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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง   ผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)  

กระทรวงศึกษาธิการ  (รอบที่ ๔) 
---------------------------- 

  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ  ได้มุ่งพัฒนาสถานศึกษา โดยพัฒนาให้สามารถนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ไปใช้จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  นําไปสู่การดําเนินชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงของผู้เรียน ผู้บริหาร ครู  บุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการในสังกัด อย่างต่อเนื่อง   โดยกําหนดเป็น
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  ภายใต้ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่สถานศึกษา  (๒๕๕๐ – ๒๕๕๔)  ของกระทรวงศึกษาธิการ  นั้น ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ที่ประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคการศึกษา มีมติให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายผลสถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) อย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง โดยให้ผ่านกระบวนการขั้นตอนตามหลักเกณฑ์การขยายผลที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดและต้องดําเนินการให้
สอดคล้องกับการศึกษาทุกระดับแบบองค์รวม เริ่มตั้งแต่ระดับปฐมวัย การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาเอกชน อาชีวศึกษา 
อุดมศึกษา กศน. อปท. กทม. และ ตชด.   

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการ จึงจัดอบรมบุคลากรในทุกสังกัด เพ่ือให้ผู้
เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้  ในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา  การจัดการเรียนการสอน ตลอดจน ระบบ  วิธีการ แนวทาง และเกณฑ์มาตรฐานการประเมินสถานศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ  อย่างชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  และพร้อมเป็นผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ได้อย่างมีคุณภาพ 

บัดนี้  กระทรวงศึกษาธิการ   ได้ตรวจสอบผลงานในระหว่างการอบรม รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสม
จึงสรุปผลผู้ที่เข้ารับการอบรมและมีคุณสมบัติพร้อมเป็นผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (สถานศึกษาพอเพียง)  (รอบที่ ๔) สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (กศน.)  และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  แล้วรวมทั้งสิ้น   จํานวน  ๒๘๖  คน   ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 

 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน จังหวัด 
ต้น 

สังกัด 

ภาคกลาง 
๑ นางจรัสศรี หัวใจ ศึกษานิเทศก ์ สํานักงาน  กรุงเทพมหานคร กศน. 

๒ นางจิตตรา มาคะผล ศึกษานิเทศก ์ สํานักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร กศน. 

๓ นางนุสรา สกลนุกรกิจ นักวิชาการศึกษา 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
นอกโรงเรียน กศน. 

กรุงเทพมหานคร กศน. 

๔ นางพิมพา หาญวัฒนะชัย ศึกษานิเทศก ์ สํานักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร กศน. 

๕ นางวิภาวรรณ ไวถนอมสัตว ์
นักวิชาการการศึกษา 
ชํานาญการพิเศษ 

กลุ่มส่งเสรมิปฏิบตัิการ  กรุงเทพมหานคร กศน. 

๖ นางสาวชุติมา นันทะวงษ์ นักวิชาการศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา  กรุงเทพมหานคร กศน. 

๗ นางสาวอังคณา วสุวรวงค์ ศึกษานิเทศก ์ สํานักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร กศน. 

๘ นางสุกัญญา จันทะสูน ศึกษานิเทศก ์ สํานักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร กศน. 
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 ๒ 
สังกัด 

๙ นางอัชราภรณ ์โค้วคชาภรณ ์ ศึกษานิเทศก ์ สํานักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร กศน. 

๑๐ นายณัฐฐากรณ์ สีหาบุตร นักวิชาการศึกษา สํานักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร กศน. 

๑๑ นายยุทธการ สืบแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มแผนงาน กศน. กรุงเทพมหานคร กศน. 

๑๒ นางสาวสําอางค์ สตีาล ผอ.กศน.เขตพระโขนง กศน.เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร กศน. 

๑๓ นางสาวสุกัญญา ทรัพย์มณี* ผอ.กศน.เขตดุสติ กศน.เขตดสุิต กรุงเทพมหานคร กศน. 

๑๔ นางปริญภรณ์ บตุรกิจ ผอ.กศน.อ.แหลมสิงห ์ กศน.อ.แหลมสิงห ์ จันทบุร ี กศน. 

๑๕ นางลัดดาวลัย ์พลอยศิร ิ ครู คศ.๓ กศน.จ.จันทบุร ี จันทบุร ี กศน. 

๑๖ นางวัชรินทร์ ศรีณิบลูย ์ ครูชํานาญการพเิศษ กศน.จ.ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา กศน. 

๑๗ นางประพิศ นพประชา ครูชํานาญการพเิศษ กศน.อ.ศรีราชา ชลบุร ี กศน. 

๑๘ นายชัยชนะ เร่งเทียน นักวิชาการศึกษา กศน.จ.ชัยนาท ชัยนาท กศน. 

๑๙ นายประพรรณ์ ขามโนนวัด ผอ.กศน.อ.เมืองตราด กศน.อ.เมืองตราด ตราด กศน. 

๒๐ นายชัยธวัฒน ์กีระนันทน์* ผอ.กศน.อ.ปากพล ี กศน.อ.ปากพล ี นครนายก กศน. 

๒๑ นางวันวิสาข ์โกมลกระหนก ครูชํานาญการพเิศษ กสน.อ.ไทรน้อย นนทบุรี กศน. 

