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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง   ผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) กระทรวงศึกษาธิการ  (รอบที่ 1) 
---------------------------- 

  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ  ได้มุ่งพัฒนาสถานศึกษา โดยพัฒนาให้สามารถน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ไปใช้จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  น าไปสู่การด าเนินชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงของผู้เรียน ผู้บริหาร ครู  บุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการในสังกัด อย่างต่อเนื่อง   โดยก าหนดเป็น
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  ภายใต้ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่สถานศึกษา  (2550 – 2554)  ของกระทรวงศึกษาธิการ  นั้น ในปีงบประมาณ 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคการศึกษา มีมติให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายผลสถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) อย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง โดยให้ผ่านกระบวนการขั้นตอนตามหลักเกณฑ์การขยายผลที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดและต้องด าเนินการให้
สอดคล้องกับการศึกษาทุกระดับแบบองค์รวม เริ่มตั้งแต่ระดับปฐมวัย การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาเอกชน อาชีวศึกษา 
อุดมศึกษา กศน. อปท. กทม. และ ตชด.   

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการ จึงจัดอบรมบุคลากรในทุกสังกัด เพ่ือให้ผู้
เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้  ในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา  การจัดการเรียนการสอน ตลอดจน ระบบ  วิธีการ แนวทาง และเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน
สถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  อย่างชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  และพร้อมเป็นผู้ประเมินสถานศึกษา
แบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ได้
อย่างมีคุณภาพ 

บัดนี้  กระทรวงศึกษาธิการ   ได้ตรวจสอบผลงานในระหว่างการอบรม รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสม
จึงสรุปผลผู้ที่เข้ารับการอบรมและมีคุณสมบัติพร้อมเป็นผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (สถานศึกษาพอเพียง)  (รอบที่ 1) สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แล้วรวมทั้งสิ้น   จ านวน  575  คน   ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 

 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน จังหวัด 
ต้น

สังกัด 

ภาคกลาง 

1 นางจิตรา สิริภูบาล นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สพฐ. กรุงเทพมหานคร สพฐ. 

2 นายเฉลมิชัย พันธ์เลิศ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สพฐ. กรุงเทพมหานคร สพฐ. 

3 นางณภัทรภัค ธัญญวณิชกุล รองผู้อ านวยการ สพป.กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร สพฐ. 

4 นางกมลชนก ทองไทย ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร สพฐ. 
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5 นางร าเพย ธรรมพัฒนจิต ผู้อ านวยการโรงเรยีนวัดเวกวันธรรมการ สพป.กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร สพฐ. 

6 นางดวงสุดา บุรเนตร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.กาญจนบรุี 1 กาญจนบุร ี สพฐ. 

7 ดร.นิลบุล คงเกตุ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสามพราน สพป.กาญจนบรุี 1 กาญจนบุร ี สพฐ. 
8 นายสุนทร ทัด ผู้อ านวยการโรงเรยีนวัดศรีโลหะราษฎร์

บ ารุง 
สพป.กาญจนบรุี 1 กาญจนบุร ี สพฐ. 

9 นายประคอง บัวปรอท ศึกษานิเทศก ์ สพป.กาญจนบรุี 2 กาญจนบุร ี สพฐ. 

10 นางสาวสุภาพ จัดละ ศึกษานิเทศก ์ สพป.กาญจนบรุี 2 กาญจนบุร ี สพฐ. 
11 นายปริญญา มังกโรทัย ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจดัการศึกษา 
สพป.กาญจนบรุี 3 กาญจนบุร ี สพฐ. 

12 นายปกาสิต โรจนกลุ ศึกษานิเทศก ์ สพป.กาญจนบรุี 3 กาญจนบุร ี สพฐ. 

13 นางสาวปัทมา วิญญกูล ศึกษานิเทศก ์ สพป.กาญจนบรุี 3 กาญจนบุร ี สพฐ. 

14 นางสิรภัทร เกิดผล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.กาญจนบรุี 4 กาญจนบุร ี สพฐ. 

15 นายสมศักดิ ์มีนุช ครูโรงเรียนบ้านเขาแดง สพป.กาญจนบรุี 4 กาญจนบุร ี สพฐ. 
16 นายสุรชัย สุขเข ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านหนองแก 

ประชาสรรค ์
สพป.กาญจนบรุี 4 กาญจนบุร ี สพฐ. 

17 นายส าเร็จ อาษาสุข ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.จันทบุรี 1 จันทบุร ี สพฐ. 

18 จ.ส.อ.ประสงค ์สังดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.จันทบุรี 1 จันทบุร ี สพฐ. 

19 นายแกล้วกล้า ศรีหนารถ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.จันทบุรี 1 จันทบุร ี สพฐ. 

20 นางจริยา บุญยะโตพันธุ ์ ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ สพป.จันทบุรี 2 จันทบุร ี สพฐ. 

21 นางสวรส เทพหัสชัย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.จันทบุรี 2 จันทบุร ี สพฐ. 

22 นางทิพย์วรรณ ์แจ่มไพบูลย ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ฉะเชิงเทรา 1 ฉะเชิงเทรา สพฐ. 

23 นางจริยา ศรีจันทร์ทับ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ฉะเชิงเทรา 1 ฉะเชิงเทรา สพฐ. 

24 นางสุชัญญา เกตุนวม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ฉะเชิงเทรา 2 ฉะเชิงเทรา สพฐ. 

25 นายพิชัย วงศ์กลม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ฉะเชิงเทรา 2 ฉะเชิงเทรา สพฐ. 

26 นางบุญมาก สุริยะกลุ ศึกษานิเทศก ์ สพป.ชลบุรี 1 ชลบุร ี สพฐ. 

27 นายสมบตั ิจันทร์กระจ่าง ศึกษานิเทศก ์ สพป.ชลบุรี 1 ชลบุร ี สพฐ. 

28 นายอุดม มัตโน รองผู้อ านวยการ สพป.ชลบุรี 1 สพป.ชลบุรี 1 ชลบุร ี สพฐ. 

29 นายสมพร ไตยวงค ์ ศึกษานิเทศก ์ สพป.ชลบุรี 2 ชลบุร ี สพฐ. 

30 นางสาวสุรางค์ ปรีเปรม ศึกษานิเทศก ์ สพป.ชลบุรี 2 ชลบุร ี สพฐ. 

31 นายภราดร เกตุพันธุ ์ ศึกษานิเทศก ์ สพป.ชลบุรี 2 ชลบุร ี สพฐ. 

32 นางเกตุนภัส อภิสมบรูณ ์ ศึกษานิเทศก ์ สพป.ชลบุรี 3 ชลบุร ี สพฐ. 

33 นางสาวฉวีวรรณ แสงสว่าง ศึกษานิเทศก ์ สพป.ชลบุรี 3 ชลบุร ี สพฐ. 
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34 นางสาวกรุณา ภิรมย์ธรรม ศึกษานิเทศก ์ สพป.ชลบุรี 3 ชลบุร ี สพฐ. 

35 นายวีระพันธ ์ศรีสุวรรณ ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ชัยนาท ชัยนาท สพฐ. 

36 นายอ านาจ ศรีอินทร ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ชัยนาท ชัยนาท สพฐ. 

37 นางอุรัย พรรณพุ่มพฤกษ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ชัยนาท ชัยนาท สพฐ. 

38 นางสาววันพร ผลาวัลย ์ ศึกษานิเทศก ์ สพป.ตราด ตราด สพฐ. 

39 นายมานพ พูลทรัพย ์ ศึกษานิเทศก ์ สพป.ตราด ตราด สพฐ. 

40 นางเสน่ห ์บุญช ู ศึกษานิเทศก ์ สพป.ตราด ตราด สพฐ. 

41 นายก าจาย เครื่องสาย ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านดอนเจรญิ สพป.นครนายก นครนายก สพฐ. 

42 นายศศิธร สาล ี ผู้อ านวยการโรงเรยีนวัดครีีวัน สพป.นครนายก นครนายก สพฐ. 

43 นายสฤษดิ ์ดาวแจ้ง ผู้อ านวยการโรงเรยีนวัดสว่างอารมณ ์ สพป.นครนายก นครนายก สพฐ. 

44 นายสมเดชน ์ช่ืนเจริญ รองผู้อ านวยการ สพป.นครปฐม 1 สพป.นครปฐม 1 นครปฐม สพฐ. 

45 นางสาวผสุด ีจิระวัฒนกิจ ศึกษานิเทศก ์ สพป.นครปฐม 1 นครปฐม สพฐ. 

46 นายพิเชฎฐ ์ศรีเมฆ ศึกษานิเทศก ์ สพป.นครปฐม 1 นครปฐม สพฐ. 

47 นางกฤษณาวรรณ ช่ืนค้า ศึกษานิเทศก ์ สพป.นครปฐม 2 นครปฐม สพฐ. 

48 นางสาวสุภาวด ีอึ้งพานิช ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านหนองมะม่วง สพป.นครปฐม 2 นครปฐม สพฐ. 

49 นางวิริยา ธวภัทร รองผู้อ านวยการ โรงเรียนวดัศรมีหาโพธิ์ สพป.นครปฐม 2 นครปฐม สพฐ. 

50 นางสาวมาเรียม ซอหมัด ศึกษานิเทศก ์ สพป.นนทบุรี 1 นนทบุรี สพฐ. 

51 นายชยยุทธ ์กฤชฤทธิ์ ศึกษานิเทศก ์ สพป.นนทบุรี 1 นนทบุรี สพฐ. 

52 นางสมชื่อ กอปรคุณูปการ ศึกษานิเทศก ์ สพป.นนทบุรี 2 นนทบุรี สพฐ. 

53 นายเฉลมิรัฐ พัฒน์พินิจ ศึกษานิเทศก ์ สพป.นนทบุรี 2 นนทบุรี สพฐ. 

54 นางสุภาวด ีสุจรติ ศึกษานิเทศก ์ สพป.นนทบุรี 2 นนทบุรี สพฐ. 

55 นางอินทิรา หิรัญสาย ศึกษานิเทศก ์ สพป.ปทุมธานี 1 ปทุมธานี สพฐ. 

56 นายสวัสด ีกะบะเงิน ผู้อ านวยการโรงเรยีนวัดอู่ข้าว สพป.ปทุมธานี 1 ปทุมธานี สพฐ. 
57 นางสาวกาญจนา  

วิริยะเจริญธรรม 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ปทุมธานี 2 ปทุมธานี สพฐ. 

58 นางสาวฉันทนา พวงเดช ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ 1 ประจวบครีีขันธ์ สพฐ. 

59 นางสุนันท์ ประสพผล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ 1 ประจวบครีีขันธ์ สพฐ. 

60 นายสุรชัย ขุนทรง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ 1 ประจวบครีีขันธ์ สพฐ. 

61 นายทองใบ ทองนาค รองผู้อ านวยการ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ 2 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ 2 ประจวบครีีขันธ์ สพฐ. 

62 นางพุทธิยา พันแสง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ 2 ประจวบครีีขันธ์ สพฐ. 

63 นายสุชาต ิปรีด์เปรม ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านทุ่งยาว สพป.ประจวบคีรีขันธ์ 2 ประจวบครีีขันธ์ สพฐ. 

