
 

 

 

 
 

ประกาศสมาคมกรรมการสถานศกึษาขัน้พื้นฐานแหงประเทศไทย 

เรื่อง ผลการพจิารณาคดัเลือก ประธานกรรมการสถานขัน้พื้นฐานศกึษาดีเดน  

กรรมการสถานขัน้พื้นฐานดเีดนศึกษาดเีดน  

และเลขานุการกรรมการสถานศกึษาขัน้พื้นฐานดเีดน ประจาํป 2559  

 สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 
 

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

         ดวย สมาคมกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานแหงประเทศไทย  ไดกําหนดการพิจารณาคัดเลือกประธาน

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเดน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และเลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานดีเดน ประจําป 2559  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  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 29 คน กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานดีเดน ประจําป 2559  มีผูไดรับพิจารณาคัดเลือก 24 คน             

และเลขานุการกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานดีเดน  ประจําป 2559  มีผูไดรับพิจารณาคัดเลือก 32 คน                

มีรายชื่อเรียงตามสํานักงานเขต ดังนี้ 
 

สาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศึกษาเขต 1  

นายไพศาล สุขเจริญ    โรงเรียนวัดนอยนพคุณ  

 นางชเนตตี วัจนะรัตน   โรงเรียนวัดนอยนพคุณ  

 นางสุวรรณ บุณยเพ่ิม   โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม  

 นายจรัล  แกวเหล็ก   โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 

 ดร.อรพรรณ สินประสงค   โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  

 นายสุเทพ มวงศิริ    โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  

 นายภูรี  สุวรรณทัต   โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  

 นายสมบัติ เชาวนปรีชา   โรงเรียนมัธยมวัดสิงห  
 

สาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศึกษาเขต 2  

ดร.สมชาย เวสารัชตระกูล   โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 

 นายแพทยวิชัย วิจิตรพรกุล   โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระ  



 นางมยุรี  เตยะราชกุล   โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ 

 นางอาลัย พรหมชนะ   โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ 

นายนิพนธ กองเวหา   โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง  

นายปราโมทย มะโนปา    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ  
 

 

 

 

สาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศึกษาเขต 3  

นายบุญเลิศ ยี่อําพันธ   โรงเรียนบางซายวิทยา  

 นายผจญ โพธิราช    โรงเรียนบางซายวิทยา  

 พล.ร.อ. ทักษิณ ฤกษสังเกตุ   โรงเรียนผักไห "สุทธาประมุข"  

 นางนันทนา ชมชื่น    โรงเรียนผักไห "สุทธาประมุข"  

