
ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล โรงเรียน

1 นางอรพรรณ สินประสงค์ วัดศรีนวลธรรมวิมล

2 นายวีรยุทธ มีนะโยธิน พระยาประเสริฐสุนทราศรัย  (กระจ่าง สิงหเสนี)

3 นายพิชยนันท์ สารพานิช สามเสนวิทยาลัย

4 นายปราโมทย์ ราชพิบูลย์ บางปะกอกวิทยาคม

5 นายวิรัช อินทรัตน์ มัธยมวัดหนองจอก

6 นายประเสริฐ สกุลเอ่ียมไพบูลย์ วัดราชโอรส

7 นายทองปาน แวงโสธรณ์ ชิโนรสวิทยาลัย

8 นายจรัล แก้วเหล็ก สุวรรณพลับพลา

9 นางสาวสุวรรณา เอมประดิษฐ์ ราชดําริ

10 นายธงชัย วรไพจิตร นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

11 นายกฤษณ์ชนม์ เมธีนพอนันต์ สิริรัตนาธร

12 นางประจวบ ชำนิประศาสน์ ศึกษานารี

13 นายนพพร สุวรรณรุจิ สตรีวิทยา

14 นายเสนาะ ช้วนปรีชา อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

15 พลอากาศเอก สมชัย พละพงศ์ วัดนวลนรดิศ

16 พล.อ.ต.หม่อมหลวง  เฉกฉันท์ เกษมสันต์ วชิรธรรมสาธิต

17 นายประสงค์ บุญมา บ้านทุ่งซ่าน

18 นายฤทธ์ิรงค์ เปรมศรี หนองกองพิทยาคม

19 นายเอนก เทพสุภรณ์กุล วัดโสธรวรารามวรวิหาร

20 นายสมพร ปิ่นแก้ว แปลงยาวพิทยาคม

21 นายณรงค์ชัย คุณปล้ืม อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี

22 นายพล พูลเจริญ บ้านหัวโกรก

23 นายไพฑูรย์ ผ่องศรี พานทอง

24 นายสัมฤทธ์ิ พงษ์วิรัตน์ ชุมชนวัดหนองค้อ

25 นายนพพร อินมณี ห้วยกรดวิทยา

26 นายมงคล ศิลาสิทธ์ิ บ้านท่าหินโงม

27 นายอํานวย เหล่าชำนิ ท่ามะไฟหวานวิทยาคม

ประเภท ประธานกรรมการสถานศึกษาดีเด่น

จํานวน 150 คน

รายชื่อประธานกรรมการสถานศึกษาดีเด่น  กรรมการสถานศึกษาดีเด่น 

กรรมการและเลขานุการกรรมการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562  

ของสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย



28 นายประยูรณ์ จําปาลาด ภักดีชุมพลวิทยา

29 นายเทิดศักด์ิ บํารุงชัย ชัยภูมิภักดีชุมพล

30 นายเกรียงไกร ยิ่งยง มารีย์แก้งคร้อ

31 นายสุรเกียรติ จิตรโสภาส พระรักษ์ราษฎร์บำรุง

32 ดร.นันทวัฒน์ ช่วยชูหนู ท่าแซะรัชดาภิเษก

33 นายอ่ินคํา  ใจกันทะ เวียงป่าเป้าวิทยาคม

34 นางอนงค์ศรี สิทธิอาษา ดอนศิลาผางามวิทยาคม

35 นายอานนท์   สิงห์ตาแก้ว วัดเวฬุวัน

36 นายสุทัศน์    จันตาใหม่ วัดกู่คำ

37 นายมานิตย์ ศรีพิทักษ์ นวมินทราชูทิศ พายัพ

38 นายพล   พิชัย สันทรายวิทยาคม

39 นายชินโชติ ปานันท์ เวียงแหงวิทยาคม

40 นายพีรพนธ์ ลังเมือง สิเกาประชาผดุงวิทย์

41 นายปิยะสวัสด์ิ จุฬาวิทยานุกูล กันตังพิทยากร

42 นายสมหมาย ช่ืนกมล สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

43 พล.ท. อชิตพล วัดบัว พระตําหนักสวนกุหลาบมหามงคล

44 นายจำปี เหล่าปาสี วัดทุ่งสีหลง

45 นายไร ขำฟัก พระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

46 นายดำรงค์ บุญญาพงษ์พันธ์ บางเลนวิทยา

47 นางถนิมพร เปรมปราศัย อนุบาลแสงอรุณ

48 นายชวาล พัฒนกําชัย ขามสะแกแสง

49 นายประกอบ ปัจยะเก ห้วยแถลงพิทยาคม

50 นายศิวา กาฬแสน บุญวัฒนา

51 นายสวาท สุดหา หนองน้ําใสพิทยาคม

52 นายเสถียร สุคนธ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

53 นายสุรยน เทียมสําโรง เทพศาลาประชาสรรค์

54 นายประจวบ หมีทอง เขากะลาวิทยาคม

55 นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นครสวรรค์

56 นายชัยรัตน์ วงษ์ขมทอง บรรพตพิสัยพิทยาคม

57 นายประดิษฐ์ สนธิโพธ์ิ ทหารอากาศอนุสรณ์

58 นายอัศวิน พรหมคช ราชวินิต   นนทบุรี

59 นายอับดุลรอเซ๊ะ มะรือสะ บูกิตประชาอุปถัมภ์

60 นายศรายุทธ ลิมาภิรักษ์ ร่อนทองพิทยาคม



61 นายเฉลิมพล นิรันดร์ปกรณ์ บ้านกรวดวิทยาคาร

62 นายสันติ มุ่งดี ตลาดโพธ์ิพิทยาคม

63 นายสําราญ สุขเกษม นางรอง

64 นายเสถียร สิทธิวงศ์ ประโคนชัยพิทยาคม

65 นายกิจจา ชูประเสริฐ ปทุมธานี“นันทมุนีบํารุง”

66 นายโสพล จินดานารี เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

67 นายสมหมาย แดงโชติ กุยบุรีวิทยา

68 นายจุมพล ทองใหม่ เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

69 นายไพโรจน์  ต้ังรู้ภักดีธรรม อุดมศีลวิทยา

70 พลเรือโทสําเริง จันทร์โส บางบาล

71 นายพงษ์สวัสด์ิ สมคิด ขุนควรวิทยาคม

72 นายแพทย์อุทัย จินดาพล ทุ่งโพธ์ิวิทยา

73 นายสมพงศ์ มุทิตากุล ตะก่ัวป่า"เสนานุกูล"

74 นางเจษฎา  ใบบริบาลกุล วัดยาง (มีมานะวิทยา)

75 นายศิลป์ชัย  ตระกูลทิพย์ เนินมะปรางศึกษาวิทยา

76 นายสมเกตุ  จันทรศิริศรี บางกระทุ่มพิทยาคม

77 นายสัมฤทธ์ิ  ทองรัตน์ วัดโบสถ์ศึกษา

78 นายวรโชติ สุคนธ์ขจร ดงขุยวิทยาคม

79 นายประสิทธ์ิ ช่ืนสํานวล เพชรละครวิทยา

80 พระโกศัยเจติยารักษ์ เมืองแพร่

81 นายสรายุทธ มัลลัม สตรีภูเก็ต

82 นายบดินทร ศรีชัย พยัคฆภูมิวิทยาคาร

83 นายอุทัย รัตนา โกสุมวิทยาสรรค์

84 นายคําสี สืบเมืองซ้าย จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

85 นายเรืองฤทธ์ิ แปเมืองปัก เพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

86 นางสมชาย ทรัพย์เย็น หนองปลาหมอพิทยาคม

87 พระครูวิสุทธานันทคุณ ช่องพรานวิทยา

88 นายสวัสด์ิ จังพานิช เทศบาลวัดโชค(ธรรมเสนานีวรคุณ)

89 นายประสิทธ์ิ เตชะปลูก เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

90 นายธนกร ปกรณ์สกุล เถินวิทยา

91 นายนิวัฒน์ ปะระมา เวียงตาลพิทยาคม

92 นายวิเชียร โปร่งจิตต์ วชิรป่าซาง

93 นายสุวิทย์ พิมพ์มีลาย ร่มเกล้า



94 นายจํารอง บุลวรรณ� ชุมชนวัดควนมีด

95 นางสาวศศิกาญจน� รัตนศรี บ�านหน�าวัดโพธ์ิ

96 นายพีระพล สาครินทร� มหาวชิราวุธ จ.สงขลา

97 นายสถาพร ขุนเพชร รัตภูมิวิทยา

98 นายภราดร ธวัชชัยกร กอบกุลวิทยาคม

99 นางดวงรัตน� จันทกาญจน� ทวีรัตน�

100 นายสรรเกียรติ กุลเจริญ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ

101 นายรเชนทร์  ชัยวัฒน์ ถาวรานุกูล

102 นายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ สมุทรสาครบูรณะ

103 นายวิวัฒน์ ลีลาลลิตเลิศ อนุบาลวัดสระแก้ว

104 นายชาตรี สง่าพล อนุบาลวังสมบูรณ์

105 นายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์ สระแก้ว

106 นางลําไย สวาคมปันตี ร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว  รัชมังคลาภิเษก

107 นายกําไร วงษ์ศรี วังหลังวิทยาคม

108 นายรักศักด์ิ ชนะศึก วัฒนานคร

109 นายนารถ วาจาวุธ เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"

110 นายเสถียร โพธ์ิยี่ วัดสิงห์

111 นายสมุทร สุรีย์จามร ค่ายบางระจันวิทยาคม

112 นายสมพงษ์ สุนทรธรรม อนุบาลวัดสวนหงส์

113 นางเกลียว เสร็จกิจ วัดพังม่วง

114 นายชัยยุทธ์ิ พลเสน สรวงสุทธาวิทยา

115 นายประเสริฐ บุญประสพ เมืองสุราษฎร์ธานี

116 นายสมเกียรติ ดาโลดม ไชยาวิทยา

117 นายบัญญัติ สุขขัง สุราษฎร์ธานี 2

118 นางกรองมาศ รัตนา อนุบาลหนองคาย

119 นายสมบัติ เทพวรรณ์ น้ําสวยวิทยา

120 นายภุชงค์ ชานันโท พานพร้าว

121 นายวิทูรย์ มณีสาย เทศบาล 1 สว่างวิทยา

122 นางธนัสถา ศรีตะบุตร อนุบาลน้ําผ้ึง

123 พันเอกบุญโฮม วิเศษศรี  บ้านดงเค็ง (นำวัฒนาอุปถัมภ์)  

124 นายมณเฑียร  ศรีภูธร ห้วยเก้ิงพิทยาคาร

125 นางแฉล้ม    มีใย   บ้านดุงวิทยา  

126 นายดนัย     ประวิเศษ   หนองหานวิทยา   



127 นายทองพูล     กิติราช ศรีธาตุพิทยาคม

128 นายอุใด     ศรีทุมมา  อุดรคริสเตียนวิทยา

129 นายไพบูลย์ มาทํามา ชุมชนบ้านนากล่ำ

130 นายสุเทพ ไต่ต่อผล พิชัย

131 นายอดุลย์ แปงการิยา เจริญวิทยา

132 นายมนตรี อโณวรรณพันธ์ พุทธมงคลวิทยา

133 นายสมชาย กาญจนะ หนองฉางวิทยา

134 นายมงคล จุลทัศน์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จังหวัดอุบลราชธานี

135 นายกันยา ภูศิริ เก่าขามวิทยา

136 นายพลชิน  ปฐพี ศรีเมืองวิทยาคาร

137 นางศิวาภรณ์  เงินราง มัธยมตระการพืชผล

138 ร.ต.ต.สมควร เคนไชยวงศ์ อากาศอํานวยศึกษา

139 นายจันทร์เพ็ง สุริยงค์ เทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา

140 นายบรรจง มงคลยง ปากพลีวิทยาคาร

141 นายประเดิม วังอาษา วันครู2504

142 นายสังข์เวิน ทวดห้อย บ้านสีระมัน

143 นายพยัพ บุศภาศ วัดเขาสํารอง

144 นายทิวัตถ์ ผ่องแผ้ว ชํานาญสามัคคีวิทยา

145 นายเสนีย์ ศรีนิล เทศบาลบ้านเพ 1

146 นายวีระ ถนอมรูป ชุมชนวัดเสด็จ

147 นายสาลิด บีลี คําเพ่ิมพิทยา

148 นายชาญชัย ล้ิมสุวรรณ เชียงกลาง “ประชาพัฒนา”

149 นายสุชาติ เบี้ยบังเกิด กระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"

150 นายชวลิต ธูปตาก้อง เบญจมราชานุสรณ์







เพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี


