
 

 

 

ประกาศสมาคมกรรมการสถานศกึษาขัน้พื้นฐานแหงประเทศไทย 

เรื่อง ผลการพจิารณาคดัเลือก ประธานกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานดเีดน กรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานดเีดน  กรรมการและเลขานกุารสถานศึกษาขัน้พื้นฐานดเีดน ประจาํป 2561   

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

         ดวย สมาคมกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานแหงประเทศไทย  ไดกําหนดการพิจารณาคัดเลือกประธาน

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเดน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเดน  กรรมการและเลขานุการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานดเีดน ประจําป 2561  เพื่อเขารับโลเชิดชูเกียรติและโรงเรียนไดรับประกาศเกียรติคุณบัตร  

ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ  เรื่อง “ยุทธศาสตรชาติ 20 ป : มิติใหมของการศึกษาแหงอนาคต”                  

และประชุมใหญสามัญประจําป 2561 ของสมาคมกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานแหงประเทศไทย  ระหวาง          

วันศุกรท่ี 26 เมษายน 2562 – วันอาทิตยท่ี 28 เมษายน 2562  ณ โรงแรมไดมอนดพลาซา (สุราษฎรธานี)        

DIAMOND PLAZA HOTEL (SURATTHANI) จังหวัดสุราษฎรธานี  ซ่ึงผลการพิจารณาคัดเลือกประธานกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานดีเดน ประจําป 2561  มีรายชื่อ ดังนี ้
 

ประเภท ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานดเีดน 
 

ลาํดับที ่ ชื่อ นามสกลุ โรงเรียน 

1.  นายสุรพงษ    สุขสง เมืองกระบี่ 

2.  นายโชคดี       สุขสวัสดิ ์ พนมเบญจา 

3.  ดร. นิวัตร          นาคะเวช เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

4.  นายเสนห          ขาวโต นวมินทราชินูทิศ กรุงเทพมหานคร 

5.  หมอมราชวงศโอภาศ    กาญจนะวิชัย พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจาง สิงหเสนี) 

6.  นายพร             รุจนเวช สตรีศรีสุริโยทัย  

7.  นายกฤช       กาญจนาภา พญาไท 

8.  นายโกศล         พละกลาง จันทรหุนบําเพ็ญ 

9.  นายธนิต            ทองธัญญะ รัตนโกสินทรสมโภช  บางขุนเทียน 

10.  พลอากาศเอก สมชัย   พละพงศ ฤทธิยะวรรณาลยั 2 

11.  ดร.บัญชา          ชลาภิรมย ทวีธาภิเศก 

12.  วาท่ีรอยตรีศักดิ์ศิษฎ   เสียงเสนาะ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

13.  นายสมชาย        ธนกุสุมาลย วัดสิตาราม 

14.  นางสาวบุญโสม   อภิบุณโยภาส คลองตนไทร(สุขลอมอุทิศ) 

15.  นายกิตติ สุวรรณฉิม บานทุงนานางหรอก 

16.  นายปญญา สุดเขต หนองรีประชานิมิต 
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ลาํดับที ่ ชื่อ นามสกลุ โรงเรียน 

17.  นายสมชาย    ตั้งนิยม วัดฤกษหรายสามัคคี 

18.  นายจันทร     เบญจา บานเกาะสะบา 

19.  นายชํานาญ    วัฒนศิริ คณฑีพิทยาคม 

20.  นายสุนทร    รัตนากร องคการบรหิารสวนจังหวัดกําแพงเพชร 

21.  นายสุนทร           ชูรัตน ขอนแกนวิทยายน 

22.  ดร.ภัทรานิษฐ     พุฒิเรืองศักดิ์ บานพรอมบุญ 

23.  นายวิชิต    อองละออ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 

24.  นายเกรียงไกร   เตียวประเสริฐ หนองแหนวิทยา 

25.  ผศ.ดร.ฐิติมาวด ี   เจริญรัชต เทศบาล2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกูร) 

26.  นายวิทยา    คุณปลื้ม อนุบาลเมืองใหมชลบุรี 

27.  นายวินัย    คุมครอง พานทองสภาชนูปถัมภ 

28.  นายกมล     เลิศประเสริฐเวช หนองใหญศิริวรวาทวิทยา 

29.  นายปราณีต    เนื่องจํานงค หนองรีมงคลสุขสวัสดิ ์

30.  นายสิโรตนม    วรรณรัตนศิริ หันคาพิทยาคม 

31.  นายคํารณ    บุญโยธา โปงเกตรัฐราษฎรนุเคราะห 

32.  นายสุนทร    อุเทนสุต บางอําพันธวิทยาคม 

33.  นายสมเดช    ชัยวัฒนกุลวานิช สตรีชัยภูมิ 2 

34.  นายสุเทพ    ชื่นเมือง เทศบาล 1 (วิทยานารี) 

35.  นายธรรมนิจ    ชอุมผล สอาดเผดิมวิทยา 

36.  นายจํารูญ    นุยไซลา ครนพิทยาคม 

37.  นายไพรวัลย    จงรุงเรืองชัย วาวีวิทยาคม 

38.  นายธนกร    อุดมพันธุ สันปาตอง (สุวรรณราษฎรวิทยาคาร) 

39.  นายกิติศักดิ์    จักราชัย หอพระ 

40.  นายอานนท    ตาแกว สารภีพิทยาคม 

41.  นายทนงศักดิ์    วีระ ดอยเตาวิทยาคม 

42.  นายประยูร    ลังการพินธุ เทศบาลทาสะตอย 

43.  นายจรินทร  พุงมณีสกุล รัษฎา 

44.  นายสมปอง หม่ืนสนิท รัษฎานุประดิษฐอนุสรณ 

45.  นายไพโรจน จินดาวงษ อาวใหญพิทยาคาร 

46.  พระพรหมเวที      วัดปฐมเจดียราชวรมหาวิหาร 

47.  นายคํารน    ชูชะเอม วัดละมุด 

48.  นายโอสถ    ทองมี กําแพงแสนวิทยา 

49.  นายสุรสิทธิ ์   ติยะวัชรพงศ วัดไรขิงวิทยา 
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ลาํดับที ่ ชื่อ นามสกลุ โรงเรียน 