64 นายวิโรจน ์น้อยส าเนียง ศึกษานิเทศก ์ สพป.ปราจีนบรุี 1 ปราจีนบุร ี สพฐ. 
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65 นายส าเริง ออมทรัพย ์ ศึกษานิเทศก ์ สพป.ปราจีนบรุี 1 ปราจีนบุร ี สพฐ. 

66 นายฐิติทร ทองสุข ศึกษานิเทศก ์ สพป.ปราจีนบรุี 1 ปราจีนบุร ี สพฐ. 

67 นายสมชาย ยาขันทิพย์ ศึกษานิเทศก ์ สพป.ปราจีนบรุี 2 ปราจีนบุร ี สพฐ. 

68 นายชาล ีกองแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านเขาด้วน สพป.ปราจีนบรุี 2 ปราจีนบุร ี สพฐ. 
69 นางนิตยา ทัศนะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.

พระนครศรีอยุธยา 1 
พระนครศรีอยุธยา สพฐ. 

70 นายสมพงษ ์ต่อสต ิ ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านล าแดง สพป.พระนครศรีอยุธยา 1 พระนครศรีอยุธยา สพฐ. 
71 นายบุญเลิศ โตสมบญุ ผู้อ านวยการโรงเรยีนลมุพลีชนูปถมัภ ์ สพป.

พระนครศรีอยุธยา 1 
พระนครศรีอยุธยา สพฐ. 

72 นายสุนทร ศิริกุล ศึกษานิเทศก ์ สพป.
พระนครศรีอยุธยา 2 

พระนครศรีอยุธยา สพฐ. 

73 นางวันทนา ธาราวร ศึกษานิเทศก ์ สพป.
พระนครศรีอยุธยา 2 

พระนครศรีอยุธยา สพฐ. 

74 นายแสน สมนึก ศึกษานิเทศก ์ สพป.
พระนครศรีอยุธยา 2 

พระนครศรีอยุธยา สพฐ. 

75 นางเครือชุล ีเรืองแก้ว ศึกษานิเทศก ์ สพป.เพชรบุรี 1 เพชรบุร ี สพฐ. 

76 นางกาญจนา เชยชิต ศึกษานิเทศก ์ สพป.เพชรบุรี 1 เพชรบุร ี สพฐ. 

77 นางสุภัคญาณ ีสุขส าราญ ศึกษานิเทศก ์ สพป.เพชรบุรี 1 เพชรบุร ี สพฐ. 

78 นายไฉน ยังลออ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เพชรบุรี 2 เพชรบุร ี สพฐ. 

79 นางเสนาะ สุขสงวน  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เพชรบุรี 2 เพชรบุร ี สพฐ. 

80 นางพัชรา แย้มส าราญ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.เพชรบุรี 2 เพชรบุร ี สพฐ. 

81 นายชีวบูรณ ์วิริยะพงษ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ระยอง 1 ระยอง สพฐ. 

82 นายวัฒนศักดิ ์รื่นรมย ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ระยอง 1 ระยอง สพฐ. 

83 นางสมคิด มาเรือง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ระยอง 1 ระยอง สพฐ. 

84 นางสาวฮสุนา เงินเจรญิ ศึกษานิเทศก ์ สพป.ระยอง 2 ระยอง สพฐ. 

85 นางนงค์นุช อุทัยศร ี ศึกษานิเทศก ์ สพป.ระยอง 2 ระยอง สพฐ. 

86 นายศักดา สรรเสริญ ผู้อ านวยการโรงเรยีนวัดเขาส ารอง สพป.ระยอง 2 ระยอง สพฐ. 

87 นางสาวสมฤด ีประเคนร ี ศึกษานิเทศก ์ สพป.ราชบุรี 1 ราชบุร ี สพฐ. 

88 นางทิพยรัตน ์ไชยลังกา ศึกษานิเทศก ์ สพป.ราชบุรี 1 ราชบุร ี สพฐ. 
89 นางสมทรง ไชยวัต ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านพุม่วงราษฎร

บ ารุง 
สพป.ราชบุรี 1 ราชบุร ี สพฐ. 

90 นายบุญญศักดิ์ วโรตม์สุพรรณ ศึกษานิเทศก ์ สพป.ราชบุรี 2 ราชบุร ี สพฐ. 

91 นายศุภกร มรกต ศึกษานิเทศก ์ สพป.ราชบุรี 2 ราชบุร ี สพฐ. 
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92 นางเชาวนีย ์สายสดุใจ ศึกษานิเทศก ์ สพป.ราชบุรี 2 ราชบุร ี สพฐ. 

93 ดร.ณัฐศักดิ ์จันทร์ผล ศึกษานิเทศก ์ สพป.ลพบุรี 1 ลพบุร ี สพฐ. 

94 นางชลธิชา กัณฐโรจน ์ ศึกษานิเทศก ์ สพป.ลพบุรี 1 ลพบุร ี สพฐ. 

95 นางสุนทร ีศุภลักษณ์หริัญ ศึกษานิเทศก ์ สพป.ลพบุรี 1 ลพบุร ี สพฐ. 

96 นางชุลีพร สุระโชต ิ ศึกษานิเทศก ์ สพป.ลพบุรี 2 ลพบุร ี สพฐ. 

97 นายส ารดิ ฟันเฟื่องฟู ผู้อ านวยการโรงเรียนน้ าสุดวิไลประชาสรรค์ สพป.ลพบุรี 2 ลพบุร ี สพฐ. 

98 นายเดชา ศรีนาราง ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านวังตาอินทร์ สพป.ลพบุรี 2 ลพบุร ี สพฐ. 
99 นางฉว ีสังเนตร ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจดัการศึกษา 
สพป.สมุทรปราการ 1 สมุทรปราการ สพฐ. 

100 นายอัมพร สุวรรณจันทร ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนวัดสวนส้ม สพป.สมุทรปราการ 1 สมุทรปราการ สพฐ. 
101 นางปฐมาภรณ ์ 

พุฒพลายงาม 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.สมุทรปราการ 2 สมุทรปราการ สพฐ. 

102 นายทวีศักดิ ์พัดศรเีรือง รองผู้อ านวยการ สพป.สมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม สพฐ. 

103 นายแมนสรวง เพ็งน ู ศึกษานิเทศก ์ สพป.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม สพฐ. 

104 นายชาญเลศิ อ าไพวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรยีนเมืองสมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม สพฐ. 

105 นางสาวิตร ีเหลืองสรุีย ์ ศึกษานิเทศก ์ สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร สพฐ. 
106 นายพัฒนะ เส็งเรียบ ผู้อ านวยการโรงเรยีนวัดธัญญาราม

ราษฎร์บ ารุง 
สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร สพฐ. 

107 นายประทีป เยี่ยมสวัสดิ ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนวัดราษฎร์บ ารุง สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร สพฐ. 

108 นางสุติมา ค าแฝง ศึกษานิเทศก ์ สพป.สระแก้ว 1 สระแก้ว สพฐ. 

109 นางกนกวรรณ รอดคง ผู้อ านวยการโรงเรยีนเมืองสระแกว้ สพป.สระแก้ว 1 สระแก้ว สพฐ. 

110 นายรักพงษ ์วงษ์ธาน ี รองผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านมหาเจริญ สพป.สระแก้ว 1 สระแก้ว สพฐ. 

111 นางศิริพร งามจั่นศร ี ศึกษานิเทศก ์ สพป.สระแก้ว 2 สระแก้ว สพฐ. 

112 นายมานพ มะอาจเลิศ ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านท่าข้าม สพป.สระแก้ว 2 สระแก้ว สพฐ. 

113 นางฉวีวรรณ รื่นเริง ศึกษานิเทศก ์ สพป.สระบุรี 1 สระบรุ ี สพฐ. 

114 นางสาวนิภาพร อินเนียม ครูโรงเรียนโคกมะขามจั่นเสือสามคัคี สพป.สระบุรี 1 สระบรุ ี สพฐ. 

115 นายณรงค ์ศิลปาภรณ ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนอนุบาลดอนพุด สพป.สระบุรี 1 สระบรุ ี สพฐ. 

116 นายอุดมชัย สวนทว ี ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านโป่งเกต ุ สพป.สระบุรี 2 สระบรุ ี สพฐ. 

117 นายสัมฤทธ์ิ จีรจิตต ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนวัดหนองจอกใหญ่ สพป.สระบุรี 2 สระบรุ ี สพฐ. 

118 นายปริญญ ์พวงนัดดา ศึกษานิเทศก ์ สพป.สิงห์บุร ี สิงห์บุร ี สพฐ. 

119 นายอัมพร เรือนนาค ศึกษานิเทศก ์ สพป.สิงห์บุร ี สิงห์บุร ี สพฐ. 

120 นายชาญชัย พัญน์งาม ศึกษานิเทศก ์ สพป.สิงห์บุร ี สิงห์บุร ี สพฐ. 
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121 นายไพฑูรย ์สุขสคุนธ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สุพรรณบุรี 1 สุพรรณบุร ี สพฐ. 

122 นางอภัสรา นันต๊ะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.สุพรรณบุรี 1 สุพรรณบุร ี สพฐ. 

123 นายเฉลมิศักดิ ์จิตถนอม ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.สุพรรณบุรี 1 สุพรรณบุร ี สพฐ. 
124 นางสาวจันทร์พิมพ ์ 

วงศ์ประชารัตน ์
ศึกษานิเทศก ์ สพป.สุพรรณบุรี 2 สุพรรณบุร ี สพฐ. 

125 นายอารมณ ์โพธิ์ดี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สุพรรณบุรี 3 สุพรรณบุร ี สพฐ. 
126 นางสาวประภาพรรณ  

นาคข าพันธุ ์
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สุพรรณบุรี 3 สุพรรณบุร ี สพฐ. 

127 นางสุพิชฌาย ์ฟ้าหว่ัน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สุพรรณบุรี 3 สุพรรณบุร ี สพฐ. 

128 นายอรรถพล เรืองบุรพ ศึกษานิเทศก ์ สพป.อ่างทอง อ่างทอง สพฐ. 

129 นายอ านาจ ภู่สุวรรณ ศึกษานิเทศก ์ สพป.อ่างทอง อ่างทอง สพฐ. 

130 นายปรีชา แสงไข ่ ศึกษานิเทศก ์ สพป.อ่างทอง อ่างทอง สพฐ. 

131 ว่าท่ีร้อยตรีปญัญา พึ่งกริม ศึกษานิเทศก ์ สพม. 1 กรุงเทพมหานคร สพฐ. 

132 นางกุณฑีรา บุญลี้ยง ครูโรงเรียนราชวินิตมัธยม สพม. 1 กรุงเทพมหานคร สพฐ. 

133 นางกานต์สิน ีปิติสุข นักวิชาการศึกษาช านาญการ สพม. 2 กรุงเทพมหานคร สพฐ. 

134 นายวีระศักดิ ์ศรีสังข ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม. 2 กรุงเทพมหานคร สพฐ. 

135 นางจารุณ ีมโนรตัน ์ ครูโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห ์สิงหเสนี) สพม. 2 กรุงเทพมหานคร สพฐ. 

136 นางนาฏธยาน ์รอดสน ศึกษานิเทศก ์ สพม. 3 นนทบุรี สพฐ. 

137 นายอธิชาติ สวัสด ี ผู้อ านวยการโรงเรยีนรัตนาธิเบศร ์ สพม. 3 นนทบุรี สพฐ. 

138 นายนิคม กกขุนทด ศึกษานิเทศก ์ สพม. 4 ปทุมธานี สพฐ. 

139 นางหัทยา เข็มเพ็ชร ศึกษานิเทศก ์คศ.3 สพม. 5 สิงห์บุร ี สพฐ. 

140 นางญานภร นันทพานิช ศึกษานิเทศก ์ สพม. 6 ฉะเชิงเทรา สพฐ. 

141 นายวิชัย ธรรมเมธาพร ผู้อ านวยการโรงเรยีนพุทธิรังนีพิบูล สพม. 6 ฉะเชิงเทรา สพฐ. 
142 นางเพ็ญพิไลลักษณ ์มณภีาค ผู้อ านวยการโรงเรยีนหาดอมราอักษร

ลักษณ์วิทยา 
สพม. 6 ฉะเชิงเทรา สพฐ. 

143 นายอ านาจ ดารารัตน ์ ศึกษานิเทศก ์ สพม. 7 ปราจีนบุร ี สพฐ. 

144 นายทนงศักดิ์ ชาญสมิง ผู้อ านวยการโรงเรยีนร่มเกล้า (สระแก้ว) สพป.สระแก้ว 2 สระแก้ว สพฐ. 

145 นายธณัฎฐย์ศ ภาลประจักษ ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนวังตะเกยีบวทิยาคม สพม. 7 ปราจีนบุร ี สพฐ. 

146 นายพรสมบัต ิค าตรง ศึกษานิเทศก ์คศ.1 สพม. 8 ราชบุร ี สพฐ. 

147 นางธันย์ชนก พลศารทูล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม. 9 สุพรรณบุร ี สพฐ. 

148 นางเพ็ญพร พุ่มกุมาร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม. 9 สุพรรณบุร ี สพฐ. 

149 นางพรสวรรค ์สุขสวสัดิ ์ ศึกษานิเทศก ์ สพม.10 เพชรบุร ี สพฐ. 
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150 นางสาวพิศมัย บุตรฉ่ า ศึกษานิเทศก ์ สพม.10 เพชรบุร ี สพฐ. 
151 นางกัญพิมา เชื่อมชิต    ผู้อ านวยการโรงเรยีนจุฬาภรณ 

ราชวิทยาลัยเพชรบรุ ี
สพม.10 เพชรบุร ี สพฐ. 

152 นางบังอร ควรประสงค์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.17 จันทบุร ี สพฐ. 
153 นางชูจิตร ผิวเผื่อน ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจดัการศึกษา 
สพม.17 จันทบุร ี สพฐ. 

154 นางสาวนันทยา เศรษฐจติต ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพม.17 จันทบุร ี สพฐ. 

155 นายจาฤภณ ศรีรร์ัญ ศึกษานิเทศก ์ สพม.18 ชลบุร ี สพฐ. 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

156 นายจ ารญูศักดิ ์ศรีประทุม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.กาฬสินธุ ์1 กาฬสินธุ ์ สพฐ. 

157 นายวรายุทธ ตริสกลุ ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ สพป.กาฬสินธุ ์1 กาฬสินธุ ์ สพฐ. 

158 นายผดุงศักดิ ์แสงสว่าง รองผู้อ านวยการ สพป.กาฬสินธุ์ 1 สพป.กาฬสินธุ ์1 กาฬสินธุ ์ สพฐ. 

159 นายสมพร ค าภิรมย ์ ศึกษานิเทศก ์ สพป.กาฬสินธุ ์2 กาฬสินธุ ์ สพฐ. 

160 นายสุทัศน์ เพียงแก้ว ศึกษานิเทศก ์ สพป.กาฬสินธุ ์2 กาฬสินธุ ์ สพฐ. 

161 นายประยรู ภูผิวค า ศึกษานิเทศก ์ สพป.กาฬสินธุ ์2 กาฬสินธุ ์ สพฐ. 

162 นายสุนทรา หันชัยศร ี รองผู้อ านวยการ สพป.กาฬสินธุ์ 3 สพป.กาฬสินธุ ์3 กาฬสินธุ ์ สพฐ. 

163 นายธงธร โชติสวสัดิ ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมกิจการพิเศษ สพป.กาฬสินธุ ์3 กาฬสินธุ ์ สพฐ. 

164 นายส าเร็จ ญาณสว่าง ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านกระเดื่อง สพป.ขอนแก่น 1 ขอนแก่น สพฐ. 

165 นายรังสฤษฎ ์โยมศรีเคน  ศึกษานิเทศก ์ สพป.ขอนแก่น 1 ขอนแก่น สพฐ. 

166 นายเกษม ด่านคอนสกุล ผู้อ านวยการโรงเรยีนหนองเบ็ญ สพป.ขอนแก่น 1 ขอนแก่น สพฐ. 

167 นางสาวเทพรัตน ์เสนาฤทธิ ์ ศึกษานิเทศก ์ สพป.ขอนแก่น 2 ขอนแก่น สพฐ. 

168 นายอิสระ ซื่อสัตย ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนชุมชนบ้านหวัขัว สพป.ขอนแก่น 2 ขอนแก่น สพฐ. 

169 นายธีรดิษฐ์ วงษ์ราช ศึกษานิเทศก ์ สพป.ขอนแก่น 2 ขอนแก่น สพฐ. 

170 นายณฐพร บัวผัน ศึกษานิเทศก ์ สพป.ขอนแก่น 3 ขอนแก่น สพฐ. 
171 นายสวัสดิ ์มะลาหอม ผู้อ านวยการโรงเรยีนชุมชนบ้านหว้ยค้อ

มิตรภาพที ่206 
สพป.ขอนแก่น 3 ขอนแก่น สพฐ. 

172 นายสมชาต ิสง่าภาคภูม ิ ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านโนนสะอาด สพป.ขอนแก่น 3 ขอนแก่น สพฐ. 

173 นายบุญธรรม บรรเทาพิษ รองผู้อ านวยการ สพป.ขอนแก่น 4 สพป.ขอนแก่น 4 ขอนแก่น สพฐ. 

174 นายธรรมรักษ ์แก้วโบราณ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น 4 ขอนแก่น สพฐ. 

175 นางนลินรัตน ์วงศ์เมืองแสน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น 4 ขอนแก่น สพฐ. 

176 นายฉัตรชัย มุระดา ศึกษานิเทศก ์ สพป.ขอนแก่น 5 ขอนแก่น สพฐ. 

177 นางวนิดา รัตนรุ่งโรจน ์ ศึกษานิเทศก ์ สพป.ขอนแก่น 5 ขอนแก่น สพฐ. 
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178 นายชาญชัย ทองล้น ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านใหมโ่สกส้มกบ สพป.ขอนแก่น 5 ขอนแก่น สพฐ. 

179 นายประเสริฐศักดิ ์ข าหิน ศึกษานิเทศก ์ สพป.ชัยภูม ิ1 ชัยภูม ิ สพฐ. 
180 นางจิตตานันท์  

รชตมงคลวิทย ์
ศึกษานิเทศก ์ สพป.ชัยภูม ิ1 ชัยภูม ิ สพฐ. 

181 นายศิริวิทย ์อ้นค า ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ชัยภูม ิ2 ชัยภูม ิ สพฐ. 

182 นายสุรพงษ ์นิ่มสนิท ผู้อ านวยการโรงเรยีนแก้งคร้อหนองไผ ่ สพป.ชัยภูม ิ2 ชัยภูม ิ สพฐ. 

183 นางจินตนา บุดดาดวง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ชัยภูม ิ2 ชัยภูม ิ สพฐ. 
184 นายค าพา เคลา้โนนคร้อ ผู้อ านวยการโรงเรยีนชุมชนหนอง 

บัวระเหว 
สพป.ชัยภูม ิ3 ชัยภูม ิ สพฐ. 

185 นายสมเกียรต ิตุงคะเสรรีักษ ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ชัยภูม ิ3 ชัยภูม ิ สพฐ. 

186 นายสุรชัย อักษร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครพนม 1 นครพนม สพฐ. 

187 นางจรีพร ตติยะรตัน ์ ศึกษานิเทศก ์ สพป.นครพนม 2 นครพนม สพฐ. 

188 นายปราโมทย ์แสนกล้า รองผู้อ านวยการ สพป.นครราชสมีา 1 สพป.นครราชสีมา 1 นครราชสมีา สพฐ. 

189 นายสุรการ เมธีสิริกลุ ศึกษานิเทศก ์ สพป.นครราชสีมา 1 นครราชสมีา สพฐ. 
190 นายสุรตัน ์มุ่งอิงกลาง ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านกระถินหนอง

เครือชุด 
สพป.นครราชสีมา 1 นครราชสมีา สพฐ. 

191 นายเกียรติพงศ์ ค าไทย ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านหนองบนุนาก สพป.นครราชสีมา 2 นครราชสมีา สพฐ. 

192 นายประถม เมืองอินทร ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา 2 นครราชสมีา สพฐ. 
193 นายมานะ ครุธาโรจน ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลมณีราษฎรค์ณาลัย สพป.นครราชสีมา 2 นครราชสมีา สพฐ. 

194 นายบัณฑติ ปันเต ศึกษานิเทศก ์ สพป.นครราชสีมา 3 นครราชสมีา สพฐ. 

195 นายธนัญชัย เดชพลกรัง ศึกษานิเทศก ์ สพป.นครราชสีมา 3 นครราชสมีา สพฐ. 

196 นายวิรัตน ์ชอบสงวน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา 4 นครราชสมีา สพฐ. 
197 นายสมเกียรต ิหล่าจันทึก ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านวังโรงใหญ่

สามัคค ี
สพป.นครราชสีมา 4 นครราชสมีา สพฐ. 

198 นายสมพงษ ์แจ่งจ ารสั ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป.นครราชสีมา 4 นครราชสมีา สพฐ. 

199 นายสวรรค ์สถิรภัทรพร ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านซินหนองเขวา สพป.นครราชสีมา 5 นครราชสมีา สพฐ. 

200 นายวิโรจน ์ฉายชูวงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านแปรง สพป.นครราชสีมา 5 นครราชสมีา สพฐ. 

201 นายอรุณ วังพฤกษ์ ศึกษานิเทศก ์ สพป.นครราชสีมา 6 นครราชสมีา สพฐ. 

202 นายสุพจน์ สอนวงแก้ว ศึกษานิเทศก ์ สพป.นครราชสีมา 6 นครราชสมีา สพฐ. 
203 นางสาวประทุมวัน  

ดอมไธสง 
ศึกษานิเทศก ์ สพป.นครราชสีมา 6 นครราชสมีา สพฐ. 

204 นายพรชัย เพียพรเพิม่ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา 7 นครราชสมีา สพฐ. 

205 นางพนิตตา ลูกบัว นักวิชาการศึกษาช านาญการ สพป.นครราชสีมา 7 นครราชสมีา สพฐ. 
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206 นายสถิตย ์ทองพิมาย ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านหนองปรือ สพป.นครราชสีมา 7 นครราชสมีา สพฐ. 

207 นางแสงจันทร ์อุไรมาลย ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.บุรีรมัย ์1 บุรีรัมย ์ สพฐ. 

208 นางดวงปาน สวงรัมย ์ ศึกษานิเทศก ์ สพป.บุรีรมัย ์2 บุรีรัมย ์ สพฐ. 

209 นางอัจฉรา บัวแย้ม ศึกษานิเทศก ์ สพป.บุรีรมัย ์2 บุรีรัมย ์ สพฐ. 

210 นางสาวสุนันท ์ปัณทุพา ศึกษานิเทศก ์ สพป.บุรีรมัย ์2 บุรีรัมย ์ สพฐ. 

211 นางวิรมณ ฮุยเป้า ศึกษานิเทศก ์ สพป.บุรีรมัย ์3 บุรีรัมย ์ สพฐ. 

212 นางสาวระพีพรรณ ศรีสุข ศึกษานิเทศก ์ สพป.บุรีรมัย ์3 บุรีรัมย ์ สพฐ. 
213 นายวิบูลย์ศักดิ ์ 

พระภูจ านงค ์
รองผู้อ านวยการ สพป.บุรีรมัย์ 4 สพป.บุรีรมัย ์4 บุรีรัมย ์ สพฐ. 

214 นายนุกูล เวศสุวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านคูขาด สพป.บุรีรมัย ์4 บุรีรัมย ์ สพฐ. 

215 นายนิรัญ ขุมทอง ศึกษานิเทศก ์ สพป.บุรีรมัย ์4 บุรีรัมย ์ สพฐ. 

216 นายกันตธ ีเนื่องศร ี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.มหาสารคาม 1 มหาสารคาม สพฐ. 

217 นางจันทร์แรม ปราเมต ศึกษานิเทศก ์ สพป.มหาสารคาม 2 มหาสารคาม สพฐ. 

218 นางสาวกวิสรา ช่ืนอุรา ศึกษานิเทศก ์ สพป.มหาสารคาม 2 มหาสารคาม สพฐ. 

219 นางมงคล แก้วพะเนาว ์ ศึกษานิเทศก ์ สพป.มหาสารคาม 2 มหาสารคาม สพฐ. 
220 นางสาวศรสุดา ชูพันธ์ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนศรโีกสุมวิทยา

มิตรภาพที ่209 
สพป.มหาสารคาม 3 มหาสารคาม สพฐ. 

221 นางกาญจนา ศรีพระนาม ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านหนองแสง สพป.มหาสารคาม 3  มหาสารคาม สพฐ. 

222 นายสง่า โทผาวงษ ์ ศึกษานิเทศก ์ สพป.มหาสารคาม 3  มหาสารคาม สพฐ. 

223 นางอุราวด ีปัตติยะ ศึกษานิเทศก ์ สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร สพฐ. 

224 นางสมสุข ตรงสุวรรณ ศึกษานิเทศก ์ สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร สพฐ. 

225 นายสุวัฒน ์สาระวัน ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านสามเพีย สพป.ยโสธร 1 ยโสธร สพฐ. 

226 นางเกษราภรณ ์ไชยมาตย ์ ศึกษานิเทศก ์ สพป.ยโสธร 1 ยโสธร สพฐ. 

227 นายประยรู ตั้งจิต ผู้อ านวยการโรงเรยีนประชาสงเคราะห ์ สพป.ยโสธร 1 ยโสธร สพฐ. 

228 นายประภาส ไชยม ี รองผู้อ านวยการ สพป.ยโสธร 2 สพป.ยโสธร 2 ยโสธร สพฐ. 

229 นายบุญส่ง สีลา ศึกษานิเทศก ์ สพป.ยโสธร 2 ยโสธร สพฐ. 

230 นางจันทิมา ร่มศร ี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ร้อยเอด็ 1 ร้อยเอ็ด สพฐ. 

231 นายบุญเลิศ บุษเนตร รองผู้อ านวยการ สพป.ร้อยเอด็ 1 สพป.ร้อยเอด็ 1 ร้อยเอ็ด สพฐ. 

232 นายธนิตย ์วานิช  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ร้อยเอด็ 1 ร้อยเอ็ด สพฐ. 

233 นายอ านาจ ศรีเที่ยง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ร้อยเอด็ 2 ร้อยเอ็ด สพฐ. 

234 นางสาวสุกัญญา ศรีนนท์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ร้อยเอด็ 2 ร้อยเอ็ด สพฐ. 

235 นางวราภรณ ์มูลมณ ี ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ร้อยเอด็ 2 ร้อยเอ็ด สพฐ. 
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236 นายถวาย เจรญิกรศร ี รองผู้อ านวยการ สพป.ร้อยเอด็ 3 สพป.ร้อยเอด็ 3 ร้อยเอ็ด สพฐ. 

237 นายบรรล ุยุทธศาสตร ์ ศึกษานิเทศก ์ สพป.ร้อยเอด็ 3 ร้อยเอ็ด สพฐ. 

238 นายช านาญ ระคารุต ศึกษานิเทศก ์ สพป.ร้อยเอด็ 3 ร้อยเอ็ด สพฐ. 

239 นางอมรา จ ารญูศิร ิ ศึกษานิเทศก ์ สพป.เลย 1 เลย สพฐ. 

240 นางจันทร์เพ็ญ ปุณนุวงศ์ ศึกษานิเทศก ์ สพป.เลย 1 เลย สพฐ. 

241 นางสาวกิ่งนภา สกุลตั้ง ศึกษานิเทศก ์ สพป.เลย 1 เลย สพฐ. 

242 นางฐานันดร นครขวาง ศึกษานิเทศก ์ สพป.เลย 2 เลย สพฐ. 

243 นางสาวศรสีุนันท์ พุ่มไพรตัน ์ ศึกษานิเทศก ์ สพป.เลย 2 เลย สพฐ. 

244 นายสิทธิชัย ร่วมจติร ศึกษานิเทศก ์ สพป.เลย 2 เลย สพฐ. 

245 นายแดนสวรรค ์ศรีบุรินทร ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เลย 3 เลย สพฐ. 

246 นายชัยพิสิฏฐ ์กริสสมัย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เลย 3 เลย สพฐ. 

247 นายเมืองมล พันธ์มาก ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.เลย 3 เลย สพฐ. 

248 นายอภิชาต ิทองอินทร์ ศึกษานิเทศก ์ สพป.ศรสีะเกษ 1 ศรีสะเกษ สพฐ. 

249 นายสมเกียรต ิโพธิวัฒน์ ศึกษานิเทศก ์ สพป.ศรสีะเกษ 1 ศรีสะเกษ สพฐ. 

250 นายวันชัย สืบวงศ์ ศึกษานิเทศก ์ สพป.ศรสีะเกษ 1 ศรีสะเกษ สพฐ. 

251 นายธีรภัทธ์ ใยแสง ศึกษานิเทศก ์ สพป.ศรสีะเกษ 2 ศรีสะเกษ สพฐ. 

252 นางวรรณภา บุตรวงศ์ รองผู้อ านวยการ สพป.ศรสีะเกษ 2 สพป.ศรสีะเกษ 2 ศรีสะเกษ สพฐ. 

253 นายชะอุ้ม เชื้อทอง ศึกษานิเทศก ์ สพป.ศรสีะเกษ 2 ศรีสะเกษ สพฐ. 

254 นางสาวรัชนีวัลย ์จุลบาท ศึกษานิเทศก ์ สพป.ศรสีะเกษ 3 ศรีสะเกษ สพฐ. 
255 นางสาวเกษศิรินทร ์ 

แพงวิเศษ 
ศึกษานิเทศก ์ สพป.ศรสีะเกษ 3 ศรีสะเกษ สพฐ. 

256 นางศุภกานต ์โสรธร ศึกษานิเทศก ์ สพป.ศรสีะเกษ 3 ศรีสะเกษ สพฐ. 

257 นายสมศักดิ ์ประสาร ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านปะทาย สพป.ศรสีะเกษ 4 ศรีสะเกษ สพฐ. 

258 นายเพชร วงพรมมา ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านไผ่หนองแคน สพป.ศรสีะเกษ 4 ศรีสะเกษ สพฐ. 

259 นายพิชัย จุลวรรณโณ ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านสด า สพป.ศรสีะเกษ 4 ศรีสะเกษ สพฐ. 

260 นายคณตุม ์แสนอาจ ศึกษานิเทศก ์ สพป.สกลนคร 1 สกลนคร สพฐ. 

261 นางพรชนก พรมอารักษ์ ศึกษานิเทศก ์ สพป.สกลนคร 1 สกลนคร สพฐ. 

262 นางสาวฉลไุล วงษ์ประชุม ศึกษานิเทศก ์ สพป.สกลนคร 2 สกลนคร สพฐ. 

263 นางสาวฉวีวรรณ จ้อยจิตร ศึกษานิเทศก ์ สพป.สกลนคร 2 สกลนคร สพฐ. 

264 นายชอบกิจ กนกหงส์ ศึกษานิเทศก ์ สพป.สกลนคร 2 สกลนคร สพฐ. 

265 นายวัชระ ค าพลงาม ศึกษานิเทศก ์ สพป.สกลนคร 3 สกลนคร สพฐ. 

266 นายคณติ ธวบุร ี ศึกษานิเทศก ์ สพป.สกลนคร 3 สกลนคร สพฐ. 
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267 นายสุพิศ กิ่งมณี ศึกษานิเทศก ์ สพป.สรุินทร ์1 สุรินทร ์ สพฐ. 

268 นายสมศักดิ ์จันธิมา ศึกษานิเทศก ์ สพป.สรุินทร ์1 สุรินทร ์ สพฐ. 

269 นายสมโพธิ ์มิฆเนตร ศึกษานิเทศก ์ สพป.สรุินทร ์1 สุรินทร ์ สพฐ. 

270 นายทวีศักดิ ์อิฐรัตน ์ ศึกษานิเทศก ์ สพป.สรุินทร ์2 สุรินทร ์ สพฐ. 

271 นายดนัย ค าผุย ศึกษานิเทศก ์ สพป.สรุินทร ์2 สุรินทร ์ สพฐ. 

272 นายณภัทร เบ้านาค ศึกษานิเทศก ์ สพป.สรุินทร ์2 สุรินทร ์ สพฐ. 

273 นางวิลาวัลย ์จุดโต ศึกษานิเทศก ์ สพป.สรุินทร ์3 สุรินทร ์ สพฐ. 

274 นยมนตร ีดอกแก้ว ศึกษานิเทศก ์ สพป.สรุินทร ์3 สุรินทร ์ สพฐ. 

275 นายวุฒิพงษ ์บทมาตย ์ ศึกษานิเทศก ์ สพป.หนองคาย 1 หนองคาย สพฐ. 

276 นายธีรภพ วงศ์โยธา ศึกษานิเทศก ์ สพป.หนองคาย 1 หนองคาย สพฐ. 

277 นายล าพอง อินทะวิมาน ศึกษานิเทศก ์ สพป.หนองคาย 2 หนองคาย สพฐ. 

278 นายเวชยันต ์ภูละคร ศึกษานิเทศก ์ สพป.หนองคาย 2 หนองคาย สพฐ. 

