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            บัญชีแนบทายประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตราด 

          เรื่อง  การแตงตั้งคณะกรรมการศูนยเครือขายสถานศึกษา พ. ศ.  ๒๕๖5 

๑. ศูนยเครือขายสถานศึกษาปทุมหลวง 

สํานักงานศูนยเครือขาย โรงเรียนอนุบาลตราด 

ประธานศูนย นายสังคม  จิตนาวสาร ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลตราด 

รองประธานศูนย 
รองประธานศูนย 

๑. นายณัฏฐ  วรรณบุตร 

๒. นายเทอดศักดิ์  แสบงบาล 

ผูอํานวยการโรงเรียนวัดไทรทอง 

ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดอาวชอ 

คณะกรรมการศูนย 
 
 
 

 

๑. นายวัชระ  ตราดธารทิพย 

๒. น.ส.สุรัฏิยา  สีมะเดื่อ 

๓. นายชลธชิา  อนันตนาวี 

๔. นายสิทธิเดช  แดงเพ็ง 

๕. นางพรภิมล  ศรีโมสาร 

๖. นายรพี  ศรีโมสาร 

๗. น.ส.เกศินี  สุเนตร (รก.) 

๘. นายไพบูลย  คณาญาติ (รก.) 

๙. นายพัชชรินทร  ชูพันธ 

๑๐. นายถนอมจิตร  พอใจ 

๑๑. นางดวงฤทัย  บุญสิน 

๑๒. นางสาวกัญญรัตน  โสมะณี 

๑๓. นายสุรัตน  จันทโช 

๑๔. นางเปมิกา  พวงกระแสร 

ผูอํานวยการโรงเรียนวัดแหลมหิน 

ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนองเสม็ด 

ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนองคันทรง 

ผูอํานวยการโรงเรียนวัดอาวใหญ 

ผูอํานวยการโรงเรียนบานแหลมพราว 

ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสุวรรณมงคล 

ผูอํานวยการโรงเรียนบานเปร็ดใน 

ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหวงน้ําขาว 

ครูโรงเรียนวัดหนองเสม็ด 

ครูโรงเรียนวัดไทรทอง 

ครูโรงเรียนวัดแหลมหิน 

ครูโรงเรียนวัดหวงน้ําขาว 

ครูโรงเรียนบานแหลมพราว 

ครูโรงเรียนชุมชนวัดอาวชอ 

ท่ีปรึกษา                      -                          - 

หัวหนาสํานักงานศูนยเครือขาย นางสาวศิริพร  ชวงเวฬุวรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลตราด 

ผูชวยหัวหนาสํานักงานศูนย
เครือขาย 

นางสาวจีรนันท  สัมมา ครูโรงเรียนอนุบาลตราด 

 

 

 

 

 



๒.  ศูนยเครือขายสถานศึกษาทรรศพล   

สํานักงานศูนยเครือขาย โรงเรียนบานโพรงตะเฆ (จันทรประสิทธิ์นุเคราะห) 

ประธานศูนย นายสงเคราะห  ปสนานนท ผูอํานวยการโรงเรยีนบานโพรงตะเฆ (จันทรประสิทธ์ิ- 

นุเคราะห) 

รองประธานศูนย นายชัชวาล  แสวงหาทรัพย ผูอํานวยการโรงเรียนบานไรปา 

คณะกรรมการศูนย 
 
 
 

 

1. นางสาวกนกอร  หงษวิเศษ 
2. นางพักตรวิไล  ชําปฏิ 
3. นางวันเพ็ญ  ศรีประเสริฐ 
4. นางกรรณิการ  เทียนประชา 
5. นางสาวณตา  วรรณศิลป 
6. นายชวภณ  แสงจันทร  
7. นายประมูล  มีคุณ (รก.) 
8. นายสรวิศ  หงสวิเศษ (รก.) 
9. นางนันทพร  บุญเกิด 
10. พ.ต.ท.ทองสุข  สระแกว 
11. น.ส.ศศิวิมล  จุลศิลป 
12. นายฎีกา  สุภาสัย 
13. นางสาวจิรารัตน  เพชรมาก 
14. นางวิภา  วิจิตรสมบัติ 
15. นางสาวเกศินี  อ่ิมอุไร 
16. นางวิลาวัณย  ศิริรูป 

ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองประทุน 
ผูอํานวยการโรงเรียนคลองขวาง 
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม 
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดทาพริกฯ 
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสะพานหิน 
ผูอํานวยการโรงเรยีนวัดวิเวกวราราม 
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดตะกาง 
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดแหลมกลัด 
ผูอํานวยการโรงเรียนบานทุงไกดัก 
ครูใหญโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานทากุม 
ครูโรงเรียนคลองขวาง 
ครูโรงเรียนบานคลองประทุน 
ครูโรงเรียนวัดสะพานหิน 
ครูโรงเรียนชุมชนวัดทาพริกฯ 
ครโูรงเรียนบานไรปา 
ครูโรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม 

ท่ีปรึกษา 1. นายศราวุฒิ  ชอบรส 
2. นายธนกฤต  กุมภะ 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตราด 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตราด 

หัวหนาสํานักงานศูนยเครือขาย 1. นางสาวอันธิกา  บุญมาแลบ ครูโรงเรียนบานโพรงตะเฆ(จันทรประสิทธ์ินุเคราะห) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓.   ศูนยเครือขายสถานศึกษาลุมแมนํ้าตราด 

สํานักงานศูนยเครือขาย โรงเรียนบานทาเรือจางฯ 

ประธานศูนย นางสาวมุทิตา  แพทยประทุม ผูอํานวยการโรงเรียนทาเรือจางฯ 

รองประธานศูนย 1. นางเกสร  สกุลเมือง ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัวฯ 

คณะกรรมการศูนย 
 
 
 

 

๑. นางมยุรา  วิจิตรสมบัติ 
2. นางสุพิชชา  โพธิ์จินดา 
3. นางมะลิวัลย  นิลบุตร 
4. นางอริสา   พลอยงาม 
๕. นางจันทรจริา  อนัตตา วิภาตนาวิน 

6. นายภิญโญ  ผลไธสง 
7. นางสาวบุญเลิศ  โยธารักษ 
8. น.ส.พรทิพา ประณีธานวัฒน (รก.) 

9. นางมยุรา  วิจิตรสมบัติ (รก.) 
๑๐. นางสาวอารยา  ทริดสังข (รก.) 

๑๑. น.ส.วัลลวี  หงษกลาย 
๑๒. นายจักรพันธ  มณีมา     
๑๓. นางสาวนาจนารี  นพเกา 
๑๔. นายกิตติศักดิ์  กิจนิธิศโศธิน 
15. นางสาวจีรานันท  เปดแกว 

ผูอํานวยการโรงเรียนวัดวังฯ 
ผูอํานวยการโรงเรียนบานฉางเกลือฯ 
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบางปรือ 
ผูอํานวยการโรงเรียนบานทาประดู 
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบุปผาราม 
ผูอํานวยการโรงเรียนบานบางปรง 
ผูอํานวยการโรงเรียนมารดานุสรณ 
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดคลองขุด 
ผูอํานวยการโรงเรียนบานสวนใน 
ผูอํานวยการโรงเรียนบานฉางเกลือฯ 
ครูโรงเรียนวัดบางปรือ 
ครูโรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัวฯ 
ครูโรงเรียนวัดคลองขุด 
ครูโรงเรียนบานทาประดู 
ครูโรงเรียนบานสวนใน 

ท่ีปรึกษา 
 
 

 

๑. นายกนก  ใจรักษ 

๒. นายสมศักดิ์  เข็มดี 

๓. นายสรุศักดิ์  ภูติภัทร 

4. นางสุพัตรา  เรืองขจิต 

นายก อบต.วังกระแจะ 

นายก อบต.หวยแรง 

นายกเทศมนตรีเมืองตราด 

ศึกษานิเทศก สพป.ตราด 

หัวหนาสํานักงานศูนยเครือขาย นางสาวจิรัฏฐธิดา  พรนิรัตนกุล รองผูอํานวยการโรงเรียนบานทาเรือจางฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔.    ศูนยเครือขายสถานศึกษาเขาสมิง ๑   