 นางพรรษชล บุญคง    โรงเรียนศรีบุณยานนท   

 นางธราภรณ พรหมคช   โรงเรียนศรีบุณยานนท   

 นายภณณัฏฐ ศรีอินทรสุทธิ์   โรงเรียนไทรนอย 

 นายประสิทธิ์ ดีทรง    โรงเรียนอยุธยานุสรณ  
 

สาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศึกษาเขต 4  

นายภักดี คงดํา    โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม  

 นายวิสานท แสวงหา    โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม  

 นายสมชาย ฟกทอง    โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต  

 พระมหาอัมพร  วรเมธ ี    โรงเรียนปทุมวิไล   

 นายวิวัฒน พวงมะลิต   โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 
 

สาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศึกษาเขต 5  

นายขจิต นาวีระ    โรงเรียนสิงหบุรี  

 นายปราโมทย เจริญสลุง   โรงเรียนสิงหบุรี  
 

สาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศึกษาเขต 6  

นายประเสรฐิ เสมอจิตร   โรงเรียนหลวงพอปานคลองดานอนุสรณ  

 นางสุพัตรา ลิ้มวัฒนชัย   โรงเรียนหลวงพอปานคลองดานอนุสรณ  
 

สาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศึกษาเขต 7  

นางกนกวรรณ วิลาวัลย    โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง  

 นายธณัฏฐยศ ถกลประจักษ   โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง  
 



สาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศึกษาเขต 11  

นางนพมาศ เพราพันธ   โรงเรียนมาบอํามฤตวิทยา   
 

สาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศึกษาเขต 13  

นายพรศักดิ์ จริงจิตร    โรงเรียนวิเชียรมาตุ  

 นายเชียร ศรีเรือง    โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่  

 นายเจริญ ชวยเกิด    โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่  

 นายประพันธ งานดี    โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่  
 

สาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศึกษาเขต 14  

นางสุวนีย อุปถัมภ    โรงเรียนสตรีระนอง  

 นายวีรศักดิ์ วรรณวนอมร   โรงเรียนทุงมะพราววิทยา 
 

สาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศึกษาเขต 16  

นายวิทชัย อรุณอรามศักดิ์   โรงเรียนสตูลวิทยา  

 นายมาโนช มณีวิทย    โรงเรียนสตูลวิทยา  
 

สาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศึกษาเขต 17  

นางสาวศิริวรรณ    แผนผา   โรงเรียนบางกะจะ  

 นายนิรันดร ขจรชีพ    โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  

 นายวิลิศ  สกุลรัตน   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  

 นายสุวรรณ เจริญสุข    โรงเรียนตราษตระการคุณ  

 นายวิบูลย เครือลอย   โรงเรียนตราษตระการคุณ  

 นายประเวศ ดีหลาย    โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป  
 

สาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศึกษาเขต 18  

นายเสนยี จิตตเกษม   โรงเรียนพนัสพิทยาคาร  

 นายภราดร มีรักษ    โรงเรียนแสนสุข  

 นายคงเดช โชติจําลอง   โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม  
 

สาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศึกษาเขต 19  

นายสมปอง นักการรอง   โรงเรียนนาแหววิทยา  

 นายจิตติศักดิ์ นามวงษา   โรงเรียนนาแหววิทยา  
 

สาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศึกษาเขต 20  

นายดนัย ประวิเศษ   โรงเรียนหนองหานวิทยา  
 



สาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศึกษาเขต 21  

นายสมพงษ โสภิณ    โรงเรียนทาบอ  

 นายจีระวัฒน ศรีบานโพน   โรงเรียนทาบอ  
 

สาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศึกษาเขต 22  

นายสุเทพ อติวรรณกุล   โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  

 นายชัยนาจ ศิรินุมาศ    โรงเรียนนาถอนพัฒนา  
 

สาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศึกษาเขต 25  

พระฮอนดา วาทสทฺโธ   โรงเรียนกัลยาณวัตร 

นายบุรินทร ประเสริฐทรง   โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย  

 นายวีระเดช ซาตา    โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย  

 นายสุเมธ สุวอ    โรงเรียนขอนแกนวิทยาลัย  
 

สาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศึกษาเขต 26 

นายประยุทธ ครุฑธาพันธ   โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค  

นายชูวิทย แพงไธสง   โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค 

นางปราณี รัตนธรรม   โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค 

สาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศึกษาเขต 28  

นายตรงสิทธิ์ ตั้งจตุรวิธ   โรงเรียนเลิงนกทา  

 นายพงษอนันต ธรรมศิริ    โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย  

 นางมวยทิพย ตังตระกูล   โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย  
 

สาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศึกษาเขต 31  

นายศิลปสิทธิ์ ทับทิมธงไชย   โรงเรียนสุรนารีวิทยา  

 นายทวีวัฒน บูรพพัฒนพงศ   โรงเรียนปากชอง  

 นางณัชชา ศรีแสนปาง   โรงเรียนพุดซาพิทยาคม 

  

สาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศึกษาเขต 35  

นางมุกดา ทวมเสม    โรงเรียนลําปางกัลยาณี  

 นายมงคล หม่ืนอภัย   โรงเรียนน้ําดิบวิทยาคม  

 นายประชากร เข่ือนปญญา   โรงเรียนปาซาง  

 นางรติมา ปฤษฎางคเดชา   โรงเรียนวชิรปาซาง  
 

สาํนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามธัยมศึกษาเขต 36  

นายชวลิต สุธรรมวงศ   โรงเรียนดํารงราษฎรสงเคราะห  



 นายณัฐ  ทองธรรมชาติ   โรงเรียนพานพิเศษพิทยา  

 วาท่ีรอยตรี นิกร ใจสม    โรงเรียนพานพิเศษพิทยา  

 นายไชยนคร ขุมคํา    โรงเรียนพานพิเศษพิทยา  
 

สาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศึกษาเขต 37  

วาท่ีรอยตรี วีรภัทร แกวทอง   โรงเรียนรองกวางอนุสรณ    
 

สาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศึกษาเขต 40  

นายศรยุทธ ศิริวัฒน    โรงเรียนหลมเกาพิทยาคม  

 นางรัตนา มาลากรณ   โรงเรียนเพชรละครวิทยา  

 นายสุวรรณชัย พรหมศร   โรงเรียนเพชรละครวิทยา  
 

สาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศึกษาเขต 42  

นายเผด็จ นุยปรี    โรงเรียนอุทัยวิทยาคม  

 นายกฤษฎา นันทจิตตานนท   โรงเรียนอุทัยวิทยาคม  

 

 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  22  มีนาคม  พ.ศ. 2560 
 

 

 

 

            (นายบรรจง  พงศศาสตร) 

                     นายกสมาคมกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานแหงประเทศไทย 