๒๒ นายเริง กองแก้ว ครูชํานาญการพเิศษ กศน.จ.นนทบุร ี นนทบุรี กศน. 

๒๓ นายมารตุ ซุ้ยนิกุล นักวิชาการศึกษา กศน.จ.ปทุมธาน ี ปทุมธาน ี กศน. 

๒๔ นางมธุรส ศรสีภาพ นักวิชาการศึกษา กศน.จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบครีีขันธ ์ กศน. 

๒๕ นางสาวบุบผา แก้วประพันธ ์ นักวิชาการศึกษา กศน.จ.ปราจีนบรุ ี ปราจีนบุร ี กศน. 

๒๖ นางชลนิชา หาญณรงค ์ ครูชํานาญการ กศน.อ.ระยอง ระยอง กศน. 

๒๗ นางสาวรัชนีวรรณ ทองคําสุก นักวิชาการศึกษา กศน.จ.ระยอง ระยอง กศน. 

๒๘ 
นางสาวกรทิพย ์ 
ไตรดําเนินกิจสกุล 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กศน.จ.ราชบุร ี ราชบุร ี กศน. 

๒๙ นางสาวเกศินี ศรสีาธร ครูชํานาญการ กศน.อ.ทุ่งท่าวุ้ง ลพบุร ี กศน. 

๓๐ นางสาวนิตยา มุขลาย ครูชํานาญการพเิศษ กศน.จ.ลพบุร ี ลพบุร ี กศน. 

๓๑ นางสาวเพลินพิศ สัตถาผล ครู คศ.๒ กศน.อ.เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ กศน. 

๓๒ นางสาวศรสีวรรค ์แสงวิจิตร ครูชํานาญการพเิศษ กศน.จ.สมุทรสาคร สมุทรสาคร กศน. 

๓๓ นางสาวราตร ีพงษ์ประเสริฐ ครู คศ.๒ กศน.จ.สระแก้ว สระแก้ว กศน. 

๓๔ นางอัมพร ทิพยไพฑูรย ์ ครู คศ.๓ กศน.อ.เมืองสิงห์บุร ี สิงห์บุร ี กศน. 

๓๕ นางบุญปลูก สัจจะเทวะ ผอ.กศน.อ.หนองหญ้าไซ กศน.อ.หนองหญ้าไซ สุพรรณบุร ี กศน. 

๓๖ นางสุรีรตัน์ ดียิ่ง รอง ผอ.กศน.จ.สุพรรณบุร ี กศน.จ.สุพรรณบรุ ี สุพรรณบุร ี กศน. 

๓๗ นายจรูญศักดิ์ พุดน้อย รอง ผอ.กศน.จ.อ่างทอง กศน.จ.อ่างทอง อ่างทอง กศน. 

๓๘ นายสมศักดิ์ แตงอ่อน ผอ.กศน.อ.แสวงหา กศน.อ.แสวงหา อ่างทอง กศน. 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๓๙ นายคมสัน สารแสน* ผอ.กศน.อ.ห้วยเม็ก กศน.อ.ห้วยเม็ก กาฬสินธุ ์ กศน. 
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 ๓ 
สังกัด 

๔๐ นางสาวกฤษณา บํารุงกลู ครูชํานาญการพเิศษ กศน.จ.ขอนแก่น ขอนแก่น กศน. 

๔๑ นายประสิทธ์ิ พรจันทึก ผอ.กศน.อ.หนองเรือ กศน.อ.หนองเรือ ขอนแก่น กศน. 

๔๒ นายชวน มณีวรรณ ผอ.กศน.อ.จตรัส กศน.อ.จตุรสั ชัยภูม ิ กศน. 

๔๓ นางนงลักษณ์ ตัณฑวรา ผอ.กศน.อ.ท่าอุเทน กศน.อ.ท่าอุเทน นครพนม กศน. 

๔๔ นางสาวพวงประภา ตันศร ี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กศน.จ.นครพนม นครพนม กศน. 

๔๕ นายเกษม บาตรโพธ์ิ ผอ.กศน.อ.ขามสะแกแสง กศน.อ.ขามสะแกแสง นครราชสมีา กศน. 

๔๖ นายประสิทธ์ิ ตั้งประเสริฐ ครู คศ.๓ กศน.จ.นครราชสีมา นครราชสมีา กศน. 

๔๗ นางสาวจันทรา แก้วกุศล นักวิชาการศึกษา กศน.จ.บึงกาฬ บึงกาฬ กศน. 

๔๘ นายพิทักษ์ ราชาทุม ผอ.กศน.อ.บึงกาฬ กศน.อ.บึงกาฬ บึงกาฬ กศน. 

๔๙ นายบุญลีย้ง บุหงาในเมือง ครูชํานาญการ กศน.จ.บุรีรมัย ์ บุรีรัมย ์ กศน. 

๕๐ นายธวนิต พรมมา นักวิชาการศึกษา กศน.จ.มุกดาหาร มุกดาหาร กศน. 

๕๑ นางกรรณิการ์ รอบคอบ* ผอ.กศน.อ.มหาชนะชัย กศน.อ.มหาชนะชัย ยโสธร กศน. 

๕๒ นางชูตระกูล สว่างวงศ์* ผอ.กศน.อ.ไทยเจรญิ กศน.อ.ไทยเจริญ ยโสธร กศน. 