สํานักงานศูนยเครือขาย โรงเรียนชุมชนบานเขาสมิง 

ประธานศูนย นางสาวอุษา  บุญชู ผูอํานวยการโรงเรียนบานโปง 

รองประธานศูนย 1. นางสาวฉันทนา  บุญสง 
2. นายนภวชัร  มัดถาปะโท 

ผูอํานวยการโรงเรียนบานอางกะปอง 

ผูอํานวยการโรงเรียนวัดฆอ 

คณะกรรมการศูนย 
 
 
 

 

๑. นายอรรถสิทธิ์  สุทธิวาร ี

๒. นางสาวสายใจ  วลิัยทอง 

๓. นางขวัญใจ  สุขสถิตย (รก.) 

๔. นางอําพรรัตน  งามผิว (รก.) 

๕. นางศิริรัตน  สุนทวนิค 

๖. นายประภาส  เขียวแกว 

๗. นายประกิจ  เกษแกว 

๘. นางสาวบุศรินทร  กลีบสุข 

๙. นายสธรรดร  ยอดยิ่ง 

๑๐. นางประยงค  นุมหนู (รก.) 

๑๑. นางศรีสุวงษ  ตอยยาดี 

๑๒. นางสาวณัฐฐิตา  งอกลาภ 

๑๓. น.ส.ณัชชาภรณ สิงหจันทร 

๑๔. นางสาวภาวิณี  เตกเกา 

15. น.ส.สุภาพร  เสี่ยงเคราะห 

๑๖. นางสาวศิวพร  รัตนวงค 

๑๗. น.ส.ศิรินภา แพทยพิทักษ 

ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทาโสม 

ผูอํานวยการโรงเรียนบานดงกลางฯ 

ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองศอก 

ผูอํานวยการโรงเรยีนตามางฯ 

ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลสวางไสว 

ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวงพัฒนา 

ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทาหาด 

ผูอํานวยการโรงเรียนวัดพนมพริก 

ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดแสนตุง 

ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสลัก 

ครูโรงเรียนบานโปง 

ครูโรงเรียนชุมชนวัดแสนตุง 

ครูโรงเรียนวัดทาโสมฯ 

ครูโรงเรียนบานอางกะปอง 

ครูโรงเรียนบานดงกลางฯ 

ครูโรงเรียนวัดฆอ 

รองผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานเขาสมิง 

ท่ีปรึกษา 
 
 

 

๑. นายวสันต  ผาชลา 

๒. นายธนิต  ไชยรักษ 

3. น.ส.อรทัย  อัชฌานุเคราะห 

ขาราชการบํานาญ 

ขาราชการบํานาญ 

ขาราชการบํานาญ 

หัวหนาสํานักงานศูนยเครือขาย นางธวัลรัตน  ทองนิล ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานเขาสมิง 

 

 

 

 



      ๕.    ศูนยเครือขายสถานศึกษาเขาสมิง ๒ 

สํานักงานศูนยเครือขาย โรงเรียนบานเจียรพัฒนา 

ประธานศูนย ๑. นางดวงมณี  กสิพรอง ผูอํานวยการโรงเรียนบานเจียรพัฒนา 

รองประธานศูนย    ๑. นายทิพยวรรณ  สังขทอง ผูอํานวยการโรงเรียนบานมณฑล 

คณะกรรมการศูนย 
 
 
 

 

๑. นายวุฒิวัฒน  อินทสุวรรณ 
2. นายสุรชาติ  เถียรทิน 
๓. นายธีรวุฒ ิ สิทธิกุล 
4. นางศศิลักษณ  บุสยะพินิจ 
5. นายเกรียงศักดิ์  วรวัฒนะ 
6. นางสาวกาญจนา  อนันตศรี 
7. พ.ต.ต.ปยนันท  ฉัตรทอง 
8. นางพรจนี  ถือเกาะ  (รก.) 
9. นางบงัอร  วิกรมคุณาพร (รก.) 

10. นางกฤษณา  ใจแกว 
๑1. นายณัฏฐกานต  สุนีย 
๑2. นางสาวบังอร  นิลฉว ี
๑3. นางพรจนา  อินทสุวรรณ 
14. นายกิตติวุฒิ  สิริภัคนันท 
15. นายเชวง  อภิบาล 

ผูอํานวยการโรงเรียนบานดอนสูง 
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองบัว 
ผูอํานวยการโรงเรียนบานเกษมสุข 
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเสนาณรงค 
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดตาพลาย 
ผูอํานวยการโรงเรียนบานเนินตะบก 
ครูใหญโรงเรียน ตชด.บานเขาฉลาด 
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดดินแดง 
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดประณีต 
ครูโรงเรียนบานดอนสูง 
ครูโรงเรียนบานหนองบัว 
ครูโรงเรียนบานเจยีรพัฒนา 
ครูโรงเรียนบานเกษมสุข 
ครูโรงเรียนวัดตาพลาย 
ครูโรงเรียนบานเนินตะบก 

ท่ีปรึกษา 
 

๑. นายทินวัฒน  เจียมอุย 

๒. นายชูศักดิ์  ธนาพาณิชย 

รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตราด 

ขาราชการบํานาญ 

หัวหนาสํานักงานศูนยเครือขาย นางสาวบังอร  นิลฉวี ครูโรงเรียนบานเจยีรพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ๖.   ศูนยเครือขายสถานศึกษาทับทิมสยาม  

สํานักงานศูนยเครือขาย โรงเรียนบานปองกันตนเองดานชุมพล 

ประธานศูนย นายธนกฤต  เข็มเพ็ชร ผูอํานวยการโรงเรียนบานปองกันตนเองดานชมุพล 

รองประธานศูนย 1. นายอิสระพงศ  ละออภักตร ผูอํานวยการโรงเรียนบานสระใหญ 

คณะกรรมการศูนย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑. นายพรชัย  เชวงชุติรัตน 
๒. นางกาญจนาภรณ วิรุจนวรชัย 

 
๓. นางสาวสมใจ  สุภัคพงศ 
 
๔. นายสุรศักดิ์  มณีขํา 
5. นายวิษณุกรณ  ผองใส 
6. นายสายัณห  โพธิ์งาม (รก.) 

7. นายกิตติกร  มูลประสิทธิ์ 
8. น.ส.มลุลี  รักไทย 
9. น.ส.ลักขณา  รัชยาว 
๑๐.น.ส.โสรญา  เรืองกลา 
 
11. น.ส.ทัศนีย  สิงหบันดาล 

ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลบอพลอยราษฎรรังสรรค 
ผูอํานวยการโรงเรียนบานดานชุมพล/รก.ผูอํานวยการ 
โรงเรียนบานปะเดา 
ผูอํานวยการโรงเรียนเพียงหลวง ๖ ในทูลกระหมอม
หญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดบอไร 
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานตากแวง 
ผูอํานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 44 (บานนนทรีย) 
ครูโรงเรียนชุมชนบานตากแวง 
ครูโรงเรียนชุมชนวัดบอไร 
รองผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลบอพลอยราษฎรฯ 
ครูโรงเรียนเพียงหลวง ๖ ในทูลกระหมอมหญิง 
อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 
ครูโรงเรียนบานสระใหญ 

ท่ีปรึกษา 
 
 

 

๑. นายภานุวัฒน  พุทธเกสร 

๒. นายเสกสรร  วิรชันีย 

๕. นายชาคริต ปรีดาสุทธิจิตต 

4.  นายเสรี  สําราญจิตร 
5. ร.ต.ท.คมพัชญ  ทักษิณ 
6. นายกมล  กิจจานนท 

นายอําเภอบอไร 

สมาชิกสภาจังหวัดตราด เขตอําเภอบอไร 

สมาชิกสภาจังหวัดตราด เขตอําเภอบอไร 

นายกเทศมนตรเีทศบาลตําบลบอพลอย 

นายกองคการบริหารสวนตําบลนนทรีย 

นายกองคการบริหารสวนตําบลดานชุมพล 

หัวหนาสํานักงานศูนยเครอืขาย นางสาวรุวิญา  ถือสัตย ครูโรงเรียนบานปองกันตนเองดานชุมพล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ๗.   ศูนยเครือขายสถานศึกษาถ่ินพลอยแดง 

สํานักงานศูนยเครือขาย โรงเรียนบานหนองบอน  
ประธานศูนย นายจรูญ  นอยสําราญ ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองบอน 

รองประธานศูนย นายภราดร  สตดิ ี ผูอํานวยการโรงเรียนบานมะนาว 

คณะกรรมการศูนย 
 
 
 

 

๑. นายวิทยา  ตอยยาตี 
๒. นางไพฑูรย  โชคดีวัฒนา 
๓. นายภูวเนศวร  บุญทา 
๔. นางสาวบุญรักษา  คุมปลี 
5. นายนัฐพล  นพเกา 
6. น.ส.อรพรรณ  พิมพแกว (รก.) 
7. นางสุจินดา  วีระยุทธศิลป 
8. นางณัฐนันท  ทัศพันธ 
9. นางนิสรา  ทองสุข 
10.นางพชัรี  เข็มขาว 

ผูอํานวยการโรงเรียนบานปะอา 
ผูอํานวยการโรงเรียนอัมพรจินตกานนท 
ผูอํานวยการโรงเรียนบานจัดสรร 
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดชางทูน 
ผูอํานวยการโรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา 
ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองแอง 
ครูโรงเรียนบานมะนาว 
ครโูรงเรียนวัดชางทูน 
ครูโรงเรียนบานคลองแอง 
ครูโรงเรียนบานหนองบอน 

ท่ีปรึกษา 
 

 

๑. นายศุภกิจ  เขาแกว 
๒. นายเกษม  ม่ังคง 
๓. นายมณฑล  เตือนภักดิ์ 

นายกเทศมนตรีตําบลหนองบอน 
นายกองคการบริหารสวนตําบลชางทูน 
นายกองคการบริหารสวนตําบลบอพลอย 

หัวหนาสํานักงานศูนยเครือขาย นางสาวอาฑฏิิยา  โชคดีวฒันา รองผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองบอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       ๘.     ศูนยเครือขายสถานศึกษาคลองใหญ 

สํานักงานศูนยเครือขาย โรงเรียนบานคลองมะขาม 

ประธานศูนย วาท่ีเรือตรีธนพงศ  บุญวาที  ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองมะขาม 

รองประธานศูนย 1. น.ส.กัญชพร  ปานเพ็ชร 
2. นายประศาสน  เกตุบรรเทิง 

ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองมะนาว 

ผูอํานวยการโรงเรียนบานหาดเล็ก 

คณะกรรมการศูนย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. นายวิเชียร  ยิ่งยง  
๒. นายนพรัตน  รุงโรจน 
๓. น.ส.เดนนภา  หงษวิเศษ 
๔. น.ส.ชนุตพร  กะไชยวงษ (รอง รก.)  
5. นายสุรพล  พิมพาภรณ 
๖. นางสุดา  สุดเจริญ 
๗. วาท่ีเรือตรีธนพงศ  บุญวาที  (รก.) 
๘. นายศรายุธ  มณีเรือง (รก.)  
๙. นายยิ่งยศ  คําหา  (รก.)  
๑๐. นายนรินทร  หูทอง  (รก.)  
๑๑. นายวีระ  หอยสังข  
๑๒. นางคนึงนิจ  รุงโรจน  
๑๓. นางสาวราตรี  ชวนกระโทก  
๑๔. นางสาวมาติกา  สิงหปน 
15. นางวิภา  อยูคง 
16. นางสาวจันทิมา  จุยวรมิตร 

ผูอํานวยการโรงเรียนบานเนินตาล 
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ 
ผูอํานวยการโรงเรียนบานไมรูด 
ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองจาก  
ผูอํานวยการโรงเรียนนคราศึกษา 
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลจุติพร 
ผูอํานวยการโรงเรียนบานโขดทราย 
ผูอํานวยการโรงเรียนบานตาหนึก 

ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหวงโสม 
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองมวง 
ครูโรงเรียนบานคลองมะขาม 
ครูโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ 
ครูโรงเรียนบานคลองจาก 
ครูโรงเรียนบานคลองมะนาว 
ครูโรงเรียนบานไมรูด 
ครูโรงเรียนบานโขดทราย 

ท่ีปรึกษา 
 

๑. เจาอธิการไพรวัลย 

๒. นายโอฬาร  สุทธิมาลย 

เจาคณะตําบลหาดเล็ก เจาอาวาสวัดหาดทรายแดง 

ขาราชการบํานาญ 

หัวหนาสํานักงานศูนยเครือขาย น.ส.พิลดา   แซลี้   ครูโรงเรียนบานคลองมะขาม 

   

 

 

 

 

 

 



 ๙.  ศูนยเครือขายสถานศึกษาแหลมงอบ 

สํานักงานศูนยเครือขาย โรงเรียนวัดบางปดลาง (ราษฎรสงเคราะห) ศูนยปญจวิทยาคาร 

ประธานศูนย นางศิริรัตน  โพธิ์ทอง ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบางปดลางฯ 

รองประธานศูนย 1. น.ส.ก่ิงแกว  บริรักษศุภกร 
2. นางสาวทัศนีย  แสงอรุณ 

ผูอํานวยการโรงเรียนบานเนินดินแดง 

ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดน้ําเชี่ยว 

คณะกรรมการศูนย 
 
 
 

 

๑. นายลือชัย  จามลิกุล 
๒. นายประพันธ  โภคสมบัติ  
๓. นายสุรศักดิ์  นามเกียรติ  
๔. (วาง) 
๕. (วาง) 
๖. (วาง) 
7. (วาง) 
8. นางกรุณา  อินทรสุข 
9. นายเผด็จ  ผะเดิม  
10. นายรณกร  โรจนประทีป  
11. นายพิสิทธิ  จันทรหอม  
12. น.ส.วาทินี  นานิคบุตร 

ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองใหญ 
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนแหลมงอบฯ 
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดบางกระดานฯ 
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทองธรรมชาติ 
ผูอํานวยการโรงเรียนบานอาวตาลคู 
ผูอํานวยการโรงเรยีนวัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตตฯิ) 
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดแหลมมะขาม สาขาแหลมทองหลาง 

ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางกระดานฯ 
ครูโรงเรียนวัดแหลมมะขามฯ 
ครูโรงเรียนบานคลองใหญ 
ครูโรงเรียนชุมชนแหลมงอบฯ 
ครูโรงเรียนวัดทองธรรมชาติ 

ท่ีปรึกษา 
 
 

 

๑. นางอินทิรา  บุญวาที   

๒. น.ส.ผกายรัตน  บริรักษศุภกร  

๓. นายสุชาติ  จิตมุงมโนธรรม  

4. นายพิสิฐ  มนตประสิทธิ์ 
๕. คุณนิยม  มูลสุวรรณ    

รอง ผอ.สพป.ตราด 

ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

นายกองคการบริหารสวนตําบลบางปด 

ขาราชการบํานาญ 

ผูชวยกรรมการผูจัดการบริษัทเจริญโภคภัณฑ 

อาหาร จํากัด (มหาชน) 

หัวหนาสํานักงานศูนยเครือขาย น.ส.วาทินี  นานิคบุตร ครโูรงเรียนวัดทองธรรมชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      ๑๐.     ศูนยเครือขายเกาะชาง 

สํานักงานศูนยเครือขาย โรงเรียนวัดสลักเพชร 

ประธานศูนย นางสาวนันทิยา  บัวตร ี ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสลักเพชร 

รองประธานศูนย นางสาวสาวิตร ี แนวสวย ผูอํานวยการโรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป 

คณะกรรมการศูนย 
 
 
 

 

๑. นางนภัสสร  สวางโคตร  

๒. นางสาริณี  แถวพันธ (รก.)  

๓. นายพงศธร  ฉาบกังวาน (รก.) 

๔. นางปทมา  ศิลประสาร  

๕. นางพัชรี  ทิศกระโทก  

๖. นายเกรียงไกร  จันทรกลม  

ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลเกาะชาง 

ผูอํานวยการโรงเรียนบานบางเบา 

ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองพราว 

ครูโรงเรียนวัดสลักเพชร 

ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะชาง 

ครูโรงเรียนบานคลองพราว 

ท่ีปรึกษา 
 
 

 

๑. นางนงลักษณ  ประศาสนศิลป 

๒. นายประกฤต  ครุพานิชย 

๓. น.ท.สมบัติ  บุญเกิดพานิช 

กรรมการผูจัดการคลองพราวรีสอรท 

ตัวแทนเกษตรกรอําเภอเกาะชาง 

กรรมการผูจัดการชางนอยบีบีกันต 

หัวหนาสํานักงานศูนยเครือขาย นายธีรวุฒิ  วชิัยโย ครูโรงเรียนวัดสลักเพชร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       ๑๑.    ศูนยเครือขายเกาะกูด 

สํานักงานศูนยเครือขาย โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด 

ประธานศูนย นางนิกร  ผงทอง ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลเกาะกูด 

รองประธานศูนย นายณรงค  ถาวรวงษ ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองเจา 

คณะกรรมการศูนย 
 
 

 

๑. น.ส.ลดารัตน  จันทเจริญ (รก.) 

๒. นางอาทิตยา  ล้ําประเสริฐ (รก.) 

๓. นางอริตา   บุญทวี 

๔. น.ส.พรธิดา  นําสงค 

ผูอํานวยการโรงเรียนบานเกาะหมาก 

ผูอํานวยการโรงเรียนบานอาวพราว 

ครูโรงเรียนบานคลองเจา 

ครูโรงเรียนบานเกาะหมาก(สถิตยสุทธิวงษ) 

ท่ีปรึกษา 
 
 

 

๑. นายสุนทร  มูเนาวาเราะ 
๒. นายสุทัศน  ทศดารา 
๓. นายเดชาธร  จันทรอบ 
๔. นายธนกร  ไชยอรรถ 
5. นายวิรัตน  ยุทธวิชัย 

นายอําเภอเกาะกูด 
สมาชิกสภาจังหวัด (พ้ืนท่ีเกาะกูด) 
นายก อบตเกาะกูด 
กํานันตําบลเกาะกูด 
กํานันตําบลเกาะหมาก 

หัวหนาสํานักงานศูนยเครือขาย นายพีรพล  ชูวัง ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะกูด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีแนบทายประกาศสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
          เร่ือง  การแตงตั้งคณะกรรมการศูนยเครือขายสถานศึกษา พ. ศ. 2565  

 

ศูนยเครือขาย................................................................................ 

 
สํานักงานศูนยเครือขาย โรงเรียน.......................................................... 

ประธานศูนย ......................................................... (ตําแหนง) 

รองประธานศูนย ......................................................... (ตําแหนง) 

คณะกรรมการศูนย 
 
 
 

 

1.                  (1) 
2. 
3. 
4. 
5. 
.                    (2) 
. 
 
 
 
 

(ตําแหนง) 
 
 
 
 
 
 

ท่ีปรึกษา 
 
 

 

1. 
2. 
3.   (ควรเลือกตามท่ีเห็นควร) 
4. 
5. 
. 

(ตําแหนง) 

หัวหนาสํานักงานศูนยเครือขาย                   (3) (ตําแหนง) 

 

หมายเหตุ :-  (1)  ใหผูบริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนในศูนยเครือขายเปนกรรมการศูนย โดยตําแหนง หาก
โรงเรียนใดไมมีผูบริหารโรงเรียน ใหระบุวา (วาง) และเม่ือมีผอ.รร. แลวใหแจงแกไขประกาศ (เพ่ิมเติม) มายังเขตฯ 
                 (2) ครูผูสอนท่ีไดรับสรรหาใหเปนคณะกรรมการศูนย ใหเลือกจากครูภายในศูนยเครือขายจํานวน 
ก่ึงหนึ่งของสถานศึกษาภายในศูนยเครือขาย (ถามีเศษ) ใหปดเพ่ิมไดอีก 1 คน และในสถานศึกษาเดียวกันหามเกิน
กวาหนึ่งคน 
        (3) หัวหนาสํานักงานศูนยเครือขาย ใหทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการศูนยเครือขาย 
ผูบริหารท่ีเปนท่ีตั้งสํานักงานศูนยเครือขาย ซ่ึงไมไดเปนประธาน หรือรองประธานศูนยเครือขาย ใหทําหนาท่ี
หัวหนาสํานักงานศูนยเครือขาย หรือศูนยฯ จะพิจารณาเลือกครูผูสอนภายในศูนยเครือขายก็ได 



 

 


