1

ประกาศสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย
เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือก ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น กรรมการและเลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น
ประจาปี 2563
**********************************
ด้วยสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ได้พิจารณาคัดเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานดีเด่น กรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐานดีเด่น กรรมการและเลขานุก ารกรรมการสถานศึกษาขั้ นพื้นฐานดีเด่ น
ประจาปี 2563 เพื่อเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติต่อไป ซึ่งผลการพิจารณาคัดเลือกมีรายชื่อ ดังนี้
ประเภท ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น
1. นายประนอม
2. นางวันกมล
3. นายอุดม
4. นางสาวอรพันธ์
5. นายอดิเรก
6. นายชาญยุทธ
7. นางนงลักษณ์
8. นายประเสริฐ
9. นายวีระชัย
10. นายพิพัฒน์
11. นายไพบูลย์
12. นายโกวิท
13. นายไพโรจน์
14. นางสาวปภาวรินทร์
15. พันเอก ดร.สุจิรชัย
16. นายองอาจ
17. นายอิทธิภณ
18. นายสอาด
19. นายประพันธ์
20. นายธงชัย
21. นายดารงศักดิ์

บุตรแขก
ศิระยานนท์
ตรงมณีธรรม
ตั้งบรรยงค์
รัตนธัญญา
ฉัตรพิริยะพันธ์
จันทร์แสนโรจน์
ถาวรชัยสิทธิ์
คล้ายทอง
ลาภปรารถนา
สุขชุม
ภูแข
พนมวาสน์
ใจว่อง
มหาธรรม
ฉัตรชัยพลรัตน์
เติมแต้ม
เดิมสมบูรณ์
ทัศละมัย
พรมพิทักษ์
เฉลิมสุข

โรงเรียนหนองทะเลวิทยา
โรงเรียนวัดอมรินทราราม
โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก)
โรงเรียนวัดสังเวช
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
โรงเรียนปัญญาวรคุณ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
โรงเรียนนนทรีวิทยา
โรงเรียนบ้านบึงพิไกร
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
โรงเรียนขามแก่นนคร
โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม
โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก
โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม "อาทรสังขะวัฒนะ ๔ อุปถัมภ์"
โรงเรียนวิทยาราษฎร์รงั สรรค์
โรงเรียนสนามชัยเขต
โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม
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22. นายจักรวาล
ตั้งประกอบ
23. นายณรงค์ศักดิ์
สุขปิติ
24. นายไพโรจน์
ประวัติเลิศอุดม
25. นางนราทิพย์
วรสุพัฒน์
26. นายปราโมทย์
ล่าสัน
27. นายสามารถ
อยู่ภักดี
28. นายอุดม
ไตรเสนีย์
29. นายไพโรจน์
ตั้งไพโรจน์วงศ์
30. รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ โชควรกุล
31. นายอมร
ดอนตระกูล
32. นายบุญชวน
ท้าวพรหม
33. ร.ต.ต.เจริญ
นมจันทร์
34. พ.ต.ท.วิชัย
นิลดา
35. นายบรรเจิด
ภิรมย์
36. นายดุลยเดชน์
ตลาภา
37. นายศรชัย
ธรรมธีระ
38. นายปิยะชาติ
จันลา
39. นายอารัณ
จารีบูรณภาพ
40. นายสมรัก
มีใจดี
41. นายสุริยา
ชิณณะพงศ์
42. นายสิทธิ์
สิริพิเดช
43. ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย
44. นายวิสูตร
เจริญสันธิ์
45. นายสงวน
เพชรสง
46. นางอวยพรทิพย์ ศรีเจริญ
47. นายกลิ่น
นาคนวล
48. ดร.พะโยม
ชิณวงศ์
49. นายประยูร
เงินพรหม
50. นายวิฑูรย์
หัสภาคย์
51. นายประคอง
ดิษสละ
52. นายอนุรักษ์
พงษ์สาลี
53. นายนิยม
ประสงค์ชัยกุล
54. นางอภินันท์
วันแอเลาะ
55. นายมานะ
ช้างจันทร์
56. นางพรรษชล
บุญคง
57. นายอดิศา
จันทร์มณี

โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
โรงเรียนพานทอง
โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา
โรงเรียนหันคาราษฎร์รงั สฤษดิ์
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
โรงเรียนครนพิทยาคม
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
โรงเรียนองครักษ์
โรงเรียนนวมราชานุสรณ์
โรงเรียนวัดเกาะวังไทร (กิตติวัฒนาคาร)
โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์)
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
โรงเรียนบางหลวงวิทยา
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)
โรงเรียนจักราชวิทยา
โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย
โรงเรียนวัดบางไทร
โรงเรียนชะอวด
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครศรีธรรมราช
โรงเรียนวัดท่าแรต
โรงเรียนพยุหะพิทยาคม
โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ (สโมสรสากลอุทิศ)
โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลารี
โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย
โรงเรียนศรีบุณยานนท์
โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม
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58. นายสุริยา
59. นายสรายุทธ
60. นายสมศักดิ์
61. นายเกรียงศักดิ์
62. นายโชว์นันต์
63. นายสุชาติ
64. พ.อ.อ.นรชัย
65. นายประสิทธิ์
66. นายอภิชาติ
67. นายภัทรศักดิ์
68. นายจตุรงค์
69. นายสมศักดิ์
70. นายบวรนันท์
71. นายสุรศักดิ์
72. นางสิรินาฏ
73. เภสัชกรเด่น
74. นายจาเริญ
75. นายประยุทธ
76. นายพินิจ
77. นายพิทยา
78. นายบัวลอง
79. นายไชยนต์
80. นายวิชัย
81. นายจรัญ
82. นายเกรียงศักดิ์
83. นางชวนชม
84. นายพิพัฒพงษ์
85. นางประภัสสร
86. นายรัตนชาติ
87. นายบุญช่วย
88. นายเดือน
89. นายพลกฤษณ์
90. นายฉลวย
91. ว่าที่ร้อยตรีชัยเดช
92. นายปัญญา
93. นายเกษม

