
 ๑ 

 
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง   ผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) กระทรวงศึกษาธิการ  (รอบที่ ๕) 
---------------------------- 

  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคการศึกษา 
มีมติให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ขยายผลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยให้ผ่านกระบวนการขั้นตอนตาม
หลักเกณฑ์การขยายผลที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดและต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับการศึกษาทุกระดับแบบองค์รวม 
เริ่มตั้งแต่ระดับปฐมวัย การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาเอกชน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา กศน. อปท. กทม. และ ตชด.  นั้น 

กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดอบรมบุคลากรในทุกสังกัด เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้  
ในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการสถานศึกษา  การจัดการเรียนการสอน 
ตลอดจน ระบบ  วิธีการ แนวทาง และเกณฑ์มาตรฐานการประเมินสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  อย่าง
ชัดเจนและเป็นไปในทศิทางเดียวกัน  และพร้อมเป็นผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ได้อย่างมีคุณภาพ และประกาศให้เป็นผู้ประเมิน
สถานศึกษาดังกล่าว ของกระทรวงศึกษาธิการ แล้วจ านวน  ๑,๐๓๔  คน  

ด้วยมติที่ประชุมดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงมีนโยบายขยายผล
สถานศึกษาพอเพียง เพ่ิมขึ้นอีกจ านวน ๙,๙๙๙ แห่ง ภายในปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖  และได้ด าเนินการไปแล้วระยะหนึ่ง  
พบว่าผู้ประเมินสถานศึกษาพอเพียงในสังกัดมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน จึงได้ร่วมกับ ศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ และโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและเยาวชน 
ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดอบรมผู้ประเมินสถานศึกษาพอเพียงเพ่ิมเติม  ซึ่งมีผู้ผ่านการอบรมและมี
คุณสมบัติสมควรได้รับประกาศเป็นผู้ประเมิน จ านวนทั้งสิ้น ๓๒๙  คน  โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

 
  ที ่ ชื่อ - สกุล    ต าแหน่ง สังกัด จังหวัด 

๑ นายสุเทพ ชนะบวรสกุล นักวิชาการศึกษา สวก. สพฐ. กรุงเทพมหานคร 

๒ 
นางสาวกระแสสินธุ์  
ปล้องมะณี 

นักจัดการงานทั่วไป สวก. สพฐ. กรุงเทพมหานคร 

๓ นางปิยวรรณ ตันติธนอมร ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กระบี่ 

๔ นายสมศักดิ์ ตุดเกื้อ ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กระบี่ 

๕ นายอุทัย เรืองทองเมือง ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กระบี่ 

๖ นางสาววิไล กวางคีรี ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ 
(โรงเรียนวดัโพธ์ิศรสีุขาราม) กาญจนบุรี 

๗ นายไพวิทย์ ใจกล้า ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.กาญจนบุรี เขต ๒ 
(โรงเรียนบ้านดอนมะขาม) กาญจนบุรี 

๘ นายวิชา จุลทรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.กาญจนบุรี เขต ๒ 
(โรงเรียนวดัเบญพาด) กาญจนบุรี 



 ๒ 

ที ่ ชื่อ - สกุล    ต าแหน่ง สังกัด จังหวัด 

๙ นายชัยวัตร ทองบ่อ ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๓ กาญจนบุรี 

๑๐ นายร าลึก สนพราย ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.กาญจนบุรี เขต ๔ 
(โรงเรียนบ้านช่องด่าน) กาญจนบุรี 

๑๑ นายธนวรรธ วัชโสก ศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ กาฬสินธุ์ 

๑๒ นายสุวรรณ อรรคสาร 
รองผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 

สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ กาฬสินธุ์ 

๑๓ ว่าที ่ร.ต.สุภาพ ถิตย์สมบูรณ์ 
รองผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 

สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ กาฬสินธุ์ 

๑๔ นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล 
รองผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 

สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ กาฬสินธุ์ 

๑๕ นางศศิกานต์ เจริญดี ศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ กาฬสินธุ์ 

๑๖ นางเพ็ญศรี สังข์เผือก นักวิชาการศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ กาฬสินธุ์ 

๑๗ นายค ารณ แสนหาญ ศึกษานิเทศก์ สพป.ก าแพงเพชร เขต ๑ ก าแพงเพชร 

๑๘ นางสาวสิรินาถ คงรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ก าแพงเพชร เขต ๑ ก าแพงเพชร 

๑๙ นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศึกษานิเทศก์ สพป.ก าแพงเพชร เขต ๑ ก าแพงเพชร 

๒๐ นางอังคณา จาดด า ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.ก าแพงเพชร เขต ๒ 
(โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี) ก าแพงเพชร 

๒๑ นายวิษณุ คุรุธรรมานนท์ ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.ก าแพงเพชร เขต ๒ 
(โรงเรียนบ้านวังชะโอน) ก าแพงเพชร 

๒๒ นางสาวสุกัญญา มาช านิ ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ ขอนแก่น 

๒๓ นายจุฬารัตน์ เย็นสวัสดิ ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต ๒ ขอนแก่น 

๒๔ นายวุช กาวงษ์กลาง ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต ๒ 
(โรงเรียนบ้านค าน้อย) ขอนแก่น 

๒๕ นางสาวฉลาด เสริมปัญญา ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต ๓ ขอนแก่น 

๒๖ นางภาวนี อิศรา ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต ๓ 
(โรงเรียนบ้านโนนจันทึก) ขอนแก่น 

๒๗ นายสุวิรัตน์ รักษาเคน ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต ๔ 
(โรงเรียนบ้านฝางวิทยา) ขอนแก่น 

๒๘ นางผ่องพันธ์ แพงบุดดี ศึกษานเิทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต ๕ ขอนแก่น 

๒๙ นางจารุรัตน์ ราชชมภู ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต ๕ ขอนแก่น 

๓๐ นายสุพรรณ วอศิริ ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต ๕ ขอนแก่น 



 ๓ 

ที ่ ชื่อ - สกุล    ต าแหน่ง สังกัด จังหวัด 

๓๑ นายรังสฤษฎิ์ ทวยภา ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต ๕ ขอนแก่น 

