลขที่ ๑๕๔๖ / ๒๕๖๔



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำญจนบุรี
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการสังเคราะห์รายงานผล                 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน                 

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

นางสาวแสงดาว  ล าใยเจริญ

เลขที่ ๑๕๔๗ / ๒๕๖๔



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำญจนบุรี
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการสังเคราะห์รายงานผล                 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน                 

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

นางสาวกัญญาณัฐ  เขียวบ้านยาง

เลขที่ ๑๕๔๘ / ๒๕๖๔



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำญจนบุรี
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการสังเคราะห์รายงานผล                 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน                 

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

นายพรเทพ  พันพุก

เลขที่ ๑๕๔๙ / ๒๕๖๔



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำญจนบุรี
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการสังเคราะห์รายงานผล                 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน                 

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

นางสาวปารวี โสภณพนิตกุล

เลขที่ ๑๕๕๐ / ๒๕๖๔



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำญจนบุรี
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการสังเคราะห์รายงานผล                 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน                 

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

นางสาวพัชรดา  ช่วงชัย

เลขที่ ๑๕๕๑ / ๒๕๖๔



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำญจนบุรี
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการสังเคราะห์รายงานผล                 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน                 

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

นายนเรศ  แสนสอาด

เลขที่ ๑๕๕๒ / ๒๕๖๔



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำญจนบุรี
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการสังเคราะห์รายงานผล                 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน                 

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

นางณิชนันทน์  ศรีวลีรัตน์

เลขที่ ๑๕๕๓ / ๒๕๖๔



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำญจนบุรี
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการสังเคราะห์รายงานผล                 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน                 

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

นายสุทัศน์  ถาวรไพบูลย์เจริญ

เลขที่ ๑๕๕๔ / ๒๕๖๔



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำญจนบุรี
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการสังเคราะห์รายงานผล                 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน                 

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

ว่าที่ร้อยตรีหญิงมุทิตา  เอี่ยมทิพย์

เลขที่ ๑๕๕๕ / ๒๕๖๔



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำญจนบุรี
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการสังเคราะห์รายงานผล                 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน                 

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

นางสาวนันทกานต์  ตะเกิงผล

เลขที่ ๑๕๕๖ / ๒๕๖๔



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำญจนบุรี
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการสังเคราะห์รายงานผล                 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน                 

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

นายธนภัทร  ทวีศรี

เลขที่ ๑๕๕๗ / ๒๕๖๔



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำญจนบุรี
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการสังเคราะห์รายงานผล                 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน                 

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

นางสาวสุธินันท์  เป้าเพ็ชร

เลขที่ ๑๕๕๘ / ๒๕๖๔



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำญจนบุรี
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการสังเคราะห์รายงานผล                 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน                 

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

นายกรภัทร์  สิทธิวะ

เลขที่ ๑๕๕๙ / ๒๕๖๔



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำญจนบุรี
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการสังเคราะห์รายงานผล                 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน                 

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

นางคนึงนิตย์  เนียมหอม

เลขที่ ๑๕๖๐ / ๒๕๖๔



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำญจนบุรี
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการสังเคราะห์รายงานผล                 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน                 

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

นาสาวสมทรัพย์  อติชาติบุตร

เลขที่ ๑๕๖๑ / ๒๕๖๔



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำญจนบุรี
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการสังเคราะห์รายงานผล                 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน                 

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

นางภัทรนันท์ เพื่มพูล

เลขที่ ๑๕๖๒ / ๒๕๖๔



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำญจนบุรี
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการสังเคราะห์รายงานผล                 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน                 

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

นางสรินยา  พรหมมา

เลขที่ ๑๕๖๓ / ๒๕๖๔



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำญจนบุรี
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการสังเคราะห์รายงานผล                 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน                 

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

นางสาวขนิษฐา  แป้นรอด

เลขที่ ๑๕๖๔ / ๒๕๖๔



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำญจนบุรี
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการสังเคราะห์รายงานผล                 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน                 

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

นางสาวภิญโญ   เอี่ยมน้อย

เลขที่ ๑๕๖๕ / ๒๕๖๔



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำญจนบุรี
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการสังเคราะห์รายงานผล                 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน                 

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

นางสาวจารุวรรณ  คงวิเชียร

เลขที่ ๑๕๖๖ / ๒๕๖๔



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำญจนบุรี
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการสังเคราะห์รายงานผล                 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน                 