50.  นางสําอางค    นิตยธีรานนท  เอกดรุณ 

51.  นายสุวรรณ    เพ็งขาว บานปากชอง (คุรุสามัคคี 1 ) 

52.  นายสิรินทร   กังวานรัตนกุล บานหนองสาหราย 

53.  นายปราโมทย    กงทอง โชคชัยสามัคคี 

54.  นายสาบ ู   ดารา นิคมพิมายศึกษา 

55.  นางแสงจันทร   จําปาโพธิ ์ อนุบาลสกุลจิตร 

56.  นายชาญวัฒนา    อิสระวัฒนา วัดประทุมทายการาม 

57.  นางบุญงาม        ไชยรักษ กัลยาณีศรีธรรมราช 

58.  นายประยูร         เงินพรหม ทานครญาณวโรภาสอุทิศ 

59.  ผศ.ตรีพล           เจาะจิตร เบญจมราชูทิศ  นครศรีธรรมราช 

60.  นางสมจิตร        ยิ่งประสิทธิ์  เทศบาลปากพนัง 1 

61.  พลตรีสุวิทย    แมนเหมือน นวมินทราชูทิศ มัชฌิม 

62.  นายวิหา ปาริบุตร วัดเชิงกระบือ 

63.  นายไชยา สุขมาก วัดจันทร (ผาดไสว ประชาอุทิศ)  

64.  นายสมนึก ธนเดชากุล วัดเขมาภิรตาราม 

65.  นายรังสรรค    นันทกาวงศ วัดมูลจินดาราม 

66.  นายธีรวุฒ ิ   กลิ่นกุสุม ธัญบุร ี

67.  นายวีระ   กาญจนะรังสิตา สวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 

68.  นายประชมุ สรอยสม นเรศวรหวยผึ้ง 

69.  นายโกมล    หอมท่ัว ทับสะแกวิทยา 

70.  นายธัญญา แสงสวรรค รมเกลา ปราจีนบุรี 

71.  นายมุฮําหมัดเปาซี   โตะฮีเล ประตูโพธิ์วิทยา 

72.  นางสุนีย พุมพันธุมวง ทาหลวงวิทยานุกูล 

73.  นายกองเกียรติ    วงศหนองเตย สตรีพังงา 

74.  นายพิสุทธิ์    ดีแท เทศบาลบานศรีตะก่ัวปา 

75.  นายบันเทิง    วรศรี พัทลุง 

76.  นายจรวย    ดีแลว บานกราง (พระขาวชัยสิทธิ์) 

77.  ร.ต.ต.สชุาต ิ   กลิ่นสังข พิณพลราษฎร ตั้งตรงจิตร 12 

78.  พล.ต.ท. วสันต    วัสสานนท พุทธชินราชพิทยา 

79.  พล.ท. วิเชียร    ไชยปกรณ จานกรอง 

80.  นายบุญยืน    มีวงษ น้ํารินพิทยาคม 

81.  นายวาณิช    ศิริเจริญพันธ สิ่นหมิน 

82.  นายวิจิตร พรพฤฒิพันธ เพชรพิทยาคม 
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ลาํดับที ่ ชื่อ นามสกลุ โรงเรียน 

83.  นายวิพากย โรจนแพทย กาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ เพชรบูรณ 

84.  นายพล นวลบุญ บานยางลาด 

85.  นายสมาน คนึงการ บานพารา 

86.  นางสาวศุภลักษณ กาญจนเมธากุล วิทยาสาธิต 

87.  นายนิคม    มะทิตะโน นาเชือกพิทยาสรรค 

88.  นายเรืองยศ ไชยศึก เชียงยืนพิทยาคม 

89.  นายอัครวัฒน     อรัญภูมิ หองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ 

90.  นายประสทิธิ์ บุตรภักดี มวงมิตรวิทยาคม 

91.  นายปพนพรหม   รุจินิรันดร พิชัยรัตนาคาร 

92.  นายทวีป   วงศสวางศิร ิ สตรีระนอง 

93.  นายมานิต ตันวิมล วัดเนินเขาดิน 

94.  นายผดุงศักดิ์ ซ่ือกําเนิด วัดในไร 

95.  นายสมภพ  วงศทางประเสริฐ วัดปาประดู 

96.  นายวิทิต ลาวัณยเสถียร อยูเมืองแกลงวิทยา 

97.  นายไพโรจน หนุนภักด ี เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 

98.  นายสวัสดิ ์ ลาดปะละ เสริมงามวิทยาคม 

99.  นายพงศพันธุ จีราพันธุ แจหมวิทยา 

100.  นางประภสัสร ไชยชนะใหญ สวนบุญโญปถัมภ ลําพูน 

101.  นายประคอง ศรีสูงเนิน บานนาอางคํา 

102.  นายบุญธรรม แสนจักร เชียงกลมวิทยา 

103.  ด.ต.วิจิตร โชคเก้ือ ภูกระดึงวิทยาคม 

104.  นายอุทัย หอมออน สันติวิทยาสรรพ 

105.  นายกิตติ ทองตันวรภัทร อนุบาลศรีประชานุกูล 

106.  นายกิตติวัฒน เกียรติสุรนนท ศรีสะเกษวิทยาลัย 

107.  นายอธิคม เจ็งตระกูล หวยทับทันวิทยาคม 

108.  นายคมศักดิ์ โพธิ์งาม สมปอยพิทยาคม 

109.  นายโกวทิย ภูสีน้ํา พังโคนวิทยาคม 

110.  นายวิระธรรม ทองพันธุ สกลราชวิทยานุกูล 

111.  นายอัสนี เรืองบุญ สกลทวาป (สกลราชวทิยานุกูล 2) 

112.  นายสงบ มณีพรหม หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา 

113.  นายนิพนธ จิ้วจันทร มัธยมสิริวัณวร2ี สงขลา 

114.  นายสุพล สรทอง ทับชางวิทยาคม 

115.  นางฉัตรแกว คชเสนี วัดเทพชุมนุม 
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ลาํดบัที ่ ชื่อ นามสกลุ โรงเรียน 

