
 

 

 

 
 

ประกาศสมาคมกรรมการสถานศกึษาขัน้พื้นฐานแหงประเทศไทย 

เรื่อง ผลการพจิารณาคดัเลือก ประธานกรรมการสถานขัน้พื้นฐานศกึษาดีเดน  

กรรมการสถานขัน้พื้นฐานดเีดนศึกษาดเีดน  

และเลขานุการกรรมการสถานศกึษาขัน้พื้นฐานดเีดน ประจาํป 2559  

 สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษา 
 

********************************** 

         ดวย สมาคมกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานแหงประเทศไทย  ไดกําหนดการพิจารณาคัดเลือกประธาน

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเดน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และเลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานดเีดน ประจําป 2559  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  เพื่อเขารวมประชุมและ          รับโล

เชิดชู เ กียรติ และโร ง เรียนได รับประกาศเกีย รติคุณบัตร   ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการและ                

ประชุมใหญสามัญประจําป 2559  ของสมาคมกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานแหงประเทศไทย  ระหวาง             

วันท่ี  20 - 22  เมษายน  2560  ณ  โรงแรม เอเชีย แอรพอรท (ศูนยการคาเซียรรังสิต) จังหวัดปทุมธานี                  

ซ่ึงผลการพิจารณาคัดเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานดีเดน ประจําป 2559  มีผูไดรับพิจารณา

คัดเลือก 21 คน กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานดีเดน ประจําป 2559  มีผูไดรับพิจารณาคัดเลือก 17 คน             

และเลขานุการกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานดีเดน  ประจําป 2559  มีผูไดรับพิจารณาคัดเลือก 17 คน                

มีรายชื่อเรียงตามสํานักงานเขต  ดังนี ้
 

สาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษากาญจนบรุ ีเขต 4  

นางซิวเต กาญจนสมศักดิ์   โรงเรียนนบานสามยอด  

 

สาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษากาฬสินธุ เขต 1   

นายประยูร เห็มวิพัฒน   โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 

 นายพิชัย วันจรูญ    โรงเรียนบานแกหัวแฮดสมโฮงวิทยา  

 นายวารี  สอนชา    โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา  
 

สาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาขอนแกน เขต 2  

นายสุตัน บุรี    โรงเรียนบานขามเรียน  

 นายบัญชา ยุทไธสง    โรงเรียนบานขามเรียน  

 

สาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 2  

นายสมนึก สุขสําราญ   โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ (ชิตประชาสรรค)  

 

สาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาชยัภมู ิเขต 2  



นางสุภาว พงษโสภา   โรงเรียนบานหนองกุง  

 นายวิจิตร สรองทองดี   โรงเรียนบานหนองกุง  

 นายทศพร แผนทอง   โรงเรียนบานหนองกุง  

 

 

 

สาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม เขต 4  

นายอานนท สิงหตาแกว   โรงเรียนวัดเวฬุวัน  

 ผศ.พระครูสิริปริยัตยาภิรัติ   โรงเรียนวัดเวฬุวัน   

 นายประเสรฐิ สุริยโต    โรงเรียนวัดเวฬุวัน  

 

สาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาตรัง เขต 1  

วาท่ีรอยโท ชิโนรส สุขมาก   โรงเรียนวัดควนวิเศษ  

 

สาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครนายก  

นางวราภรณ สวางสุข    โรงเรียนวัดวังไทร  

 นายสุธีร  ศรีผา    โรงเรียนวัดเกาะกระชาย  

 นายถาวร พูลศรี    โรงเรียนวัดเกาะกระชาย 
 

สาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา เขต 1  

นายเดชา รวมใหม    โรงเรียนตําบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 

 

สาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา เขต 5  

นายชัยวิรัตน รัตนวิชัย    โรงเรียนดานขุนทด  

 นายสุเทพ มุงขุนทด   โรงเรียนดานขุนทด  

 นายวิโรจน ฉายชูวงษ   โรงเรียนดานขุนทด  

สาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครศรธีรรมราช เขต 2  

นายสุนทร ศรีกาญจน   โรงเรียนวัดใหม  

 นายสมเกียรติ หมุนวัง    โรงเรียนวัดใหม  

 นายธีระพงศ รอดอุปการ   โรงเรียนวัดใหม  

 

สาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครศรธีรรมราช เขต 4  

นายประวรรณชัย  เต็งทอง   โรงเรียนวัดประทุมทายการาม  
 

 

สาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาปทมุธาน ีเขต 1  

นายอะหนึ่ง ดวงมีผล    โรงเรียนบางชวดอนุสรณ   

 นายเชาวพงษ ทีวะรัตน   โรงเรียนบางชวดอนุสรณ   
 

สาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาปทมุธาน ีเขต 2  



นายพิเชษฐ เทศทอง    โรงเรียนอยูประชานุเคราะห  

 นางรัตนาภรณ มีแสงเพชร   โรงเรียนอยูประชานุเคราะห  

 

สาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาปตตาน ีเขต 1  

นายกลอม ยังอภัยย    โรงเรียนอนุบาลปตตานี  

 นางสาวลีลา สุวรรณนิมิต   โรงเรียนอนุบาลปตตานี  

 นายประจักษ ชูศรี    โรงเรียนอนุบาลปตตานี  

 

สาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาลพบรุ ีเขต 2  

นายสมบัติ โชคพิพัฒนไพบูลย  โรงเรียนบานทาดินดํา  

 นางสมหวัง บุญยัง    โรงเรียนบานทาดินดํา  

 นายวินัย  สุบิน    โรงเรียนบานทาดินดํา  

สาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสมุทรสงคราม  

นายสมพงษ กลั่นภักดี   โรงเรียนบานคลองบางกก 
 

สาํนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสมุทรสาคร  

นางประเทือง พวงเจริญ   โรงเรียนวัดศรีเมือง  

 นายปรีชา ศิริแสงอารําพี   โรงเรียนวัดศรีเมือง  

 นายวุฒิชัย สุริยะสุนทร   โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร  
 

สาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสระแกว เขต 2  

นายสุรศักดิ์ ชิงนวรรณ   โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย  

 นายวิชัย  คชาวงษ    โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย  

       

สาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสงิหบรุ ี  

นายสงัด  ระวิงทอง   โรงเรียนวัดนอย  

 นางสุชาดา พยัคฆะ    โรงเรียนวัดนอย  

 นางจันทรเพ็ญ เพ็ชรอวม   โรงเรียนวัดนอย     

 

สาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสโุขทยั เขต 1  

นายสมศักดิ์ บัวปอม    โรงเรียนบานนาสระลอย  

 นางเพ็ญศรี พัดทุง    โรงเรียนบานนาสระลอย  

 นายเกษม อบเชย    โรงเรียนบานนาสระลอย  
 

สาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสรุนิทร เขต 3  

นายเฉลิมชัย นามมวง    โรงเรียนสังขะวิทยาคม  

 นายเสียง คําแสน    โรงเรียนสังขะวิทยาคม  

 นายสุนทร อินทรนุช   โรงเรียนสังขะวิทยาคม  

   



สาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาหนองคาย เขต 1  

นายแสงชัย นภาสกุลคู   โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  

 นายกฤศภณ หลาวงศา   โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 

 นายนิลสวาท นิลเกตุ    โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 

    

สาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาอบุลราชธาน ีเขต 3  

นายออนสี บุญงาม    โรงเรียนบานอางหินนอย  

 นายวิทยา ใจบุญ    โรงเรียนบานอางหินนอย  

 

 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  22  มีนาคม  พ.ศ. 2560 
 

 

 

 

            (นายบรรจง  พงศศาสตร) 

                     นายกสมาคมกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานแหงประเทศไทย 