๕๓ นายภูมสิิทธ์ิ  โพธิ์แสง ผอ.กศน.อ.สุวรรณภูม ิ กศน.อ.สุวรรณภูม ิ ร้อยเอ็ด กศน. 

๕๔ นางสาวณัฐวดี คมึยะราช นักวิชาการศึกษา กศน.จ.เลย เลย กศน. 

๕๕ นางอัชราวดี ภูมิรตัน ผอ.กศน.อ.เบญจลักษ์ กศน.อ.เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ กศน. 

๕๖ นายสุรศักดิ ์ศรีดาบุตร ผอ.กศน.อ.ราษไีศล กศน.อ.ราษีไศล ศรีสะเกษ กศน. 

๕๗ นายปิยะ ดาบชัย นักวิชาการศึกษา กศน.จ.สกลนคร สกลนคร กศน. 

๕๘ นางวิมลพรรณ กุลัตถ์นาม ครูชํานาญการพเิศษ กศน.จ.สุรินทร ์ สุรินทร ์ กศน. 

๕๙ นางวิไลรตัน์ มีมงคล ครูชํานาญการพเิศษ กศน.อ.เมืองสุรินทร ์ สุรินทร ์ กศน. 

๖๐ นางนัทธมน สวัสดิพงษ์เมธ ี นักวิชาการศึกษา กศน.จ.หนองคาย หนองคาย กศน. 

๖๑ นายเรืองยศ โนราช ผอ.กศน.อ.โนนสัง กศน.อ.โนนสัง หนองบัวลําภ ู กศน. 

๖๒ นางประครอง บุญหลาย ครูชํานาญการ กศน.จ.อํานาจเจริญ อํานาจเจรญิ กศน. 

๖๓ นางอุไร ยืนสุข รอง ผอ. กศน.จ.อํานาจเจริญ กศน.จ.อํานาจเจริญ อํานาจเจรญิ กศน. 

๖๔ นายวงษ์สุรดิษ วงษาทอง นักวิชาการศึกษา กศน.จ.อุดรธาน ี อุดรธาน ี กศน. 

๖๕ นายธนากร หาญกลุ ผอ.กศน.อ.บ้านดุง กศน.อ.บ้านดุง อุดรธาน ี กศน. 

๖๖ นายเสกสรรค์ ศรสีารคาม นักวิชาการศึกษา กศน.จ.อุดรธาน ี อุดรธาน ี กศน. 

๖๗ นางมัจฉา เมฆา ผอ.กศน.อ.กุดข้าวป้ัน กศน.อ.กุดข้าวป้ัน อุบลราชธาน ี กศน. 

๖๘ นางสาวชโรทัย ปัญต ิ ครูชํานาญการพเิศษ กศน.จ.กําแพงเพชร กําแพงเพชร กศน. 

๖๙ นางสาวพจนีย ์สวัสดิ์รตัน ์ ครูชํานาญการพเิศษ กศน.อ.เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร กศน. 

๗๐ นายประจันทร ์อินประสงค์* ผอ.กศน.อ.พญาเม็งราย กศน.อ.พญาเม็งราย เชียงราย กศน. 

๗๑ นายพีระพงษ ์มหาวงศนันท์* รอง ผอ.กศน.จ.เชียงราย กศน.จ.เชียงราย เชียงราย กศน. 
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๗๒ นายสมคดิ ยาวิราช* นักวิชาการศึกษา กศน.จ.เชียงราย เชียงราย กศน. 

๗๓ นายทวีศักดิ ์แย้มพราย* ผอ.กศน.อ.สันปุาตอง กศน.อ.สันปุาตอง เชียงใหม ่ กศน. 

๗๔ นายวิรัตน์ คงด ี ครู คศ.๓ กศน.จ.เชียงใหม ่ เชียงใหม ่ กศน. 

๗๕ นายชนะ เปรมปร ี ผอ.กศน.อ.บ้านตาก  กศน.อ.บ้านตาก ตาก กศน. 

๗๖ นางภัทรานิษฐ ์งามวงศ์น้อย นักวิชาการศึกษา กศน.จ.ตาก ตาก กศน. 

๗๗ 
นางสาวจันทิมา  
เปลี่ยนทรัพย ์

หัวหน้า กศน.ตําบล กศน.อ.ชุมแสง นครสวรรค ์ กศน. 

๗๘ นางอัษฎาภรณ ์ปัญญุเบกษา ผอ.กศน.อ.ชุมแสง กศน.อ.ชุมแสง นครสวรรค ์ กศน. 

๗๙ นางเกื้อกูล อันพัฒนากูล ครูชํานาญการพเิศษ กศน.จ.น่าน น่าน กศน. 

๘๐ นางรัสรินทร ์อัครสิทธิรจุน ์ ผอ.กศน.อ.บ้านหลวง กศน.อ.บ้านหลวง น่าน กศน. 

๘๑ นางกนกวรรณ ชัยมงคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กศน.จ.พะเยา พะเยา กศน. 

๘๒ นาวารณีวิชัยศร ี ผอ.กศน.อ.ภูกามยาว กศน.อ.ภูกามยาว พะเยา กศน. 

๘๓ นางมาเลียม จันทร์พรม* ผอ.กศน.อ.ดงเจริญ กศน.อ.ดงเจรญิ พิจิตร กศน. 

๘๔ นางสาวสุธิน จันทรล์า* ผอ.กศน.อ.วิเชียรบรุ ี กศน.อ.วิเชียรบุร ี เพชรบูรณ ์ กศน. 

๘๕ นายบรรจง ใคร้บญุโต ผอ.กศน.อ.วังช้ิน กศน.อ.วังช้ิน แพร่ กศน. 

๘๖ นายพงษ์ศักดิ์ ชัยยา ผอ.กศน.อ.สบเมย กศน.อ.สบเมย แม่ฮ่องสอน กศน. 

๘๗ นายเกียรติพงษ ์จักจุ่ม นักวิชาการศึกษา กศน.จ.ลําปาง ลําปาง กศน. 

๘๘ นายจรณชัย วรรณทอง ผอ.กศน.อ.แม่ทะ กศน.อ.แม่ทะ ลําปาง กศน. 

๘๙ นางปราณ ีอร่ามดลิกรัตน ์ ครูชํานาญการพเิศษ กศน.จ.ลําพูน ลําพูน กศน. 

๙๐ ว่าท่ีร้อยตรดีํารงค ์องคะเส ผอ.กศน.อ.ปุาซาง กศน.อ.ปุาซาง ลําพูน กศน. 

๙๑ นายรามณรงค ์โตนชัยภูม ิ ผอ.กศน.อ.ศรสีัชนาลัย กศน.อ.ศรีสัชนาลัย สุโขทัย กศน. 

๙๒ นางนิธิณัฐ ชัยวิรัช ผอ.กศน.อ.บ้านโคก กศน.อ.บ้านโคก อุตรดิตถ ์ กศน. 

๙๓ 
นางสาวมณเฑียร  
รอดประเสริฐ 

ครู คศ.๓ กศน.จ.อุทัยธาน ี อุทัยธาน ี กศน. 

ภาคใต ้
๙๔ นางสาวพัชรา ศิริพงษาโรจน ์ ครู คศ.๓ กศน.จ.กระบี ่ กระบี ่ กศน. 

๙๕ นางอัจนา บุญภูพันธ์ตันต ิ ครู คศ.๓ กศน.อ.เหนือคลอง กระบี ่ กศน. 

๙๖ นางสาวประไพศร ีคงตระกลู ผอ.กศน.อ.เมืองชุมพร กศน.อ.เมืองชุมพร ชุมพร กศน. 

๙๗ นางนภา จิโรภาส ผอ.กศน.อ.นาโยง กศน.อ.นาโยง ตรัง กศน. 

๙๘ นางสุรีย์ นาคนิยม* ครูชํานาญการพเิศษ กศน.จ.ตรัง ตรัง กศน. 

๙๙ นางสุพิศ เจรญิรูป ผอ.กศน.อ.ฉวาง กศน.อ.ฉวาง นครศรีธรรมราช กศน. 

๑๐๐ นางอิสรา บัวบาล นักวิชาการศึกษา กศน.จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช กศน. 

๑๐๑ นายปราโมทย ์จินตประสาท รอง ผผอ.กศน.จ.นราธิวาส กศน.จ.นราธิวาส นราธิวาส กศน. 

๑๐๒ นายไพศาล ฝอยทอง ผอ.กศน.อ.สไุหงโกลก กศน.อ.สุไหงโกลก นราธิวาส กศน. 
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๑๐๓ นายนภดล พุฒสกุล ผอ.กศน.อ.โคกโพธ์ิ กศน.อ.โคกโพธ์ิ ปัตตาน ี กศน. 

๑๐๔ นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ ์ รอง ผอ.กศน.จ.ปัตตาน ี กศน.จ.ปัตตาน ี ปัตตาน ี กศน. 

๑๐๕ นายวิทยา คชสิทธ์ิ ผอ.กศน.อ.ทับปุด กศน.อ.ทับปุด พังงา กศน. 

๑๐๖ นางทัศนีย์ รุดคง ผอ.กศน.อ.ปุาบอน กศน.อ.ปุาบอน พัทลุง กศน. 

๑๐๗ นางขวัญใจ ศุภทรัพย ์ ครูชํานาญการพเิศษ กศน.จ.ภูเกต็ ภูเก็ต กศน. 

๑๐๘ นางประชิต ติ้วสกลุ ครู คศ.๔ กศน.จ.ภูเกต็ ภูเก็ต กศน. 

๑๐๙ นายโกเมนทร์ เพชรภู ่ ผอ.กศน.อ.เมืองระนอง กศน.อ.เมืองระนอง ระนอง กศน. 

๑๑๐ นายสุพรรณ ฐินะกลุ* ผอ.กศน.อ.กะเปอร ์ กศน.อ.กะเปอร ์ ระนอง กศน. 

๑๑๑ นางสาวชนะจิต โมฬิยสุวรรณ ครูชํานาญการ กศน.จ.สตลู สตูล กศน. 

๑๑๒ นางสาววิภานันท ์พุทธนกุูล ผอ.กศน.อ.ควนกาหลง กศน.อ.ควนกาหลง สตูล กศน. 

๑๑๓ นางเอมอร จันทร์ย้อย นักวิชาการศึกษา กศน.จ.สุราษฎร์ธาน ี สุราษฎร์ธาน ี กศน. 

