ประกาศสมาคมกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานแหงประเทศไทย
เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือก ประธานกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานดีเดน
กรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานดีเดน กรรมการและเลขานุการกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานดีเดน
ประจําป 2560
**********************************
ดวย สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแหงประเทศไทย ไดกําหนดการพิจารณาคัดเลือกประธาน
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเดน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเดน กรรมการและเลขานุการกรรมการ
สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานดี เ ด น ประจํ า ป 2560 เพื่ อ เข า รั บ โล เ ชิ ด ชู เ กี ย รติ แ ละโรงเรี ย นได รั บ ได รั บ ประกาศ
เกีย รติคุณบัต ร วัน ที่ 27 เมษายน 2561 ในโครงการ การประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “แนวโนมและ
ทิศทางการศึกษาภายใตพระราชบัญญัติโรงเรียนนิติบุคคล” และประชุมใหญสามัญประจําป 2560 ของสมาคม
กรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานแหงประเทศไทย ระหวางวันที่ 26 - 28 เมษายน 2560 ณ โรงแรมโพธิ์วดล
รีสอรท แอนด สปา (Phowadol Resort and Spa) ตําบลริมกก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งผลการพิจารณา
คัดเลือกฯ มีรายชื่อ ดังนี้
ประเภท ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานดีเดน
1. ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ
2. นายทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษา
3. นายสายัณห รุงปาสัก
4. นายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ
5. นางเบญญาภา คงรอด
6. ดร.เกษม สดงาม
7. นายปรีชา สนแจง
8. นายพิพัฒน พรรณศุภมิตร
9. นายทรงศิลป เจริญวัฒนาโรจน
10. นายอุดม เหลืองสด
11. นายทวีป เปาอินทร
12. นายอัมฤต เปยมคูหา
13. นายไพศาล วัฒนกูล
14. นางมณฑา สมานบุญ
15. นายบุญสง ชิตตระกูล

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
โรงเรียนประถมนนทรี
โรงเรียนสตรีวดั อัปสรสวรรค
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ
โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน (วัดนอยใน) ในพระราชูปถัมภ
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง
โรงเรียนบางกะป
โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม
โรงเรียนวิสุทธรังษี
โรงเรียนนิวิฐราษฎรอุปถัมภ
โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร
โรงเรียนทาใหม "พูลสวัสดิ์ราษฎรนุกูล"
โรงเรียนดัดดรุณี
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

นายสุภาพ อินทรักษา
นางวันเพ็ญ พงษศิริ
นายเทิดศักดิ์ บํารุงชัย
นายชํานิ ชุมจันทร
นางลัดดา สุปญญาพงศ
นายเสารแกว ปญญาสุ
นายสมิง
ปนใจ
นายกฤษณ เมืองมาหลา
นายเลื่อน ผิวผอง
นายประเสริฐ อําพรไพ
นางณัฐฐิญา วัฒนดิลกพัฒน
นายสักการ ณิยกูล
นายชัยวุฒิ สวัสดิรักษ
นายสุนทร เชาวกิจคา
นายสมศักดิ์ แสงศรี
นายพัลลภ เวศยวรุตม
นายสมมารถ ศิริสมพร
นายวรศักดิ์ วัชรกําธร

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

พลเอก ดร.มารุต ลิ้มเจริญ
นายชออน บุญตาม
นายสนิท นวลละออ
นายวิวัฒน บุญเกษม
นายเจริญสุข ทวยจันทร
รอยตํารวจโทอุดม แสนจําหนาย
นายสุวรรณลภ ภูวบัณฑิตสิน
นายอุดม กันเกตุ
นายภัทรศักดิ์ สุวรรณมณี
นายขนบ จรูญศรีสวัสดิ์
ผศ.ดร.พิมพรรณ รังสิกรรพุม
นายวินัย ภาคาผล
เภสัชกร เดน ปญญานันท
นายจันดา ปนะเก
นายชาตรี ชาปะวัง
นายสนอง พรวิเศษศิริกุล