ศลาประโคน
เสลารักษ์
สุนทรสุข
แผ้วพลสง
มารุตวงษ์
สนิทสม
กฤษณเกษกุล
ดีทรง
จีระวุฒิ
สุวรรณมณี
สุขแก้ว
ทับธนะ
ประชุม
เลิศรุจิกุล
ฉัตรแก้ว
ปัญญานันท์
แซ่ตัน
ครุฑธาพันธ์
เจริญสุข
โยวะผุย
แพงวงษ์
รุจจารี
ล้าสุทธิ
ความเพียร
เศรษฐเมธีกุล
ใจชอุ่ม
อนุสสรราชกิจ
ไชยชนะใหญ่
ดาวัลย์
คุลี
เวชจรัส
ศิริบูรณ์
ศิริกุล
บุญรักษา
ศรีทองสุข
ทองปัญจา

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
โรงเรียนนางรองพิทยาคม
โรงเรียนภัทรบพิตร
โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์
โรงเรียนคณะราษฎร์บารุงปทุมธานี
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
โรงเรียนเกาะยาววิทยา
โรงเรียนพัทลุง
โรงเรียนตะโหมด
โรงเรียนบ้านพันเสา
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
โรงเรียนเกาะสิเหร่
โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
โรงเรียนมุกดาหาร
โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์
โรงเรียนแคทรายวิทยา
โรงเรียนวัดมาบข่า
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
โรงเรียนชาฆ้อพิทยาคม
โรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านฉาง ๑
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์
โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว
โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา
โรงเรียนท่าสงครามวิทยา
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา
โรงเรียนบ้านคูหา
โรงเรียนวัดหูแร่
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94. ว่าที่ร้อยตรีดร.ทรงเกียรติ พืชมงคล
95. นายชัยณรงค์
เซ่งบุญเล่ง
96. นายภิญโญ
เปียคง
97. ดร.โสภณ
สาระวิโรจน์
98. นายโอฬาร
เลิศกิจไพโรจน์
99. ดร.กิตติ
ยงค์สงวนชัย
100. นายชาญสินธุ์
กิจแสงทอง
101. น.ส.สุวรรณา
เอมประดิษฐ์
102. นายอุดม
ไกรวัตนุสสรณ์
103. ดร.เกรียงศักดิ์
แสงสว่าง
104. นายเผอิญ
ศรีนิเวศน์
105. นายโกศล
เกรียงศักดิ์
106. นายธวัชชัย
ทองทับ
107. นายธงชัย
พินิจจิตรสมุทร
108. นายมงคล
ศิริพัฒนกุล
109. นายเฉลียว
ไตรพิพัฒน์
110. นายประสิทธิ์
ท้วมศรี
111. นายกัมพลฒ์
ภักดี
112. นายสละ
วิเลปนะ
113. นายเกรียง
นักพาณิชย์
114. นายไพศาล
วารีวะนิช
115. นายปราโมทย์
เพชรรัตน์
116. นายธีรศักดิ์
สอนมี
117. นายธิปัตย์
เทือกสุบรรณ
118. นายแสงชัย
นภาสกุลคู
119. นายทองสวย
ไชยเทศน์
120. นายสุเทพ
บุตรเจริญ
121. นางจามรี
ช้างอินทร์
122. นายวันชนะ
เพชรสังคุณ
123. นายคาพันธ์
พระเอก
124. นางวรินทร์ธร
สุวรรณพรหม
125. นายวิสูต
จันทร
126. นายพิเชษฐ์
เมืองนันต์
127. นายวุฒิชัย
วิเชียรพันธ์
128. นายประเสริฐ
สุขหา
129. นายกอบเกียรติ กาญจนะ

โรงเรียนควนเนียงวิทยา
โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม
โรงเรียนระโนด
โรงเรียนมัธยมจิตจัณ
โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
โรงเรียนสมุทรปราการ
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
โรงเรียนเอกชัย
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์
โรงเรียนบ้านมหาเจริญ
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
โรงเรียนวัฒนานคร
โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี
โรงเรียนวัดตะโกรวม
โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี
โรงเรียนสิงห์บุรี
โรงเรียนสวนแตงวิทยา
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)
โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา
โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา
โรงเรียนโกมลวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านหนาดคุรุราษฎร์อุทิศ
โรงเรียนฮัว่ เคียวกงฮัก
โรงเรียนเทศาล ๓ ยุวบูรณ์บารุง
โรงเรียนนาแกวิทยา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลาภู
โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร
โรงเรียนไผ่วงวิทยาคม
โรงเรียนคลองนาพง
โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร
โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์
โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์
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130. นายวันชัย
131. นายสุรัตน์
132. พล.ต.วิบูลย์
133. นายไกร
134. นายร่วม
135. นายกฤษฎา
136. นายทินกร
137. นายสักการ
138. นายอรุณ
139. นายดวงคา
140. นายปรีชา
141. นางสุนี

วิเศษโพธิศรี
คุณพิพัฒน์
ผมปัน
ทับรอด
สายทอง
ยิ่งยืน
นาบุญจิตต์
ณิยกูล
อุเทนสุต
คาจันทร์
สนแจ้ง
ภู่หิรัญ

โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม
โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม
โรงเรียนทองแสนขันวิทยา
โรงเรียนพนมมาศพิทยากร
โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา
โรงเรียนสันกาแพง
โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่
โรงเรียนบาเหน็จณรงค์วิทยาคม
โรงเรียนบ้านหัวริน
โรงเรียนบดิทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔
โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม

ประเภท กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น
1. พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์(วีรพล วีรญาโณ) โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
2. นางสุดา
เฮ้งเจริญสุข โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขา
3. ผศ.ดร.สุดารัตน์
สารสว่าง
โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
4. นางกาญจนา
หงษ์วิไล
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
5. นายสิทธิชัย
ผลหิตตานนท์ โรงเรียนวัดสังเวช
6. นายสัมฤทธิ์
สิริอร่ามสกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ
7. นายภักดี
คงดา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
8. นายธวัชชัย
ชัยเพชระกุล โรงเรียนนนทรีวิทยา
9. นางรัชนิดา
ชิดสิน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
10. นางสาวนันทวัน
ตอบงาม
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
11. นายสมศักดิ์
ศรีสุภรณ์วาณิชย์ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์
12. นางกาญจนา
ชุมศรี
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
13. นายกิตพล
เชิดชูกิจกุล
โรงเรียนราชดาริ
14. นายธนวัฒน์
เชิดชูกิจกุล
โรงเรียนราชดาริ
15. นางสุพิณ
ฟูกลิ่น
โรงเรียนราชดาริ
16. นายฐิติพงษ์
เจริญกิจอาภา โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
17. นายณฤทธิ์
วิฑูรชาติ
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
18. นายสุชาติ
คาภาพงษ์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
19. นายสะอาด
ยิดนรดิน
โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
20. นายจักรรัตน์
กนะกาศัย
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒
21. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล บุญลือ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
22. นายอภิชาต
บุญเพิ่ม
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔
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23. นาวาอากาศตรีบัญชา ชุนสิทธิ์
24. นางสาวรัตติกาล แก้วเกิดมี
25. ดร.สมชาย
เวสารัชตระกูล
26. นายพิสิทธิ์
ธรรมวิเศษ
27. นายนิติพันธ์
ฉิมสุนทร
28. นางสาวธิดา
ไพรเกษตร
29. นายพยอม
ใยดี
30. นายธานี
จงจิตสุขวิทยา
31. นายฉัตรชัย
เครือสิงห์
32. นางสุดใจ
วัฒนศิริ
33. นายไพบูลย์
ธนูชัย
34. นางสุภาพรรณ
เหล่าตระกูล
35. นายสมชาย
มิตรเพื่อนบ้าน
36. นายวรศักดิ์
วัชรกาธร
37. นางศลิษา
สิงห์โตทอง
38. ร.ต.อ.เชาว์ลิตร์
ทับทิมเทศ
39. นางวาสนา
วิสาโรจน์
40. นายณรงค์เดช
บุญสาง
41. นายกาญจน์บดี
ทองไทย
42. ว่าที่ รต.ชูศักดิ์
อันสันเทียะ
43. นายอนันต์
คุ้มพวก
44. นางอุทัยวรรณ
วงศ์พัฒน์
45. นางสาวณิชากร
นววรพันธุ์
46. นายชาญณรงค์
ผดุงขวัญ
47. นายประดิษฐ์
พงษ์สระพัง
48. นางณัฐฐิดา
ช่วยแก้ว
49. นายวัชรพงศ์
สุขศรีเพ็ง
50. นายธีระศักดิ์
วิหคทอง
51. นายอนุรักษ์
รุ่งรัตน์พิศาลชัย
52. นางขวัญชนก
มเหศศิริ
53. นายวิรัช
ภุมรินทร์
54. นางรัศมี
ซึ้งสกุลโรจน์
55. พระครูปฐมธรรมวงศ์
56. นางกฤษณา
มั่นวศิน
57. นายมโน
ศรีวัฒนพงศ์
58. นายนิติศักดิ์
สิงห์มณี

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม
โรงเรียนวิสุทธิรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียนหนองรีประชานิมิต
โรงเรียนหนองรีประชานิมิต
โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน
โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม
โรงเรียนคณฑีพิทยาคม
โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก
โรงเรียนคลองพลูวิทยา
โรงเรียนชลบุรี (สุขบท)
โรงเรียนพานทอง
โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา
โรงเรียนสาครพิทยาคม
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์
โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา
โรงเรียนสระพังวิทยาคม
โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร
โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง
โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา
โรงเรียนบ้านคลองจินดา
โรงเรียนบางเลนวิทยา
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
โรงเรียนบุญวัฒนา
โรงเรียนหนองกราดวัฒนา
/59. นายแสวง…
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59. นายแสวง
วรรณรัตน์
60. นายสมพงศ์
มานพ
61. นายภาวินทร์
ณ พัทลุง
62. นายสมหมาย
เรืองรัตน์
63. นายยืนยง
เลิศพานิช
64. นายไพศาล
วิภูษณะภัทร์
65. นายเฉลิมชัย
วงษ์โพธิ์
66. นางแสงจันทร์
สุขวิญญา
67. นายผจญ
สินบุญมา
68. นางอัจฉรา
เอี่ยมเวช
69. นายพิชัย
เจ็กจันทึก
70. นางนาถลดา
ทองหยวก
71. นายสุวิชช์ชัย
อังกูรสุรชัย
72. นายพิเชษฐ์
ยงปัญญา
73. นางวันดี
วิภาตนาวิน
74. นายอานวย
นพรัตน์
75. นายแพ
เดชพร
76. นายเสนอ
นัคราภิบาล
77. นางนัยน์ปพร
วานิชยากร
78. นางนิชาภา
อินทร์งาม
79. นายสุรศักดิ์
สังกรแก้ว
80. นายอิทธิพล
ภู่โกสีย์
81. นางเพ็ญจันทร์
รัตนาภรณ์วงศ์
82. พระครูจักรธรรมนิวิฐ
83. นางสุทธาทิพ
ไชยรัตนะ
84. นายเฟื่องวิทย์
ชูตินันท์
85. นายพิษณุ
คงรุ่งเรือง
86. พ.ต.ท.ธีรพล
บัวทอง
87. นายสุทธิพงศ์
กยสกุล
88. นายอารัณ
นิลอินจันทร์
89. ร้อยเอกวีระชัย
เติมสังข์
90. นางกนิษฐา
โยมทรัพย์
91. ดร.ลภัสรดา
จูเมฆา
92. นายชวลิต
พรหมพร
93. พระครูปัญญาพัชราธร
94. นางเจษฎาพร
ไสยมรรคา