๓๒ นายสุทธิ สุวรรณปาล ศึกษานิเทศก์ สพป.จันทบุรี เขต ๑ จันทบุรี 

๓๓ นางจารุวรรณ มากอยู่ ศึกษานิเทศก์ สพป.จันทบุรี เขต ๒ จันทบุรี 

๓๔ นางคนึงนิจ ตัญกาญจน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต ๑ ชลบุร ี

๓๕ นายสมเดช วุฒิไตรรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.ชลบุรี เขต ๒ 
(โรงเรียนบ้านชุมนมุปรกฟ้า) ชลบุร ี

๓๖ นายประสพ ศรีสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต ๓ ชลบุร ี

๓๗ ส.อ.ฐานวัฒน ์โชติจิรธนาศักดิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.ชัยนาท  
(โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม) ชัยนาท 

๓๘ นายณรงค์ ศิริเมือง ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.ชัยนาท  
(โรงเรียนวดัสะตือสิงห์) ชัยนาท 

๓๙ นางสาววัทนาพร ตังอ านวย ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ ชัยภูมิ 

๔๐ นายศักดิ์สว่าง สายโส 
รองผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 

สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ ชัยภูมิ 

๔๑ นายวิชัย ประทุมไทย ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ 
(โรงเรียนบ้านนางเม้ง)  ชัยภูมิ 

๔๒ นายสามารถ นนทะโส 
รองผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 

สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ ชัยภูมิ 

๔๓ นายวาทิศ สอนกอง ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ ชัยภูมิ 

๔๔ นายวุฒิพงษ์ วงษ์ชู ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ 
(โรงเรียนบ้านหนองไผล่้อม)  ชัยภูมิ 

๔๕ ว่าที ่ร.ต. ธนาธิป มาลากอง ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ 
(โรงเรียนหนองเมยสามัคคี) ชัยภูมิ 

๔๖ นายสฤษดิ์ ชัยมาลา ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ ชัยภูมิ 

๔๗ นายเกษมศักดิ์ บุพตา ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ ชัยภูมิ 

๔๘ นายประสงค์ สิทธิวงษ์ ครูช านาญการพิเศษ สพป.เชียงราย เขต ๑ 
(โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง) เชียงราย 

๔๙ นางเสาร์วลักษณ์ นันชัยบัว ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต ๒ เชียงราย 

๕๐ นางสาวจุฑาธิบดิ์ กุลดี ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต ๒ เชียงราย 

๕๑ นายสุรพล ยังวัฒนา ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต ๒ เชียงราย 

๕๒ นายอนุรักษ์ พรมเลข ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต ๒ เชียงราย 



 ๔ 

ที ่ ชื่อ - สกุล    ต าแหน่ง สังกัด จังหวัด 

๕๓ นายเมธา ปรางค์แสงวิไล 
รองผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 

สพป.เชียงราย เขต ๓ เชียงราย 

๕๔ นางสุนีย์ เชื้อเจ็ดตน ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต ๓ เชียงราย 

๕๕ นางอรินลัทธ์ จันทร์เลน ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต ๓ เชียงราย 

๕๖ นายบุญธรรม จอมมงคล ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต ๔ เชียงราย 

๕๗ นายสะอาด ค าตัน ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต ๔ เชียงราย 

๕๘ นายนิมิตร ไทยด ารงค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต ๑ เชียงใหม่ 

๕๙ นายมงคล พุทธัง 
รองผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 

สพป.เชียงใหม่ เขต ๒ เชียงใหม่ 

๖๐ นายณรงค์ ลุมมา ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต ๒ 
(โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา)  เชียงใหม่ 

๖๑ นายรัชภูมิ สมสมัย ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ เชียงใหม่ 

๖๒ นางสาวรัชนี ลาภรัตนทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ เชียงใหม่ 

๖๓ นายมานิตย์ พุทธโยธา ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต ๔ เชียงใหม่ 

๖๔ นางฐิติพร ไขแสง ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต ๕ เชียงใหม่ 

๖๕ นางชวัลภร แก้วรักษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต ๑ ตรัง 

๖๖ นางณฐวรกร รักนาย ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต ๒ ตรัง 

๖๗ นายสุชาติ กะไชยวงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.ตราด  (โรงเรียนวัดหนอง
เสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์)) ตราด 

๖๘ นายชุมพล จันทร์สายทอง ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.ตาก เขต ๑ (โรงเรยีน
อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า) ตาก 

๖๙ นางปวีณา ปานยิ้ม ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต ๒ ตาก 

๗๐ นายเอศรา แสนกันค า ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.นครปฐม เขต ๑ 
(โรงเรียนวดัหนองโพธิ)์ นครปฐม 

๗๑ นางสาวฐิดาภรณ์ เพ็งหนู ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.นครปฐม เขต ๒ 
(โรงเรียนวดัใหม่สคุนธาราม) นครปฐม 

๗๒ นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ นครพนม 

๗๓ นางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ นครพนม 

๗๔ นายชัยวัฒน ์จันทร์อ่อน ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ นครพนม 

๗๕ นายเกียรติศักดิ์ ลาภจิตร รองผู้อ านวยการเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา สพป.นครพนม เขต ๑ นครพนม 
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๗๖ นายผล สังข์สน ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ นครพนม 

๗๗ นายนิกุล มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ นครพนม 

๗๘ นางสาวกษิรา วัฒนมาลี ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๒ 
นครพนม 

 

๗๙ นายสมานชัย สุวรรณอ าไพ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๒ นครพนม 

๘๐ นายสุริยา สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๒ นครพนม 

๘๑ นายสุพล อดทน ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๑ นครราชสีมา 

๘๒ นายนิติธร ทองภูบาล 
รองผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 

สพป.นครราชสีมา เขต ๒ นครราชสีมา 

๘๓ นายณรงศักดิ์ แพ่งสูงเนิน ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๒ นครราชสีมา 

๘๔ นางจิรภัทร พงศ์พัทธ์รุจ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๓ นครราชสีมา 