116.  นายกมล รักรวม อนุบาลบานทาสะอาน 

117.  นายชัยพร เองฉวน กําแพงวิทยา 

118.  นายแพทยนิคม ศิริไชย ราชประชาสมาสัย  ฝายมัธยม  รัชดาภิเษก  ในพระบรมราชูปถัมภ 

119.  นายวิศว ศะศิสมิต เทพศิรินทร  สมุทรปราการ 

120.  นายสมศักดิ์ ศิริธรรม ศรัทธาสมุทร 

121.  นายวัลลภ โพธิเพียรทอง วัดปอมวิเชียรโชติการาม 

122.  พันเอก บุญสม นาคถนอม สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 

123.  นายสมชาย เฮงทรัพยกูล เทพศิรินทร พุแค 

124.  นายนําชัย แซตั้ง บางระจันวิทยา 

125.  ทันตแพทยสมชาย กิจสนาโยธิน สุโขทัยวิทยาคม 

126.  นายสุรพงษ รุงวารินทร อนุบาลสุพรรณบรุี 

127.  นายสมเกียรติ ศีลาเจริญ ธรรมโชติศึกษาลัย 

128.  นายจํารัส ราชสิงห หรรษาสุจิตตวิทยา 2 

129.  นายกอบชัย พลเสน ศรีประจันตเมธีประมุข 

130.  นายบุญสง จันทรชัย บานนาสาร 

131.  นายสาธร ลิกขะไชย สุราษฎรพิทยา 

132.  นายดํารง เทือกสุบรรณ สุราษฎรธาน ี

133.  นายวีระสิทธิ ์ รัตนโกศล อนุบาลดารณี 

134.  นายสมสุข โยคิน ชุมชนบานถอน  

135.  นายดํารงค สงคประเสริฐ ปทุมเทพวิทยาคาร 

136.  นายสมเกียรติ ตระกูลฟารมธวัช ทาบอ 

137.  พระครูภาวนาธรรมโฆสิต หนองคายวิทยาคาร 

138.  นายพูนผล คูภิรมย เทศบาล 4 ฉลองรัตน 

139.  นางสุภาพร ศรีกาญจนา ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 

140.  นายเชิดพันธ มูรธานนัท วิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” 

141.  พลโท ดร.อํานวย   จุลโนนยาง   บานหมากแขง 

142.  นายยงยุทธ พนาสวัสดิ์วงค อนุบาลอุดรธานี 

143.  นายณรงค   ชาติภรต อุดรพิทยานุกูล 

144.  ผศ.ดร. สุวิทย  นามมหาจักร สตรีราชินูทิศ 
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ลาํดับที ่ ชื่อ นามสกลุ โรงเรียน 

145.  นายสุจินต   ขาวแกว ประจักษศิลปาคาร 

146.  นางชุติปภา   บัวระภา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  อุดรธาน ี

147.  นายชวลิต คําเพ็ง อนุบาลอุตรดิตถ 

148.  นายเอกกวี อินยา บานหวยคอม 

149.  นายสมชาย ไชยพันธุ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา อุตรดิตถ 

150.  นางวิมล เกตุโกมล เทศบาลวัดคลองโพธิ์ 

151.  นายธีรชัย บัวประทุม วังหินวิทยาคม 

152.  นายปฎิภาณ วงศกาญจนา วัดเทศบาลหลวงราชาวาส 

153.  นายบุญ มาลัย บานโคกชําแระ 

154.  นายอุดร พิสุทธ ิ มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 

155.  นายประหยัด หลักรัตน นารีนุกูล 

156.  นายปราโมทย ศรีหลา มวงสามสิบอัมพวันวิทยา 

157.  นายอุทัย บุญพ่ึง เข่ืองในพิทยาคาร 

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

 

ประเภท กรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ดเีดน 
 

ลาํดับที ่ ชื่อ นามสกลุ โรงเรียน 

1.  นางสิรินทรญาดา    สหัสองคสห พิบูลอุปถัมภ 

2.  นายอาคม        นันตสุคนธ ราชวินิตประถม บางแค 

3.  นายพงษอานันต     เซงไพเราะ วชิรธรรมสาธิต 

4.  รศ.ดร. ธณัฏฐคุณ   มงคลอัศวรัตน บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 2 

5.  นายเสนห         อบเชย โพธิสารพิทยาคม 

6.  ดร.ชวาล ี        สกุลเอ่ียมไพบูลย มัธยมวัดสิงห 

7.  นายสุเทพ         เกิดกรรณ วัดอินทาราม 

8.  นายเทียนชัย     ลายเลิศ สตรีวัดมหาพฤฒาราม 

9.  นายโสภณ        ทองพัฒน บางกะป 

10.  นายแมน            เจริญวัลย บดินทรเดชา(สิงห สิงหเสนี) 2 

11.  นายพีระ            เปรมปริ่ม บดินทรเดชา(สิงห สิงหเสนี) 2 

12.  นายสุดใจ          จันทรา     เทพศิรินทรรมเกลา 

13.  นางสาวโสภา      อมราศรัยศรี เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

14.  ผศ.ดร.สุวัฒน          วิวัฒนานนท บดินทรเดชา(สิงห สิงหเสนี) 

15.  นายพรชัย ธนปารมีกุล สามเสนวิทยาลัย 
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ลาํดับที ่ ชื่อ นามสกลุ โรงเรียน 

16.  นายพิริยพงศ เตชะศิริยืนยง สามเสนวิทยาลัย 

17.  นางประนอม สระทองจันทร บานพุพรหม 

18.  นางวิชญาน ี บุญทว ี ไทรโยคนอยวิทยา 

19.  นายจํารอง   เกตุสุวรรณ วัดฤกษหรายสามัคคี 

20.  นายมงคล    ปอมปราการ บานเกาะสะบา 

21.  นายภพ   ฝนสาย วชิรปราการวิทยาคม 

22.  นางสาวนันธนาพร    พุมไสว องคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร 