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

นางสาวสุปราณี  ใจงาม

เลขที่ ๑๕๖๗ / ๒๕๖๔



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำญจนบุรี
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการสังเคราะห์รายงานผล                 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน                 

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

นางจรัส  ชินวัฒนกาญจน์

เลขที่ ๑๕๖๘ / ๒๕๖๔



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำญจนบุรี
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการสังเคราะห์รายงานผล                 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน                 

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

นายบุญเลิศ  ทองหาร

เลขที่ ๑๕๖๙ / ๒๕๖๔



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำญจนบุรี
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการสังเคราะห์รายงานผล                 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน                 

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

นางจิราภรณ์  ชิวปรีชา

เลขที่ ๑๕๗๐ / ๒๕๖๔



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำญจนบุรี
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการสังเคราะห์รายงานผล                 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน                 

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

นางยาใจ  เหมือนว้า

เลขที่ ๑๕๗๑ / ๒๕๖๔



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำญจนบุรี
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการสังเคราะห์รายงานผล                 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน                 

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

นายเทพพนม เฉลิมวิบูลย์

เลขที่ ๑๕๗๒ / ๒๕๖๔



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำญจนบุรี
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการสังเคราะห์รายงานผล                 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน                 

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

นายพงศกร  หนูนันท์

เลขที่ ๑๕๗๓ / ๒๕๖๔



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำญจนบุรี
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการสังเคราะห์รายงานผล                 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน                 

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

นางสาวเมธินี เบญ็พาด

เลขที่ ๑๕๗๔ / ๒๕๖๔



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำญจนบุรี
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการสังเคราะห์รายงานผล                 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน                 

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

นายไชยพร  มะลิลา

เลขที่ ๑๕๗๕ / ๒๕๖๔



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำญจนบุรี
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการสังเคราะห์รายงานผล                 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน                 

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

นางสาวเสาวลักษณ์  พรหมชนะ

เลขที่ ๑๕๗๖ / ๒๕๖๔



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำญจนบุรี
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการสังเคราะห์รายงานผล                 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน                 

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

นางสาวพรพรรณ  ผาสุวรรณ

เลขที่ ๑๕๗๗ / ๒๕๖๔



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำญจนบุรี
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการสังเคราะห์รายงานผล                 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน                 

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

นายยุทธนา  ฉุยเนย

เลขที่ ๑๕๗๘ / ๒๕๖๔



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำญจนบุรี
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการสังเคราะห์รายงานผล                 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน                 

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

นางสาวปวีณา  ราวะรินทร์

เลขที่ ๑๕๗๙ / ๒๕๖๔



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำญจนบุรี
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการสังเคราะห์รายงานผล                 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน                 

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

นายประวิทย์  สิงห์เรือง

เลขที่ ๑๕๘๐ / ๒๕๖๔



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำญจนบุรี
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการสังเคราะห์รายงานผล                 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน                 

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

นางวาสนา  ศรีค าอ้าย

เลขที่ ๑๕๘๑ / ๒๕๖๔



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำญจนบุรี
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการสังเคราะห์รายงานผล                 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน                 

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

นายสมปอง  ผ่องใส

เลขที่ ๑๕๘๒ / ๒๕๖๔



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำญจนบุรี
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการสังเคราะห์รายงานผล                 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน                 

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

นายบัญชา  มีหลัก

เลขที่ ๑๕๘๓ / ๒๕๖๔



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำญจนบุรี
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการสังเคราะห์รายงานผล                 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน                 

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

นายปัณณวิชญ์  ซาไข

เลขที่ ๑๕๘๔ / ๒๕๖๔



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำญจนบุรี
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการสังเคราะห์รายงานผล                 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน                 

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

นางสาวนิภา  คู้เจริญ

เลขที่ ๑๕๘๕ / ๒๕๖๔



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำญจนบุรี
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการสังเคราะห์รายงานผล                 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน                 

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

นางสาววรรณวีร์  เหมือนประยูร

เลขที่ ๑๕๘๖ / ๒๕๖๔



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำญจนบุรี
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการสังเคราะห์รายงานผล                 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน                 

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

นางสาวรุ่งกมล  ล้ าตระกูล

เลขที่ ๑๕๘๗ / ๒๕๖๔



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำญจนบุรี
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการสังเคราะห์รายงานผล                 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน                 

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

นางสุกัลยา สกุลพานิชชัย

เลขที่ ๑๕๘๘ / ๒๕๖๔



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำญจนบุรี
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการสังเคราะห์รายงานผล                 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน                 