๘๕ นางเอ้ือมพร เสริฐกระโทก นักวิชาการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต ๓ นครราชสีมา 

๘๖ นายวันเฉลิมพร อดิศรวิศิษฎ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา 

๘๗ นางสุพรรณ พิมพ์ปรุ นักวิชาการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา 

๘๘ นายธีรเชษฐ์ ป้องจันมณีสกุล ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.นครราชสีมา เขต ๔ 
(โรงเรียนประชารัฐสามคัคี) นครราชสีมา 

๘๙ นางทวีป บรรจงเปลี่ยน ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.นครราชสีมา เขต ๕ 
(โรงเรียนบ้านกะพี้) นครราชสีมา 

๙๐ นายบุญลือ แกดสันเทียะ ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.นครราชสีมา เขต ๕ 
(โรงเรียนบ้านท านบพัฒนา) นครราชสีมา 

๙๑ นายคมสรณ์ นิธิปรีชา ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.นครราชสีมา เขต ๕ 
(โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ าฉ่าสามัคคี)  นครราชสีมา 

๙๒ นายวราธิศ คุณขุนทด 
รองผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 

สพป.นครราชสีมา เขต ๖ นครราชสีมา 

๙๓ นายทัติธน ศาสตร์สกุลวงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๖  นครราชสีมา 

๙๔ 
นายประมวล  
เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย 

ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๗ นครราชสีมา 

๙๕ นายสมพงษ์ ลัดกลาง ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๗ นครราชสีมา 

๙๖ นายวิชัย ถมยาแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๗ นครราชสีมา 

๙๗ นางนวลใย สุทธิพิทักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
สพป.นครศรีธรรมราช 
เขต ๑ (โรงเรียนวดัสวนพล)  

นครศรีธรรมราช 
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๙๘ นายบดินท์ ธรรมสังวาลย์ 
รองผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 

สพป.นครศรีธรรมราช 
เขต ๒ 

นครศรีธรรมราช 

๙๙ นายมนัด ตั้งเส้ง ศึกษานิเทศก์ 
สพป.นครศรีธรรมราช 
เขต ๓ 

นครศรีธรรมราช 

๑๐๐ นางจิรา ชูช่วย ศึกษานิเทศก์ 
สพป.นครศรีธรรมราช 
เขต ๓ 

นครศรีธรรมราช 

๑๐๑ นายสพล ชูทอง 
รองผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 

สพป.นครศรีธรรมราช 
เขต ๔ 

นครศรีธรรมราช 

๑๐๒ นายขรรค์ชัย อ่อนมี ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.นครสวรรค์ เขต ๑ 
(โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี) นครสวรรค์ 

๑๐๓ นายประสิทธิ์ อ่อนพุ่ม ศึกษานิเทศก์ สพป.นครสวรรค์ เขต ๒ นครสวรรค์ 

๑๐๔ นายวินัย พิมพ์หนู ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.นครสวรรค์ เขต ๒ 
(โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด) นครสวรรค์ 

๑๐๕ นายปรีชา นาคจ ารูญ 
รองผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 

สพป.นครสวรรค์ เขต ๓ นครสวรรค์ 

๑๐๖ นางสาวสมฤดี อยู่ดี ศึกษานิเทศก์ สพป.นราธิวาส เขต ๑ นราธิวาส 

๑๐๗ นางศศิเพ็ญ เบญจวิญญู นักวิชาการศึกษา สพป.นราธิวาส เขต ๒ นราธิวาส 

๑๐๘ นายปัญญา ศรีวังแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.นราธิวาส เขต ๒ นราธิวาส 

๑๐๙ นายสุรชาติ ภูผาผุย ศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต ๑ น่าน 

๑๑๐ นายธวัชชัย ทรงประศาสน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต ๑ น่าน 

๑๑๑ นายวันชัย ภูผาคุณ ศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต ๑ น่าน 

๑๑๒ นางระเบียบ กาละชิต นักจัดการงานทั่วไป สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ 

๑๑๓ นายสุริยงค์ พิมวรรณ นักวิชาการศึกษา สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ 

๑๑๔ นายสุรศักดิ์ ปิ่นเพชร ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  
(โรงเรียนบ้านหัวสะพาน)  บุรีรัมย์ 

๑๑๕ นายสิทธิพงศ์ จารุทรัพย์สดใส ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ 
(โรงเรียนอนุบาลบ้านดา่น) บุรีรัมย์ 

๑๑๖ นายสุนทอง มีมาก ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒  
(โรงเรียนบ้านเสม็ด)  บุรีรัมย์ 

๑๑๗ นายทวี ทองนัด ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒ 
(โรงเรียนบ้านตะโกรี)  บุรีรัมย์ 

๑๑๘ นายอภิชาติ หวังสวัสดิ์ปรีชา ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒ 
(โรงเรียนบ้านหนองตะเคยีน) บุรีรัมย์ 
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๑๑๙ นางจิรัฎฐ์ ธนพงษ์พรธนา ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์ 

๑๒๐ นายฉลาด โพธิ์ใส ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ 
(โรงเรียนบ้านบ้านสมจิต)  บุรีรัมย์ 

๑๒๑ นายอลงกต สุขเกษม ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ 
(โรงเรียนบ้านหนองตะลมุปุ๊ก) บุรีรัมย์ 

๑๒๒ นายมงคล ฤทธิรณ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ บุรีรัมย์ 

๑๒๓ นางสิริกร ธงสอาด ผู้อ านวยการโรงเรียน 
สพป.ประจวบคีรีขันธ์  
เขต ๑  (โรงเรียนบา้อ่างทอง) 

ประจวบคีรีขันธ์ 

๑๒๔ นางอารยา ช่ออังชัญ ศึกษานิเทศก์ 
สพป.ประจวบคีรีขันธ์  
เขต ๒ 

ประจวบคีรีขันธ์ 

๑๒๕ นางสาวสุภาลักษณ์  ศิริโท ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ 
(โรงเรียนบ้านคลองบางไซ)  ปราจีนบุรี 

๑๒๖ 
นางสาววัชราพร  
สุวรรณเตมีย์ 

ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.ปราจีนบุรี เขต ๒ 
(โรงเรียนบ้านโนนสูง) ปราจีนบุรี 

๑๒๗ นางนปภา ศรีเอียด ศึกษานิเทศก์ สพป.ปัตตานี เขต ๑ ปัตตานี 

๑๒๘ นางภาวนา นัครามนตรี ศึกษานิเทศก์ สพป.ปัตตานี เขต ๒ ปัตตานี 

๑๒๙ นายวิรัตน์ จันทร์งาม ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.ปัตตานี เขต ๒ 
(โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม)  ปัตตานี 

๑๓๐ นางกาญจนา พุตฉาย ศึกษานิเทศก์ 
สพป.พระนครศรีอยุธยา 
เขต ๑ 

พระนครศรีอยุธยา 

๑๓๑ นางเรณู สีนิล ผู้อ านวยการโรงเรียน 
สพป.พระนครศรีอยุธยา 
เขต ๑ (โรงเรียนวดัผึ่งแดด 
(บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)) 

พระนครศรีอยุธยา 

๑๓๒ นายวิฑูณร์ นัยยุติ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
สพป.พระนครศรีอยุธยา 
เขต ๒  
(โรงเรียนวดัทางหลวง)  

พระนครศรีอยุธยา 

๑๓๓ นายนันทพล ฟูสีกุล ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.พะเยา เขต ๑ 
(โรงเรียนบ้านดง) พะเยา 

๑๓๔ นายจ าเนียร จันทะ ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต ๒ พะเยา 

๑๓๕ นายปรีชา แบนประเสริฐ ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.พะเยา เขต ๒ 
(โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง)  พะเยา 

๑๓๖ นายสุทธิพงศ์ อาจวารี ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.พังงา  
(โรงเรียนเกาะปันหยี)  พังงา 

๑๓๗ นายสมยศ ผลอินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.พังงา  
(โรงเรียนครุะบรุี) พังงา 

๑๓๘ นายประพาส นิ่มด า ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต ๑  
(โรงเรียนบ้านเขาปู่) พัทลุง 
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๑๓๙ นายสมพร อินทรสุข ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต ๒ 
(โรงเรียนบ้านควนยวน) พัทลุง 

๑๔๐ นายสนอง ศรีเกตุ ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต ๒ 
(โรงเรียนบ้านทุ่งนารี) พัทลุง 

๑๔๑ นายสมโภชน ์บุญเรศ ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต ๑ พิจิตร 

๑๔๒ นายสุรินทร์ จุลบุตร ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต ๑ พิจิตร 

๑๔๓ นายเสน่ห์ บุญนวน ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต ๒ พิจิตร 

๑๔๔ นายวัชรินทร์ พูลเส็ง ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต ๒ พิจิตร 

๑๔๕ นายประสบสุข ดีอินทร์ 
รองผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 

สพป.พิษณุโลก เขต ๑ พิษณุโลก 

๑๔๖ 
ว่าที ่ร.ต.วุฒิพงษ์  
บุญญพันธ์โสภณ 

ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต ๒ พิษณุโลก 

๑๔๗ นายเอกศักดิ์ ทองรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.พิษณุโลก เขต ๓ 
(โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่) พิษณุโลก 

๑๔๘ นายชอบ ดิษฐ์แก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.พิษณุโลก เขต ๓ 
(โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์)  พิษณุโลก 

๑๔๙ นายจุมพล สรรพอุดม ผู้อ านวยการโรงเรียน 
สพป.เพชรบุรี เขต ๑ 
(โรงเรียนมิตรภาพที่ ๓๔) 

เพชรบุรี 

๑๕๐ นางยุวนิตย์ เชื้อนิล รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
สพป.เพชรบุรี เขต ๒ 
(โรงเรียนวดัวังไคร้ (วชิรานุกลู
ประชาสรรค์)) 

เพชรบุรี 

๑๕๑ นายธงชัย วงค์กาอินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ เพชรบูรณ์ 

๑๕๒ นายจรัญ จากยางโทน ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ เพชรบูรณ์ 

๑๕๓ นางอุทัยวรรณ สุวรรณผิว ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ เพชรบูรณ์ 

๑๕๔ นายนิรภัย แดงโชติ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ เพชรบูรณ์ 

๑๕๕ นายสุวิทย์ เค้ามูล ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑  เลย 

๑๕๖ นางสาวกวินพัฒน์ ขวัญแน่น ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ เพชรบูรณ์ 

๑๕๗ นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ 
(โรงเรียนบ้านจัดสรร) เพชรบูรณ์ 

๑๕๘ นายเสรี สุขพ่อค้า ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ 
(โรงเรียนบ้านเนินถาวร) เพชรบูรณ์ 

๑๕๙ นางกัญญณัฐ ศรีวิชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต ๑ แพร่ 



 ๙ 

ที ่ ชื่อ - สกุล    ต าแหน่ง สังกัด จังหวัด 

๑๖๐ นางสาวบุษบา สุกแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต ๒ แพร่ 

๑๖๑ นายสมคิด อากรสกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต ๒ แพร่ 

๑๖๒ นางสาวธนวัน จันทศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.มหาสารคาม เขต ๑ มหาสารคาม 

๑๖๓ นายประสิทธิ์ บัวละคุณ ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.มหาสารคาม เขต ๑ 
(โรงเรียนบ้านโสกแดง) มหาสารคาม 

๑๖๔ นายเฉลิม จักรชุม ศึกษานิเทศก์ สพป.มหาสารคาม เขต ๒ มหาสารคาม 

๑๖๕ นางสาวปราณี วรรณปะเก ศึกษานิเทศก์ สพป.มหาสารคาม เขต ๒ มหาสารคาม 

๑๖๖ นางล าไพ วันจงค า ศึกษานิเทศก์ สพป.มหาสารคาม เขต ๒ มหาสารคาม 

๑๖๗ นายอนันต์ ปริปุรณะ ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.มุกดาหาร  
(โรงเรียนบ้านนาสะโน) มุกดาหาร 

๑๖๘ นายปรัชญา มานะวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.มุกดาหาร  
(โรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา)  มุกดาหาร 

๑๖๙ นายชาติชาย ก่อคุณ ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.มุกดาหาร  
(โรงเรียนบ้านหนองแวง)  มุกดาหาร 

๑๗๐ นางวรรณา สุนันต๊ะ ศึกษานิเทศก์ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ แม่ฮ่องสอน 

๑๗๑ นายยนต์ ชัยชนะ ศึกษานิเทศก์ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒ แม่ฮ่องสอน 

๑๗๒ นายดิเรก ศรีมาลี ศึกษานิเทศก์ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒ แม่ฮ่องสอน 

๑๗๓ นายอติศักดิ์ ไนยะกุล 
รองผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 

สพป.ยโสธร เขต ๒ ยโสธร 

๑๗๔ นายสมชัย ละครวงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ยโสธร เขต ๒ ยโสธร 

๑๗๕ นายปรีชา สุกใส ศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลา เขต ๓ ยะลา 

๑๗๖ นายอุทัย ศรีขาวรส ผู้อ านวยการโรงเรียน 
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ 
(โรงเรียนบ้านป่าสุม่หนองปิง
วิทยาคาร)  

ร้อยเอ็ด 

๑๗๗ นายนเรศร์ สังฆะพิลา ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ 
(โรงเรียนบ้านหมูม้น) ร้อยเอ็ด 

๑๗๘ นายสุริยากร  เขตเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ 
(โรงเรียนบ้านหวายหลึม) ร้อยเอ็ด 

๑๗๙ นายสุพรรณ มาตย์ค ามี 
รองผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 

สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒  ร้อยเอ็ด 

๑๘๐ นางวันทนา ทาระค า ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒  ร้อยเอ็ด 

๑๘๑ นายสุทัศน์ อนุพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒ 
(โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ)  ร้อยเอ็ด 



 ๑๐ 

ที ่ ชื่อ - สกุล    ต าแหน่ง สังกัด จังหวัด 

๑๘๒ นายสุภชัย ปุริสาย รองผู้อ านวยการเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ ร้อยเอ็ด 

๑๘๓ นางสาววชิราภรณ ์จันทร์นี ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ ร้อยเอ็ด 

๑๘๔ นายอภิเดช เพชรโรจน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ ร้อยเอ็ด 

๑๘๕ นายปรีชา นาคศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.ระยอง เขต ๑ 
(โรงเรียนบ้านท่าเสา)  ระยอง 

๑๘๖ นายเฉลิม เทพสวัสดิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.ราชบุรี เขต ๑ 
(โรงเรียนบ้านจอมบึง)  ราชบุรี 

๑๘๗ นางปราณี ทัยคุปต์ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
สพป.ราชบุรี เขต ๑ 
(โรงเรียนวดัห้วยตะแคง  
(พรประชานุกูล)) 

ราชบุรี 

๑๘๘ นายวิรัช สุขเสริม ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.ราชบุรี เขต ๒ 
(โรงเรียนวดัระฆังทอง)  ราชบุรี 

๑๘๙ นางสาวสมหมาย ลิ้มทุติเนตร ผู้อ านวยการโรงเรียน 
สพป.ราชบุรี เขต ๒ 
(โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง (วัด
ปลักแรด))  

ราชบุรี 

๑๙๐ นางพรพิมล พูลพละ นักวิชาการศึกษา สพป.ลพบุรี เขต ๑ ลพบุรี 

๑๙๑ นางสาวสิริกร กระสาทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.ลพบุรี เขต ๑ ลพบุรี 

๑๙๒ นางวรรณิดา เพ็ชรมณี ศึกษานิเทศก์ สพป.ลพบุรี เขต ๒ ลพบุรี 

๑๙๓ นายวิชา ท าเพียร ศึกษานิเทศก์ สพป.ลพบุรี เขต ๒ ลพบุรี 

๑๙๔ นายสิงห์ทอง จุมพิศ ศึกษานิเทศก์ สพป.ล าปาง เขต ๑ ล าปาง 

๑๙๕ นางจ าเนียร แก้วค าน้อย ศึกษานิเทศก์ สพป.ล าปาง เขต ๒ ล าปาง 

๑๙๖ นางสาวปิยรัตน์ มังคลัษเฐียร ศึกษานิเทศก์ สพป.ล าปาง เขต ๒ ล าปาง 

๑๙๗ นายพงษ์เทพ มนัสตรง ศึกษานิเทศก์ สพป.ล าพูน เขต ๑ ล าพูน 

๑๙๘ นางรพีพร เลาหกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.ล าพูน เขต ๑ ล าพูน 

๑๙๙ นายวิชากร ลังกาฟ้า ศึกษานิเทศก์ สพป.ล าพูน เขต ๑ ล าพูน 

๒๐๐ นายวรเชษฐ จันทร์ภิรมย์ ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.ล าพูน เขต ๑ 
(โรงเรียนบ้านดอยค า) ล าพูน 

๒๐๑ นางกรรณิการ์ โพธา นักวิชาการศึกษา สพป.ล าพูน เขต ๒ ล าพูน 

๒๐๒ นางวรากร  มังบู่แว่น ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.เลย เขต ๑  
(โรงเรียนบ้านคอนสา) เลย 



 ๑๑ 

ที ่ ชื่อ - สกุล    ต าแหน่ง สังกดั จังหวัด 

๒๐๓ นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.เลย เขต ๑  
(โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์) เลย 

๒๐๔ นายจักรพงศ์ แถลงกัณฑ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
สพป.เลย เขต ๒  
(โรงเรียนบ้านโนนภูทอง) 

เลย 

๒๐๕ นายทรงยศ ศิลาอุดมกิจ ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.เลย เขต ๒  (โรงเรยีน
บ้านไร่พวยมติรภาพที ่๑๘) เลย 

๒๐๖ นายมงคล ก าจร ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ศรีสะเกษ 

๒๐๗ นายเอกอมร ใจจง ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ 
(โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง(๕๒)) ศรีสะเกษ 

๒๐๘ นายไพฑูรย์ ชินวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ 
(โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนอง
ตะเคียน)  

ศรีสะเกษ 

๒๐๙ นายวิทยา พันธุ์เพ็ง ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ 
(โรงเรียนอนุบาลโนนคณู)  ศรีสะเกษ 

๒๑๐ นายอุดมศักดิ์ เพชรผา 
รองผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒ ศรีสะเกษ 

๒๑๑ นายชูชาติ ชัยวงศ ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒ 
(โรงเรียนบ้านพงสิม) ศรีสะเกษ 

๒๑๒ นางสาวกัญญาภัค มูลศรีแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ ศรีสะเกษ 

๒๑๓ นางเวชะณิการ์ อินตะนัย ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ ศรีสะเกษ 

๒๑๔ นายกฤติเดช บุญศรัทธา ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.ศรสีะเกษ เขต ๓ 
(โรงเรียนบ้านเค็ง)  ศรีสะเกษ 

๒๑๕ นางพิมพ์นิภา ศรีสุแล ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ ศรีสะเกษ 

๒๑๖ นายมานิต สิทธิศร ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ ศรีสะเกษ 

๒๑๗ นายธวัชชัย บุญน้อย ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ 
(โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย)  ศรีสะเกษ 

๒๑๘ นายวิสิฐศักดิ์  บุ่งทวย ผู้อ านวยการโรงเรียน 
สพป.สกลนคร เขต ๑ 
(โรงเรียนบ้านท่าวดั  
"คุรุราษฎร์บ ารุงวิทย"์) 

สกลนคร 

๒๑๙ นายสุริยันต์ กวานสุพรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.สกลนคร เขต ๑ 
(โรงเรียนบ้านไร่นาดี)  สกลนคร 

๒๒๐ นายเรืองยศ พลราชม ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๒ สกลนคร 

๒๒๑ นายวิวัฒน ์ไขไพวัน ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๒ สกลนคร 

๒๒๒ นางสาวพิชชานันท์ นิธิวิรุฬท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๒ สกลนคร 



 ๑๒ 

ที ่ ชื่อ - สกุล    ต าแหน่ง สังกัด จังหวัด 

๒๒๓ นายศิริพงษ์ พาดี 
รองผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 

สพป.สกลนคร เขต ๓ สกลนคร 

๒๒๔ นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๓ สกลนคร 

๒๒๕ นายจ ารัส พิมพา ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.สกลนคร เขต ๓ 
(โรงเรียนบ้านดงเสีย่ว) สกลนคร 

๒๒๖ นายคณาศักดิ์ บุญเกิด ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต ๒ สงขลา 

๒๒๗ ร.ต.จรัส ศรีประพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.สงขลา เขต ๓ 
(โรงเรียนบ้านคลองแงะ)  สงขลา 

๒๒๘ นายสุชาติ อ่อนรักษ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.สงขลา เขต ๓ 
(โรงเรียนบ้านนา) สงขลา 

๒๒๙ นายอัมพล เอียดนุช ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล สตูล 

๒๓๐ นายภิรมย์ พรุเพชรแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.สตูล  
(โรงเรียนบ้านกลุ่ม ๕ ประชารัฐ) 

สตูล 

๒๓๑ นายณรงค์กร ช านาญเวช ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.สตูล (โรงเรยีนบ้านทุ่ง 
(สภากาชาดอุปถัมภ์ ๒๕๕๐)) สตูล 

๒๓๒ นายสมาด มินขาว ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.สตูล  
(โรงเรียนบ้านบ่อหิน) สตูล 

๒๓๓ นางสาวนวลฉว ีคนเที่ยง ศึกษานิเทศก์ 
สพป.สมุทรปราการ  
เขต ๒ 

สมุทรปราการ 

๒๓๔ นางพยอม ใจสะอาด นักวิชาการศึกษา สพป.สระแก้ว เขต ๑ สระแก้ว 

๒๓๕ นายธนกร มะอาจเลิศ ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.สระแก้ว เขต ๒ 
(โรงเรียนบ้านกุดหิน)  สระแก้ว 

๒๓๖ นายวัลลภ วรนาม ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.สระแก้ว เขต ๒ 
(โรงเรียนบ้านหนองบัว) สระแก้ว 

๒๓๗ นายไกรสิทธิ์ เกษี 
รองผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 

สพป.สระบุรี เขต ๑ สระบุรี 

๒๓๘ นายไตรรงค์ เฉวียงหงส์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สระบุรี เขต ๒ สระบุรี 

๒๓๙ นางนพวรรณ น่วมจะโป๊ะ ศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี 

๒๔๐ นายสมศักดิ์ ค าแสน ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.สุโขทัย เขต ๒ 
(โรงเรียนบ้านแม่เทิน) สุโขทัย 

๒๔๑ นายสุทัศน์ วาลุกา ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.สุโขทัย เขต ๒ 
(โรงเรียนโรตารีส่วรรคโลก ๑) สุโขทัย 

๒๔๒ นายสุรพล เจริญผล ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ 
(โรงเรียนกฤษณา)  สุพรรณบุรี 

๒๔๓ นางสาวศุภาพร ผิวงาม ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ 
(โรงเรียนวดัหนองพันเทา) สุพรรณบุรี 



 ๑๓ 
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๒๔๔ นางสาวรุ่งรัตน์ อรุณแสงศิลป์ ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓ 
(โรงเรียนวดัประชุมสงฆ์)  สุพรรณบุรี 

๒๔๕ นางชนม์นิภา ชูแสงศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ สุราษฎร์ธานี 

๒๔๖ นายวรรณโน อินทร์เนื่อง คร ู สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒ 
(โรงเรียนบ้านกลาง)  สุราษฎร์ธานี 

๒๔๗ นางสาวสารีย์ นุ่มนวล ศึกษานิเทศก์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓ สุราษฎร์ธานี 

๒๔๘ นางสาวธิดา เพชรอนันต์ ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓ 
(โรงเรียนบ้านไสท้อน)  สุราษฎร์ธานี 

๒๔๙ นายวัฒนา ชัยสวัสดิ ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓ 
(โรงเรียนห้วยมะนาว) สุราษฎร์ธานี 

๒๕๐ นายเสริมศักดิ์ เป็นสุข ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.สุรินทร์ เขต ๑ 
(โรงเรียนการุญวิทยา) สุรินทร์ 

๒๕๑ นายนิวัติ ทมโคตร ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต ๒ สุรินทร์ 

๒๕๒ นายสุภกิจ กลิ่นรื่น ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต ๒ สุรินทร์ 

๒๕๓ นายชวลิตร วรรณดี รองผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 
(โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล) สุรินทร์ 

๒๕๔ นางปิยพร สิงห์สุวรรณ นักวิชาการศึกษา สพป.หนองคาย เขต ๑ หนองคาย 

๒๕๕ นายสมพร โสดาวิชิต ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.หนองคาย เขต ๑ 
(โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่) หนองคาย 

๒๕๖ นายสามารถ ดวงค าน้อย ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.หนองคาย เขต ๑ 
(โรงเรียนอาโอยาม่า ๒) หนองคาย 

๒๕๗ นายสุรศักดิ์ พันธุ์วงษา ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.หนองคาย เขต ๒ 
(โรงเรียนสุทธิสริิโสภา)  หนองคาย 

๒๕๘ นายบุญเกื้อ ปาระแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองบัวล าภู เขต ๑ หนองบัวล าภู 

๒๕๙ นายยันยง ติดสุข นักวิชาการศึกษา สพป.หนองบัวล าภู เขต ๑ หนองบัวล าภู 

๒๖๐ นายสัมฤทธิ์ เหลาเพ็ง ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองบัวล าภู เขต ๑ หนองบัวล าภู 

๒๖๑ นางสาวกฤตยา ตระกูลวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองบัวล าภู เขต ๒ หนองบัวล าภู 

๒๖๒ 
นางสาวศุภสิริโสภา  
หล้าศิริกาญจน์ 

ศึกษานิเทศก์ สพป.อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 

๒๖๓ นางพิศประภา โสดาภักดิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 

๒๖๔ นางล าพูล วังทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 

๒๖๕ นางสุทธิวรรณ สูงเรือง ศึกษานิเทศก์ สพป.อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 
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๒๖๖ นายกวิภัฏ วงศ์จันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
สพป.อุดรธานี เขต ๑ 
(โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรี
บูรพา) 

อุดรธานี 

๒๖๗ นายรัชพล เวชบรรพต ผู้อ านวยการโรงเรียน 
สพป.อุดรธานี เขต ๑ 
(โรงเรียนบ้านหนองขาม  
(ค่านเสนีย์อุปถัมถ)์) 

อุดรธานี 

๒๖๘ นายไพวัลย์ แก้วดวงจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.อุดรธานี เขต ๑ 
(โรงเรียนบ้านหนองบั่ว) อุดรธานี 

๒๖๙ นายสมสมัย ฤทธิ์มหา ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.อุดรธานี เขต ๒ 
(โรงเรียนบ้านบุ่งหมากลาน)  อุดรธานี 

๒๗๐ นายทวี โนนทิง ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.อุดรธานี เขต ๒ 
(โรงเรียนห้วยแสงอรณุวิทยา)  อุดรธานี 

๒๗๑ นายประมวล โหระสิงห์ 
รองผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 

สพป.อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี 

๒๗๒ นางพัชรี จักรชุม ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี 

๒๗๓ นายธีรพล สุรภักดิ ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔ อุดรธานี 

๒๗๔ นายบรรทม แก้วอาษา ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.อุดรธานี เขต ๔ 
(โรงเรียนบ้านสรา้งก่อ) อุดรธานี 

๒๗๕ นางสาวเสาวพิศ อุ่นพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ อุตรดิตถ์ 

๒๗๖ นายปรีชา สุขเกษม ศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ อุตรดิตถ์ 

๒๗๗ นางสาวพัชรินทร์ อินเถื่อน ศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๒ อุตรดิตถ์ 

๒๗๘ 
นายประสพชัย  
ชาญธัญญกรณ์ 

รองผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 

สพป.อุทัยธานี เขต ๑ อุทัยธานี 

๒๗๙ นายวิเชียร จันทร ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต ๒ อุทัยธานี 

๒๘๐ นายสมชาย สุภาคาร ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ อุบลราชธานี 

๒๘๑ นางวัชราภรณ์ จิตรมาศ ศึกษานเิทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ อุบลราชธานี 

๒๘๒ นายประหยัด ไขแสง 
รองผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ อุบลราชธานี 

๒๘๓ นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน 
รองผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ อุบลราชธานี 

๒๘๔ นางฤชุทัย ไชยขาว ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต ๒  อุบลราชธานี 

๒๘๕ นางอินทวรรณ บุดดาวงษ์ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๓ อุบลราชธานี 

๒๘๖ นางเอ้ือมพร อุดมโภคา นักวิชาการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๓ อุบลราชธานี 
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๒๘๗ 
ว่าที่ร.ต.ประคองชัย  
เชาว์พลกรัง 

ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต ๓ อุบลราชธานี 

๒๘๘ นายสงวน ละอองแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต ๓ 
(โรงเรียนบ้านไร่)  อุบลราชธานี 

๒๘๙ 
นางยอดอนงค์  
จอมหงษ์พิพัฒน์ 

ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต ๔ อุบลราชธานี 

๒๙๐ นายพันธ์ศรี พลศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต ๔ อุบลราชธานี 

๒๙๑ นายโกวิท บุญเฉลียว ผู้อ านวยการโรงเรียน 
สพป.อุบลราชธานี เขต ๔ 
(โรงเรียนบ้านคูเมือง  
(อ่อนอนุเคราะห์)) 

อุบลราชธานี 

๒๙๒ นางจินตนา ดอกพุฒ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ อุบลราชธานี 

๒๙๓ นายสุริยะ พุทธิผล 
รองผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 

สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ อุบลราชธานี 

๒๙๔ นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข 
รองผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 

สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ อุบลราชธานี 

๒๙๕ นายอ านาจ ภูมิพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ อุบลราชธานี 

๒๙๖ นางศศิภา เอ่ียวเจริญ ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต  ๒ กรุงเทพมหานคร 

๒๙๗ นางเฉลียว ยาจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
สพม. เขต  ๓ (โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกลา้ 
นนทบุรี) 

นนทบุรี-
พระนครศรีอยุธยา 

๒๙๘ นางเพชราภรณ์ อยู่นาน ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต  ๔ ปทุมธานี-สระบุรี 

๒๙๙ นางสาวฐิติภัทร ประสิทธิ์พร ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ สพม. เขต  ๕ 
ชัยนาท-ลพบุรี-
สิงห์บุรี-อ่างทอง 

๓๐๐ นายชาติชาย ฟักสุวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียน สพม. เขต  ๖  
(โรงเรียนสนามชัยเขต) 

สมุทรปราการ-
ฉะเชิงเทรา 

๓๐๑ นายกสิณ พงษ์พิทักษ์ ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต  ๘ กาญจนบุรี-ราชบุร ี

๓๐๒ นายขนาน ชิตณรงค์ ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต  ๘ กาญจนบุรี-ราชบุร ี

๓๐๓ นายศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อ านวยการโรงเรียน 
สพม. เขต  ๙ (โรงเรียน
บ่อสุพรรณวิทยา) 

นครปฐม-
สุพรรณบุรี 

๓๐๔ 
นายประภัสสร์  
อินทรประเสริฐ 

ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๑๐ 

ประจวบคีรีขันธ์-
เพชรบุรี-

สมุทรสงคราม-
สมุทรสาคร 

๓๐๕ นายวิชญะ สินธนากุล ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๑๒ 
พัทลุง-

นครศรีธรรมราช 



 ๑๖ 

ที ่ ชื่อ - สกุล    ต าแหน่ง สังกัด จังหวัด 

๓๐๖ นางสมคิด ศรีแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๑๓ ตรัง-กระบี่ 

๓๐๗ นายกิตติ พฤฒิสืบ รองผู้อ านวยการโรงเรียน สพม. เขต ๑๔  
(โรงเรียนสตรีภูเกต็) 

ภูเก็ต-พังงา-
ระนอง 

๓๐๘ นางศวิตา แสงเพชร รองผู้อ านวยการโรงเรียน สพม. เขต ๑๔  
(โรงเรียนสตรีระนอง) 

ภูเก็ต-พังงา-
ระนอง 

๓๐๙ นายณัฐนันท์ บ ารุงตา ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๑๕ 
ยะลา-ปัตตานี-

นราธิวาส 

๓๑๐ นางฟารีดะห์ เจะอุบง นักวิชาการศึกษา สพม. เขต ๑๕ 
ยะลา-ปัตตานี-

นราธิวาส 

๓๑๑ นางจิตรา ซุ่นซิ่ม ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๑๖ สงขลา-สตูล 

๓๑๒ นายศิริพงศ์ พงษ์ดี ผู้อ านวยการโรงเรียน สพม. เขต ๑๗  
(โรงเรียนขลุงรัชดาภเิษก) จันทบุรี-ตราด 

๓๑๓ นางกัลยา ดวงอุไร ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๑๘ ชลบุร-ีระยอง 

๓๑๔ นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ 
รองผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

สพม. เขต ๑๙ เลย-หนองบัวล าภู 

๓๑๕ นายบัณฑิต ไชยวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๒๐ อุดรธานี 

๓๑๖ นางลัดดา จงนุเคราะห์ ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๒๔ กาฬสินธุ์ 

๓๑๗ นางปรียาดา สุขสว่าง ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริม สพม. เขต ๒๕ ขอนแก่น 

๓๑๘ นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผู้อ านวยการโรงเรียน สพม. เขต ๒๘  
(โรงเรียนกดุชุมวิทยาคม) ศรีสะเกษ-ยโสธร 

๓๑๙ นายพิชัย ญาณศิริ ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๒๙ 
อุบลราชธานี-
อ านาจเจริญ 

๓๒๐ นายถวิล มนตรี ผู้อ านวยการโรงเรียน 
สพม. เขต ๓๐  
(โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร
รัชมังคลาภเิษก) 

ชัยภูมิ 

๓๒๑ นายเกรียงศักดิ์  ศรีไพโรจน์ ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๓๑ นครราชสีมา 

๓๒๒ 
นางสุภะรัตน์  
ทรัพย์เวชการกิจ 

ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๓๒ บุรีรัมย์ 

๓๒๓ นางตวงรัตน์  เกียรติคุณรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๓๓ สกลนคร 

๓๒๔ นายชนินทร์ วรรณมณี ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๓๕ ล าปาง-ล าพูน 

๓๒๕ นางละมูล เหล่าทอง ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๓๘ ตาก-สุโขทัย 

๓๒๖ นายพงษ์เทพ  ทองค าพงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๓๙ 
พิษณุโลก-
อุตรดิตถ์ 



 ๑๗ 

ที ่ ชื่อ - สกุล    ต าแหน่ง สังกัด จังหวัด 

๓๒๗ นายวิรัตน์ ฉัตรวิโรจน ์
รองผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

สพม. เขต ๔๐ เพชรบูรณ์ 

๓๒๘ นายมานิตย์ นาคเมือง ผู้อ านวยการโรงเรียน สพม. เขต ๔๑  
(โรงเรียนวังแขมวิทยาคม) 

ก าแพงเพชร-
พิจิตร 

๓๒๙ นายสมจิตร นุชสุข ผู้อ านวยการโรงเรียน สพม. เขต ๔๒  
(โรงเรียนตะคร้อพิทยา) 

นครสวรรค์-
อุทัยธานี 

 
กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอประกาศให้ผู้มีรายชื่อ จ านวน ๓๒๙ คน เป็นผู้ประเมินสถานศึกษา

แบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษา
พอเพียง)  ต่อไป 

 

       ประกาศ  ณ  วันที่    ๑๖    สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 
 
 

 
 
 

      (นายอภิชาติ  จีระวุฒิ) 
      
 

 

(นางสาวศศิธารา  พิชัยชาญณรงค์) 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

รองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ภาคการศึกษา 

 


