ประกาศสมาคมกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานแหงประเทศไทย
เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือก ประธานกรรมการสถานขัน้ พื้นฐานศึกษาดีเดน
กรรมการสถานขัน้ พื้นฐานดีเดนศึกษาดีเดน
และเลขานุการกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานดีเดน ประจําป 2559
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
**********************************
ดวย สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแหงประเทศไทย ไดกําหนดการพิจารณาคัดเลือกประธาน
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเดน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานดีเดน ประจําป 2559 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพื่อเขารวมประชุมและ
รับโล
เชิ ด ชู เ กี ย รติ แ ละโรงเรี ย นได รั บ ประกาศเกี ย รติ คุ ณ บั ต ร ในการประชุ ม สั ม มนาทางวิ ช าการและ
ประชุ มใหญ ส ามั ญ ประจํ า ป 2559 ของสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้น ฐานแหงประเทศไทย ระหว า ง
วัน ที่ 20 - 22 เมษายน 2560 ณ โรงแรม เอเชีย แอร พอร ท (ศูน ยก ารคาเซีย ร รังสิต) จัง หวัดปทุมธานี
ซึ่งผลการพิจารณาคัดเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเดน ประจําป 2559 มีผูไดรับพิจารณา
คัด เลื อก 21 คน กรรมการสถานศึ กษาขั้ นพื้น ฐานดีเดน ประจํ าป 2559 มีผูไดรับ พิจ ารณาคัดเลือก 17 คน
และเลขานุ การกรรมการสถานศึ กษาขั้ น พื้ น ฐานดีเ ดน ประจํ า ป 2559 มีผู ไดรั บ พิจ ารณาคัด เลือ ก 17 คน
มีรายชื่อเรียงตามสํานักงานเขต ดังนี้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
นางซิวเต
กาญจนสมศักดิ์
โรงเรียนนบานสามยอด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 1
นายประยูร
เห็มวิพัฒน
โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา
นายพิชัย
วันจรูญ
โรงเรียนบานแกหัวแฮดสมโฮงวิทยา
นายวารี
สอนชา
โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 2
นายสุตัน
บุรี
โรงเรียนบานขามเรียน
นายบัญชา
ยุทไธสง
โรงเรียนบานขามเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
นายสมนึก
สุขสําราญ
โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ (ชิตประชาสรรค)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

นางสุภาว
นายวิจิตร
นายทศพร

พงษโสภา
สรองทองดี
แผนทอง

โรงเรียนบานหนองกุง
โรงเรียนบานหนองกุง
โรงเรียนบานหนองกุง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4
นายอานนท สิงหตาแกว
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
ผศ.พระครูสิริปริยัตยาภิรัติ
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
นายประเสริฐ สุริยโต
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
วาที่รอยโท ชิโนรส
สุขมาก

โรงเรียนวัดควนวิเศษ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
นางวราภรณ สวางสุข
นายสุธีร
ศรีผา
นายถาวร
พูลศรี

โรงเรียนวัดวังไทร
โรงเรียนวัดเกาะกระชาย
โรงเรียนวัดเกาะกระชาย

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
นายเดชา
รวมใหม
โรงเรียนตําบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
นายชัยวิรัตน รัตนวิชัย
โรงเรียนดานขุนทด
นายสุเทพ
มุงขุนทด
โรงเรียนดานขุนทด
นายวิโรจน
ฉายชูวงษ
โรงเรียนดานขุนทด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
นายสุนทร
ศรีกาญจน
โรงเรียนวัดใหม
นายสมเกียรติ หมุนวัง
โรงเรียนวัดใหม
นายธีระพงศ รอดอุปการ
โรงเรียนวัดใหม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
นายประวรรณชัย
เต็งทอง
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
นายอะหนึ่ง
ดวงมีผล
โรงเรียนบางชวดอนุสรณ
นายเชาวพงษ ทีวะรัตน
โรงเรียนบางชวดอนุสรณ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

นายพิเชษฐ
เทศทอง
นางรัตนาภรณ มีแสงเพชร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1
นายกลอม
ยังอภัยย
นางสาวลีลา สุวรรณนิมิต
นายประจักษ ชูศรี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
นายสมบัติ
โชคพิพัฒนไพบูลย
นางสมหวัง
บุญยัง
นายวินัย
สุบิน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
นายสมพงษ กลั่นภักดี

โรงเรียนอยูประชานุเคราะห
โรงเรียนอยูประชานุเคราะห
โรงเรียนอนุบาลปตตานี
โรงเรียนอนุบาลปตตานี
โรงเรียนอนุบาลปตตานี
โรงเรียนบานทาดินดํา
โรงเรียนบานทาดินดํา
โรงเรียนบานทาดินดํา
โรงเรียนบานคลองบางกก

สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
นางประเทือง พวงเจริญ
นายปรีชา
ศิริแสงอารําพี
นายวุฒิชัย
สุริยะสุนทร

โรงเรียนวัดศรีเมือง
โรงเรียนวัดศรีเมือง
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2
นายสุรศักดิ์
ชิงนวรรณ
นายวิชัย
คชาวงษ

โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบรุ ี
นายสงัด
ระวิงทอง
นางสุชาดา
พยัคฆะ
นางจันทรเพ็ญ เพ็ชรอวม

โรงเรียนวัดนอย
โรงเรียนวัดนอย
โรงเรียนวัดนอย

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
นายสมศักดิ์ บัวปอม
นางเพ็ญศรี
พัดทุง
นายเกษม
อบเชย

โรงเรียนบานนาสระลอย
โรงเรียนบานนาสระลอย
โรงเรียนบานนาสระลอย

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรนิ ทร เขต 3
นายเฉลิมชัย นามมวง
นายเสียง
คําแสน
นายสุนทร
อินทรนุช

โรงเรียนสังขะวิทยาคม
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
โรงเรียนสังขะวิทยาคม

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
นายแสงชัย
นภาสกุลคู
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
นายกฤศภณ หลาวงศา
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
นายนิลสวาท นิลเกตุ
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
นายออนสี
บุญงาม
โรงเรียนบานอางหินนอย
นายวิทยา
ใจบุญ
โรงเรียนบานอางหินนอย
ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560

(นายบรรจง พงศศาสตร)
นายกสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแหงประเทศไทย