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
โรงเรียนวัดบางไทร
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
โรงเรียนปากพนัง
โรงเรียนปากพนัง
โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๑
โรงเรียนบ้านเขาใหญ่
โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม
โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม
โรงเรียนพยุหะพิทยาคม
โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์
โรงเรียนบางบัวทอง
โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
โรงเรียนนางรอง
โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
โรงเรียนสิงหวิทยาคม
โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
โรงเรียนตะกัว่ ป่า “เสนานุกุล”
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา
โรงเรียนกะปงพิทยาคม
โรงเรียนพัทลุง
โรงเรียนสตรีพัทลุง
โรงเรียนชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์"
โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
โรงเรียนเพชรละครวิทยา
/95. นางสมบูรณ์…
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95. นางสมบูรณ์
สิงหรา
96. ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์ เสนาธรรม
97. นางขวัญตา
คชรินทร์
98. พ.ต.ท.ชัยสิทธิ์
คายา
99. นายนนทกร
สุขประเสริฐ
100. นายปรีชา
สรรเสริญ
101. นางกนกวรรณ
เบญจาทิกุล
102. พระครูปัญญาศุภสิทธิ์
103. นางสิรภัทร
ว่องกุศลกิจ
104. นายพูลศักดิ์
จิตสว่าง
105. พ.ต.อ.ศราวุธ
วะเท
106. นายกัมพล
ช่วงโชติ
107. นายประพันธ์
ชมภูคา
108. นายสุจิน
มีชัย
109. นายทองดี
ทองผาย
110. นายชนาธิป
ไชยรา
111. นายเสน่ห์
สุขษาเกษ
112. นางพัสราณี
ทนุจันทร์
113. นายทัศนัย
เสนาอินทร์
114. นายพนัส
ทองปาน
115. นางสาววิชญารัตน์ พรหมจรรย์
116. นายปรีชา
อ่องแก้ว
117. นายจุ้ย
ลิ่มกตัญญู
118. นางกชมน
สากาปัง
119. นางประจวบสุข ซุ้นสุวรรณ
120. ดร.ฤทธิรงค์
อินทรจินดา
121. นายวิง
บุญเกิด
122. พันจ่าเอกอัษฎางค์ วิเศษวงษา
123. นางสาวอมรพรรณ สันตวิริยะพันธุ์
124. นายอภิวัฒน์
จันแปรน
125. พันเอกชัยณรงค์ กาสี
126. นางอัจรา
พึ่งบัว
127. นายอัครเดช
ชาญชัย
128. นายปริญญา
วันทา
129. นายองอาจ
พัฒนทอง
130. พระครูวิสุทธาภิรักษ์

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
โรงเรียนวัดมาบข่า
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
โรงเรียนแกลง (วิทยสถาวร)
โรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านฉาง ๑
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลกรับใหญ่
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์
โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว
โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา
โรงเรียนท่าสงครามวิทยา
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยา
โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์
โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
โรงเรียนรัตภูมิวิทยา
โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู ๒๕๐๐)
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
โรงเรียนบ้านมหาเจริญ
โรงเรียนสระแก้ว
โรงเรียนวังหลังวิทยาคม
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
โรงเรียนหนองแค (สรกิจพิทยา)
โรงเรียนวัดสิงห์
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131. นางปราณี
132. นายพรชัย
133. นายศิริชัย
134. นางบุญส่ง
135. นางอโณทัย
136. นายเอก
137. นายปุญญพัฒน์
138. นายพงศ์พัฒน์
139. นายชานาญ
140. นางพรศรี
141. นายสมชาย
142. นายสราวุฒิ
143. นายสมเจตน์
144. นายพิศิษฐ์
145. นางอรัญญา
146. นายคาเขียน
147. นางโยวดี
148. นายธวัชชัย
149. นางรุ่งนภา
150. นายคาใบ
151. นายอุดมพร
152. นายสุรพงษ์
153. นายวิชาญ
154. นางเปรมจิตร
155. นายสมาน
156. นายปราการ
157. นายประวัติวิทย์
158. นายมณเทียร
159. นายวัฒนชัย
160. นางน้าฝน
161. นายมานพ
162. นางหนึ่งฤทัย
163. นายแสนชัย
164. นางปราณิตรา
165. นายไพบูลย์
166. นายสงบ

กิมฮวย
ยิ้มพงษ์
คชวงษ์
คล้าเจริญสมบัติ
เทพประดิษฐ์
ประทุมรัตน์
จงรัตนานนท์
โสขุมา
อินทาปัจ
วุฒิจันทร์
สินมา
มณีวัต
นาคนิ่ม
สุวรรณทรัพย์
สาริกา
บรรเทา
ชาวพรอน
วงค์อุตส่าห์
คูนขุนทด
โยนช์สุวรรณ
วงศ์สุวรรณ
ซาตา
ปั้นม่วง
เสียงเลิศ
เมหิ
เวียนเตียง
ศรีเชียงสา
เกษโสภา
ภูมิผักแว่น
ยิ้มจารัส
กว้างยาว
ขิงหอม
พุ่มไสว
พืชเนาวรัตน์
คาศรี
ศรีอุดร

โรงเรียนวัดตะโกรวม
โรงเรียนสิงห์บุรี
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๐ (บ้านหนองมะค่าโมง)
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
โรงเรียนวัดพังม่วง
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
โรงเรียนอู่ทอง
โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนโกมลวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านหนาดคุรุราษฎร์อุทิศ
โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
โรงเรียนฮัว่ เคียวกงฮัก
โรงเรียนเทศาล ๓ ยุวบูรณ์บารุง
โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
โรงเรียนดงศรีสาราญ
โรงเรียนกุมภวาปี
โรงเรียนบ้านดุงวิทยา
โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม
โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา
โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์
โรงเรียนไชยวานวิทยา
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
โรงเรียนคลองนาพง
โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
โรงเรียนพนมมาศพิทยากร
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม
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167. นางกานดา
กาฬเนตร
168. นายอาลุน
เนียมไทยสงค์
169. นางเอื้อมพร
สายเสมา
170. นายปัญญา
โสพัฒน์
171. นางน้าฝน
ยิ้มจารัส
172. นายสถิต
ตาคา
173. นายวัชระ
กฤษณา
174. ว่าที่ร้อยตรีธนพล พัฒนผล
175. นายบัณฑิต
ข่าทิพย์พาที
176. พระครูวิวิธประชานุกูล
177. พระมหาเขมานันท์ ปิยสีโล
178. ว่าที่ร้อยโทอิสเรศณุชิตภ์ จันทร์ศรี
179. นางฉายา
ตยางคนนท์

โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
โรงเรียนหนองขอนวิทยา
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
โรงเรียนสันกาแพง
โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่
โรงเรียนสารภีพิทยาคม
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
โรงเรียนบ้านหัวริน
โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา

ประเภท กรรมการและเลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น
1. นายวสันต์
2. นางวรรณดี
3. นายเอกราช
4. นาย ไชยพงษ์
5. นางภารดี
6. นางดารณี
7. นายเลิศล้า
8. นางสาววิมลนาถ
9. ดร.อารีย์
10. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์
11. นางสาวกรรณิกา
12. นางสาวระวีวรรณ
13. นายเกษม
14. ดร.กรวิทย์
15. ดร.ประวัติ
16. ว่าทีร่ ้อยตรีสุริยัน
17. นายศุภากร
18. นางสาวประโรม
19. นายวุฒิชัย
20. นางวรวรรณี
21. นายเผ่าชาย

ปัญญา
เกตแก้ว
กลิ่นคล้าย
ชุมศรี
ผางสง่า
คุณอนันต์
ตระกูลสุข
บัวแก้ว
วีระเจริญ
ประจวบวัน
ไผทฉันท์
เลขนาวิน
วิจิโน
เลิศศิริโชติ
สุทธิประภา
จันทรา
เมฆขยาย
พลาพล
ธรรมสอน
วัฒนศิริ
ชาญเชี่ยว

โรงเรียนเมืองกระบี่
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
โรงเรียนพนมเบญจา
โรงเรียนหนองทะเลวิทยา
โรงเรียน วัดอมรินทราราม
โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก)
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒
โรงเรียนหอวัง
โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี(ในโครงการพระราชดาริ)
โรงเรียนหนองรีประชานิมิต
โรงเรียนบ้านบึงพิไกร
โรงเรียนอนุบาลเมืองกาแพงเพชร (บ้านนครชุม)
โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม
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22. นายไพโรจน์
23. นายวิไลศักดิ์
24. นายสุเมธ
25. นายสุรวุฒิ
26. นายวราวุธ
27. นางสาวมะลิ
28. นางสาวกรกนก
29. นายสรวีย์
30. นายศักดิ์เดช
31. นายพเยาว์
32. ว่าทีร่ ้อยตรีเกชา
33. นายสมศักดิ์
34. นายชูชาติ
35. นางพยุงศรี
36. นายวันชัย
37. นายเอกบรรจง
38. นางสาวรุ่งทิพย์
39. นางปัทมา
40. นายภูมิภัทร
41. นายประพจน์
42. ดร.พงษ์ศักดิ์
43. นายวีระศักดิ์
44. นายถวิล
45. ว่าทีร่ ้อยเอกจีระศักดิ์
46. นายธนาดุล
47. นางกรรณิการ์
48. นายพะเนิน
49. นางดวงฤทัย
50. นายนรินทร์โชติ
51. นายยงควิโรจน์
52. นายปิยะ
53. นายไกร
54. นายบุญเทพ
55. นายสมมารถ
56. นางสาวอมราพร
57. นายจาลอง

วชิรินทราวัฒน์ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา
วรรณศรี
โรงเรียนกัลยาณวัตร
สุวอ
โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม
นักปราชญ์
โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม
สร้อยพิมาย
โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา
บุญคู่
โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม "อาทรสังขะวัฒนะ ๔ อุปถัมภ์"
ดาศรี
โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา
สุริยวงศ์
โรงเรียนวัดผาณิตาราม
จุมณี
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เกตานนท์
โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม
กลิ่นเพ็ง
โรงเรียนสนามชัยเขต
สนกนก
โรงเรียนวิทยาราษฎร์รงั สรรค์
รักวงศ์
โรงเรียนชลบุรี “สุขบท”
วังโส
โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
ทันสมัย
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี
บุญผ่อง
โรงเรียนบ้านบึง (อุตสาหกรรมนุเคราะห์)
พรหมศิริ
โรงเรียนชลราษฎรอารุง
คุณสืบพงษ์พันธ์ โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา
ลอยเจริญ
โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม
อุทัยอ้ม
โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ ๑ (บ้านโพธิ์น้อยกุดสวง)
ดีอุดม
โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกุล)
สายสุวรรณ
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
มนตรี
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
แต่งผิว
โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา
โฉมนิธิตานนท์ โรงเรียนชัยมงคลรังงาม
จงจิตร
โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
อุชุภาพ
โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร
ทองแก้วเกิด โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เมืองใจหล้า
โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว
เศษวงค์
โรงเรียนบ้านใหม่สันติ
แก้วหาญ
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
ธรรมากาศ
โรงเรียนปล้องวิทยาคม
พิศวง
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
ผดุงอรรถ
โรงเรียนรัษฎา
เชาวนาพันธุ์ โรงเรียนวังวิเศษ
เรียงศรีเจริญพร โรงเรียนอนุบาลนครนายก
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58. นางสาวพรดา
59. นายองอาจ
60. นายสมโภช
61. นายกิ่ง
62. นายสนธญา
63. นางกัลยาณี
64. นายสามารถ
65. นายอาคม
66. นายชัชวาลย์
67. นางสาวภควรรณ
68. นายนิคม
69. นางอรชุมา
70. นายนิรมิตร
71. นายรังสรรค์
72. นายศราวุธ
73. นายไพโรจน์
74. นายอนันทน์
75. นายธีระวุฒิ
76. นายจิราพร
77. ดร.สุชาติ
78. นางสุขศรี
79. นางปัทมา
80. นายพงษ์เทพ
81. นายอินทพงษ์
82. นางสาวศรีภาวรรณ
83. นางธราภรณ์
84. ดร.จรุญ
85. นายชลัท
86. ดร.พิสิษฐ
87. นางสาวฉัฏฐมณฑน์
88. สิบตารวจเอกยรรยง
89. นายประจวบ
90. นายวรากร
91. นายกาญจนพงษ์
92. นางทรรศนีย์
93. นางเพ็ญสิริ