23.  ดร. สโรชิน         สุวิสุทธิ ์ อนุบาลศักดิ์สุภา 

24.  นางสาล ี   เกษมรัติ วัดโสธรวรารามวรวิหาร 

25.  นายไววิทย    นาถํ้าพลอย เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบด ี

26.  นายบําเหน็ฎ    เพ่ือนงาม เทศบาล2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกูร) 

27.  นายวินัย    พนภัยพาล อนุบาลเมืองใหมชลบุรี 

28.  นายวินัย    คุมครอง ชลบุร ี"สุขบท" 

29.  นางสมควร    ตั้งใจประสพโชค เกาะจันทรพิทยาคาร 

30.  นายสุนทร    ตันติโภคากุล หนองรีมงคลสุขสวัสดิ ์

31.  นายประธาน    มวงทอง คุรุประชาสรรค 

32.  นายทวน    ภูดัด สุนทรวัฒนา 

33.  นายวันรบ     โชคบัณฑิต เจียงทองพิทยาคม 

34.  นางเต็มดวง    สุรีฤทธิ์ จัตุรัสวิทยาคาร 

35.  นางสุมาล ี   ชื่นเมือง เทศบาล 1 (วิทยานารี) 

36.  นายสมพร   ชมภูนุช ทาแซะรัชดาภิเษก 

37.  นายสุนทร    สงแสง ละแมวิทยา 

38.  นางนวลจันทร    มะโนลิ บานบอหลวง 

39.  นายสุรพล    ใหมเทวินทร บานอรุโณทัย 

40.  นายสาธิต     คําหนอแกว ยุพราชวิทยาลัย 

41.  นายสมจิตร    ยาด ี แมริมวิทยาคม 

42.  พระครูปรีชาปริยัตยาทร, ดร. เทพศิรินทร เชียงใหม 

43.  นายสมบูรณ    กุยดวง เทศบาล 1 (ทุงฟาบดราษฎรบํารุง) 

44.  นางรัตนาภรณ คงพริ้ว สตรีประเสริฐศิลป 

45.  นายตา    ปมณี วัดหนองศาลา 

46.  นายมงคล    โสภาพ วัดทุงสีหลง 

47.  นายยงยทุธ    ฐิติเบญจพล พระปฐมวิทยาลัย 

48.  นางสาวดารินนา    ปานเสน ราชินีบูรณะ 
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ลาํดับที ่ ชื่อ นามสกลุ โรงเรียน 

49.  นายถนอม   ตะกรุดแกว เทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย 

50.  นางมะลิวัลย    สมพร นิคมพิมายศึกษา 

51.  นายมรกต    พัดนอย ปากชอง  

52.  นายศิลปสิทธิ ์   ทับทิมธงไชย ราชสีมาวิทยาลัย 

53.  นายทว ี    ตั้งอ้ัน อนุบาลสกุลจิตร 

54.  นายตรีภพ          สุวรรณ เชียรใหญ 

55.  นายโสภา          แกวจีน ปากพนัง 

56.  นายอุสาห          ศิวาโมกข ปากพนัง 

57.  นายปยชาต ิ   อนสุวรรณ นวมินทราชูทิศ มัชฌิม 

58.  นางสาวดวงพร  แหวนเพชร หวยหินพิทยาคม 

59.  นายบุญเกิด   เขือรัมย กลันทาพิทยาคม 

60.  นางเขมสรณ   ดวงมาลี ชํานิพิทยาคม 

61.  นายเพ่ิม   ศรีเมืองแมน อยูประชานุเคราะห 

62.  นายนพดล    ลัดดาแยม คณะราษฎรบํารุงปทุมธานี 

63.  นายนิคม ศรีสุข หนองเสือวิทยาคม 

64.  นายทวีเวช อรามเรือง อยุธยาวิทยาลัย 

65.  นายวินัย    หุนเจริญ บานทุงเจดีย 

66.  นายสมพงษ    อุสาหการ เกาะยาววิทยา 

67.  นางวลัยภรณ   จินดาพล เทศบาลบานทายชาง 

68.  นายจบ แกวทิพย สตรีพัทลุง 

69.  นายสุวัฒน     สายยืด บานหนองกระทาว 

70.  นายวินัย    สุคันธวรัตน จาการบุญ 

71.  นายยงคยุทธ    รุงแจง น้ํารินพิทยาคม 

72.  นายนวพงศ    ดวงอุปะ วังน้ําคูศึกษา 

73.  ดร.เสนห   เทศนา จานกรอง 

74.  นายสุรชัย   พงษเจริญ สิ่นหมิน 

75.  นายไพโรจน ฉัตรบุบผา บานยางลาด 

76.  นายคมสันติ์ เจริญพันธ ศรีเทพประชาสรรค 

77.  นายสมบัต ิ มาลา เพชรละครวิทยา 

78.  นางบังอร พุทธา กาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ เพชรบูรณ 

79.  นายณรงค คนึงการ บานพารา 

80.  นางวิภา ตันมานะตระกูล สตรีภูเก็ต 

81.  นายบัณฑูร ทองตัน วิทยาสาธิต 
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ลาํดับที ่ ชื่อ นามสกลุ โรงเรียน 

82.  นายขวัญชัย    ขันสาล ี สารคามพิทยาคม 

83.  นางสาวมณีรัตน     จําปาหอม นาเชือกพิทยาสรรค 

84.  ผศ.ดร. สาธิต กฤตลักษณ รอยเอ็ดวิทยาลัย 

85.  นายธีระยศ   ธีรเจียรนัย พิชัยรัตนาคาร 

86.  นางเนตรนภิส   ตันกุล สตรีระนอง 

87.  วาท่ีรอยตรีชาญวิทย สุทธิ ชุมชนวัดทับมา 

88.  นางปราณี วิโนทพรรษ วังจันทรวิทยา 

89.  นายสมบูรณ ดําริห เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 

90.  นายเรืองชัย เนตรปฐมพร เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 