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

นางสาวพรทิพย์  ศีลแดนจันทร์

เลขที่ ๑๕๘๙ / ๒๕๖๔



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำญจนบุรี
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการสังเคราะห์รายงานผล                 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน                 

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

นางสาววราภรณ์  ห้วยหงษ์ทอง

เลขที่ ๑๕๙๐ / ๒๕๖๔



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำญจนบุรี
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการสังเคราะห์รายงานผล                 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน                 

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

นางสาวพรสุดา  แสงงาม

เลขที่ ๑๕๙๑ / ๒๕๖๔



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำญจนบุรี
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการสังเคราะห์รายงานผล                 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน                 

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

นายโกสิฐ  นันทินบัณฑิต

เลขที่ ๑๕๙๒ / ๒๕๖๔



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำญจนบุรี
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการสังเคราะห์รายงานผล                 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน                 

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

นายอุดมศักดิ์  นาคะพันธ์

เลขที่ ๑๕๙๓ / ๒๕๖๔



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำญจนบุรี
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการสังเคราะห์รายงานผล                 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน                 

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

นางพัชญ์สิตา  แสงใส

เลขที่ ๑๕๙๔ / ๒๕๖๔



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำญจนบุรี
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการสังเคราะห์รายงานผล                 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน                 

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

นายสุริยะ จันทร์สนอง

เลขที่ ๑๕๙๕ / ๒๕๖๔



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำญจนบุรี
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการสังเคราะห์รายงานผล                 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน                 

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

นางสาวพจนา  ตะพัง

เลขที่ ๑๕๙๖ / ๒๕๖๔



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำญจนบุรี
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการสังเคราะห์รายงานผล                 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน                 

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

นางสาววิภาวรรณ  ดีพิมาย

เลขที่ ๑๕๙๗ / ๒๕๖๔



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำญจนบุรี
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการสังเคราะห์รายงานผล                 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน                 

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

นางสาวมนตรา  ยังสบาย

เลขที่ ๑๕๙๘ / ๒๕๖๔



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำญจนบุรี
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการสังเคราะห์รายงานผล                 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน                 

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

นางสาวปวีณา  ราวะรินทร์

เลขที่ ๑๕๙๙ / ๒๕๖๔



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำญจนบุรี
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการสังเคราะห์รายงานผล                 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน                 

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

นางสาวตรีรัตน์  ช่อสะอีก

เลขที่ ๑๖๐๐ / ๒๕๖๔



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำญจนบุรี
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการสังเคราะห์รายงานผล                 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน                 

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

นางพิมพา แพทย์วงค์

เลขที่ ๑๖๐๑ / ๒๕๖๔



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำญจนบุรี
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการสังเคราะห์รายงานผล                 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน                 

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

นางสาวณิรินทร์ญา  ธรรมวัชราพัฒน์

เลขที่ ๑๖๐๒ / ๒๕๖๔



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำญจนบุรี
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการสังเคราะห์รายงานผล                 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน                 

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

นางนิตยา  เศษวิกา

เลขที่ ๑๖๐๓ / ๒๕๖๔



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำญจนบุรี
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการสังเคราะห์รายงานผล                 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน                 

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

นางสาวเสาว์ณี  วงษ์พัฒน์ 

เลขที่ ๑๖๐๔ / ๒๕๖๔



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำญจนบุรี
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการสังเคราะห์รายงานผล                 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน                 

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

นายยศวัฒน์  ทับทิม

เลขที่ ๑๖๐๕ / ๒๕๖๔



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำญจนบุรี
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการสังเคราะห์รายงานผล                 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน                 

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

นางสาวเบญจวรรณ  แจ่มกระจ่าง

เลขที่ ๑๖๐๖ / ๒๕๖๔



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำญจนบุรี
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการสังเคราะห์รายงานผล                 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน                 

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

นางสาวชลธิชา  โต๊ะน้อย

เลขที่ ๑๖๐๗ / ๒๕๖๔



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำญจนบุรี
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการสังเคราะห์รายงานผล                 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน                 

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

นางสาวรภีพร  เมืองวงษ์

เลขที่ ๑๖๐๘ / ๒๕๖๔



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำญจนบุรี
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการสังเคราะห์รายงานผล                 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน                 

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

ขออ านวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

นางอรณิชชา  คชนา

เลขที่ ๑๖๐๙ / ๒๕๖๔