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บานเนินสันติ)
โรงเรียนละแมวิทยา
โรงเรียนหวยซอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนหวยสักวิทยาคม
โรงเรียนแมลาววิทยาคม
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม
โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
โรงเรียนเทพศิรินทร เชียงใหม
โรงเรียนสภาราชินี 2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
โรงเรียนบานคลองหกวา
โรงเรียนราชินีบูรณะ
โรงเรียนวัดสวางอารมณ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม)
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
โรงเรียนพิมายดํารงวิทยา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา นนทบุรี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
โรงเรียนวัดนพรัตนาราม
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธอุปถัมภ
โรงเรียนเกาะยาววิทยา
โรงเรียนสตรีพัทลุง
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
โรงเรียนมวงไขพิทยาคม
โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร
โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค
โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย
โรงเรียนปทุมรัตตพิทยาคม

50.
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60.
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63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
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74.
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นายประดิษฐ จันทรแสนตอ
นายสมพร วะเท
นายอรรณพ ปญญาโกษา
นายมานิตย ศรีพิทักษ
ผศ.ประสงค สุรียธนาภาส
นายสมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์
พระเทพญาณวิศิษฎ
นายประทวน สมบูรณ
นายประกาศิต ยังคง
นายจิระ แกวมณี
นายเกียรติศรี นุตาลัย
นายอรัญ ทั่งทองแท
นายไพโรจน ผดุงศิริพาณิชย
นายบําเหน็จ บุษบงค
นายวินัย เฉิดฉวีวรรณ
นายบุญชู แตงออน
ผศ.สุดใจ สะอาดยิ่ง
นางภัทิรา เสงี่ยมศักดิ์
นายนิกร จันทระ
นายชาญ ทองงาม
พลตรีเสริม ภูหิรัญ
นายบัญชา สารีโท
นายวรจันทร พลสักขวา
นายสหวัฒน วงศศรี
ดาบตํารวจวิเชียร ผิวดํา
นายวิชัย ยุชังกุล
นายวรสิทธิ์ กัลปตินันท

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร
โรงเรียนปาซาง
โรงเรียนจักรคําคณาทร
โรงเรียนเลยพิทยาคม
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนบานมวงพิทยาคม
โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
โรงเรียนบานดอนจั่น (วาศนเจริญเรือนอุทิศ)
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี
โรงเรียนอินทรบุรี
โรงเรียนอูทอง
โรงเรียนวัดทองประดิษฐ
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
โรงเรียนสิรินธร
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
โรงเรียนอางทองปทมโรจนวิทยาคม
โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม
โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม
โรงเรียนไชยวานวิทยา
โรงเรียนบานเชียงหวางสรางลาน
โรงเรียนบอนอยประชาสรรค
โรงเรียนลานสักวิทยา
โรงเรียนอุบลวิทยาคม

ประเภท กรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานดีเดน
1.
2.
3.
4.
5.

พล.อ.ต.มล.เฉกฉันท เกษมสันต
นายเฉลิมพล ศรีเจริญ
นางสาวสุมาลี โกศลสมบัติ
นายภักดี คงดํา
นายศรีสงา หนองกุม

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
โรงเรียนวัดนอยนพคุณ
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห

6. นายธนันดร จันทรดี
7. นางตรึงใจ สุขโข
8. นางราตรี คณาคร
9. นางอัญชลี พนชั่ว
10. นางคํานึง ผุดผอง
11. นางชมภักดิ์ ฐิตธรรมโม
12. นายสมเจตน สุวรรณนิตย
13. นายทนง ดอนชัย
14. นายอภิชาติ กลั่นบิดา
15. นายรักษ ติยานิน
16. นายสุชาติ วิบูลมงคล
17. นายมาโนช วาทะพุกกณะ
18. นายศิริโชค ปกการะโถ
19. นายประยูร อรัญญิก
20. นายประเสริฐ อินทานนท
21. นายณรงคชัย นิกรเทศ
22. นายสุพล อุตรา
23. นายประจวบ อินทแยม
24. นายบันเทิง สืบพิลัย
25. นายชูถิ่น จุลทรัพย
26. นายพิษณุ คงรุงเรือง
27. นายวิศิษฎ สุปรียาพร
28. นายสุพัฒ ผลประสาร
29. นายอาทิตย ลอมปกรณ
30. นายพูนศักดิ์ รังสิกรรพุม
31. นายสิร ปญญาสวางจิตร
32. วาที่รอยโท วีรวุฒิ วงศสุข
33. นายสงเมือง แสนแกว
34. นายเสาร ปุราชะโก
35. นางศิริธร ปาปะขํา
36. นายสมจิตร ประทุมทอง
37. นายเฉลิมพล อินทวัน
38. นายบริบูรณ บุญยูฮง
39. นายเสกสรร ยั่งยืน
40. นายสุทิพย ศรีพงษ

โรงเรียนพัฒนพงศ
โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร
โรงเรียนทาใหม "พูลสวัสดิ์ราษฎรนุกูล"
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ
โรงเรียนบานในกริม
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
โรงเรียนเวฬุวัน
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
โรงเรียนเสิงสาง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา นนทบุรี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
โรงเรียนบุรีรมั ยพิทยาคม
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ
โรงเรียนฟากกวานวิทยาคม
โรงเรียนสตรีพังงา
โรงเรียนพัชรพิทยาคม
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร
โรงเรียนรองกวางอนุสรณ
โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค
โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค
โรงเรียนบานนาเลา
โรงเรียนปทุมรัตตพิทยาคม
โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย
โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย
โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย
โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ

41.
42.
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46.
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49.
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51.
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53.
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55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

นายจรัญ ดวงสะเก็ด
นางอัญญารัตน พุทธิมา
นายพยุง โพธิ์ชัย
นายสุริเยนทร วงศภาคํา
นายสานนท สุขสุพรต
นายสมชาย สุวรรณกาญจน
นายเกรียงศักดิ์ แสงสวาง
นายชวลิต งามรูป
นายเอกชัย สัตยานุกูล
นายพิบูล เหลารัตนกุล
นายธานิน นวลนิศาชล
นายเชาวลิต บุญอิ่ม
นายเมธี สรรพคุณานนท
นายบุญเลิศ คําหอม
นางสุวัน แกวดวงดี
นายโชคชัย สิริภาพ
นายวัฒนชัย พันธุพร
นายสําราญ โซสายคํา
นางคําแสน จาบาล
นางสุนีย เลิศศุภฤกษกุล
นางนันธยา สุวรรณชัยเลิศ
นางกุศราวดี ดํารงสิทธิ์

โรงเรียนน้ําดิบวิทยาคม
โรงเรียนเลยพิทยาคม
โรงเรียนวังโพนงามวิทยา
โรงเรียนบานมวงพิทยาคม
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
โรงเรียนสิงหบุรี
โรงเรียนสิงหบุรี
โรงเรียนสิงหบุรี
โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
โรงเรียนทาบอ
โรงเรียนอางทองปทมโรจนวิทยาคม
โรงเรียนอางทองปทมโรจนวิทยาคม
โรงเรียนหนองหานวิทยา
โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา
โรงเรียนหวยคตพิทยาคม
โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ชองเม็ก

ประเภท กรรมการและเลขานุการกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานดีเดน
1. ดร.ถวิล
ศรีใจงาม
โรงเรียนบางกะป
2. นางคนึงนาถ จันทวงษ
โรงเรียนมักกะสันพิทยา
3. ดร.สหชัย สาสวน
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 2
4. ดร.พิศณุ ศรีพล
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
5. นายประวัติ สุทธิประภา
โรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม
6. นายสุวรรณ ยะรังวงษ
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม
7. นายพยนต ขําขจร
โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ
8. นายภิญโญ แกงศิริ
โรงเรียนนครไตรตรึงษ
9. นายจเด็จ อาศนะ
โรงเรียนกัลยาณวัตร
10.นายพรต สุภาพงษ
โรงเรียนทาใหม "พูลสวัสดิร์ าษฎรนุกูล"
11.นายศักดิ์เดช จุมณี
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