91.  นายอุดม สีตลานุชิต บุญวาทยวิทยาลัย 

92.  พ.ต.ท.ศราวุธ วะเท บุญวาทยวิทยาลัย 

93.  ดร.เฉลิม ฟกออน สวนบุญโญปถัมภ ลําพูน 

94.  นายเศรษฐ คุณทาบุตร เชียงกลมวิทยา 

95.  นายไพฑูรย ยาบุษดี เลยพิทยาคม 

96.  นายจีระศักดิ์ ยายืน วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 

97.  นายวิทยา เจตนา ภูกระดึงวิทยาคม 

98.  นางโสภา ปดถาสาย อนุบาลศรีประชานุกูล 

99.  นายณัฐพล พลสมบัติ ศรีสะเกษวิทยาลยั 

100.  นายสมหมาย เวียงสิมา หวยทับทันวิทยาคม 

101.  นายวิทยา อินคําแหง สมปอยพิทยาคม 

102.  นางอุบลศรี สุวรรณชัยรบ พังโคนวิทยาคม 

103.  นายประการ อินทรพานิชย พังโคนวิทยาคม 

104.  วาท่ีพันตรี สมชาย ศรีรักษา ธาตุนารายณวิทยา 

105.  นายเนตร สุรําไพ สกลทวาป (สกลราชวิทยานุกูล 2) 

106.  นางญาดา  พรหมสาขา ณ สกลนคร สกลทวาป (สกลราชวิทยานุกูล 2) 

107.  นางวรารัตน ปฏิเวศ สกลทวาป (สกลราชวิทยานุกูล 2) 

108.  นายชุมพร จันทะมณี หาดใหญวิทยาลัย 

109.  วาท่ีรอยตรี ไกรธน ู แกลวทนงค ระโนดวิทยา 

110.  นายมนพ ชูมณี รัตนพลวิทยา 

111.  นายชอบ สิทธิประการ บานเทพา 

112.  นายสุบรรณ กองสวัสดิ์ วัดโพธาราม 

113.  นายกิตติพจน ติ้นสกุล สตูลวิทยา 

114.  นางสุภาพร กริง่จันทร วัดชมนิมิตร 
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ลาํดับที ่ ชื่อ นามสกลุ โรงเรียน 

115.  พลตรีรุงโรจน ถุงเปา สระบุรีวิทยาคม 

116.  นายปริญญา วันทา สระบุรีวิทยาคม 

117.  นายสุประดิษฐ เหลืองดิลก สิงหบุรี 

118.  นายอุฬาร ศรีประทักษ สโุขทัยวิทยาคม 

119.  นายสมจิตร ทับทิมขาว วัดดาว 

120.  นางสาววรนุช คลายสุบรรณ วัดบางเลน 

121.  นายชาต ิ สวางศร ี กรรณสูตศึกษาลยั  จังหวัดสพุรรณบุรี 

122.  นายอัมรินทร เกิดสงกรานต ธรรมโชติศึกษาลัย 

123.  นายวีระ หวลบุดตา หรรษาสุจิตตวิทยา 2 

124.  นายทศพล งานไพโรจน สุราษฎรธาน ี

125.  นายโอภาส อินทจักร ไชยาวิทยา 

126.  นายสมโชค สังขประดิษฐ บานตาขุนวิทยา 

127.  นายบุญธรรม ดีหม่ัน อนุบาลดารณี 

128.  นายเพชรมณี โคตรชมภ ู ชุมชนบานถอน 

129.  นางมนนิภา โกวิทศิริกุล ปทุมเทพวิทยาคาร 

130.  นายจําเนียร อินทา ทาบอ 

131.  นายวินัย ลิ้มบุพศิริพร หนองคายวิทยาคาร 

132.  นางสมฤดี หสัมินทร เทศบาล 4 ฉลองรัตน 

133.  นายสุรวิทย ศรีดาวงศ ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 

134.  นางรัชณี   เกศคุปต   บานหมากแขง 

135.  นายสุรเชศฐ   ทอแกว อนุบาลอุดรธานี 

136.  นายราเชนทร   พุมแจ อุดรพิชัยรักษพิทยา 

137.  นายณัฐพล   บรรณกาล   เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธาน ี

138.  นายวิเชยีร   ทุยเวียง อุดรพิชัยรักษพิทยา 

139.  นายบุญชุม มีรัตน ไทยรัฐวิทยา 5 

140.  ดาบตํารวจอภินันท ดอกดิน ชุมชนไกรลาสวิทยาคม 

141.  นายสมยศ พันธุพิชัย แสนตอวิทยา 

142.  นางบุญยืน เจริญลาภ เจริญวิทยา 

143.  นายสุพล วิราวรรณ สวางอารมณวิทยาคม 

144.  นางสาวสุภัค พันธพุทธ ทัพทันอนุสรณ 

145.  นางสาวเบ็ญญาภา ศรีเรืองพันธ ทัพทันอนุสรณ 

146.  นางจินดา กมลมาลย ทองหลางวิทยาคม 

147.  นายเฉลิมพงษ พิลึก เทศบาลวัดหลวงราชาวาส 
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ลาํดับที ่ ชื่อ นามสกลุ โรงเรียน 

148.  นายอุทัย ศรีจันทร มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 

149.  นายไพรนิทร ภานานันท นารีนุกูล 

150.  นายอุทิศ พันธจูม เบญ็จะมะมหาราช 

151.  พระครูเกษมธรรมานุวัตร มัธยมตระการพืชผล 

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

ประเภท กรรมการและเลขานกุารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ดเีดน 
 

ลาํดับที ่ ชื่อ นามสกลุ โรงเรียน 

1.  วาท่ีรอยตรี ชนะโชติ  วงศชนะ บานเกาะปู 

2.  นายวสันต        ปญญา เมืองกระบี่ 

3.  นายเอกราช     กลิ่นคลาย คลองยางประชานุสรณ 

4.  ดร. สุมิตร        สามหวย พนมเบญจา 

5.  นายชัยณรงค    ชางเรือ ลันตาราชประชาอุทิศ 

6.  นายสมศักดิ์       แสวงการ พิบูลอุปถัมภ 

7.  นายสมบูรณ      เสาวคนธ พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจาง สิงหเสนี) 