279 นายไกรสร พิมพ์ประชา ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านจับไม ้ สพป.หนองคาย 2 หนองคาย สพฐ. 

280 นางวิระมล แสนวา นักวิชาการศึกษา สพป.หนองคาย 3 หนองคาย สพฐ. 

281 นายสมบรูณ ์วิชิต ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านนาค าแคน สพป.หนองคาย 3 หนองคาย สพฐ. 

282 นางวงษ์จันทร์ จันทร์ชมภู ศึกษานิเทศก ์ สพป.หนองบัวล าภ ู1 หนองบัวล าภ ู สพฐ. 

283 นายประสาน บุญนอก ศึกษานิเทศก ์ สพป.หนองบัวล าภ ู2 หนองบัวล าภ ู สพฐ. 

284 นางนิรมล บุญเย็น ศึกษานิเทศก ์ สพป.หนองบัวล าภ ู2 หนองบัวล าภ ู สพฐ. 

285 นายทรงศักดิ ์จารุมาศ ศึกษานิเทศก ์ สพป.หนองบัวล าภ ู2 หนองบัวล าภ ู สพฐ. 

286 นายวิชัย บาระม ี ศึกษานิเทศก ์ สพป.อ านาจเจริญ อ านาจเจรญิ สพฐ. 

287 นายเธวัญ ทิพย์อุตร์ ศึกษานิเทศก ์ สพป.อ านาจเจริญ อ านาจเจรญิ สพฐ. 

288 นางดุษิตา สมบตัินันท ์ ศึกษานิเทศก ์ สพป.อุดรธาน ี1 อุดรธาน ี สพฐ. 
289 นายค าแปลง แก้วเมือง ผู้อ านวยการโรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนส าราญ สพป.อุดรธาน ี1 อุดรธาน ี สพฐ. 

290 นายเรืองศักดิ ์ภู่จีบ ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านนาค าหลวง สพป.อุดรธาน ี1 อุดรธาน ี สพฐ. 

291 นายสุวัฒน ์ประสริฐสังข ์ รองผู้อ านวยการ สพป.อุดรธานี 2 สพป.อุดรธาน ี2 อุดรธาน ี สพฐ. 

292 นายสมหมาย อุดชาชน ศึกษานิเทศก ์ สพป.อุดรธาน ี2 อุดรธาน ี สพฐ. 

293 นายไมยมิตร ป้องวิชัย ศึกษานิเทศก ์ สพป.อุดรธาน ี2 อุดรธาน ี สพฐ. 

294 นางวิมลรัตน ์อุ่นทานนท์ ศึกษานิเทศก ์ สพป.อุดรธาน ี3 อุดรธาน ี สพฐ. 

295 นางจารุวรรณ แจ่มเสียง ศึกษานิเทศก ์ สพป.อุดรธาน ี3 อุดรธาน ี สพฐ. 

296 นายส าเภา  ศรีสมศักดิ ์ ศึกษานิเทศก ์ สพป.อุดรธาน ี4 อุดรธาน ี สพฐ. 

297 นายศักดิ์ชาย  ไร่ขาม ศึกษานิเทศก ์ สพป.อุดรธาน ี4 อุดรธาน ี สพฐ. 
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298 นายสมัย  โสมทอง ศึกษานิเทศก ์ สพป.อุดรธาน ี4 อุดรธาน ี สพฐ. 

299 นายวิชัย ภารการ รองผู้อ านวยการ สพป.อุบลราชธานี 1 สพป.อุบลราชธาน ี1 อุบลราชธาน ี สพฐ. 

300 นางสาริกา ชายผา นักวิชาการศึกษาช านาญการ สพป.อุบลราชธาน ี1 อุบลราชธาน ี สพฐ. 

301 นายพิจิตร ทาทอง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธาน ี1 อุบลราชธาน ี สพฐ. 

302 ดร.ไท ค าล้าน รองผู้อ านวยการ สพป.อุบลราชธานี 2 สพป.อุบลราชธาน ี2 อุบลราชธาน ี สพฐ. 

303 นายสมศร ีแก้วปัญญา ศึกษานิเทศก ์ สพป.อุบลราชธาน ี2 อุบลราชธาน ี สพฐ. 

304 นายวิรัตน ์ท้าวด่อน ศึกษานิเทศก ์ สพป.อุบลราชธาน ี2 อุบลราชธาน ี สพฐ. 

305 นายพิชัย วงศ์ษาบุตร รองผู้อ านวยการ สพป.อุบลราชธานี 3 สพป.อุบลราชธาน ี3 อุบลราชธาน ี สพฐ. 

306 นายประจักษ ์พุฒพิมพ์ ศึกษานิเทศก ์ สพป.อุบลราชธาน ี3 อุบลราชธาน ี สพฐ. 

307 นายปิยะศักดิ ์สินทรัพย ์ ศึกษานิเทศก ์ สพป.อุบลราชธาน ี4 อุบลราชธาน ี สพฐ. 

308 นายวิทยา ครองยุต ิ ศึกษานิเทศก ์ สพป.อุบลราชธาน ี4 อุบลราชธาน ี สพฐ. 

309 นายธีรนนท์ ศรีชัย ศึกษานิเทศก ์ สพป.อุบลราชธาน ี4 อุบลราชธาน ี สพฐ. 

310 นายบัญชา บุญช ู รองผู้อ านวยการ สพป.อุบลราชธานี 5 สพป.อุบลราชธาน ี5 อุบลราชธาน ี สพฐ. 

311 นายประกติ สารเสนา ศึกษานิเทศก ์ สพป.อุบลราชธาน ี5 อุบลราชธาน ี สพฐ. 
312 นางสาววัชรากร ตระการไทย ศึกษานิเทศก ์ สพป.อุบลราชธาน ี5 อุบลราชธาน ี สพฐ. 

313 นายประสงค ์เอี่ยมเวยีง รองผู้อ านวยการ สพม.19 สพม.19 เลย สพฐ. 

314 นางมยุร ีสิงห์แก้ว ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ สพม.19 เลย สพฐ. 

315 นางวนิดา น้อยมะลิวัน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.19 เลย สพฐ. 

316 นายมงคล มาเวียง ศึกษานิเทศก ์ สพม.20 อุดรธาน ี สพฐ. 

317 นายสมคดิ ขันทอง ศึกษานิเทศก ์ สพม.21 หนองคาย สพฐ. 

318 นางชนานันท์ สุคันธา ศึกษานิเทศก ์ สพม.21 หนองคาย สพฐ. 

319 นางจิราพัชร จันทนปุ่ม ศึกษานิเทศก ์ สพม.22 นครพนม สพฐ. 

320 นายภูกิจ ภัคธนาดิษกุล ศึกษานิเทศก ์ สพม.22 นครพนม สพฐ. 

321 นายบรรจง ศรีประเสริฐ ผู้อ านวยการโรงเรยีนหนองซนพิทยาคม สพม.22 นครพนม สพฐ. 

322 นางทิพวรรณ สีวาดมา ศึกษานิเทศก ์ สพม.23 สกลนคร สพฐ. 

323 นายช านาญ เครือวรรณ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.24 กาฬสินธุ ์ สพฐ. 

324 นางศิริพร วรรณหอม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.24 กาฬสินธุ ์ สพฐ. 

325 นางสาวอินทิรา พันสด ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพม.24 กาฬสินธุ ์ สพฐ. 

326 นายโสภณ มาตราสงคราม ผู้อ านวยการโรงเรยีนจตรุมิตรวิทยาคาร สพม.25 ขอนแก่น สพฐ. 

327 นางพัชรี แท่งทอง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.25 ขอนแก่น สพฐ. 

328 นางสาวลสัดา กองค า รองผู้อ านวยการโรงเรยีนกัลยาณวตัร สพม.25 ขอนแก่น สพฐ. 
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329 นางศิรัญญา สีจันทร ์ ศึกษานิเทศก ์ สพม.26 มหาสารคาม สพฐ. 
330 นางคณาพร เทียมกลาง ผู้อ านวยการโรงเรยีนดงใหญ่วิทยาคม

รัชมังคลาภเิษก 
สพม.26 มหาสารคาม สพฐ. 

331 นายทองพูล ศิริโท ศึกษานิเทศก ์ สพม.27 ร้อยเอ็ด สพฐ. 

332 นายอัมพร กุลาเพ็ญ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.27 ร้อยเอ็ด สพฐ. 

333 นางวิภา ประราศร ี ศึกษานิเทศก ์ สพม.27 ร้อยเอ็ด สพฐ. 

334 นายยงยุทธ เมธาวีวินิจ ศึกษานิเทศก ์ สพม.28 ศรีสะเกษ สพฐ. 

335 นายมานิต เขียวศร ี ผู้อ านวยการโรงเรยีนค้อวังวิทยาคม สพม.28 ศรีสะเกษ สพฐ. 

336 นายพงษ์อนันต ์ธรรมศริ ิ ผู้อ านวยการโรงเรยีนพอกพิทยาคม สพม.28 ศรีสะเกษ สพฐ. 

337 นางสาวทิพวรรณ เถาว์โท นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สพม.29 อุบลราชธาน ี สพฐ. 

338 นางสาวชรินภรณ ์ดอกดวง นักวิชาการศึกษาช านาญการ สพม.29 อุบลราชธาน ี สพฐ. 

339 นางสุมาลยั  สุขกุล ผู้อ านวยการโรงเรยีนนายมวิทยาคาร สพม.29 อุบลราชธาน ี สพฐ. 

340 นายพิสิษฐ ์สืบนุการวัฒนา ผู้อ านวยการโรงเรยีนชัยภูมภิักดีชุมพล สพม.30 ชัยภูม ิ สพฐ. 

341 นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูม ิ ศึกษานิเทศก ์ สพม.30 ชัยภูม ิ สพฐ. 

342 นายสมศักดิ ์ไปรเวทย ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สพม.30 ชัยภูม ิ สพฐ. 

343 นางชลลดา รานอก ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.31 นครราชสมีา สพฐ. 
344 นางเทียมจันทร ์ 

หมั่นสระเกษ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.31 นครราชสมีา สพฐ. 

345 นางวันพร นาคแก้ว ศึกษานิเทศก ์ สพม.32 บุรีรัมย ์ สพฐ. 

346 นายทองคูณ หนองพร้าว ศึกษานิเทศก ์ สพม.32 บุรีรัมย ์ สพฐ. 

347 นายบรรจง อินทร์ทอง ศึกษานิเทศก ์ สพม.32 บุรีรัมย ์ สพฐ. 

348 นายวัชรา สามาลย ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.33 สุรินทร ์ สพฐ. 

349 นางนาถสุดา จินดาศร ี ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพม.33 สุรินทร ์ สพฐ. 

350 นายรวิชญุฒม ์ทองแม้น ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพม.33 สุรินทร ์ สพฐ. 
ภาคใต ้

351 นางพัชรี ชูมณี ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจดัการศึกษา 

สพป.กระบี ่ กระบี ่ สพฐ. 

352 นางสาวสุวจ ีณ ถลาง ศึกษานิเทศก ์ สพป.กระบี ่ กระบี ่ สพฐ. 

353 นายเรวัต ิมะสุวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านคลองไคร สพป.กระบี ่ กระบี ่ สพฐ. 