อินทปัญญา โรงเรียนวันครู ๒๕๐๔
พุ่มมี
โรงเรียนองครักษ์
อินทปัญญา โรงเรียนนวมราชานุสรณ์
ลิ้มประสาท โรงเรียนประถมฐานบินกาแพงแสน
ไทรบุญจันทร์ โรงเรียนวัดนราภิรมย์
ประศาสน์วินิจฉัย โรงเรียนบ้านสระน้าส้ม
รอดสาราญ
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
มากมีทรัพย์ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
สิงหาทอง
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
ภัทรพงศ์กร โรงเรียนแหลมบัววิทยา
อ่อนพันธ์
โรงเรียนเทศบาล ๒ วันเสนหา (สมัครพลผดุง)
หอมจันทร์
โรงเรียนบ้านแก่นท้าว (อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)
ดวดกระโทก โรงเรียนบุญวัฒนา
สู้สนาม
โรงเรียนบุญวัฒนา ๒
ศรีหาบุญทัน โรงเรียนจรเข้หินสังฆกิจวิทยา
คงเกิด
โรงเรียนวัดบางไทร
แดงเรือง
โรงเรียนชะอวด
มีประดิษฐ์
โรงเรียนนาบอน
รัตนกุล
โรงเรียนสตรีปากพนัง
เอียดวงศ์
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครศรีธรรมราช
ลาถึงแสน
โรงเรียนบ้านเขาใหญ่
อินทร์อภัย
โรงเรียนวัดท่าแรต
เจริญไทย
โรงเรียนพยุหะพิทยาคม
จินดาทิพย์
โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม
ไสโสภา
โรงเรียนตะคร้อพิทยา
พรหมคช
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
จารุสาร
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
ทิพย์ลมัย
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
ภู่รอด
โรงเรียนพัฒนวิทย์
ฟักแย้ม
โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม
ศิลาชัย
โรงเรียนบ้านตลาดควาย
อินทแย้ม
โรงเรียนชานิพิทยาคม
เสนามาตย์
โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม
ตราชู
โรงเรียนธารทองวิทยาคม
พลพวก
โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม
สายจันทร์หอม โรงเรียนสองห้องพิทยาคม
/94. นายสมิงไพร...
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94. นายสมิงไพร
สุนทะวงษ์
95. นายไทยรัฐ
วงษ์ทอง
96. นางพัชรี
เหลืองอุดม
97. นางนัยนา
รอดแถม
98. นางสุชาวดี
สุทธิวานิช
99. นายสุเทพ
รุจิวิทยากุล
100. นายชาลี
วัฒนเขจร
101. นางสาวคุรุรัตน์ วรวณิชชา
102. นายเจริญ
บัวลี
103. นายพิษณุ
เดชใด
104. นางพูนศรี
สุพล
105. นางสาวสุภัค
ธีรัชสกุล
106. นางสาวถาวร
พรสิงห์
107. นางปริศนา
สุขสุสาสน์
108. สิบเอกจันทร
ก่าภัคสร
109. นางสาวรพีพรรณ กีตา
110. นางธนภร
เกิดนาวี
111. นายสมนึก
จุ้ยดอนกลอย
112. นายถาวร
ทิพย์โสต
113. ว่าที่ร้อยตรีกฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์
114. นางสาวชนากานต์ หมื่นพันธ์ชู
115. นายพรศักดิ์
ทวีรส
116. นางพรเพ็ญ
แปวประเสริฐ
117. นายบุญธรรม
โดยด่วน
118. นายสุธี
ตันติอานวย
119 นายธีรพันธ์
พลายสังข์
120. นายเนตร
ใจเร็ว
121. นางธีรนุช
สุเทียนทอง
122. นางณัฐธยาน์
ชมภูน้อย
123. นายสถิตย์
พัวพัน
124. ดร.รัตน์
เกตุจันทร์
125. นางสาวพชรกมล คาไวย์
126. นายกิตติศักดิ์
สินธุวงศานนท์
127. ว่าทีร่ ้อยตรีจิรเชษฐ์ จันทร์สุภาเสน
128. ว่าทีร่ ้อยตรีเกตุ
ต่วนเครือ
129. นายชัยลักษณ์
รักษา

โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม
โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
โรงเรียนวัดมูลจินดาราม
โรงเรียนวัดขุมแก้ว
โรงเรียนจารุศรบารุง
โรงเรียนวัดสระบัว
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์
โรงเรียนคณะราษฎร์บารุงปทุมธานี
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว
โรงเรียนบ้านโป่งไผ่
โรงเรียนวัดเสาธงเก่า(ถึงสุขประชาสรรค์)
โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”
โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
โรงเรียนสาคลีวิทยา
โรงเรียนบางบาล
โรงเรียนบางปะหัน
โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา)
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา
โรงเรียนตะกัว่ ทุ่งงานทวีวิทยาคม
โรงเรียนตะโหมด
โรงเรียนบ้านพันเสา
โรงเรียนบางระกา
โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์
โรงเรียนชุมชน ๑๒ ท่าตลาดประชาสฤษฏ์
โรงเรียนชุมชน ๘ ราษฏร์อุทิศวิทยา
โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม
โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บารุง
โรงเรียนบ้านชารัง
โรงเรียนบ้านท่าหนองปากพาน
โรงเรียนชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์"
โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา
โรงเรียนเตรียมศึกษา ภาคเหนือ
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130. นายธารงค์
131. นายธนัญชัย
132. นายมนตรี
133. นายคาภาสน์
134. ว่าทีร่ ้อยตรีวีรภัทร
135. นายนภดล
136. นางนวลลออ
137. นายชรินทร์
138. ดร.ปราณี
139. นายสมัย
140. นายพีรนนท์
141. นายเนรมิต
142. นายจักรวาล
143. นางสุขุมาลย์
144. นายสรพงษ์
145. นายอานวย
146. นางสุมาลี
147. นางเบญจนา
148. นางสาวฐิติพร
149. นางสาวมาณวิกา
150. นายนิรันดร
151. นายบรรจง
152. นายใจชาย
153. นายธีระศักดิ์
154. นายวันชัย
155. นายวรวุฒิ
156. นายบัญชา
157. นายไพบูลย์
158. นายขจรเดช
159. นายตรีชนนท์
160. นายอุทัย
161. นายมิตร
162. นายวัฒนา
163. นางศรีวรรณ
164. นายอุดม
165. ภารดา ดร.ถนัด

จั่นฤทธิ์
พรหมภักดี
สาเภา
บุญเติม
แก้วทอง
สิงห์โตนาท
รุ่งโรจน์สาธรกิจ
ชังอินทร์
รัตนธรรม
ศาลาจันทร์
เหล่าสมบัติ
กฤตาคม
เจริญทอง
อินทเสวก
จันทร์พราหมณ์
สาเร็จ
สุขสาร
กล่อมแก้ว
บัณฑิตเดช
ทองเปลว
หมื่นสุข
สอนสมบูรณ์
ปัณนะพงษ์
แก้วสุข
วรรณวงษ์
เทียนแก้ว
คิดโสดา
พจนา
ศิริวานก
แสนอุบล
บุญเพชรทอง
ศิริธรรม
ถนอมศักดิ์
คูนิอาจ
สุขมี
อนันต์

โรงเรียนเนินสะอาดพิทยาคม
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม
โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์
โรงเรียนเชิงคาวิทยาคม
โรงเรียนเกาะสิเหร่
โรงเรียนบ้านกู้กู
โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง
โรงเรียนวัดพลงไสว
โรงเรียนมาบตาพุพันพิทยาคาร
โรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านฉาง ๑
โรงเรียนจรูญศรีวิทยาวิทยาประชานุกูล
โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดสัตตนารถปริวัตร)
โรงเรียนลาปางกัลยาณี
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์)
โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์
โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว
โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา
โรงเรียนท่าสงครามวิทยา
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม
โรงเรียนบ้านถ้าตลอด
โรงเรียนบ้านคลองคล้า
โรงเรียนมหาวชิราวุธ
โรงเรียนปากจ่าวิทยา
โรงเรียนจะนะวิทยา
โรงเรียนแสงทองวิทยา
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166. นายปิยสนธิ์
167. นายจิระพงศ์
168. นายสมนึก
169. นายจิราพงศ์
170. น.ส.วรรณา
171. น.ส.กาญจนา
172. นายทวีศักดิ์
173. นายสาณิศ
174. นายขจรศักดิ์
175. นางเอมอร
176. น.ส.วรณัชชา
177. นายธรรมสรณ์
178. น.ส.ศิโรรักษ์
179. นายเชาวลิต
180. นางสุภัทรา
181. นางสาวสุณิสา
182. นายสุขวิทย์
183. นายนพดล
184. นางสาวขนิษฐา
185. นายสิน
186. นายฑีรพล
187. นางสาวดาหริ
188. นางผกา
189. นายภานุ
190. นายคาดี
191. นางนัฑกานต์
192. นายพุฒิพงศ์
193. นายไพศาล
194. นายสมคิด
195. นายนิพนธ์
196. นายวีระศักดิ์
197. นายธวัช
198. นายสุทธิเกียรติ
199. นายสมชัย
200. นางสาววาสนา
201. นางพัชรินทร์

เชื้อทอง
โรงเรียนวัดด่านสาโรง
ศุภศรี
โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์
อุดมทรัพย์
โรงเรียนบางพลีราษฏร์บารุง
จุติธนะเสฏฐ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ปุจฉาการ
โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์
สิริวงศาวรรธน์ โรงเรียนกุศลวิทยา
พึ่งบัว
โรงเรียนบ้านมหาเจริญ
ภูมิเรศสุนทร โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
ชัยสมตระกูล โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา
บูรณศักดิ์
โรงเรียนหินกองวิทยาคม
บริบูรณ์
โรงเรียนวัดตะโกรวม
สุศิริ
โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี
เพ็ชร์เขียว
โรงเรียนวัดหนองสุ่ม
บุญอิ่ม
โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา
จันทร์สุวรรณ โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน
เกียวกุล
โรงเรียนวัดพังม่วง
ปู้ทอง
โรงเรียนสองพีน่ ้องวิทยา
คาเรียง
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕
พลายเพ็ชร์
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
อารยะจารุ
โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
หนูทา
โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
จันทชูโต
โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
สามารถ
โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา
อ่าใหญ่ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
จันทะเกษ
โรงเรียนโกมลวิทยาคาร
ไชยะนุ
โรงเรียนบ้านน้อย
พัวตนะ
โรงเรียนบ้านหนาดคุรุราษฎร์อุทิศ
พิลารักษณ์
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม
มหาเสนา
โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา
ป้องโกเซ
โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์
มาตย์นอก
โรงเรียนปากสวยพิทยาคม
บรรเลงรมย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
พันธ์เสนา
โรงเรียนนาดีพิทยาคม
การมาโส
โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม
ไชยศาสตร์
โรงเรียนอนุบาลสาริกา
ชัยจันทร์
โรงเรียนเทศาล ๓ ยุวบูรณ์บารุง
/202. นายอาณกร…

16

202. นายอาณกร
คาเหมือน
203. นายสมพร
เกตุแก้ว
204. นายกิตติวิทย์
เครือเพียกุล
205. ว่าที่ร้อยตรีเทพบดินทร์ คะสา
206. นายถนอม
รัตนศรี
207 ว่าที่ร้อยโทยุทธชาติ ไชยบุตร
208. นายชาตรี
วงเวียน
209. นางนิรามัย
พลสนอง
210. นางวลักขณา
สาระกิจจานนท์
211. นายสมศักดิ์
นาหัวนิล
212. นายอวยชัย
ประกอบนัน
213. นายกฤษฎา
จันทร์นวล
214. ดร.ภูเงิน
บุตรเคน
215. ดร.ศศิวิมล
ดอนจันทร์โคตร
216. นายจงดี
เพชรวังคูณ
217. นายธิปัตย์
แสนบัว
218. นายสุขเกษม
พาพินิจ
219. ว่าที่ร้อยเอกภัทรนิธิ์ ภักดีพันดอน
220. นางพลอยกาญจน์ พึ่งเพียร
221. นายคาพูน
วันนา
222. นางสาววณิชชา เหลาพร
223. นายเอกราช
วรรณคีรี
224. นางนพรัตน์
ภักดีพันดอน
225. นายสมดุลย์
โฉมหาญ
226. นายสนทยา
เจริญพันธ์
227. นายจักรกฤษณ์ ไกรวาสังข์
228. นายอิทธิพล
พลพระจันทร์
229. นายฉัตรชัย
เหลาเกลี้ยงดี
230. นายอภิชาต
พรหมพื้น
231. นางสาวรพีพรรณ ธนบดีวิวัฒน์
232. นายรชธร
สุวรรณหาร
233. นางสาวจีรนันท์ ละม่อมสาย
234. นายเสวก
พันธุ์อ้น
235. นางนันท์นภัส
ด้วงทัย
236. นายกิติศักดิ์
นิโรจน์
237. นายธนกฤต
นิโรจน์

โรงเรียนบ้านนาด่าน
โรงเรียนบ้านฝั่งแดง
โรงเรียนบ้านหนองด่าน
โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา
โรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคม
โรงเรียนนาแกวิทยา
โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม
โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลาภู
โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม
โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร
โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม
โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์
โรงเรียนสงวนศึกษา
โรงเรียนเพชรสุวรรณวิเทศศาศตร์
โรงเรียนแสนภักดิวิทยา
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร
โรงเรียนไผ่วงวิทยาคม
โรงเรียนบ้านดงน้อย
โรงเรียนหนองบัวเงินหนองบัวทอง
โรงเรียนบ้านดงศรีสาราญ
โรงเรียนบ้านหนองแดง
โรงเรียนบ้านดุงวิทยา
โรงเรียนไชยวานวิทยา
โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร
โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา
โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม
โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร
โรงเรียนนาไหมพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม
โรงเรียนคายางพิทยา
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
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238. นางสาวสุภาพร ธะนะแสง
โรงเรียนทุ่งโพวิทยา
239. นายปวิช
พรศิรชัย
โรงเรียนร่องตาทีวิทยา
240. นายชูกิต
สัมมาพิทักษ์ โรงเรียนบ่อยางวิทยา
241. นางสาวชัสสุภา นันทารมย์
โรงเรียนทองหลางวิทยาคม
242. นางสาวอัจฉริยาภรณ์ รักตลาด
โรงเรียนคลองนาพง
243. นายชาตรี
บุตรวงค์
โรงเรียนบ้านหนองแห้ว
244. ดร.วีระพันธุ์
ดอนท้วม
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
245. นางเพ็ชชรี
อ้นทองทิม
โรงเรียนพนมมาศพิทยากร
246. นายองอาจ
จูมสีมา
โรงเรียนลือคาหาญวารินชาราบ
247. นายประจักษ์พงศ์ วรรณโชติ
โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
248. นายสมบัติ
ปัญญาคง
โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา
249. นางธัญญาภรณ์ จารุจิตร
โรงเรียนนารีนุกูล ๒
250. ว่าทีร่ ้อยตรีบรรจง ดอกอินทร์
โรงเรียนตาลสุมพัฒนา
251. นายบุญธรรม
กล้าหาญ
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
252. นายบุญถึง
ต้นงาม
โรงเรียนหนองขอนวิทยา
253. นายวรพล
ชาวสูนย์
โรงเรียนแคทรายวิทยา
254. นายพิชญุตม์
ธาระวงค์
โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย
255. พันเอก(พิเศษ)พงศ์กรณ์ จานงประโคน โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
256. นายประเสริฐ
วงศ์เกษมทรัพย์ โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลารี
257. ว่าที่ร้อยตรีประเชิญ รอดบ้านเกาะ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ (สโมสรสากลอุทิศ)
258. นายสาเร็จ
ไกรพันธ์
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
259. นายชวินทร์ณวัฒน์ ณ ลาพูน
โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่
260. นายวุฒิไกร
วรรณการ
โรงเรียนสารภีพิทยาคม
261. นางเยาวภา
กล้าขยัน
โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา
262. นายสันติ
สิงหาพรม
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม
263. นางปนัดดา
ทีบัวบาน
โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม
264. ว่าที่ร้อยเอก ดร.อาจินต์ จรูญผล
โรงเรียนแสนสุข
265. นายสาคร
ไปด้วย
โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา
266. นายทวีศักดิ์
สังวัง
โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน
267.นายสาส์นลิขิตชัย พลไธสง
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
268.นายธวัชชัย
โสมาสวน
โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร
269. นางชฎาพร
เธียรศิริพิพัฒน์ โรงเรียนธัญบุรี
ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

(นายปรีชา จิตรสิงห์)
นายกสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย

