
 

 

 

 

ประกาศสมาคมกรรมการสถานศกึษาขัน้พื้นฐานแหงประเทศไทย 

เรื่อง ผลการพจิารณาคดัเลือก ประธานกรรมการสถานขัน้พื้นฐานดีเดนศกึษาดเีดน  

และเลขานุการกรรมการสถานศกึษาขัน้พื้นฐานดเีดน ประจาํป 2558  

สาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศึกษา  
 

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

          ดวย สมาคมกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานแหงประเทศไทย  ไดกําหนดการพิจารณาคัดเลือก

ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเดน และเลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเดน ประจําป 

2558  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อเขารวมประชุมและรับโลเชิดชูเกียรติและโรงเรียน               

ไดรับไดรับประกาศเกียรติคุณบัตร ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญสามัญประจําป 2558                

ของสมาคมกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานแหงประเทศไทย  ระหวางวันท่ี  21-23  เมษายน  2559                          

ณ   โรงแรม เอเชีย แอรพอรท (ศูนยการคาเซียรรังสิต) จังหวัดปทุมธานี  ซ่ึงผลการพิจารณาคัดเลือกประธาน

กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานดีเดน ประจําป 2558  มีผูไดรับพิจารณาคัดเลือก  43 คน และเลขานุการกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานดีเดน  ประจําป 2558 มีผูไดรับพิจารณาคัดเลือก  51 คน ประจําป 2558 มีรายชื่อ ดังนี ้
 

ประเภท ประธานกรรมการสถานขัน้พืน้ฐานดเีดนศึกษาดีเดน 
 

1. นายวินัย    รอดจาย        โรงเรียนนวมนทราชินูทิศ บดินทรเดชา 

2. นายสุรเทพ    ตั๊นประเสริฐ       โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันทอุปถัมภ) 

3. นายเดชา    เดชนที        โรงเรยีนสริริัตนาธร 

4. พล.อ.ท. สนั่น    พิทยาภรณ       โรงเรียรัตนโกสินทรสมโภชลาดกระบัง 

5. ดร.พรชัย    สุวรรณาภิรมย       โรงเรียนจันทรหุนบําเพ็ญ 

6. นางพรรษชล    บุญคง        โรงเรยีนนนทบุรีพิทยาคม 

7. รศ.ดร.วีระวัฒน  อุทัยรัตน       โรงเรียนนวมินทราชนิูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธาน ี

8. นายจรัญ    ดีงาม        โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน  (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)  
     ในพระราชูปถัมภ 

9. นายสมยศ    เทียมชัยบุญทวี       โรงเรียนสุธีวิทยา 

10. นายนําชัย    แซตั้ง        โรงเรยีนสิงหบุร ี

11. นายวรพร    อัศวเหม        โรงเรยีนหาดอมราอักษรลักษณวิทยา 

12. นายศักดา    วังทอง        โรงเรยีนกรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี 

13. นายสําเร็จ    แกวกระจาง       โรงเรยีนสริินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 

14. นางอรนรินทร    เพชรดี        โรงเรยีนสถาพรวิทยา 

15. นายชัยวัฒน    มาตรศรี        โรงเรยีนดอนคาวิทยา 

16. นายขวัญชัย    วัฒนากร       โรงเรยีนสามรอยยอดวิทยาคม 



17. นายสมพงษ    แคนยุกต       โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

18. นางสมจิตต    สุทธางกูร       โรงเรียนสตรภีูเก็ต 

19. นายคํานึง    สิงหเอ่ียม       โรงเรียนกะทูวิทยา 

20. นายสุพิศ   พิทักษธรรม       โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค 

21. นายไพฑูรย    กิจกาญจน       โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบรุี 

22. นายจักรวาล    ตั้งประกอบ       โรงเรียนบานสวน (จั่นอนสุรณ) 

23. นายศิริ    เพชรคีรี        โรงเรียนทาบอ 

24. นายธนฤทธิ์    ผาสุข        โรงเรียนกุตาไกวิทยาคม 

25. พระเทพญาณวิศิษฏ (ชัยทวี คุตตฺจิตฺโต)      โรงเรียนทานผูหญิงจันทิมาพ่ึงบารมี 

26. นายวานิชย    ติชาวัน        โรงเรยีนอนุกูลนารี  

27. นางสาวลัสดา   กองคํา         โรงเรียนกัลยาณวัตร 

28. นายพนม    ศรีแสนปาง       โรงเรยีนสวุรรณภูมิพิทยไพศาล 

29. นายศรีวรรณ   เกียรติสุรนนท       โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 

30. รศ.เชดิชัย   โชครัตนชัย       โรงเรยีนสรุนารีวิทยา 

31. นายไชยยศ   เวหน        โรงเรียนกูสวนแตงพิทยาคม 

32. นายจํารัส   เวียงสงค       โรงเรยีนประโคนชัยพิทยาคม 

33. นายเกษม   บุญรอด        โรงเรยีนกระสังพิทยาคม 

34. นายสุพรรณ   ชัยณรงค       โรงเรียนกลันทาพิทยาคม 

35. นายประสทิธิ ์   แสงจันทร        โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 

36. นายพีระ    มานะทัศน       โรงเรียนลําปางกัลยาณี 

37. นายวรสฤษฎิ ์  ปงเมือง        โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 

38. นายมนัส   วงศอนันต       โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม 