354 นายวิชัย สายณัห ์ ศึกษานิเทศก ์ สพป.ชุมพร 1 ชุมพร สพฐ. 

355 นายเสร ีพรหมฤทธ์ิ ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านคันธทรพัย์ สพป.ชุมพร 1 ชุมพร สพฐ. 

356 นายสวัสดิ ์ช่ังสัจจา ผู้อ านวยการโรงเรยีนวัดดอนยาง สพป.ชุมพร 1 ชุมพร สพฐ. 
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357 นายประพัทธ ์รัตนอรุณ รองผู้อ านวยการ สพป.ชุมพร 2 สพป.ชุมพร 2 ชุมพร สพฐ. 

358 นายสุรพงศ ์สังวรกาญจน ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ชุมพร 2 ชุมพร สพฐ. 

359 นายทวีทรัพย ์ภู่สรุัตน ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนวัดเทพนิมติร สพป.ชุมพร 2 ชุมพร สพฐ. 

360 นายเสวก วงษเจริญผล ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ สพป.ตรัง 1 ตรัง สพฐ. 

361 นางนงคราญ ตันธนกุล ผู้อ านวยการโรงเรยีนวัดนางประหลาด สพป.ตรัง 1 ตรัง สพฐ. 

362 นางอรมน ไกรเทพ ศึกษานิเทศก ์ สพป.ตรัง 2 ตรัง สพฐ. 

363 นางสาวอนุสนธิ ์บุญงามสม  ศึกษานิเทศก ์ สพป.ตรัง 2 ตรัง สพฐ. 
364 นางจรรยา ใส้เพี้ย ครูโรงเรียนบ้านหนองหมอ สพป.ตรัง 2 ตรัง สพฐ. 

365 นางอัจฉรา ไทยเจริญ ศึกษานิเทศก ์ สพป.นครศรีธรรมราช 1 นครศรีธรรมราช สพฐ. 
366 นางเรณ ูจุลผดุง ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านหนองหนอน สพป.นครศรีธรรมราช 1 นครศรีธรรมราช สพฐ. 

367 นายประพงษ ์ชูตรัง ผู้อ านวยการโรงเรยีนวัดโพธิ์ทอง สพป.นครศรีธรรมราช 1 นครศรีธรรมราช สพฐ. 

368 นางณิชากร เพชรอนันต ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.นครศรีธรรมราช 2 นครศรีธรรมราช สพฐ. 

369 นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านก่องาม สพป.นครศรีธรรมราช 2 นครศรีธรรมราช สพฐ. 

370 นายไพฑูรย ์สุวรรณน้อย ผู้อ านวยการโรงเรยีนวัดสุวรรณครี ี สพป.นครศรีธรรมราช 2 นครศรีธรรมราช สพฐ. 

371 นายสมเกียรต ิฉิมแก้ว รองผู้อ านวยการ สพป.นครศรีธรรมราช 3 สพป.นครศรีธรรมราช 3 นครศรีธรรมราช สพฐ. 

372 นายประหยัด บุญรินทร ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนวัดควนใส สพป.นครศรีธรรมราช 3 นครศรีธรรมราช สพฐ. 

373 นายสมพร เภรีฤกษ ์ ศึกษานิเทศก ์ สพป.นครศรีธรรมราช 3 นครศรีธรรมราช สพฐ. 

374 นายวิศิษฐ ์สุทิน ศึกษานิเทศก ์ สพป.นครศรีธรรมราช 4 นครศรีธรรมราช สพฐ. 

375 นายทวี พรหมแก้ว ศึกษานิเทศก ์ สพป.นครศรีธรรมราช 4 นครศรีธรรมราช สพฐ. 

376 นางสาวสุนัฎฐา เจรญิผล ศึกษานิเทศก ์ สพป.นครศรีธรรมราช 4 นครศรีธรรมราช สพฐ. 

377 นายณัฏฐ์พัชร ์ศรีสังข ์ รองผู้อ านวยการ สพป.นราธิวาส 1 สพป.นราธิวาส 1 นราธิวาส สพฐ. 

378 นางดลพรรณ ทองแดง ศึกษานิเทศก ์ สพป.นราธิวาส 1 นราธิวาส สพฐ. 
379 นายจร ประสงคส์ุข ผู้อ านวยการโรงเรยีนราชประชานุ

เคราะห ์10 
สพป.นราธิวาส 1 นราธิวาส สพฐ. 

380 นายนิกูล ประทีปพิชัย รองผู้อ านวยการ สพป.นราธิวาส 2 สพป.นราธิวาส 2 นราธิวาส สพฐ. 

381 นางศรีประภา เติมสังข ์ ศึกษานิเทศก ์ สพป.นราธิวาส 3 นราธิวาส สพฐ. 

382 นายดนัย เส้งสีแดง รองผู้อ านวยการ สพป.นราธิวาส 3 สพป.นราธิวาส 3 นราธิวาส สพฐ. 

383 นางสาวสุธิภรณ ์ขนอม ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านบาโงดดุงุ สพป.นราธิวาส 3 นราธิวาส สพฐ. 

384 นายสุพล จันทรประดิษฐ ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีน สพป.ปัตตาน ี1 ปัตตาน ี สพฐ. 

385 นางธัญพร นิกาจ ิ ผู้อ านวยการโรงเรยีนชุมชนบ้านยูโย สพป.ปัตตาน ี1 ปัตตาน ี สพฐ. 

386 นางสาวฐิติรตัน ์ปุยริพันธ ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ปัตตาน ี1 ปัตตาน ี สพฐ. 

387  นายไกรเวช ธรฤทธ์ิ  รองผู้อ านวยการ สพป.ปัตตานี 2 สพป.ปัตตาน ี2 ปัตตาน ี สพฐ. 
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388 นายวีรชาต ิไชยนุ้ย ศึกษานิเทศก ์ สพป.ปัตตาน ี2 ปัตตาน ี สพฐ. 

389 นางสม พุ่มแก้ว รองผู้อ านวยการ สพป.ปัตตานี 3 สพป.ปัตตาน ี3 ปัตตาน ี สพฐ. 

390 นายมะซอและ ซือรี ผู้อ านวยการโรงเรยีน สพป.ปัตตาน ี3 ปัตตาน ี สพฐ. 

391 นายสุวิทย ์หวัดแท่น ศึกษานิเทศก ์ สพป.ปัตตาน ี3 ปัตตาน ี สพฐ. 

392 นางกรรณิกา แซ่ตั้น ศึกษานิเทศก ์ สพป.พังงา พังงา สพฐ. 

393 นายณรงคเ์ดช ระถะการ ผู้อ านวยการโรงเรยีนอ่าวมะม่วง สพป.พังงา พังงา สพฐ. 

394 นางสิริกร บุญมุสโิก ศึกษานิเทศก ์ สพป.พัทลุง 1 พัทลุง สพฐ. 

395 นายสาธิต สุขทอง ศึกษานิเทศก ์ สพป.พัทลุง 1 พัทลุง สพฐ. 

396 นางปรัชญา พรหมวงษ์ ศึกษานิเทศก ์ สพป.พัทลุง 1 พัทลุง สพฐ. 

397 นายจรินทร ์วงษ์ศาปาน รองผู้อ านวยการ สพป.พัทลุง 2 สพป.พัทลุง 2 พัทลุง สพฐ. 

398 นายนุกูล คชฤทธิ์ ศึกษานิเทศก ์ สพป.พัทลุง 2 พัทลุง สพฐ. 

399 นายเดชา แจ้งจบ ศึกษานิเทศก ์ สพป.ภูเกต็ ภูเก็ต สพฐ. 

400 นายบุญโช หยองบางไทร ศึกษานิเทศก ์ สพป.ภูเกต็ ภูเก็ต สพฐ. 

401 น.ส.อรวรรณ ปล้องไหม ศึกษานิเทศก ์ สพป.ยะลา 1 ยะลา สพฐ. 

402 นายมนูญ พืชสะกะ ศึกษานิเทศก ์ สพป.ยะลา 1 ยะลา สพฐ. 

403 นายชะอวบ ขวัญนวล ศึกษานิเทศก ์ สพป.ยะลา 1 ยะลา สพฐ. 

404 นางนัยนา นาคะสิงห ์ ศึกษานิเทศก ์ สพป.ยะลา 2 ยะลา สพฐ. 

405 นางวัธนีพร นิยมพานิช ศึกษานิเทศก ์ สพป.ยะลา 2 ยะลา สพฐ. 

406 นายสุรยิัณ จันทร์ทบ รองผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.ยะลา 3 ยะลา สพฐ. 

407 นายเจ๊ะเฮง มีนา ศึกษานิเทศก ์ สพป.ยะลา 3 ยะลา สพฐ. 

408 นายสนิท ณ ระนอง รองผู้อ านวยการ สพป.ระนอง สพป.ระนอง ระนอง สพฐ. 

409 นางเรณา ประสิทธ์ิ นักวิชาการศึกษา สพป.ระนอง ระนอง สพฐ. 

410 นายวิชิต แก้วพิทักษ์ รองผู้อ านวยการ สพป.สงขลา 1 สพป.สงขลา 1 สงขลา สพฐ. 

411 นางละเอียด นิ่มมะโน ศึกษานิเทศก ์ สพป.สงขลา 1 สงขลา สพฐ. 

412 นางนาฎพร คุณวลัล ี นักวิชาการศึกษา สพป.สงขลา 1 สงขลา สพฐ. 

413 นายนิพนธ ์พรหมเมศร ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สงขลา 2 สงขลา สพฐ. 

414 นางวิมลศร ีสุวรรณรตัน ์ ครูโรงเรียนบ้านเกาะหม ี สพป.สงขลา 2 สงขลา สพฐ. 

415 นางอุดมภรณ ์อินทร์แก้ว ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านนาแสน สพป.สงขลา 2 สงขลา สพฐ. 

416 นางค าพรทิพย์ ปรัชญาวาที ศึกษานิเทศก ์ สพป.สงขลา 3 สงขลา สพฐ. 

417 นางดนยวรรณ ขุนปราบ ศึกษานิเทศก ์ สพป.สงขลา 3 สงขลา สพฐ. 

418 นางรัตนา ซุ้นจ้าย ศึกษานิเทศก ์ สพป.สงขลา 3 สงขลา สพฐ. 



 16 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน จังหวัด 
ต้น

สังกัด 

419 นายสัมภาษณ ์ปลอดขาว ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.สตลู สตูล สพฐ. 

420 นายชุมพล ศรีทองกุล รองผู้อ านวยการ สพป.สรุาษฎร์ธานี 1 สพป.สรุาษฎร์ธาน ี1 สุราษฎร์ธาน ี สพฐ. 

421 นายสุธรรม ธรรมรัฐกานต ์ ศึกษานิเทศก ์ สพป.สรุาษฎร์ธาน ี1 สุราษฎร์ธาน ี สพฐ. 

422 นายกฤษนันท์ ทองจีน ศึกษานิเทศก ์ สพป.สรุาษฎร์ธาน ี2 สุราษฎร์ธาน ี สพฐ. 

423 นางสาวนิตยา ภูมิไชยา ศึกษานิเทศก ์ สพป.สรุาษฎร์ธาน ี2 สุราษฎร์ธาน ี สพฐ. 

424 นายอุทยาน พัฒน์ยัง ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านยางงาม สพป.สรุาษฎร์ธาน ี2 สุราษฎร์ธาน ี สพฐ. 

425 นางอัมพรพิสุทธ์ เทวพงษ ์ รองผู้อ านวยการ สพป.สรุาษฎร์ธานี 3 สพป.สรุาษฎร์ธาน ี3 สุราษฎร์ธาน ี สพฐ. 

426 นายศรณัย ์ศรีท้วม ศึกษานิเทศก ์ สพป.สรุาษฎร์ธาน ี3 สุราษฎร์ธาน ี สพฐ. 

427 นางพรทิพย์ สังข์ชู ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.11 สุราษฎร์ธาน ี สพฐ. 

428 นายมนตร ีจันทรัตน ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนพนมศึกษา สพม.11 สุราษฎร์ธาน ี สพฐ. 

429 นายบัญญตั ิสุขขัง ผู้อ านวยการโรงเรยีนสรุาษฎร์ธาน ี2 สพม.11 สุราษฎร์ธาน ี สพฐ. 

430 นางสาวสัมพันธ ์จิรายุพงศ ์ ศึกษานิเทศก ์ สพม.12 นครศรีธรรมราช สพฐ. 

431 นายบุญพฤกษ ์มะศริ ิ ศึกษานิเทศก ์ สพม.13 ตรัง สพฐ. 

432 นางนิตยา ลิ่มเถาว ์ ศึกษานิเทศก ์ สพม.13 ตรัง สพฐ. 

433 นางพรพิมล ผลกล่ า ศึกษานิเทศก ์ สพม.13 ตรัง สพฐ. 

434 นายประจมิ ศิริทัพ ศึกษานิเทศก ์ สพม.14 พังงา สพฐ. 

435 นายมนตร ีพรผล ผู้อ านวยการโรงเรยีนกะทู้วิทยา สพม.14 พังงา สพฐ. 

436 นางสาวดวงกมล เอช รองผู้อ านวยการโรงเรยีนสตรีภเูกต็ สพม.14 พังงา สพฐ. 

437 นายณัฐนันท ์บ ารุงตา ศึกษานิเทศก ์ สพม.15 นราธิวาส สพฐ. 

438 นายประสิทธ์ิ พงษ์อักษร ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ สพม.16 สงขลา สพฐ. 

439 นางอุษา เหมตะศลิป ์ ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ สพม.16 สงขลา สพฐ. 
ภาคเหนือ 

440 นายศักดิชัย เพชรแกมทอง รองผู้อ านวยการ สพป.ก าแพงเพชร 1 สพป.ก าแพงเพชร 1 ก าแพงเพชร สพฐ. 

441 นางจันแรม พงษ์สิงห์ ศึกษานิเทศก ์ สพป.ก าแพงเพชร 1 ก าแพงเพชร สพฐ. 

442 นายสมชาต ิจูจันทร ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านบึงกระดาน สพป.ก าแพงเพชร 1 ก าแพงเพชร สพฐ. 

443 นายสัญชัย พวงมาล ี รองผู้อ านวยการ สพป.ก าแพงเพชร 2 สพป.ก าแพงเพชร 2 ก าแพงเพชร สพฐ. 

444 นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศึกษานิเทศก ์ สพป.ก าแพงเพชร 2 ก าแพงเพชร สพฐ. 

445 นายนิรันดร ์พรหมฮวด ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านหนองน้ าแดง สพป.ก าแพงเพชร 2 ก าแพงเพชร สพฐ. 

446 นายวิวรรธนพงศ ์สมจิตร รองผู้อ านวยการ สพป.เชียงราย 1 สพป.เชียงราย 1 เชียงราย สพฐ. 

447 นายสมนึก จันทร์แดง ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านหนองบวัแดง สพป.เชียงราย 1 เชียงราย สพฐ. 

448 นายวสันต ์ปัญญา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เชียงราย 1 เชียงราย สพฐ. 
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449 นายบัณฑติ ไชยวงศ ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.เชียงราย 2 เชียงราย สพฐ. 

450 นางอุราวรรณ รุจริะพงศ ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เชียงราย 3 เชียงราย สพฐ. 

451 นายบุญล้อม โสภาพรม รองผู้อ านวยการ สพป.เชียงราย 4 สพป.เชียงราย 4 เชียงราย สพฐ. 

452 นายสมนึก รู้ท านอง ศึกษานิเทศก ์ สพป.เชียงราย 4 เชียงราย สพฐ. 

453 นายศักดิ์ชาย อนันตพานิช ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม ่1 เชียงใหม่ สพฐ. 

454 นางสาวประพินศริ ิอินทธิรา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม ่1 เชียงใหม่ สพฐ. 

455 ดร.อุทัย ปัญญาโกญ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.เชียงใหม ่1 เชียงใหม่ สพฐ. 

456 นายสมพร เจนจัด รองผู้อ านวยการ สพป.เชียงใหม่ 2 สพป.เชียงใหม ่2 เชียงใหม่ สพฐ. 

457 นางสาวสมบรูณ ์ใจซื่อ ศึกษานิเทศก ์ สพป.เชียงใหม ่2 เชียงใหม่ สพฐ. 

458 นายสัมฤทธ์ิ พวงยอด ศึกษานิเทศก ์ สพป.เชียงใหม ่2 เชียงใหม่ สพฐ. 

459 นายสุกิจ ฤทธิ์ชุมชน ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านปางเฟือง สพป.เชียงใหม ่3 เชียงใหม่ สพฐ. 

460 นายสมเดียว เกตุอินทร ์ ศึกษานิเทศก ์ สพป.เชียงใหม ่3 เชียงใหม่ สพฐ. 

461 นายจ ารสั เชื้อสาย ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านห้วยคอกหมู สพป.เชียงใหม ่3 เชียงใหม่ สพฐ. 

462 นางจุไร ภาโนชิต ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม ่4 เชียงใหม่ สพฐ. 

463 นางจงกลณ ีเวสุวรรณ ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม ่4 เชียงใหม่ สพฐ. 
464 นางศุภวรรณ ทิพธน

ธรณินทร ์
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม ่4 เชียงใหม่ สพฐ. 

465 นางสุนิทรา พรมมล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม ่5 เชียงใหม่ สพฐ. 

466 นางกนกอร พินิจราชกิจ  นักวิชาการศึกษาช านาญการ สพป.เชียงใหม ่5 เชียงใหม่ สพฐ. 

467 นายปราโมทย ์เลิศชีวกานต ์ รองผู้อ านวยการ สพป.เชียงใหม่ 6 สพป.เชียงใหม ่6 เชียงใหม่ สพฐ. 

468 นางสาวธนพร มาใหม ่ ศึกษานิเทศก ์ สพป.เชียงใหม ่6 เชียงใหม่ สพฐ. 

469 นายเฉลมิพล ตุมะแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านห้วยทราย สพป.เชียงใหม ่6 เชียงใหม่ สพฐ. 

470 นายพยนต ์สืบรอด ผู้อ านวยการโรงเรยีนตากสินราชานุสรณ ์ สพป.ตาก 1 ตาก สพฐ. 

471 นางสาวโสภา สุขวิทยาภรณ ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ตาก 2 ตาก สพฐ. 

472 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านแม่กืด้หลวง สพป.ตาก 2 ตาก สพฐ. 

473 นายธน ูนวลเป้า ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านวังตะเคยีน สพป.ตาก 2 ตาก สพฐ. 

474 นางพจนา ทรัพย์สมาน ศึกษานิเทศก ์ สพป.นครสวรรค ์1 นครสวรรค ์ สพฐ. 

475 นายบันดิษฐ ์พิมพะ ศึกษานิเทศก ์ สพป.นครสวรรค ์1 นครสวรรค ์ สพฐ. 

476 นายชวลิต อุณใจ ศึกษานิเทศก ์ สพป.นครสวรรค ์2 นครสวรรค ์ สพฐ. 

477 นายสุทัศน์ กรีพจนีย ์ ศึกษานิเทศก ์ สพป.นครสวรรค ์2 นครสวรรค ์ สพฐ. 

478 นายมารตุ เหลา่แก้วก่อง ศึกษานิเทศก ์ สพป.นครสวรรค ์2 นครสวรรค ์ สพฐ. 

479 นางวันเพ็ญ ศิริคง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค ์3 นครสวรรค ์ สพฐ. 
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480 นายบุญส่ง เอ็งสุโสภณ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค ์3 นครสวรรค ์ สพฐ. 

481 นายพนม จันทร์ดิษฐ ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านหนองไผ ่ สพป.นครสวรรค ์3 นครสวรรค ์ สพฐ. 

482 นายฉัตรชัย นันทวาสน์ ศึกษานิเทศก ์ สพป.น่าน 1 น่าน สพฐ. 

483 นางสาวจันทร์เพ็ญ วัฒนะ ศึกษานิเทศก ์ สพป.น่าน 1 น่าน สพฐ. 

484 นางควรคนึง ธรรมศลิป ์ ศึกษานิเทศก ์ สพป.น่าน 1 น่าน สพฐ. 

485 นางสุภาพ รัตนประภา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.น่าน 2 น่าน สพฐ. 

486 นายสมคดิ วรรณภพ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.น่าน 2 น่าน สพฐ. 

487 นายสมเกียรต ิอ้อยหวาน ศึกษานิเทศก ์ สพป.พะเยา 1 พะเยา สพฐ. 

488 นางพวงทอง ทองมาเอง ศึกษานิเทศก ์ สพป.พะเยา 1 พะเยา สพฐ. 

489 นางอุไร จันทร์ซางเพญ็ ศึกษานิเทศก ์ สพป.พะเยา 1 พะเยา สพฐ. 

490 นายอวยชัย รัตนแพทย ์ หัวหน้าศึกษานิเทศก ์ สพป.พะเยา 2 พะเยา สพฐ. 

491 นางสาววราภรณ ์วงศ์ใหญ่ ศึกษานิเทศก ์ สพป.พะเยา 2 พะเยา สพฐ. 

492 นายจ านงค ์จันแปงเงิน ผู้อ านวยการโรงเรยีนอนุบาลภูซาง สพป.พะเยา 2 พะเยา สพฐ. 

493 นายปิต ิวิทยการ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.พิจิตร 1 พิจิตร สพฐ. 

494 นายปตินันท์ ศรีพงษ ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.พิจิตร 1 พิจิตร สพฐ. 

495 นางธนพรรณ รอดก าเหนดิ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.พิจิตร 1 พิจิตร สพฐ. 

496 นายศรชัย ศิรินิล ศึกษานิเทศก ์ สพป.พิจิตร 2 พิจิตร สพฐ. 

497 นายประเทือง เข็มเพชร ศึกษานิเทศก ์ สพป.พิจิตร 2 พิจิตร สพฐ. 

498 นายธงชัย ศรีบุตรา ศึกษานิเทศก ์ สพป.พิจิตร 2 พิจิตร สพฐ. 

499 นายนิคม กุณา รองผู้อ านวยการ สพป.พิษณุโลก 1 สพป.พิษณุโลก 1 พิษณุโลก สพฐ. 
500 นายพรประเสริฐ  

ประจันตะแสน 
นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สพป.พิษณุโลก 1 พิษณุโลก สพฐ. 

501 นายเจรญิฤทธ์ิ จันทร์เจริญ ศึกษานิเทศก ์ สพป.พิษณุโลก 1 พิษณุโลก สพฐ. 

502 นางนฤมล จันทร์ฉาย ศึกษานิเทศก ์ สพป.พิษณุโลก 2 พิษณุโลก สพฐ. 

503 นางณัฐพร พ่วงเฟื่อง ศึกษานิเทศก ์ สพป.พิษณุโลก 3 พิษณุโลก สพฐ. 

504 นายอนันต ์แก้วแจ้ง ศึกษานิเทศก ์ สพป.พิษณุโลก 3 พิษณุโลก สพฐ. 

505 นางขวัญชนก เจริญสะอาด ศึกษานิเทศก ์ สพป.พิษณุโลก 3 พิษณุโลก สพฐ. 

506 นายเสริมศลิป ์ปานนิล ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านดงทิพย ์ สพป.เพชรบูรณ ์2 เพชรบูรณ ์ สพฐ. 

507 นายจงเหรียญ หล้าม ี ศึกษานิเทศก ์ สพป.เพชรบูรณ ์2 เพชรบูรณ ์ สพฐ. 

508 นายชัยวรรณ เนาว์แก้ว ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านดอนสวา่ง สพป.เพชรบูรณ ์2 เพชรบูรณ ์ สพฐ. 

509 นายชัยชาญ หมื่นชนะมา ศึกษานิเทศก ์ สพป.เพชรบูรณ ์3 เพชรบูรณ ์ สพฐ. 

510 นายล าพึง วิมลเศรษฐ ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้างกลาง สพป.เพชรบูรณ ์3 เพชรบูรณ ์ สพฐ. 
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511 นายเวียงชัย สิริบริรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านบ่อรัง สพป.เพชรบูรณ ์3 เพชรบูรณ ์ สพฐ. 

512 นายส าราญ สีสัตย์ซื่อ ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านบุมะกรดู สพป.เพชรบูรณ ์3 เพชรบูรณ ์ สพฐ. 

513 นายมงคล สุภาผล ศึกษานิเทศก ์ สพป.แพร่ 1 แพร่ สพฐ. 

514 นายรักเกียรต ิสารทอง ศึกษานิเทศก ์ สพป.แพร่ 1 แพร่ สพฐ. 

515 นางทองสุข สุคันธะมาลา ศึกษานิเทศก ์ สพป.แพร่ 1 แพร่ สพฐ. 

516 นายสานิตย ์โลหะ ศึกษานิเทศก ์ สพป.แพร่ 2 แพร่ สพฐ. 

517 นายสุรศักดิ ์เอี่ยมทุเรียน ศึกษานิเทศก ์ สพป.แมฮ่่องสอน 1 แม่ฮ่องสอน สพฐ. 

518 นายองอาจ กวีวัฒน ์ ศึกษานิเทศก ์ สพป.แมฮ่่องสอน 1 แม่ฮ่องสอน สพฐ. 

519 นายดุสติ เงินใส ศึกษานิเทศก ์ สพป.แมฮ่่องสอน 1 แม่ฮ่องสอน สพฐ. 

520 นายประทาน หาดยาว รองผู้อ านวยการ สพป.แม่ฮ่องสอน 2 สพป.แมฮ่่องสอน 2 แม่ฮ่องสอน สพฐ. 

521 นายธนกฤต ฟุ้งกิตติกุล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.แมฮ่่องสอน 2 แม่ฮ่องสอน สพฐ. 

522 นางมยุรา วิไล  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.แมฮ่่องสอน 2 แม่ฮ่องสอน สพฐ. 

523 นายนิคม ปิยมโนชา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ล าปาง 1 ล าปาง สพฐ. 

524 นายสะอาด ฉัตรแก้ว ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ล าปาง 1 ล าปาง สพฐ. 

525 นายสุชาต ิปวงแก้ว ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ล าปาง 1 ล าปาง สพฐ. 

526 น.ส.แสงแจม่ เตชะโม่ง รองผู้อ านวยการ สพป.ล าปาง 2 สพป.ล าปาง 2 ล าปาง สพฐ. 

527 นายเนตร ใจเที่ยง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ล าปาง 2 ล าปาง สพฐ. 

528 นางสาวนวลจันทร ์สันวรรณ ศึกษานิเทศก ์ สพป.ล าปาง 2 ล าปาง สพฐ. 

529 นายปกรณ ์จีราพันธุ ์ ศึกษานิเทศก ์ สพป.ล าปาง 3 ล าปาง สพฐ. 

530 นางวารินทร ์บุญเรือง ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านใหมส่ามคัคี สพป.ล าปาง 3 ล าปาง สพฐ. 

531 นายชาติชาย สมศักดิ ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนร่องเคาะวิทยา สพป.ล าปาง 3 ล าปาง สพฐ. 

532 นายสมภพ พงษากุล ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ล าพูน 1 ล าพูน สพฐ. 

533 นางสุดาพร มะโนธรรม ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ล าพูน 2 ล าพูน สพฐ. 

534 นายธนกร ค าเฟื่องฟ ู ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ล าพูน 2 ล าพูน สพฐ. 

535 นายธนายุทธ ค าภีระ ผู้อ านวยการโรงเรยีน สพป.ล าพูน 2 ล าพูน สพฐ. 

536 นางสาวยุพิน ศรีประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สุโขทัย 1 สุโขทัย สพฐ. 

537 นางจินตนา อัมพรภาค ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สุโขทัย 1 สุโขทัย สพฐ. 

538 นายณรงค ์อัมพรภาค ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สุโขทัย 1 สุโขทัย สพฐ. 

539 นายจีรศักดิ ์รสลือชา ศึกษานิเทศก ์ สพป.สุโขทัย 2 สุโขทัย สพฐ. 

540 นายเฉลมิศักดิ ์ก ามะหยี ่ ศึกษานิเทศก ์ สพป.สุโขทัย 2 สุโขทัย สพฐ. 

541 นางอภัสนันท์ ศิริวิทชัยภรณ ์ ศึกษานิเทศก ์ สพป.สุโขทัย 2 สุโขทัย สพฐ. 
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542 นายภณ แว่นวิชัย ศึกษานิเทศก ์ สพป.อุตรดิตถ ์1 อุตรดิตถ ์ สพฐ. 

543 นางปานทอง ปัญญาเดช ศึกษานิเทศก ์ สพป.อุตรดิตถ ์1 อุตรดิตถ ์ สพฐ. 

544 นายอุทัย พรมโสภา ศึกษานิเทศก ์ สพป.อุตรดิตถ ์1 อุตรดิตถ ์ สพฐ. 

545 นายณุกลู เดือนหงาย รองผู้อ านวยการ สพป.อุตรดิตถ์ 2 สพป.อุตรดิตถ ์2 อุตรดิตถ ์ สพฐ. 

546 นายจงกล ยาท้วม ศึกษานิเทศก ์ สพป.อุตรดิตถ ์2 อุตรดิตถ ์ สพฐ. 

547 นางวรินสิน ีเชื้อสิริธัญญ ์ ศึกษานิเทศก ์ สพป.อุตรดิตถ ์2 อุตรดิตถ ์ สพฐ. 

548 นายณรงค ์ช้างยัง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.อุทัยธาน ี1 อุทัยธาน ี สพฐ. 

549 นางณฐกมล พูลเขตรกรม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.อุทัยธาน ี1 อุทัยธาน ี สพฐ. 

550 นายฐิติวรรธน ์เสิบกลิ่น รองผู้อ านวยการ สพป.อุทัยธานี 2 สพป.อุทัยธาน ี2 อุทัยธาน ี สพฐ. 
551 นางสาวปรารถนา  

โนนสินชัย 
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

สพม.34 เชียงใหม่ สพฐ. 

552 นางศิริกร ปวงค าคง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพม.34 เชียงใหม่ สพฐ. 

553 นางสาวไข่แก้ว ปวงค าคง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.35 ล าปาง สพฐ. 

554 นางอุไรวรรณ ปัญญาอุทัย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.35 ล าปาง สพฐ. 

555 นางศรีจันทรัตน ์กันทะวัง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.35 ล าปาง สพฐ. 
556 นายไกร ธรรมากาศ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเชียงแสน

วิทยาคม 
สพม.36 เชียงราย สพฐ. 

557 นางชมภูนุช เดชปัญญา ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพม.36 เชียงราย สพฐ. 

558 นายวิลาศ เขื่อนแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรยีนถ้ าปันวิทยาคม สพม.36 (พะเยา) เชียงราย สพฐ. 

559 นางวิภา อัมระรงค ์ ศึกษานิเทศก ์ สพม.37 แพร่ สพฐ. 

560 นางณิฐรดา มั่นเหมาะ ศึกษานิเทศก ์ สพม.37 แพร่ สพฐ. 

561 นายเฉลียว พันธุ์อุดมศักดิ ์ ศึกษานิเทศก ์ สพม.37 แพร่ สพฐ. 

562 นายธวัชชัย ทับทิม ศึกษานิเทศก ์ สพม.38 สุโขทัย สพฐ. 

563 นางจิตติมา ศิริรัตนานนท์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.38 สุโขทัย สพฐ. 

564 นางจิณณรัตน ์อัครังสีธนกุล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.38 สุโขทัย สพฐ. 

565 นางทับทิม ปานคะเชนทร ์ ศึกษานิเทศก ์ สพม.39 พิษณุโลก สพฐ. 

566 นางสาวณัฐพร พุฒิตานนท ์ ศึกษานิเทศก ์ สพม.39 พิษณุโลก สพฐ. 

567 นางกนกวรรณ เงินจันทร์ ศึกษานิเทศก ์ สพม.39 พิษณุโลก สพฐ. 

568 นายชูศักดิ ์จันทร์แสง ศึกษานิเทศก ์ สพม.40 เพชรบูรณ ์ สพฐ. 
569 นางนิยมพร เจริญวัฒนาชัยกุล ศึกษานิเทศก ์ สพม.40 เพชรบูรณ ์ สพฐ. 

570 นางสาวพิมพ์ทอง มุสิกะปาน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.41 ก าแพงเพชร สพฐ. 

571 นางไพรินทร ์เหมบุตร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.41 ก าแพงเพชร สพฐ. 
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572 นางสุนันทา ศรีหิรญั ศึกษานิเทศก ์ สพม.41 ก าแพงเพชร สพฐ. 

573 นายธีระนันท์ สินาคม ศึกษานิเทศก ์ สพม.42 นครสวรรค ์ สพฐ. 

574 นายสายชล ทองฤทธิ์ ศึกษานิเทศก ์ สพม.42 นครสวรรค ์ สพฐ. 

575 นายบุญธรรม มากม ี ศึกษานิเทศก ์ สพม.42 นครสวรรค ์ สพฐ. 
 
ประกาศ  ณ  วันที่     8     สิงหาคม  พ.ศ. 2554 

 
 
 

 
 
 
 

      (นายอภิชาติ  จีระวุฒิ) 
      
 

 

(นายอภิชาติ  จีระวุฒิ) 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

รองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ภาคการศึกษา 

 