8.  นายเทียน            กล่ําบุตร จันทรหุนบําเพ็ญ 

9.  นายพูลศักดิ์         จิตสวาง วัดนวลนรดิศ 

10.  นายรื่น               หม่ืนโกตะ ยานนาเวศวิทยาคม 

11.  นางเตือนใจ          ปนนิกร รัตนโกสินทรสมโภชบางเขน 

12.  วาท่ีรอยตรี ทวีศักดิ์     ยศถา บางกะป 

13.  นายวัชราบูรณ    บุญช ู มัธยมวัดธาตุทอง 

14.  ดร. บุณยพงศ      โพธิวัฒนธนัต มัธยมวัดสิงห 

15.  นายสุรศักดิ์         การุญ นวมินทราชินูทิศ กรุงเทพมหานคร 

16.  ดร.ประหยัด        ทองทา มัธยมวัดบึงทองหลาง 

17.  ดร. สหชัย สาสวน สามเสนวิทยาลัย 

18.  นายวินัย           จันทรลอย วัดเกาะสุวรรณาราม 

19.  นายศุภากร เมฆขยาย หนองรีประชานิมิต 

20.  นายวชิระ ประกอบ บานพุพรหม 

21.  นางสาวลําเพย   แกวเกตุ วัดฤกษหรายสามัคคี 

22.  นางจรรยา    วงษอยู บานเกาะสะบา 

23.  นายเผดิม  รัตถา ทุงโพธิ์ทะเลพิทยา 

24.  นายสุทธิพงษ   ธรรมสอน วชิรปราการวิทยาคม 

25.  นายถวิล   จะวรรณะ วชิรปราการวิทยาคม 
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26.  นายสมศักดิ์    นาคนาม องคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร 

27.  นายสวัสดิ ์         แกวชนะ บานไผ 

28.  นายสุรเชษฐ        รูปต่ํา ศรีกระนวนวทิยาคม 

29.  วาท่ีรอยตรี พิจิตร   ราชบุตร ฝางวิทยายน 

30.  นายสุเมธ          สุวอ บานไผพิทยาคม 

31.  นายสุเทพ         บุญยฤทธิ์รักษา มณีอนุสรณศึกษา 

32.  นายวีระชัย   ตนานนทชัย เบญจมราชรังสฤษฎิ์  

33.  นายมนตรี    เดวิเลาะ หมอนทองวิทยา 

34.  นายพนมไพร    คําขจร เทศบาล2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกูร) 

35.  นายสิราวิชญ    สํานักสกุล อนุบาลเมืองใหมชลบุรี 

36.  นายสุพัฒน   จิรัสคามิน พนัสพิทยาคาร 

37.  นางสาวรุงทิพย    พรหมศิริ ชลบุร ี"สุขบท" 

38.  นางอัญชลี    อิสสรารักษ บานสวน (จั่นอนุสรณ) 

39.  นางกฤตติกา    เบญจมาลา หนองใหญศิริวรวาทวิทยา 

40.  นายวินัย    คําวิเศษ หันคาราษฎรรังสฤษดิ์ 

41.  นางสาวพิมพพิศา   ชัชชวพันธ บานวังโพน 

42.  นายใบบุญ    บุญทน อนุบาลชัยภูมิ 

43.  นายอมร    ชัยวิเชียร เทพสถิตวิทยา 

44.  นายชัยรัตน    เจริญสุข หนองบัวแดงวิทยา 

45.  นายวีระศักดิ์    พลมณี ปูดวงศึกษาลัย 

46.  นายสงวน    มาตกําจร สตรีชัยภูมิ 2 

47.  นายจรวย    พิมาน สวีวิทยา 

48.  วาท่ีรอยตรี ปริญญา    พงศกาสอ ศรียาภัย 2 

49.  นายวัลลภ     เครือกิจ บานเชิงดอยสุเทพ 

50.  นายโกวิท    หม่ืนทา คําเท่ียงอนุสสรณ 

51.  นายบุญเสริญ    สุริยา ยุพราชวิทยาลัย 

52.  นายศรันย    วรรณรัตน หางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ 

53.  นายวีระ    ศิริรัตน นวมินทราชูทิศ พายัพ 

54.  นายภูมิไพรัตน    อนุพันธ แมอายวิทยาคม 

55.  นายปราโมทย สุทธิรักษ บางดีวิทยาคม 

56.  นายศักดา ไพสมบูรณ ตรังรังสฤษฎ 

57.  นางสาวเบญจณี บุญอบ อาวใหญพิทยาคาร 

58.  นางพรวิภา     เชยกลิ่น วัดหนองเค่ียม 
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59.  นางสาวพรดา    อินทปญญา บานบุงเข 

60.  นายองอาจ    พุมมี องครักษ 

61.  นายสุริยันต    สุวรรณทอง วัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) 

62.  นายสมมารถ    ศิริสมพร วัดลําพญา 

63.  นายสมศักดิ์    เหมือนดาว สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎประภาคมอุปถัมภ" 

64.  นางจันทรพิมพ    รัตนเดชกําจาย บางหลวงวิทยา 

65.  นางสาวลภัสรดา    ทิพยแกว เทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย 

66.  นางทิพวรรณ เสนจันทรฒิชัย อุเทนพัฒนา 

67.  นายสุนันท    จงใจกลาง บานสมบัติเจริญ 

68.  นางสาวจิรัฐิติกาล    สุทธานุช บานซับชุมพล 

69.  นายบุญเลิศ    พวงเพ็ชร ราชสีมาวิทยาลัย 

70.  นางอรทัย   พยัคยมะเริง ทาชางราษฎรบํารุง 

71.  นายสภูษณพงศ    เครื่องกลาง อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลยั นครราชสีมา 

72.  นายบุญเพ่ิม   จําปาโพธิ ์ อนุบาลสกุลจิตร 

73.  นางสาวกรรณิกา   จอมทอง บานลานนา 

74.  วาท่ีรอยตรี วิชาญ   เพ็ชรแกว วัดขนาบนาก 

75.  นายสงา            นาวารัตน สตรีทุงสง 

76.  นายคีรี              มากสังข หัวไทรบํารุงราษฎร 

77.  นายสมพงษ        ปานหงษ สวนกุหลาบวิทยาลัย  นครศรีธรรมราช 

78.  นางสุดารัตน      ไตรสุวรรณ ภูมิสถิตวิทยา 

79.  นายชาญณรงค    ยาสุทธ ิ เทพศาลาประชาสรรค 

80.  วาท่ีรอยตรี สุทธิศักดิ ์ กีชวรรณ กลาโหมอุทิศ 

81.  ดร. ชเนตต ี วัจนะรัตน สตรีนนทบุรี 

82.  ดร. จรุญ จารุสาร วัดเขมาภิรตาราม 

83.  นายประภาส    ขุนจันทร นราธิวาส 

84.  นายเทพิน เหมวงษ บานโปงเปอย 

85.  นายธวัชชัย  เหมวงษ โพธิ์ทองวิทยานุสรณ 

86.  นายเฉลิมพงษ   หงษหิรัญ บานโคกเกา 

87.  วาท่ี พ.ต.สุพจน   ธนานุกูล ภัทรบพิตร 

88.  นายมานัส   เวียงวิเศษ บัวหลวงวิทยาคม 

89.  นายประชยั     พรสงากุล พุทไธสง 

90.  นายวิรัตน แสงกุล แคนดงพิทยาคม 

91.  นายธนา โดงพิมาย เมืองแฝกพิทยาคม 
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92.  นายอํานาจ    อัปษร วัดจุฬาจินดาราม 

93.  นางพรรณิภา     ชวยเมือง วัดนพรัตนาราม 

94.  นายธนพจ    แกววงษา หอวัง ปทุมธานี 

95.  นายเจริญ    บัวลี คณะราษฎรบํารุงปทุมธานี 

96.  นายสมศักดิ์ สุมน หนองเสือวิทยาคม 

97.  นางสาวปุญณิศา แสงอัคคี นเรศวรหวยผึ้ง 

98.  นายสามารถ    รุงเรือง กุยบุรีวิทยา 

99.  นายสุเทพ ธีรัชสกุล รมเกลา ปราจีนบุรี 

100.  นายธนกฤต    นิลราช ประตูโพธิ์วิทยา 

101.  นายบุญเลิศ โตสมบุญ อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 

102.  นายสุระพล เฉลิมสถาน ประตูชัย 

103.  นายประจวบโชค สรอยสม บางปะอิน "ราชานุเคราะห 1" 

104.  นางสาวอิงฟา ประยูรสุข ทาหลวงวิทยานุกูล 

105.  นายฉัตรชัย ชนะพาล ชุมชนปอมเพชร 

106.  นายเลิศ    จันธิมา ฟากกวานพะเยา 

107.  นางฐิติพร    เปกะมล เกาะยาววิทยา 

108.  นายอุดม    นาคบุตร เทศบาลบานทายชาง 

109.  ดร.สมคิด    หาแกว ชุมชน 3 บานเนินกุมประชานุกูล 

110.  นายอํานาจ   ตินะมาตร บานปาสัก (ทศพลอนุสรณ) 

111.  ดร.สรปรัชญ    ไวกสิกรณ พุทธชินราชพิทยา 

112.  ดร.ศักดา    สินมา วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก 

113.  ดร.สุริยา    จันทิมา ทาทองพิทยาคม 

114.  นายบัณฑิต     คําปญโญ สิ่นหมิน 

115.  นายไพโรจน กระจางพันธ วิทยานุกูลนาร ี

116.  นายวิเศษ ปนพิทักษ หลมเกาพิทยาคม 

117.  นายวุฒ ิ ศรีศรุตวงศ ชนแดนวิทยาคม 

118.  นายวิชัย สุริพล บานพารา 

119.  นายเสถียร พลเยี่ยม สตรีภูเก็ต 

120.  นางสมจิต ศิลปศาสตร วิทยาสาธิต 

121.  นายนิพนธ    ยศดา สารคามพิทยาคม 

122.  นางวิลาวรรณ    พิพัฒนชัยกร นาเชือกพิทยาสรรค 

123.  นายเทพโกศล มูลไธสง เชียงยืนพิทยาคม 

124.  นายบุญเลี่ยม บุญศรี เมืองมุกวิทยาคม 
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125.  นางสาวประไพ สงเสริมสกุล น้ําใสวรวิทย 

126.  นายนพรัตน มูลศรีแกว มวงมิตรวิทยาคม 

127.  นายสันติภาพ สิทธิหาโคตร โพนทองวิทยายน 

128.  นายชวนะ   คํากลา พิชัยรัตนาคาร 

129.  นายณัฏฐวัฒน   คลายทุกข สตรีระนอง 

130.  นายนัฏพันธ ดิศเจริญ วัดมาบขา 

131.  นายสาคร เจริญกัลป วัดเนินเขาดิน 

132.  นายสุบรรณ วราชุน วัดในไร 

133.  นายบํารุง ชูประเสริฐ วัดปาประดู 

134.  นายประสงค สุวรรณโชต ิ อยูเมืองแกลงวิทยา 

135.  นายสกล ทะแกลวพันธุ บุญวาทยวิทยาลัย 

136.  นายมานัส นพคุณ เสริมงามวิทยาคม 

137.  นายประทีป สุวรรณาภัย ปาซาง 

138.  นายเดช ปาจรียานนท อนุบาลเลย 

139.  นายธวัช มูลเมือง เลยพิทยาคม 

140.  นายอุเทณร ขันติยู ทาลี่วิทยา 

141.  นายประทัด ผาลี ภูกระดึงวิทยาคม 

142.  นางวรากร มังบูแวน เชียงกลมวิทยา 

143.  นายครรชิต ไชยโพธิ ์ อนุบาลศรีประชานุกูล 

144.  นายพงษอนันต ธรรมศิริ ศรีสะเกษวิทยาลัย 

145.  นายวิเชียร บุญมาก หวยทับทันวิทยาคม 

146.  นายธนกฤต เกตุไชยเลิศ สมปอยพิทยาคม 

147.  นายพนมพันธ ไชยเพชร ธาตุนารายณวิทยา 

148.  นายเกษา โคตรชมภ ู มัธยมวานรนิวาส 

149.  นางนงครักษ เคนไชยวงศ รมเกลา 

150.  นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบ พังโคนวิทยาคม 

151.  วาท่ีรอยตรี อานนท กระบอกโท สกลทวาป (สกลราชวิทยานุกูล 2) 

152.  นายวิรัช ทองแกมแกว หาดใหญรัฐประชาสรรค 

153.  นายกิตติ์ภูมิ คงศรี รัตภูมิวิทยา 

154.  นางสาวพรทิพย ศรีจําเริญ สามบอวิทยา 

155.  นายสุพล บทจร ชุมชนวัดควนมีด 

156.  นายอุทัย ปลอดภัย บานหนาวัดโพธิ ์

157.  นายเดชา ปาณะศรี ควนโดนวิทยา 
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158.  นายสมนึก อุดมทรัพย ปทุมคงคา  สมุทรปราการ 

159.  นายยงศักดิ์ ศฤงคารนนท ราชประชาสมาสัย  ฝายมัธยม  รัชดาภิเษก   ในพระบรมราชูปถัมภ 

160.  นางวิไล ออกกิจวัตร ทายหาด 

161.  นางสาววรรณา ปุจฉาการ วัดหลักสี่พิพัฒนราษฎรอุปถัมภ 

162.  นายอุดม สมพรอม พันทายนรสิงหวิทยา 

163.  นางกรองแกว พูลเพ่ิมพันธ หลักสองสงเสริมวิทยา 

164.  นายอภิเชษฐ วันทา วัดธรรมจรยิาภิรมย 

165.  นายสมบตั ิ เขมนเขตรการ สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 

166.  นายธนาพล จีรเดชภัทธ เทพศิรินทร พุแค 

167.  นายวิชาญ การะเกตุ สิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ" 

168.  นางเมธาว ี ดอกชะเอม วัดบางเลน 

169.  นายณรงค ไทยทวี อนุบาลสุพรรณบรุี 

170.  นายราชันย ทิพเนตร กรรณสูตศึกษาลยั  จังหวัดสพุรรณบุรี 

171.  นายคมสัน ธรรมนู ดอนคาวิทยา 

172.  นางภักดิ์สิริญดา สิริรัศมีโชต ิ หรรษาสุจิตตวิทยา 2 

173.  ดร.พรรณมาส พรมพิลา เทศบาล 2 วัดปราสาททอง 

174.  นายจีรศักดิ์ เดชเกิด พรุพีพิทยาคม 

175.  นายสมชาย กิจคาม บานนาสาร 

176.  นายประยงค อินนุพัฒน สุราษฎรธาน ี2 

177.  นายสมคิด มหาเสนา บานน้ําทอน 

178.  นางเพชรา พิมพศรี หนองปลาปากจําปาทอง 

179.  นายอารมณ ศรีแสง ฝางพิทยาคม 

180.  นายวีรยุทธ ชานัย ทาบอ 

181.  นายสุริยา มะโยธี โพธิ์ตากพิทยาคม 

182.  นางปรัชญาภรณ หลากํ่า เทศบาล 4 ฉลองรัตน 

183.  นายรังสรรค ศึกรักษา ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 

184.  นายธารา พิลาแสง โนนสังวิทยาคาร 

185.  นายรณชัย นิ่มสกุล วิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” 

186.  นายสุวัฒน   สุระอุดร บานหมากแขง 

187.  นายพยัคฆพล   รอดชมภ ู อนุบาลอุดรธานี 

188.  วาท่ี  ร.ต.บรรจง   มูลตรีแกว  อุดรพิทยานุกูล 

189.  ดร.สาสนลิขิตชัย   พลไธสง   อุดรพิชัยรักษพิทยา 

190.  นายสุวิทูรย   ภักดีสมัย   กุดจับประชาสรรค 
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ลาํดับที ่ ชื่อ นามสกลุ โรงเรียน 

191.  นายจักรกฤษณ ไกรวาสังข   วังสามหมอวิทยาคาร 

192.  นายไสว     ตราศรี กุงเจริญพิทยาคม 

193.  นายไทยเจริญ   รัตนะ   เทศบาล  ๕  สีหรักษวิทยา 

194.  นายสงา มีอินถา อนุบาลอุตรดิตถ 

195.  นายอํานวย สีนาค ชุมชนไกรลาสวิทยาคม 

196.  นายบัญชร จันทรดา อุตรดิตถ 

197.  นายกฤตย ไชยวงศ องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 

198.  นายนัฐวัฒน สถิตยธนโภคิน บานวังเกษตร 

199.  นายเสวก พันธุอน สวางอารมณวิทยาคม 

200.  นายถวัลย วงษสาธุภาพ วังหินวิทยาคม 

201.  นายมนตอิศวร รัตนะวงศไชย หวยคตพิทยาคม 

202.  นางศิริรัตน นิ่มมา ทองหลางวิทยาคม 

203.  นายมนู พรหมอินทร เทศบาลวัดหลวงราชาวาส 

204.  นายครองศิลป แสนทวีสุข บานโคกชําแระ 

205.  นายสันติพงศ โนนจันทร มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 

206.  นายไพฑูรย ครองยุทธ นารีนุกูล 

207.  นายสุรพล ภูสิธานันท มวงสามสิบอัมพวันวิทยา 

208.  นายพิศาล จันทป วารินชําราบ 

  

 
 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  15  มีนาคม  พ.ศ. 2562 

 

 

 

                   ( นายปรีชา  จิตรสิงห ) 

                     นายกสมาคมกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานแหงประเทศไทย 

 

  

 