วาที่ ร.ต. เกชา กลิ่นเพ็ง
นางนภาพร มูลเมือง
นายศราวุธ สิงหาราโท
นายวีระศักดิ์ สายสุวรรณ
นายกีฬาชัย รัตนียศรีบัณฑิต
วาที่ ร.อ.จีระศักดิ์ แตงผิว
นายนวพล ดันสูงเนิน
นายณรงค คูรพิพัฒน
นายจรัญ แกวเปง
นายสงศักดิ์ เทพดวงแกว
นายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท
นางสาวขนิษฐา อํานักมณี
นางฉวีวรรณ รักษแกว
นายวรกร สุวรรณ
นางเมตตา ศรีเกื้อกลิ่น
นายสุริยา ชิณณะพงศ
นายโกศล พงษพานิช
นายชลัท ทิพยลมัย
นายโชคดี วิหคเหิร
นางลําดวน บัวหอม
นายพิพัฒน ศรีสุขพันธ
นายวีระศักดิ์ พินิจ
นายมานิต เลไธสง
นายไพรัช แจงเจริญ
นายวรากร รื่นกมล
วาที่รอยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย เชื้อพันธ
นางณัฐญาพร เสวตานนท
นางสาวอรสา เสรีวงษ
นายฉุชวิทยา หนูฤทธิ์
นายกิตติศักดิ์ เรือนจันทร
นายเลิศชาย รัตนะ
นายเฉลิมเกียรติ ภัทราบุญญากุล
นางชอผกา มะทิตะโน
นายบุญภพ จันทมัตุตุการ
นายภูริต คันธชุมภู

โรงเรียนหนองแหนวิทยา
โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
โรงเรียนสามหมอวิทยา
โรงเรียนทุงคาพิทยาคาร
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
โรงเรียนหวยสักวิทยาคม
โรงเรียนเวียงปาเปาวิทยาคม
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐอนุสรณ
โรงเรียนหาดสําราญวิทยาคม
โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3
โรงเรียนบานคลองหกวา
โรงเรียนราชินีบูรณะ
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา นนทบุรี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
โรงเรียนบานสะปอม
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา
โรงเรียนพระครูพิทยาคม
โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม
โรงเรียนอยูประชานุเคราะห
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
โรงเรียนอยุธยานุสรณ
โรงเรียนเกาะยาววิทยา
โรงเรียนตะกั่วทุงงานทวีวิทยาคม
โรงเรียนควนพระสาครินทร
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ
โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร
โรงเรียนบานนาเลา
โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค
โรงเรียนปทุมรัตตพิทยาคม
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

นายทองศรี จินะ
นายกิตติชัย กรวยทอง
นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบ
นายยงคยุทธ เขื่อนขันธ
นายวุฒิชัย วันทมาตย
นางสาวอนุสรา คุมสมบัติ
นายไกรรัฐ สวางเดือน
นายวิสูตร คํานวนศักดิ์
นายวิทยา สีหบุตร
นายทํานอง ดวงแกว
นายพัลลภ พัวพันธุ
นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ
นายบุญศักดิ์ บุญจูง
นายประจักษ ประจิมทิศ
นายเฉลียว สรสิทธิ์
นายบรรจบ เฉลยมรรค
นายธวัช บรรเลงรมย
นายวิรัช วิริยาภรณประภาส
นายอภัย สบายใจ

โรงเรียนทุงหัวชางพิทยาคม
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนบานมวงพิทยาคม
โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
โรงเรียนบานดอนจั่น (วาศนเจริญเรือนอุทิศ)
โรงเรียนกระทุมแบน "วิเศษสมุทคุณ"
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี
โรงเรียนอินทรบุรี
โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค
โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค
โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม
โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม
โรงเรียนหนองหานวิทยา
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ
โรงเรียนอุบลวิทยาคม

ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561

(นายบรรจง พงศศาสตร)
นายกสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแหงประเทศไทย

