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ประกาศสมาคมกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานแห่งประเทศไทย 
เรื่อง  โรงเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นประธานสาขาสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย 

 
ตามท่ีสมาคมกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานแห่งประเทศไทย ได้ก าหนดให้มีโรงเรียนประธานสาขา

สมาคมกรรมการสถานศึกษาแห่งประเทศไทยท่ัวประเทศ ทุกจังหวัด จ านวน 77 จังหวัด  เพื่อร่วมกันก าหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสาขาฯ และสมาชิกของสมาคมให้เข้มแข็ง เป็นศูนย์พัฒนาสมาชิก เป็นศูนย์กลางเช่ือม โยง
การบริการและการด าเนินกิจการระหว่างสมาคมฯ สถานศึกษา และสมาชิก ร่วมมือ ก ากับ ส่งเสริม สนับสนุน
กิจกรรมของสถานศึกษาให้ท่ัวถึง มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
สมาคม จึงแต่งต้ังโรงเรียนประธานสาขาสมาคม ดังรายช่ือดังต่อไปนี้ 

 

ท่ี โรงเรียน จังหวัด ท่ี โรงเรียน จังหวัด 
1 อ ามาตย์พานิชนุกูล กระบี ่ 29 ปทุมวิไล ปทุมธานี 
2 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร 30 ทับสะแกวิทยา ประจวบคีรีขันธ์ 
3 กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี 31 ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี 
4 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์ 32 เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ปัตตานี 
5 วชิรปราการวิทยาคม ก าแพงเพชร 33 อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 
6 ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 34 พะเยาพิทยาคม พะเยา 
7 ท่าใหม่ “พูลสวัสด์ิราษฎร์นุกูล” จันทบุรี 35 ดีบุกพังงาวิทยายน พังงา 
8 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา 36 พัทลุง พัทลุง 
9 ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี 37 พิจิตรพิทยาคม พิจิตร 
10 ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท 38 พุทธชินราชพิทยา พิษณุโลก 
11 ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูม ิ 39 พรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี 
12 ศรียาภัย ชุมพร 40 เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์ 
13 สามัคคีวิทยาคม เชียงราย 41 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ แพร่  
14 ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ 42 สตรีภูเก็ต ภูเก็ต 
15 วิเชียรมาตุ ตรัง 43 สารคามพทิยาคม มหาสารคาม 
16 ตราษตระการคุณ ตราด 44 มุกดาหาร มุกดาหาร 
17 ตากพิทยาคม ตาก 45 ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ แม่ฮ่องสอน 
18 นครนายกวิทยาคม นครนายก 46 ยโสธรพิทยาคม ยโสธร 
19 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 47 คณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา ยะลา 
20 นครพนมวิทยาคม นครพนม 48 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 
21 สุรนารีวิทยา นครราชสีมา 49 สตรีระนอง ระนอง 
22 ปากพนัง นครศรีธรรมราช 50 สุนทรภู่พิทยา   ระยอง 
23 นครสวรรค์ นครสวรรค์ 51 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 
24 ศรีบุณยานนท์ นนทบุรี 52 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี ลพบุรี 
25 นราธิวาส นราธิวาส 53 บุญวาทย์วิทยาลัย ล าปาง 
26 สตรีศรีน่าน น่าน 54 จักรค าคณาทร ล าพูน 
27 บึงกาฬ บึงกาฬ 55 เลยพิทยาคม เลย 
28 บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์ 56 ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ 
      
      



- 2 - 
      

ท่ี โรงเรียน จังหวัด ท่ี โรงเรียน จังหวัด 

57 ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร 68 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 
58 มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา 69 สุรวิทยาคาร สุรินทร์ 
59 สตูลวิทยา สตูล 70 ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย 
60 สมุทรปราการ สมุทรปราการ 71 หนองบัวพิทยาคาร หนองบัวล าภู 
61 ศรัทธาสมุทร จงัหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 72 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง 
62 สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 73 อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 
63 สระแก้ว สระแก้ว 74 อุดรพิชัยรักษ์พิทยา อุดรธานี 
64 บ้านท่ามะปรางวิทยา สระบุรี 75 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกลา้ อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 
65 สิงห์บุรี สิงห์บุรี 76 ทัพทันอนุสรณ์ อุทัยธานี 
66 สุโขทัยวิทยาคม สุโขทัย 77 เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี 
67 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี    
      

ท้ังนี้ ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมาย ต้ังแต่ วันท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 

     ประกาศ ณ วันท่ี 7  มกราคม  พ.ศ. 2564 

 

                                                      (นายปรีชา       จิตรสิงห์) 
นายกสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย 

 


