
 

 

 

ประกาศสมาคมกรรมการสถานศกึษาขัน้พื้นฐานแหงประเทศไทย 

เรื่อง ผลการพจิารณาคดัเลือก ประธานกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานดเีดน กรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานดเีดน  กรรมการและเลขานกุารสถานศึกษาขัน้พื้นฐานดเีดน ประจาํป 2562   

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

          ดวย สมาคมกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานแหงประเทศไทย ไดพิจารณาคัดเลือกประธานกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเดน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเดน  กรรมการและเลขานุการสถานศึกษา          

ขั้นพื้นฐานดเีดน ประจําป 2562  เพื่อรบัโลเชิดชูเกียรติและโรงเรยีนไดรับประกาศเกียรติคุณบัตร   เรียบรอยแลว  

จึงขอประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานดีเดน กรรมการสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานดีเดน  กรรมการและเลขานุการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานดีเดน ประจําป 2562  ดังนี้ 
 

ประเภท ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานดเีดน 

จาํนวน  137  คน 
 

ลาํดับที ่ ชื่อ นามสกลุ โรงเรียน 

1.  นางอรพรรณ สินประสงค วัดศรีนวลธรรมวิมล 

2.  นายวีรยุทธ มีนะโยธิน พระยาประเสริฐสุนทราศรัย  (กระจาง สิงหเสนี) 

3.  นายพิชยนันท สารพานิช สามเสนวิทยาลัย 

4.  นายปราโมทย ราชพิบูลย บางปะกอกวิทยาคม 

5.  นายวิรัช อินทรัตน มัธยมวัดหนองจอก 

6.  นายประเสรฐิ สกุลเอ่ียมไพบูลย วัดราชโอรส 

7.  นายทองปาน แวงโสธรณ ชิโนรสวิทยาลัย 

8.  นายจรัล แกวเหล็ก สุวรรณพลับพลา 

9.  นางสาวสุวรรณา เอมประดิษฐ ราชดําร ิ

10.  นายธงชัย วรไพจิตร นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

11.  นายกฤษณชนม เมธีนพอนันต สิริรัตนาธร 

12.  นางประจวบ ชํานิประศาสน ศึกษานารี 

13.  นายนพพร สุวรรณรุจิ สตรีวิทยา 

14.  นายเสนาะ ชวนปรีชา อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

15.  พลอากาศเอก สมชัย  พละพงศ วัดนวลนรดิศ 

16.  พล.อ.ต.หมอมหลวง  เฉกฉันท เกษมสันต วชิรธรรมสาธิต 

17.  นายประสงค บุญมา บานทุงซาน  

18.  นายฤทธิ์รงค เปรมศรี หนองกองพิทยาคม  
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ลาํดับที ่ ชื่อ นามสกลุ โรงเรียน 

19.  นายเอนก เทพสุภรณกุล วัดโสธรวรารามวรวิหาร 

20.  นายสมพร ปนแกว แปลงยาวพิทยาคม 

21.  นายณรงคชัย  คุณปลื้ม อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุร ี

22.  นายพล  พูลเจริญ บานหัวโกรก 

23.  นายไพฑูรย ผองศรี พานทอง 

24.  นายสัมฤทธิ์  พงษวิรัตน ชุมชนวัดหนองคอ 

25.  นายนพพร อินมณี หวยกรดวิทยา 

26.  นายมงคล ศิลาสิทธิ ์ บานทาหินโงม 

27.  นายอํานวย เหลาชําน ิ ทามะไฟหวานวิทยาคม 

28.  นายประยูรณ จําปาลาด ภักดีชุมพลวิทยา 

29.  นายเทิดศักดิ์ บํารุงชัย ชัยภูมิภักดีชุมพล 

30.  นายเกรียงไกร ยิ่งยง มารียแกงครอ 

31.  นายสุรเกียรต ิ จิตรโสภาส พระรักษราษฎรบํารุง 

32.  นายนันทวัฒน ชวยชูหน ู ทาแซะรัชดาภิเษก 

33.  นายอ่ินคํา   ใจกันทะ เวียงปาเปาวิทยาคม 

34.  นางอนงคศรี สิทธิอาษา ดอนศิลาผางามวิทยาคม 

35.  นายอานนท    สิงหตาแกว วัดเวฬุวัน 

36.  นายสุทัศน     จันตาใหม วัดกูคํา 

37.  นายมานิตย  ศรีพิทักษ นวมินทราชูทิศ พายัพ 

38.  นายพล    พิชัย สันทรายวิทยาคม 

39.  นายชินโชต ิ ปานันท เวียงแหงวิทยาคม 

40.  นายพีรพนธ ลังเมือง สิเกาประชาผดงุวิทย์ 
41.  นายปยะสวัสดิ ์ จุฬาวิทยานุกูล กนัตงัพิทยากร 
42.  นายสมหมาย ชื่นกมล สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

43.  พล.ท. อชิตพล วัดบัว พระตําหนักสวนกุหลาบมหามงคล 

44.  นายจําป เหลาปาส ี วัดทุงสีหลง 

45.  นายไร ขําฟก พระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพอเงินอนุสรณ 

46.  นายดํารงค บุญญาพงษพันธ บางเลนวิทยา 

47.  นางถนิมพร เปรมปราศัย อนุบาลแสงอรุณ 

48.  นายชวาล  พัฒนกําชัย ขามสะแกแสง 

49.  นายประกอบ  ปจยะเก หวยแถลงพิทยาคม 

50.  นายศิวา  กาฬแสน บุญวัฒนา 

51.  นายสวาท สุดหา หนองน้ําใสพิทยาคม 
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ลาํดับที ่ ชื่อ นามสกลุ โรงเรียน 

52.  นายเสถียร  สุคนธ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

53.  นายสุรยน เทียมสําโรง เทพศาลาประชาสรรค 

54.  นายประจวบ หมีทอง เขากะลาวิทยาคม 

55.  นายจิตตเกษมณ นิโรจนธนรัฐ นครสวรรค 

56.  นายชัยรัตน วงษขมทอง บรรพตพิสัยพิทยาคม 

57.  นายประดิษฐ สนธิโพธิ ์ ทหารอากาศอนุสรณ 

58.  นายอัศวิน พรหมคช ราชวินิต   นนทบุร ี

59.  นายอับดุลรอเซะ มะรือสะ บูกิตประชาอุปถัมภ 

60.  นายศรายทุธ ลิมาภิรักษ รอนทองพิทยาคม 

61.  นายเฉลิมพล นิรันดรปกรณ บานกรวดวิทยาคาร 

62.  นายสันต ิ มุงดี ตลาดโพธิ์พิทยาคม 

63.  นายสําราญ สุขเกษม นางรอง 

64.  นายเสถียร  สิทธิวงศ ประโคนชัยพิทยาคม 

65.  นายกิจจา  ชูประเสริฐ ปทุมธานี“นันทมุนีบํารุง” 

66.  นายโสพล  จินดานาร ี เทพศิรินทรคลองสิบสาม ปทุมธาน ี

67.  นายสมหมาย แดงโชต ิ กุยบุรีวิทยา 

68.  นายจุมพล ทองใหม เบญจมราชูทิศ จังหวัดปตตาน ี

69.  นายไพโรจน   ตั้งรูภักดีธรรม อุดมศีลวิทยา 

70.  พลเรือโทสําเริง  จันทรโส บางบาล 

71.  นายพงษสวัสดิ์ สมคิด ขุนควรวิทยาคม 

72.  นายแพทยอุทัย จินดาพล ทุงโพธิ์วิทยา 

73.  นายสมพงศ มุทิตากุล ตะก่ัวปา"เสนานกูุล" 

74.  นางเจษฎา   ใบบริบาลกุล วัดยาง (มีมานะวิทยา) 

75.  นายศิลปชัย   ตระกูลทิพย เนินมะปรางศึกษาวิทยา 

76.  นายสมเกตุ   จันทรศิริศรี บางกระทุมพิทยาคม 

77.  นายสัมฤทธิ์   ทองรัตน วัดโบสถศึกษา 

78.  นายวรโชติ สุคนธขจร ดงขุยวิทยาคม 

79.  นายประสทิธิ์ ชื่นสํานวล เพชรละครวิทยา 

80.  พระโกศัยเจติยารักษ  เมืองแพร 

81.  นายสรายุทธ มัลลัม สตรีภูเก็ต 

82.  นายบดินทร ศรีชัย พยัคฆภูมิวิทยาคาร 

83.  นายอุทัย รัตนา โกสุมวิทยาสรรค 

84.  นายคําส ี สืบเมืองซาย จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 
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ลาํดับที ่ ชื่อ นามสกลุ โรงเรียน 

85.  
นายเรืองฤทธิ์  แปเมืองปก 

เพียงหลวง ๑๕ (บานรังแตน) ในทูลกระหมอมหญิง

อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

86.  นางสมชาย ทรัพยเย็น หนองปลาหมอพิทยาคม 

87.  พระครูวิสุทธานันทคุณ ชองพรานวิทยา 

88.  นายสวัสดิ ์ จังพานิช เทศบาลวัดโชค(ธรรมเสนานีวรคุณ) 

89.  นายประสทิธิ์ เตชะปลูก เสด็จวนชยางคกูลวิทยา 

90.  นายธนกร ปกรณสกุล เถินวิทยา 

91.  นายนิวัฒน ปะระมา เวียงตาลพิทยาคม 

92.  นายวิเชียร โปรงจิตต วชิรปาซาง 

93.  นายสุวิทย พิมพมีลาย รมเกลา 

94.  นายจํารอง  บุลวรรณ ชุมชนวัดควนมีด 

95.  นางสาวศศิกาญจน  รัตนศรี บานหนาวัดโพธิ ์

96.  นายพีระพล  สาครินทร มหาวชิราวุธ จ.สงขลา 

97.  นายสถาพร  ขุนเพชร รัตภูมิวิทยา 

98.  นายภราดร  ธวัชชัยกร กอบกุลวิทยาคม 

99.  นางดวงรัตน  จันทกาญจน ทวีรัตน 

100.  นายสรรเกียรติ  กุลเจริญ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สมุทรปราการ 

101.  นายรเชนทร   ชัยวัฒน ถาวรานุกูล 

102.  นายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน สมุทรสาครบูรณะ 

103.  นายวิวัฒน ลีลาลลิตเลิศ อนุบาลวัดสระแกว 

104.  นายชาตร ี สงาพล อนุบาลวังสมบูรณ 

105.  นายสุรพงษ เทียมเพ็ชร สระแกว 

106.  นางลําไย สวาคมปนตี รมเกลาวัฒนานคร สระแกว  รัชมังคลาภิเษก 

107.  นายกําไร วงษศรี วังหลังวิทยาคม 

108.  นายรักศักดิ์ ชนะศึก วัฒนานคร 

109.  นายนารถ วาจาวุธ เสาไห "วิมลวิทยานุกูล" 

110.  นายเสถียร โพธิ์ยี ่ วัดสิงห 

111.  นายสมุทร สุรียจามร  คายบางระจันวิทยาคม 

112.  นายสมพงษ  สุนทรธรรม อนุบาลวัดสวนหงส 

113.  นางเกลียว  เสร็จกิจ วัดพังมวง 

114.  นายชัยยุทธ  พลเสน สรวงสุทธาวิทยา 

115.  นายประเสรฐิ  บุญประสพ เมืองสุราษฎรธานี 

116.  นายสมเกียรติ  ดาโลดม ไชยาวิทยา 
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201ลาํดบัที ่ ชื่อ นามสกลุ โรงเรียน 

117.  นายบัญญัติ  สุขขัง สุราษฎรธาน ี2 

118.  นางกรองมาศ  รัตนา อนุบาลหนองคาย 

119.  นายสมบัต ิ เทพวรรณ น้ําสวยวิทยา 

120.  นายภุชงค  ชานันโท พานพราว 

121.  นายวิทูรย  มณีสาย เทศบาล 1 สวางวิทยา 

122.  นางธนัสถา  ศรีตะบุตร อนุบาลน้ําผึ้ง 

123.  พันเอกบุญโฮม  วิเศษศรี   บานดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ)   

124.  นายมณเฑียร   ศรีภูธร หวยเก้ิงพิทยาคาร 

125.  นางแฉลม     มีใย    บานดุงวิทยา   

126.  นายดนัย      ประวิเศษ    หนองหานวิทยา    

127.  นายทองพูล      กิติราช ศรีธาตุพิทยาคม 

128.  นายอุใด      ศรีทุมมา   อุดรคริสเตียนวิทยา 

129.  นายไพบูลย มาทํามา ชุมชนบานนากล่ํา 

130.  นายสุเทพ ไตตอผล พิชัย 

131.  นายอดุลย แปงการยิา เจริญวิทยา 

132.  นายมนตรี อโณวรรณพันธ พุทธมงคลวิทยา 

133.  นายสมชาย กาญจนะ หนองฉางวิทยา 

134.  นายมงคล  จุลทัศน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จังหวัดอุบลราชธาน ี

135.  นายกันยา  ภูศิร ิ เกาขามวิทยา 

136.  นายพลชิน   ปฐพี ศรีเมืองวิทยาคาร  

137.  นางศิวาภรณ   เงินราง มัธยมตระการพืชผล 

 

 **************************************************************** 
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ประเภท กรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ดเีดน 

จาํนวน  138 คน 
 

ลาํดับที ่ ชื่อ นามสกลุ โรงเรียน 

1.  นางงามวงค วงษสาโรจน มนตจรัสสิงหอนุสรณ 

2.  รศ. ดร. กําโชค เผือกสุวรรณ สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุร ี

3.  นางสาวรัตติกาล แกวเกิดมี ฤทธิยะวรรณาลัย  

4.  นายกฤษฎา  ทัสนารมย ฤทธิยะวรรณาลยั 2 

5.  นายสมพงษ แกวเจริญไพศาล จันทรหุนบําเพ็ญ 

6.  นายไชโย เมืองกลั่น ดอนเมืองจาตุรจินดา 

7.  นางสาวรัสรินทร มีสัตยวรภัทร บางปะกอกวิทยาคม 

8.  นางดวงยุพา บุญลาภรัตน ราชดําร ิ

9.  นายวีระศักดิ์ ศรีสังข เทพศิรินทรมเกลา 

10.  นางวรรณา สังขทอง สตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ 

11.  นายจิรปวิณ อ่ิมโสภณ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

12.  นายสิทธิชัย เรืองจรุงพงศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

13.  นายธวัชชัย ฉัตรวิทยานนท ศรีพฤฒา 

14.  นางสาวกัลยา หงษทอง มัธยมวัดธาตุทอง 

15.  นายกฤช สินอุดม เทพศิรินทรมเกลา 

16.  นางกัลยา สื่อศิริธร เทพศิรินทรมเกลา 

17.  นายสุพจน เต็มแยม สุวรรณพลับพลาพิทยาคม 

18.  นางสาวอาภาภัทร หินซุย ลาดปลาเคาพิทยาคม 

19.  นายธวัช หม่ืนศรีชัย สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุร ี

20.  นายขวัญชัย พงษเสือ ไผทอุดมศึกษา 

21.  นางนวลจันทร ธานัง ปางศิลาทองศึกษา 

22.  นายภูมิศักดิ์ คันธะชุมภ ู หนองกองพิทยาคม 

23.  นายชัยรัตน โสธรนพบุตร แปลงยาวพิทยาคม 

24.  นายสมยศ อรามศรี หนองแหนวิทยา 

25.  วาท่ีรอยตรี ดร.จิติล  คุมครอง พานทองสภาชนูปถัมภ 

26.  นายกิตติ  อัมระนันทน บานสวน (จั่นอนุสรณ) 

27.  นายชูชาต ิ หุตะเจริญ ชลราษฎรอารุง 

28.  นายเดชา จันทรเล็ก ชุมชนวัดหนองคอ 

29.  นายอนันต เบ็งทอง หันคาราษฎรรังสฤษดิ์ 

30.  นางฤทัยเพชร กําลังเลิศ ยางนาดีราษฎรดํารง 
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31.  นายวีระศักดิ์ สุนทรวีราทักษ บานทาหินโงม 

32.  นางสาวพัชรินทร ศรีแกว เทพสถิตวิทยา 

33.  นายชัยพิพัฒน ไพศาลธรรม ชัยภูมิภักดีชุมพล 

34.  นางจินตนา นวลสาล ี เจียงทองพิทยาคม 

35.  นางกรมรี เวียงสงค เทศบาล ๑ (วิทยานารี) 

36.  นายยงยทุธ ทวิชศร ี พระรักษราษฎรบํารุง 

37.  นายสรรคพล แสงบานยาง ศรียาภัย 

38.  นางสุชีลา ไชยสงคราม ศรียาภัย 

39.  นางสาวอัญชิสา ยานะธรรม เวียงปาเปาวิทยาคม 

40.  นางสาวณิชญารัตน  พิรารัตน เวียงปาเปาวิทยาคม 

41.  นายวุฒิพงษ เพ็ชรนิล ดอนศิลาผางามวิทยาคม 

42.  นางพิมพกานต   เทพวงศ บานหัวริน 

43.  พระปลัดอาทิตย  อิทธิโชโต วัดกูคํา 

44.  นายชาญชัย    กีฬาแปง ยุพราชวิทยาลัย 

45.  นายธรรมนูญ   เทพารักษ นวมินทราชูทิศ พายัพ 

46.  นายอดิศร พักตรจันทร รัษฎา 

47.  นางพีรญา หนูทอง หาดสําราญวิทยาคม 

48.  นางสุกัญญา กูลนรา หนองบอนวิทยาคม 

49.  
พระเทพศาสนาภิบาล (แยม กิตฺตินฺธโร) 

กาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม  

(พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

50.  นายสุเทพ แสงเพลิง พระปฐมวิทยาลัย  

51.  รศ.ดร.สืบสกุล   อยูยืนยง สิรินธรราชวิทยาลัย 

52.  นางปณุณภา  จันทรแสง ทาชางราษฎรบารุง 

53.  นายอิทธิพล ตรีรัตนกุลพร ขามสะแกแสง 

54.  นายสมพร  สุหัตถาพร บุญวัฒนา 

55.  นายวิทยา  เถาวทิพย ปากชอง 

56.  นายทักษิณ บุญสขุ เบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช 

57.  ผศ.ดร.ทีปพิพัฒน สันตะวัน สตรีนครสวรรค 

58.  ดร.ชาตร ี วงศสายสิน ชองแคพิทยาคม 

59.  นางปนัชดา ศรีวุฒิวงศ ทหารอากาศอนุสรณ 

60.  นางสาวสุวรรณา โลสมบูรณ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุร ี

61.  นางกานตชนก มางัดสาเระ บูกิตประชาอุปถัมภ 

62.  นายวันด ี ดวงศร ี หวยหินพิทยาคม 
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63.  นางพาริณี ปริธรรมมา นางรอง 

64.  นายพงษศักดิ์ สรวลสันต ประโคนชัยพิทยาคม 

65.  นายประดับ  ปรีชานุกูล ปทุมธานี“นันทมุนีบํารุง” 

66.  นายสมชาย  ฟกทอง ปทุมธานี“นันทมุนีบํารุง” 

67.  นายเทียบ  สืบทอง หนองเสือวิทยาคม 

68.  นายสําเนียง  บุญนะ หนองเสือวิทยาคม 

69.  นายกําธร ศรีแสน บานดอน (นุยนิธยาคาร) 

70.  นายสันติรักษ  ไชยเอียด โพธิ์คีรีราชศึกษา 

71.  นางเอมอร   สมสืบ บางปะอิน “ราชานุเคราะห 1” 

72.  นายสุธน จุลโมกข อยุธยาวิทยาลัย 

73.  นางวลัยภรณ จินดาพล สตรีพังงา 

74.  นางอุไร เส็งหนองแบน ดงขุยวิทยาคม 

75.  นายวรจักร ม่ันคง เพชรละครวิทยา 

76.  นายสมพงษ มาลากรณ เพชรละครวิทยา 

77.  นางอัมราพร  มุงทอง เมืองแพร 

78.  นางอารีรัตน พิฑูรยกุลเศวต นาเชือกพิทยาสรรค 

79.  นายชัยสิทธิ ์ คํายา นาเชือกพิทยาสรรค 

80.  นายพชรวทิย จันทรศิริสิร สารคามพิทยาคม 

81.  นางเฉลยศรี ชุมชูใจ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 

82.  นายชาติชาย ศักดิ์คําดวง จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 

83.  
นางกุสุมา  สีสรอย 

เพียงหลวง ๑๕ (บานรังแตน) ในทูลกระหมอมหญิง

อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

84.  นายธนิต หนูฤทธิ ์ เถินวิทยา 

85.  นางศศิวิมล ม่ิงเชื้อ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร 

86.  นายวิโรจน สายพันธุ จักรคําคณาทร จ.ลําพูน 

87.  นางอัมพรรณ สุขจรนิ ภิรมยภักดีบานหวยสีดา 

88.  ผศ.ศักดินาภรณ นันที วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 

89.  นายบัญญัติ ทอนฮามแกว รมเกลา 

90.  นายสุพรรัตน  มานพศิลป บานตนปริง 

91.  นายชอบ  สิทธิประการ บานเทพา 

92.  นายเนีย่ม  ขุนเพชร มัธยมสิริวัณวร2ี สงขลา 

93.  นางสมพร  จุลวรรณโณ สงขลาวิทยาคม 

94.  พระครูวิบูลสีลวัฒน   เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สมุทรปราการ 
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95.  
นายวุฒิศักดิ์  แดงสกุล 

ราชประชาสมาสัย ฝายมัธยม  

รัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ 

96.  นายเฉลิมชัย บัตรมาก อนุบาลวัดสระแกว 

97.  นายอมตะ จันทรประเสริฐ อนุบาลวังสมบูรณ 

98.  นายปริญญา ตลาโสร สระแกว 

99.  นางอุไร เล็กรังส รมเกลาวัฒนานคร สระแกว รัชมังคลาภิเษก 

100.  นายณรงค ทองทรัพย วังหลังวิทยาคม 

101.  ดร.เสริมสิทธิ ์ สรอยสอดศรี ทาเกษมพิทยา 

102.  นายวีระเดช กุลวัฒน วัฒนานคร 

103.  นายสมชาย  ชัชวาลยางกูล เสาไห "วิมลวิทยานุกูล" 

104.  นายอนุรกัษ เกสแกว วัดสิงห 

105.  นายวรวุฒ ิ กองแกว คายบางระจันวิทยาคม 

106.  นายนิเวช กิจภพเลิศศิลป สุโขทัยวิทยาคม 

107.  นางนาถศจี  สงคอินทร อนุบาลสุพรรณบรุี 

108.  นายเรืองศักดิ์ สุขาทิพยพันธุ กรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุร ี

109.  นางเนตรนภา  แกวเมฆ ตลิ่งชันวิทยา 

110.  นางเกษราภรณ  ทองไสย พรุพีพิทยาคม 

111.  นายพีระพล  นันทวงษ สุราษฎรธาน ี2 

112.  นายเสียงทอง  หลิ่มศิริ สุราษฎรธาน ี

113.  นางกนกวรรณ   นามบุดดี อนุบาลหนองคาย 

114.  ดาบตํารวจศิริศักดิ์ โพธิ์สวาง น้ําสวยวิทยา 

115.  นายวัชรินทร  แสนวงษ พระพุทธบาทวิทยาคม 

116.  นายสนอง  พรมมาโอน เทศบาล 1 สวางวิทยา 

117.  นางสาวรัตนพร  อุปพงศ เซนตปอลหนองคาย 

118.  นายธีระชัย    นนพิภักดิ์ อุดรพิทยานุกูล 

119.  นายชาตร ี     สารีจันทร   อุดรธรรมานุสรณ      

120.  นางเจียมจิต  โคตรชมภ ู เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธาน ี   

121.  นายไมตรี       คําพิมาน   ประจักษศิลปาคาร    

122.  นางหนูพิศ      ทองทิพย  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธาน ี   

123.  นายบุญชวย     แกวไชย เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธาน ี   

124.  นายอัครพล      บริกุล    กุงเจริญพิทยาคม    

125.  นายแสวง     สุวรรณแสง ศศิกานตวิทยา 

126.  นายรักสันติ ์      ยางธิสาร  กุงเจริญพิทยาคม    
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127.  นายวัฒนชัย    ทิพยเลิศ เทศบาล 2 มุขมนตรี   

128.  นายสุดิน ลายยูง ชุมชนบานนากล่ํา 

129.  นายบัญฑิต อุปธารปรีชา พิชัย 

130.  นางภาวนา มีรอด องคการบรหิารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 

131.  นายชูชาต ิ สะอาด หนองฉางวิทยา 

132.  นายโรจนัสถ สุจริต สวางอารมณวิทยาคม 

133.  นายอภิวัฒนชัย จีระดิษฐ ทัพทันอนุสรณ 

134.  นางวรรณา วรพงศไชย สวางอารมณวิทยาคม 

135.  นางศิริเพ็ญ เลี้ยงบุตร หนองจอกประชานุสรณ 

136.  ดร. สุรัตน   มุทุวงศ เบ็ญจะมะมหาราช 

137.  นางวัฒนา  ออนประทุม บุณฑริกวิทยาคาร 

138.  นางชญาณี   แกวมณี บุณฑริกวิทยาคาร 

 

  ***************************************************************** 
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ประเภท กรรมการและเลขานกุารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ดเีดน 

จาํนวน  208  คน 
 

ลาํดับที ่ ชื่อ นามสกลุ โรงเรียน 

1.  นายสมศักดิ์ ณ ถลาง อํามาตยพานิชนุกูล 

2.  นางพีรานุช ไชยพิเดช อนุบาลพิบูลเวศม 

3.  ดร.อัฏฐผล ถิรพรพงษศิริ ลาดปลาเคาพิทยาคม 

4.  นายประสงค สุบรรณพงษ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

5.  นางสาวจุฑาธิณี สิงหรัญ สตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ 

6.  นายวิเชียร ชุติมาสกุล บางปะกอกวิทยาคม 

7.  นายปราโมทย ทวีตั๊งตระกูล ไตรมิตรวิทยาลัย 

8.  นายธนะกุล ชอนแกว นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

9.  นางอมรรัตน โพธิตาปะนะ ชิโนรสวิทยาลัย 

10.  นายเผด็จ อุทุมสกุลรัตน ดอนเมืองทหารอากาศบํารุง 

11.  นายสายัณห ตายหล ี ราชดําร ิ

12.  นายนโรดม นรนิทรรมย สีกัน (วัฒนานนัทอุปถัมภ) 

13.  นายรังสรรค นกสกุล เทพลีลา 

14.  นางลัดดา จักษา วัดนอยนพคุณ 

15.  นางสุภาณี ธรรมาธิคม สตรีวัดอัปสรสวรรค 

16.  นายสมพร สังวาระ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 

17.  นางสาวจินตนา ศรีสารคาม วชิรธรรมสาธิต 

18.  นายสหชัย สาสวน สามเสนวิทยาลัย 

19.  นายพีรศุษม ปตธวัชชัย บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 4 

20.  นายคารมย แสนแกว บานทุงซาน 

21.  วาท่ีรอยตรี โสภณ พิลามาศ บานนาบอคํา 

22.  นายสุรพงษ แสงแกว หนองกองพิทยาคม 

23.  นายธนายทุธ คลังวงษ ปางศิลาทองศึกษา 

24.  นายวิรัช วันบรรเจิด คณฑีพิทยาคม 

25.  นางรุจิรดา วรรณศิริ วัดโสธรวรารามวรวิหาร 

26.  นายสุทธิพล ไตรรัตนสิงหกุล บางปะกง "บวรวิทยายน" 

27.  ดร.วันเพ็ญ  บุรีสูงเนิน อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุร ี

28.  ดร.รัศมี  ฉิมขันธ บานหัวโกรก 

29.  นายณรงค  กิตติวงศตระกูล ศรีราชา 

30.  นางสาวพรพิศ  อภิชิตพงศชัย พานทอง 
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31.  นายอาวุธ  โอชาพงศ บึงศรีราชาพิทยาคม 

32.  นางขวัญใจ  เกตุอุดม ชุมชนวัดหนองคอ 

33.  นายอนุสรณ สีมะสิทธิกุล อุลิตไพบูลยชนูปถัมภ 

34.  นายบุญเถา บุราณ สุนทรวัฒนา 

35.  ส.ต.ท. จรัญ ชูชื่น โปงเกตราษฎรนุเคราะห 

36.  นางอุไร กางกรณ ยางนาดีราษฎรดํารง 

37.  นายสุชาต ิ รักษาชนม กุดตุมวิทยา 

38.  นายธีรสิทธิ สวัสดิ ์ นาหนองทุมวิทยา 

39.  นายนพดล กาญจนางกูร บานแทนวิทยา 

40.  นายศราวุธ สิงหาราโท ชัยภูมิภักดีชุมพล 

41.  นายเกียรติ ปะหุสี เนินสงาวิทยา 

42.  นางสาวพิมภา คีรีเมฆ พระรักษราษฎรบํารุง 

43.  นายเอกวุฒิ ไกรมาก ทาแซะรัชดาภิเษก 

44.  วาท่ีรอยตรี ชัยนิตย  พรรณาวร ทาขามวิทยา 

45.  นายพิเชษฐ ทับทอง ครนพิทยาคม 

46.  วาท่ีร.ต.จารึก  สมประสงค บานปากอ 

47.  นายจักรกฤช  สิทธิโสต ิ ดอนศิลาผางามวิทยาคม 

48.  นายประสงค   พยุงกรพินธุ บานตุงลอย 

49.  นายจรัล   ถาวร วัดเวฬุวัน 

50.  นายดนัย  ถนอมจิตร หัวริน 

51.  นายฐิตติณัฐ    ศักดิ์ธนานนท ยุพราชวิทยาลัย 

52.  นายประวัติ  ผันผาย ฝางชนูปถัมภ 

53.  นายมงคล   กาเหวา กาวิละวิทยาลัย 

54.  นางสาวสุปราณี  ปญญานะ สันทรายวิทยาคม 

55.  นายโชต ิ จิตขาว กันตังรัษฎาศึกษา 

56.  นายสมชาย อินทรโชติ สิเกาประชาผดุงวิทย 

57.  นายถนอม ทินกระโทก สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

58.  นางจําเริญ สีมารัตน พระตําหนักสวนกุหลาบมหามงคล 

59.  นายณัฐพล สุขสมบูรณ วัดทุงสีหลง 

60.  นางวิราวรรณ ทวีพรไพบูลย วัดไทยาวาส (นิลดําพิทยานุสรณ) 

61.  นางสุปราณี อยูฤกษ มัธยมฐานบินกําแพงแสน 

62.  นายอรรฐพนธ ศรีโพธิ์ กําแพงแสนวิทยา 

63.  นางวรรณี ภิรมยคํา บางเลนวิทยา 
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64.  นายพยุง ศรันยูญาติวงศ ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ 

65.  นายมนตชัย ม่ันวศิน สุคนธีรวิทย 

66.  นางธนิดา  โรงชัยภูมิ บานเกาคอ 

67.  นายโกเมศ  หอยมุกข โชคชัยสามัคคี 

68.  นายโกศล  พงษพานิช สุรนารีวิทยา 

69.  นายวิลาศ  ดวงเงิน บุญวัฒนา 

70.  นายประยงค  ประทุมวัน ปากชอง 

71.  นายสุชาต ิ จิตติการุณย โรงเรียนเมืองคง 

72.  นายสุภาพ  เต็มรัตน โรงเรียนปากพนัง 

73.  นายณัฐวุฒ ิ ภารพบ อํามาตยพิทยานุสรณ 

74.  ดร.ชรินรตัน แผงดี บรรพตพิสัยพิทยาคม 

75.  นายวิฑูรย งามนิธิจารุเมธ ี ตากฟาวิชาประสิทธิ ์

76.  นางสาวจงกล เดชปน ตาคลีประชาสรรค 

77.  ดร.ณัฐชานนท ยอดทอง ทหารอากาศอนุสรณ 

78.  นายสังวร ยมรัตน เทพศาลาประชาสรรค 

79.  นายบรรพต สมสวย แมวงกพิทยาคม 

80.  นายเฉลิมพล พันธบัว วัดใหมผดุงเขต 

81.  นางแนงนอย เพ็งพันธ โพธินิมิตวิทยาคม 

82.  นางนินูรไอนี หะยีนิเลาะ บูกิตประชาอุปถัมภ 

83.  นายภูวนาถ ยุพานวิทย รมยบุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

84.  นายธีระพัฒน แกวพลงาม หนองตาดพิทยาคม 

85.  นายปญญา กุลแกว ตลาดโพธิ์พิทยาคม 

86.  
นางอัญชลี  เกตุบํารุง 

ทีปงกรวิทยาพัฒน (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร ) 

ในพระราชูปถัมภ 

87.  นายพิทักษ  ตุมมี เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 

88.  นายบุญชยั อังสวัสดิ ์ ประจวบวิทยาลัย 

89.  นายสุชีพ    บุญวงษ อยุธยาวิทยาลัย 

90.  นายสุทัศน   มีปราชญสม ลาดบัวหลวงไพโรจนวิทยา 

91.  นายภาณุวัฒน   เขียวนาค อุทัย 

92.  นายคมนสิทธิ์ กันทาสุวรรณ ขุนควรวิทยาคม 

93.  นายรัชพล ทองเก้ือ ทุงมะพราววิทยา 

94.  ดร.อุทัย   ไทยกรรณ วัดยาง (มีมานะวิทยา) 

95.  นายสุรกิต   ศรีคํา บานนอยซุมข้ีเหล็ก 
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96.  ดร.วิรัช   พานซาย พิณพลราษฎร ตั้งตรงจิตร 12 

97.  นายทูลใจ   ศรีพรหม วัดโบสถ 

98.  นายธราพงศ  สุเทียนทอง บานพราว 

99.  วาท่ี ร.ต.สมศักดิ ์ ลาไม วัดบานมุง 

100.  นายวงศกร   บุญคง สะพานท่ี 3 

101.  นางสุณี  ไวกสิกรณ วัดจอมทอง 

102.  นายเฉลียว   คําดี จานกรอง 

103.  ดร.อุไร   ปญญาสิทธิ ์ บางกระทุมพิทยาคม 

104.  ดร.วันชัย   อยูตรง เนินมะปรางศึกษาวิทยา 

105.  นางหัทยา   นุกอง ชาติตระการวิทยา 

106.  นายเสกสันต  ทองมวง วังพิกุลวิทยศึกษา 

107.  ดร.ปยะชัย   ภูจันทรดิฐกุล วังมะดานพิทยาคม 

108.  ดร.อัฉราภรณ   เสวันนา เนินกุมวิทยา 

109.  นายสุวรรณชัย พรหมศร เพชรละครวิทยา 

110.  นายจุลินทร น้ําคาง แคมปสนวิทยาคม 

111.  นายพงษศักดิ์ กางถ่ิน เนินพิทยาคม 

112.  นายศักดิ์ศิลป ตาขันทะ วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎรนุกูล) 

113.  นายสุริยน สายสนองยศ มวงไขพิทยาคม 

114.  นายวิลาศ ปริญญานิยม อนุบาลภูเก็ต 

115.  นายปญญา หัตถิ สตรีภูเก็ต 

116.  
นางวิสา จรัสชวนะเพท 

เทศบาลปลูกปญญาในพระอุปถัมภ สมเด็จพระเจาภคินีเธอ 

เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวด ี

117.  นายศักดา สวัสดิ์สละ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 

118.  นายประสทิธิ์ ชาญศิร ิ นาดูประชาสรรพ 

119.  นายพีรนนท เหลาสมบัต ิ โกสุมวิทยาสรรค 

120.  นายมณูญ เพชรมีแกว วาปปทุม 

121.  นายเทพฤทธิ์ สิริจันทพันธุ ชุมชนบางทรายนอย 

122.  นายราชัน อาจวิชัย ดงมอนวิทยาคม 

123.  ดร.มณีรัตน ปรินายวนิชย  สอนแกววองไววิทยา 

124.  นายประสพ ชนามุยา สตรียะลา 

125.  นายเพ่ิม นากอนทอง จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 

126.  นางสาวสุรีรัตน  พัฒนเธียร ปากจั่นวิทยา 
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127.  
นางบุศรินทร  นาคอุบล 

เพียงหลวง ๑๕ (บานรังแตน) ในทูลกระหมอมหญิง  

อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

128.  นายณัฏฐวัฒน  คลายทุกข สตรีระนอง 

129.  จาสิบโท พิสรรค เอกดํารงกิจ บานนาคอก มิตรภาพ ท่ี 104 

130.  นายจิราวุฒ ิ แซตั้ง วัดโคกทอง(ปริปุณอินทรประชาวิทยา) 

131.  นางขวัญใจ โพธิ์ทองนาค หนองปลาหมอพิทยาคม 

132.  นางสาวสายฝน ภานุมาศ บานคาวิทยา 

133.  นายอัศวิน คงเพ็ชรศักดิ์ เทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห) 