39. นายสมมี   วาเพชร        โรงเรียนฟากกวานวิทยาคม 

40. นายสมบูรณ   เยาวสกุล        โรงเรยีนรองกวางอนุสรณ 

41. นายสมชาย   ไชยพันธุ        โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา อุตรดิตถ 

42. นายประสทิธิ ์  ชื่นสํานวล        โรงเรยีนเพชรละครวิทยา 

43. นางสาวเพ็ญจรัส  สิงหทอง       โรงเรยีนตาคลีประชาสรรค 
 

 

ประเภท เลขานกุารกรรมการสถานขัน้พืน้ฐานดเีดนศกึษาดเีดน 

1. วาท่ี ร.ต. ศักดิ์ศิษฎ เสียงเสนาะ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

2. ดร.พชรพงศ ตรีเทพา       โรงเรียนสิริรัตนาธร  

3. ดร.สุรวุฒ ิ ยัญญลักษณ      โรงเรียนจันทรหุนบําเพ็ญ  

4. ดร.วรรณดี นาคสุขปาน      โรงเรียนสายน้ําผึ้ง ในพระอุปถัมภฯ  

5. นางกาญจนา วัฒนวิกกิจ      โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ  

6. ดร.วิสิทธิ ์ ใจเถิง       โรงเรยีนฤทธิยะวรรณาลัย  

7. นายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธํารง      โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา  



8. นางสุมนา ธิกุลวงษ       โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง  

9. นายโกวิท ดนตรีเสนาะ      โรงเรียนอยุธยานุสรณ  

10. นายวรพันธ แกวอุดม      โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 

11. วาท่ี ร.ต. เริงฤทธิ์    ผดุงพันธ      โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน  (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)  

            ในพระราชูปถัมภ 

12. นางอัญชลี เกตุบํารุง       โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม  

13. ดร.สาทร สมบุญ       โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  

14. นายเจริญ บัวล ี       โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา  

15. นายพรชัย ยิ้มพงษ       โรงเรียนสิงหบุร ี  

16. นายวีระชัย ตนานนทชัย      โรงเรียนดัดดรุณี  

17. นายสุวรรณ ทวีผล       โรงเรยีนสระแกว 

18. นายประเสรฐิ สุนทรเนตร      โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี  

19. นายจตุรงค อินทรรุง       โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม  

20. นายสนิท รีนับถือ       โรงเรียนสถาพรวิทยา  

21. นายวิรัตน เฉิดฉวีวรรณ      โรงเรียนดอนคาวิทยา  

22. นายสามารถ รอดสําราญ      โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

23. นางโสภา ชวนวัน       โรงเรียนชยัเกษมวิทยา  

24. นายอวิรุทธ กิตติวรรุทธ      โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  

25. นายโกศล ใสขาว       โรงเรียนสตรภีูเก็ต  

26. นายชวนะ คํากลา       โรงเรียนสตรีระนอง  

27. นายเฉลิม จันทรพงศ      โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 

28. นายกําจร อุทัยวจนพันธ      โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน  

29. นายประชง วัฒนชัย       โรงเรียนศรียานุสรณ 

30. นางกมนพรรธน    ทิพยไกรศรโชติ     โรงเรียนชลกันยานุกูล  

31. นายประยูร ยวนย ี       โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  

32. นายคมสิน ศรีมานะศักดิ์      โรงเรียนปยะมหาราชาลัย 

33. วาท่ีพันตรี เทพรังสรรค ศรีนัครินทร     โรงเรียนทานผูหญิงจันทิมาพ่ึงบารมี  

34. นายสมชาย เชาวพานิช      โรงเรียนอนุกูลนารี  

35. นางกรรณิกา ศรีสัตยรสนา      โรงเรียนกัลยาณวัตร   

36. นายชูศักดิ์ ประราศรี      โรงเรียนสวุรรณภูมิพิทยไพศาล  

37. นายปริญญา ผาคํา       โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย  

38. นายอนันต เพียรเกาะ      โรงเรียนบุญวัฒนา  

39. นายมานัส เวียงวิเศษ      โรงเรียนกูสวนแตงพิทยาคม  

40. นายชํานาญ บุญวงศ       โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม  

41. นายสรวิศณ นพพงศสิริเดช      โรงเรียนกระสังพิทยาคม  

42. นายวิรัตน แสงกุล       โรงเรียนกลันทาพิทยาคม  



43. นางสาวมัสฤณ ธนนราพงศ      โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ  

44. นายจรัส  คําอาย       โรงเรียนน้ําดิบวิทยาคม 

45. นายธวัช  ชุมชอบ            โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  

46. นายพิเชษฐ สมฤทธิ์           โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  

47. นายสมารท แกวบัวดี      โรงเรียนรองกวางอนุสรณ  

48. นายประมุข ธนวัฒน       โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา อุตรดิตถ  

49. นายชัยชาญ ปญญาพวก      โรงเรียนหลมสักวิทยาคม 

50. นายสมบัติ ตันเจริญ          โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร 

51. นายพันศักดิ์ ศรีทอง       โรงเรียนทาตะโกพิทยาคม   
 

            ประกาศ  ณ  วันท่ี  30  มีนาคม  พ.ศ. 2559 
 

 

 

 

            (นายบรรจง  พงศศาสตร) 

                     นายกสมาคมกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานแหงประเทศไทย 

 

 

 

 