134.  นายสุทิน คงสนุน แจหมวิทยา 

135.  นายบุญทว ี วิทยาคุณ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร 

136.  นายวิโรจ หลักม่ัน เถินวิทยา 

137.  นายประดิษฐ  วังพฤกษ โรงเรียนน าดิบวิทยาคม 

138.  นายจักรพงศ แถลงกัณฑ สันติวิทยาสรรพ 

139.  นายสมศักดิ์   นันทวิสิทธิ์   สตรีสิริเกศ 

140.  นายเอกชัย บุตรแสนคม อากาศอํานวยศึกษา 

141.  นางนงครักษ เคนไชยวงศ รมเกลา 

142.  นายเสถียร  จิตภักดี วัดโพธาราม 

143.  นายอุดม  ชูลีวรรณ วรนารีเฉลิม จ.สงขลา 

144.  นายศักดินันท  เหมมัน ควนเนียงวิทยา 

145.  นายพิพัตน  เสนาพิทักษกุล สมานคุณวิทยาทาน 

146.  นายอํานาจ ฤทธิ์ภักดี ทาศิลาบํารุงราษฎร 

147.  นายวิสูตร  ยอดสุข วัดบางหญาแพรก 

148.  นายไพรตัน  กอนทองคํา สมุทรปราการ 

149.  น.ส.ชลารักษ  สายอุทัศน สาขลาสุทธีราอุปถัมภ 

150.  นางสาวสุจิตราภรณ ดวงจนัทร ทายหาด 

151.  นายวิเชษฐ เสือภูมี สหกรณนิคมเกลือ 

152.  วาท่ี พ.ต. กิตติธัช แสนภูวา สมุทรสาครวุฒิชัย 

153.  นายประสาร พรหมณา อนุบาลวัดสระแกว 

154.  นายสุเทพ ไผลอม อนุบาลวังสมบูรณ 

155.  นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา สระแกว 

156.  นางอุบลรัตน ศรีษะเกตุ วังหลังวิทยาคม 

157.  นายจิรศักดิ์ ศรีทองคํา วัฒนานคร 

158.  นายเชิดพงษ ชูพันธ ประเทียบวิทยาทาน 
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159.  นายอนุพงษ  คลองการ วัดสิงห 

160.  นางนัฐวรรณ  ศรีทอง คายบางระจันวิทยาคม 

161.  นายสุรสิทธิ ์ เกษประสิทธิ์ หนองปลาหมอวิทยาคม 

162.  นายอนุชา  เงินแพทย อนุบาลดานชาง 

163.  นางสาวกัณหา  คําหอมกุล วัดนันทวัน 

164.  นางสาวพิกุล  เฉิดฉวีวรรณ อูทอง 

165.  นางสุคนธ  ตีรวัฒนประภา บางปลามา “สูงสุมารผดุงวิทย” 

166.  นายวิโรจน ไชยภักดี ธรรมโชติศึกษาลัย 

167.  นางสุชาดา  ศีลาเจริญ กรรณสูตศึกษาลยั จังหวัดสุพรรณบุร ี

168.  นายพรชัย  จันทรรงค สุราษฎรพิทยา 2 

169.  นางสมร  เผือกเดช สุราษฎรพิทยา 

170.  นายอนุพงศ  รัตนถิรกุล บางเดือนสถิตยพิทยาคม 

171.  นายเอลวิส  โคตรชมภ ู อนุบาลหนองคาย 

172.  นายปยะพงษ   คนยง บานหนองเดิ่น 

173.  นายสัญญา  ลิธรรมมา บานไร 

174.  นายเฉลียว   สรสิทธิ์ หนองคายวิทยาคาร 

175.  นายชนาวุธ  ประทุมชาติ น้ําสวยวิทยา 

176.  นายวิษณุ   อ้ึงตระกูล สังคมวิทยา 

177.  นายคมสัน   ชัยจักร พานพราว 

178.  นายสุดท่ีรักพูลทรัพย  วะจีประศรี พระพุทธบาทวิทยาคม 

179.  นายมหันต  เวทไธสง วังมวงพิทยาคม 

180.  นายสิทธิพงศ  วงศนุกูล เทศบาล 1 สวางวิทยา 

181.  นางจริยาภรณ  ฟกกูโรวา อนุบาลน้ําผึ้ง 

182.  นายสมพงษ       พลบูรณ บานหมากแขง    

183.  นายปญญา     ชูพรหมวงศ อุดรธรรมานุสรณ   

184.  นายอดุลย         สุปญญา นิคมสงเคราะหวิทยา    

185.  นายชะโลม    บุตรแสน   จําปาโมงวิทยาคาร   

186.  นายสันทัศน   หอมสมบัติ หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห 

187.  นายสิทธิพร      ปะพะวะ   พังงูพิทยาคม    

188.  นายเหรียญ      ทองดี อุดรคริสเตียนวิทยา 

189.  นายสมาน        ธนะแกว   น้ําซึมพิทยาคม    

190.  นายวีระศักดิ์     สุธรรมฤทธิ์   ชัยนาคําวทิยา     

191.  นายนิพนธ          ชุมพร นาทรายวิทยาคม    
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192.  นายบุญเจริญ    สุขสกุล แชแลพิทยานุสรณ 

193.  นายภูษิต ชางคํา ชุมชนบานนากล่ํา 

194.  นายจลัญ อินตายวง พิชัย 

195.  นางสาวบุญเพ่ิม สอนภักดี เทศบาลวัดคลองโพธิ์ 

196.  นายรัตนชัย ศรีโกมล พุทธมงคลวิทยา 

197.  นายอดิศักดิ์ อินทรชื่น ทัพทันอนุสรณ 

198.  นางวรรณทนี คุปหิรัณย เทศบาลวัดธรรมโศภิต 

199.  นายชาญชัย เปลี่ยนพัด เทศบาลวัดอมฤตวารี 

200.  นางพัชรินทร วงศสงา ชุมชนเทศบาลวีดมณีสถิตกปฏฐาราม 

201.  นายนพรัตน   ทองแสง เบ็ญจะมะมหาราช 

202.  นายมนัส   โฉมฉลวย บุณฑริกวิทยาคาร 

203.  นายกิติศักดิ์  กุมภรัตน มัธยมตระการพืชผล 

204.  นายดุริยะ   จันทรประจํา นารีนุกูล 

205.  นายไพฑูรย   แจมพันธ ไผใหญศึกษา 

206.  นายชาคริต   พิมพหลอ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  จังหวัดอุบลราชธาน ี

207.  วาท่ีรอยตรีเรืองยศ   ธนาธิบด ี ศรีเมืองวิทยาคาร 

208.  นายสมบัต ิ  เจือบุญ ศรีน้ําคําศึกษา 

  

 
 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  24 มิถุนายน  พ.ศ. 2563 

 

 

 

                   ( นายปรีชา  จิตรสิงห ) 

                     นายกสมาคมกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานแหงประเทศไทย 

 

  

 