๑๑๔ นายสุทธิ วรรณนุช ผอ.กศน.อ.บ้านนาสาร กศน.อ.บ้านนาสาร สุราษฎร์ธาน ี กศน. 

ภาคกลาง 

๑๑๕ นางจุรีรัตน์ บินหะซัน นักวิชาการศึกษา  
สํานักวิจัยและพัฒนาการ
อาชีวศึกษา 

กรุงเทพมหานคร สอศ. 

๑๑๖ นายชาพงษ์ ประทุมวินิจ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 
(๕๒) 

กรุงเทพมหานคร สอศ. 

๑๑๗ นายประเสริฐ จันโททัย รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
วิทยาลัยพณิชยการ 
อินทราชัย (๕๒) 

กรุงเทพมหานคร สอศ. 

๑๑๘ นางพวงผกา สงพุ่ม รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุร ี กรุงเทพมหานคร สอศ. 

๑๑๙ นายประยุทธ นิลวงศ์ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว จันทบุร ี สอศ. 
๑๒๐ นายธีรชัย ภูทอง รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุร ี จันทบุร ี สอศ. 

๑๒๑ นายบุญชัย งามระยับ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุร ี จันทบุร ี สอศ. 
๑๒๒ นายบุญส่ง พลสัมฤทธ์ิ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ฉะเชิงเทรา สอศ. 

๑๒๓ นายอนุศิษฐ์ คณะธรรม ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพ 
พนมสารคาม 

ฉะเชิงเทรา สอศ. 

๑๒๔ นางภาวิดา ศรสีุนทร ผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ชลบุร ี สอศ. 

๑๒๕ นางนิตยา กลมกลิ้ง รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุร ี ชลบุร ี สอศ. 
๑๒๖ นายณรงค์ สมบัติใหม ่ ผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม ชัยนาท สอศ. 

๑๒๗ นายดนัย สันตยากร รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร ่ ตราด สอศ. 
๑๒๘ นายวิทยา กล้าหาญ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตราด ตราด สอศ. 
๑๒๙ ดร.วิชชาพรรณ กิ่งวัชระพงศ์ ผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างตราด ตราด สอศ. 

๑๓๐ นายสําเริง ชูสุข รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครนายก นครนายก สอศ. 

๑๓๑ นายวิชิต ธรรมฤทธ์ิ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพองครักษ ์ นครนายก สอศ. 

๑๓๒ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
กาญจนาภเิษกวิทยาลัย
ช่างทองหลวง 

นครปฐม สอศ. 
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๑๓๓ นายภูวเดช อินทรพรหม ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพ 
บางแก้วฟูา 

นครปฐม สอศ. 

๑๓๔ นางจินดารัตน ์ดํารุงสกลุ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพ 
พุทธมณฑล 

นครปฐม สอศ. 

๑๓๕ นางอุบลวรรณ วิสัยจร ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพ 
พุทธมณฑล 

นครปฐม สอศ. 

๑๓๖ 
นางสาววชิราพร  
มหาวงศนันท์ 

รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนนทบรุ ี นนทบุรี สอศ. 

๑๓๗ นายขวัญชัย พานิชการ ผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคธญับุร ี ปทุมธาน ี สอศ. 

๑๓๘ ดร.เสนาะ กาศเกษม รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรม
เกษตรฯ 

ปทุมธาน ี สอศ. 

๑๓๙ นายศักดา หมื่นสวัสดิ ์ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพ 
วังไกลกังวล 

ประจวบครีีขันธ ์ สอศ. 

๑๔๐ นายสาโรจน ์ขอจวนเตี๋ยว ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิค
ประจวบครีีขันธ ์

ประจวบครีีขันธ ์ สอศ. 

๑๔๑ นายสุภาพ วงศ์จันทร ์ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บรุ ี ปราจีนบุร ี สอศ. 

๑๔๒ นายวีระ พิชิตกุล ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคบรูพา
ปราจีนบุร ี

ปราจีนบุร ี สอศ. 

๑๔๓ นายสมศักดิ์ เพชรพรหม รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบรุ ี ปราจีนบุร ี สอศ. 

๑๔๔ นายอนันต์ พิมพ์โต้ง รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคอตุสาหกรรม
ยานยนต ์

พระนครศรีอยุธยา สอศ. 

๑๔๕ นางสาวอรนุช แสงสุข รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระ
นครศีอยุธยา (๕๒) 

พระนครศรีอยุธยา สอศ. 

๑๔๖ 
นางสาวฉันทนา  
โพธิครูประเสริฐ 

รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุร ี เพชรบุร ี สอศ. 

๑๔๗ นายอมรินทร์ รปูสวย รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ 
การจัดการวังไกลกังวล 

เพชรบุร ี สอศ. 

๑๔๘ นายมานะ โพธิ์น้อย รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบรุ ี เพชรบุร ี สอศ. 

๑๔๙ ว่าท่ีพันตรีสมพงษ ์บุญญา รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบา้นค่าย ระยอง สอศ. 
๑๕๐ นายครรชิต กําลังเกื้อ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพดุ ระยอง สอศ. 

๑๕๑ นายสุพัฒน์ แววเพ็ชร รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีราชบรุ ี

ราชบุร ี สอศ. 

๑๕๒ นายพิศณุ ทองเลิศ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ราชบุร ี สอศ. 

๑๕๓ นายวิรุณ วิทยาประเสริฐ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคราชบุร ี ราชบุร ี สอศ. 
๑๕๔ นายไชยอนันต ์อาทิจจวงศ์ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุร ี ลพบุร ี สอศ. 

๑๕๕ นายอนิรุทน์ เหมะธลุิน รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิค 
กาญจนาภเิษกสมุทรปราการ 

สมุทรปราการ สอศ. 

๑๕๖ นายสมพร ชูทอง รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิค
สมุทรปราการ 

สมุทรปราการ สอศ. 

๑๕๗ นายเจนวิทย์ ครองตน ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
วิทยาลัยสารพัดช่าง
สมุทรปราการ 

สมุทรปราการ สอศ. 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน จังหวัด ต้น 



 ๗ 
สังกัด 

๑๕๘ นายสมบตัิ ภู่ห้อย รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิค
สมุทรสงคราม 

สมุทรสงคราม สอศ. 

๑๕๙ นายจรูญ อินไข รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว สมุทรสาคร สอศ. 

๑๖๐ นายรักษ์วิเลศิ รักษารตัน ์ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว สมุทรสาคร สอศ. 

๑๖๑ นายสายณัห์ ตรีอุดม รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สมุทรสาคร สอศ. 

๑๖๒ นายสมศักดิ์ คําสนิท รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังน้ําเย็น สระแก้ว สอศ. 

๑๖๓ นายสมพงษ์ พละหาญ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสระแก้ว 

สระแก้ว สอศ. 

๑๖๔ นายศรีศักดิ์ แจม่ขํา รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
(๕๒) 

สระแก้ว สอศ. 

๑๖๕ นายเชาวลิต พึ่งโภคา รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุร ี สิงห์บุร ี สอศ. 

๑๖๖ นางสาวดรณุี ญาณวัฒนา ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุร ี
แห่งที ่๒ 

สิงห์บุร ี สอศ. 

๑๖๗ นายวิสุทธิ์ สิงห์สูง ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บรุ ี
(๕๒) 

สิงห์บุร ี สอศ. 

๑๖๘ นางสาวสมจติร ์ลักษมีวงศ ์ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุร ี สอศ. 

๑๖๙ นายพิสิทธ์ิ พัฒนาอนุสรณ ์ ผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบรุ ี สุพรรณบุร ี สอศ. 

๑๗๐ นายสืบพงษ ์ทองนาค ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพ 
วิเศษชัยชาญ 

อ่างทอง สอศ. 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๑๗๑ นายสุระเด่น คุน ุ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพ 
หนองกรุศร ี

กาฬสินธุ ์ สอศ. 

๑๗๒ นางพรรณรว ีพิริยสวสัดิ ์ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพ 
ห้วยผึ้ง (๕๒) 

กาฬสินธุ ์ สอศ. 

๑๗๓ นายปกรณ์ ฉายถวิล รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ ์ กาฬสินธุ ์ สอศ. 

๑๗๔ นางสาวสุรรีัตน ์อมรพิสุทธ์ิ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ขอนแก่น สอศ. 

๑๗๕ นายวรเวทย์ บุญมา รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ 
(๕๒) 

ขอนแก่น สอศ. 

๑๗๖ นายชิตเดช ขัตติยะ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีขอนแก่น (๕๒) 

ขอนแก่น สอศ. 

๑๗๗ นายมิตรจิตร ทะโรงอาด รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีชัยภูม ิ

ชัยภูม ิ สอศ. 

๑๗๘ นายเอกสิทธิ์ ปรมะ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยภูม ิ ชัยภูม ิ สอศ. 

๑๗๙ นางนิพาพร คัดธนะเงิน รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการ
จัดการนครพนม 

นครพนม สอศ. 

๑๘๐ นายนิพล แก้วกาหลง รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
วิทยาลัยเทคโนโลย ี
และการจัดการนครพนม 

นครพนม สอศ. 

๑๘๑ นายเฉลมิชัย สุภานันท ์ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 
(๕๒) 

นครราชสมีา สอศ. 



 ๘ 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน จังหวัด 
ต้น 

สังกัด 
๑๘๒ นายปราโมทย ์กลิ่นศรีสุข รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณฯ นครราชสมีา สอศ. 
๑๘๓ นายสมรักษ์ พระสลัก รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบึงกาฬ บึงกาฬ สอศ. 

๑๘๔ นายธนะชัย ศิริโคจรสมบัต ิ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีบุรรีัมย ์

บุรีรัมย ์ สอศ. 

๑๘๕ 
นางสาวปัญฑารีย ์ 
สําราญศิลป ์

รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบรุีรมัย ์ บุรีรัมย ์ สอศ. 

๑๘๖ นายชูชีพ เหมือนพร้อม รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างบุรรีัมย ์ บุรีรัมย ์ สอศ. 

๑๘๗ นายรุ่งโรจน์ ไชยชาต ิ ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพ 
พยัคฆภูมิพสิัย 

มหาสารคาม สอศ. 

๑๘๘ นายชาติชาย เกตุพรหม ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีมหาสารคาม (๕๒) 

มหาสารคาม สอศ. 

๑๘๙ นางอรสา รามโกมุท ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
มหาสารคาม (๕๒) 

มหาสารคาม สอศ. 

๑๙๐ นายสนอง แสนเสร็จ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพ 
นวมินทราชินีมุกดาหาร 

มุกดาหาร สอศ. 

๑๙๑ นายจักรกฤษณ์ พูนด ี รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพ 
นิคมคําสร้อย 

มุกดาหาร สอศ. 

๑๙๒ นายประเสริฐ รบกล้า ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการ
จัดการดอนตาล 

มุกดาหาร สอศ. 

๑๙๓ นายสํารวย โพธิ์ไทรย ์ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา ยโสธร สอศ. 

๑๙๔ นายประวิช ดวงจิต รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยียโสธร 

ยโสธร สอศ. 

๑๙๕ นางวิภาษณ์ เทศน์ธรรม รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคยโสธร (๕๒) ยโสธร สอศ. 
๑๙๖ นายสมพงษ์ เทศน์ธรรม ผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ร้อยเอ็ด สอศ. 

๑๙๗ นายเพิ่มสิน เฉยศิร ิ ผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ร้อยเอ็ด สอศ. 
๑๙๘ นายอุดม ประชานันท ์ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ร้อยเอ็ด สอศ. 
๑๙๙ นายบรรจง สุรพุทธ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเลย เลย สอศ. 

๒๐๐ นายสมาน สมจริง รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ 
(๕๒) 

ศรีสะเกษ สอศ. 

๒๐๑ นายวราวุฒิ ไกยราช รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีศรสีะเกษ (๕๒) 

ศรีสะเกษ สอศ. 

๒๐๒ นายโรม กิจจาวิเศษ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
วิทยาลัยสารพัดช่างศรสีะเกษ 
(๕๒) 

ศรีสะเกษ สอศ. 

๒๐๓ นายทินกร พรหมอินทร ์ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพสวา่งแดน
ดิน (๕๒) 

สกลนคร สอศ. 

๒๐๔ นายวัฒนศักดิ ์แน่นอุดร รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร สกลนคร สอศ. 

๒๐๕ นายฤทธิพร สิทธิจันทร ์ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตมู สุรินทร ์ สอศ. 
๒๐๖ นายสิทธิศักดิ ์เพิ่มพูน รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูม ิ สุรินทร ์ สอศ. 
๒๐๗ นายมงคล รามบุตร รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสังขะ สุรินทร ์ สอศ. 

๒๐๘ นายชาญชัย ดาศร ี รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
(๕๒) 

หนองคาย สอศ. 



 ๙ 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน จังหวัด 
ต้น 

สังกัด 

๒๐๙ นายชัชวาล ปุญขันธ์ุ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมการต่อเรือ
หนองคาย 

หนองคาย สอศ. 

๒๑๐ นางสาวสุพัตรา เอกอ ุ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
หนองคาย (๕๒) 

หนองคาย สอศ. 

๒๑๑ นายธวัชชัย สุวรรณศร ี รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภ ู หนองบัวลําภ ู สอศ. 
๒๑๒ นายกัมปนาท บุญคง รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง หนองบัวลําภ ู สอศ. 

๒๑๓ นายโสภา คล่องด ี รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหัวตะพาน อํานาจเจรญิ สอศ. 
๒๑๔ นายนิรุตต์ บุตรแสนล ี รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ อํานาจเจรญิ สอศ. 

๒๑๕ นายไพฑูรย์ แมลงภู่ทอง ผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน อุดรธาน ี สอศ. 
๒๑๖ นายสุรเดช สมศรีโย รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน อุดรธาน ี สอศ. 

๒๑๗ นายชัยเจรญิ ดวงแข รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอดุรธาน ี อุดรธาน ี สอศ. 
๒๑๘ นางศรีวรรณ เหรียญเจรญิ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธาน ี อุดรธาน ี สอศ. 

๒๑๙ นายสนธิต ดาโรจน ์ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
(๕๒) 

อุบลราชธาน ี สอศ. 

๒๒๐ นางสุภาภรณ์ บุปผาพรหม รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
อุบลราชธาน ี(๕๒) 

อุบลราชธาน ี สอศ. 

ภาคใต ้
๒๒๑ นายพิน นิลบวร รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม กระบี ่ สอศ. 

๒๒๒ นางประนอม อาจหาญ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีกระบี ่

กระบี ่ สอศ. 

๒๒๓ นายสุทนต์ นกแก้ว รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกระบี ่ กระบี ่ สอศ. 
๒๒๔ นายวิริยา พูลสวัสดิ ์ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชุมพร (๕๒) ชุมพร สอศ. 
๒๒๕ นายณัทฐศักดิ ์สําราญรื่น รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร ชุมพร สอศ. 

๒๒๖ นายสพลเชษฐ์ ขาวปลอด รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพห้อยยอด ตรัง สอศ. 
๒๒๗ นายสมพล แสงแก้ว รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ตรัง สอศ. 

๒๒๘ นายอานุภาพ วาสะสิร ิ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสไุหงโกลก นราธิวาส สอศ. 

๒๒๙ นายไชยสิทธ์ิ กิจค้า รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพปัตตาน ี
(๕๐) 

ปัตตาน ี สอศ. 

๒๓๐ นางยุพดี อ่องวุฒิวัฒน์ ผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสายบุร ี ปัตตาน ี สอศ. 
๒๓๑ นายธงไชย รัตนสุวรรณ ์ ผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา พังงา สอศ. 

๒๓๒ นายธวัชชัย วิญญัตติกลุ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพังงา พังงา สอศ. 
๒๓๓ นายธนิต แท่นปาน รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง พัทลุง สอศ. 

๒๓๔ นายสมพร ทวีกาญจน ์ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง ภูเก็ต สอศ. 
๒๓๕ นางสาวนุชพร คงกะพันธ ์ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยรอาชีวศึกษาภเูก็ต ภูเก็ต สอศ. 
๒๓๖ นายปรีดี เกตุทอง ผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างภูเกต็ ภูเก็ต สอศ. 

๒๓๗ นายศักดิ์สฤษฏิ ์หนูเอียด รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกระบุร ี ระนอง สอศ. 

๒๓๘ นายสุชาติ การสมาน รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีระนอง (๕๒) 

ระนอง สอศ. 



 ๑๐ 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน จังหวัด 
ต้น 

สังกัด 
๒๓๙ นายถิรวิทย ์วิภาดาพสิุทธ์ิ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระนอง ระนอง สอศ. 
๒๔๐ นางสินีนาถ รัตนมณ ี รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ ่ สงขลา สอศ. 
๒๔๑ นายสมพงค์ จตุทอง ผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ ่ สงขลา สอศ. 

๒๔๒ นางศิริพร วิชัยดิษฐ์ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา สงขลา สอศ. 
๒๔๓ นายเหมพงศ์ ทวีกาญจน ์ ผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพละง ู(๕๒) สตูล สอศ. 

๒๔๔ นายธราเทพ นาคเผือก รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล 

สตูล สอศ. 

๒๔๕ นายสุจินต์ ว่องนาว ี รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสตลู (๕๒) สตูล สอศ. 

๒๔๖ นายกษิดิฏฐ์ คําศร ี รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพไชยา (๕๒) สุราษฎร์ธาน ี สอศ. 

๒๔๗ นายนเรศ ไตรอนุเชษฐ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
วิทยาลัยสารพัดช่างสรุาษฎร์
ธาน ี

สุราษฎร์ธาน ี สอศ. 

๒๔๘ นางจิราวรรณ นวลรอด รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสรุาษฎร์
ธาน ี(๕๒) 

สุราษฎร์ธาน ี สอศ. 

ภาคเหนือ 

๒๔๙ นางขนิษฐา โสภานนท ์ ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีกําแพงเพชร 

กําแพงเพชร สอศ. 

๒๕๐ นายฉัตราวัฒน์ ยาละ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
วิทยาลัยสารพัดช่าง
กําแพงเพชร 

กําแพงเพชร สอศ. 

๒๕๑ นางสุรางค ์อภิรมย์วิไลชัย ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
วิทยาลัยสารพัดช่าง
กําแพงเพชร 

กําแพงเพชร สอศ. 

๒๕๒ นายวิจารณ์ ยอดจิ๋ว รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีเชียงราย 

เชียงราย สอศ. 

๒๕๓ นายเจรญิ เชื้อเมืองพาน รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
(๕๒) 

เชียงราย สอศ. 

๒๕๔ ดร.สมพงศ์ ค่ายคํา ผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพฝาง เชียงใหม ่ สอศ. 

๒๕๕ นายสุวศิน ปุพพโก รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสันกําแพง เชียงใหม ่ สอศ. 

๒๕๖ นางอุบลรัตน ์จันทร์เมือง รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีตาก 

ตาก สอศ. 

๒๕๗ นายประจักษ์ ทาส ี ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีตาก 

ตาก สอศ. 

๒๕๘ นางอันนารา จํารัสกลาง รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างตาก ตาก สอศ. 

๒๕๙ ว่าท่ีร้อยตรีอดศิักดิ ์แขดอน รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
วิทยาลัยการเกษตรและ
เทคโนโลยีนครสวรรค ์

นครสวรรค ์ สอศ. 

๒๖๐ ดร.สรุพงษ์ พูลอิ่ม รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค ์
(๕๒) 

นครสวรรค ์ สอศ. 

๒๖๑ นายวัฒนสัณห์ วังสาร รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปัว น่าน สอศ. 

๒๖๒ นายวิทยา เจรญิผล รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปัว น่าน สอศ. 
๒๖๓ นายวันชาติ สารใจ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน น่าน สอศ. 

๒๖๔ นายณรงค์ศักดิ ์ฟองสินธุ์ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเชียงคํา พะเยา สอศ. 



 ๑๑ 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน จังหวัด 
ต้น 

สังกัด 
๒๖๕ นายณรงค ์เอี่ยมประเสริฐ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพะเยา พะเยา สอศ. 
๒๖๖ นายสุชาติ กลั่นทอง รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพิจติร (๕๒) พิจิตร สอศ. 
๒๖๗ นายพินิจ บุญโสภา รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร พิจิตร สอศ. 

๒๖๘ นายธเนศ คงวังทอง รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย พิษณุโลก สอศ. 
๒๖๙ นางณฐมน นาคเหล็ก รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยพณิชยการบึงพระ พิษณุโลก สอศ. 

๒๗๐ นายพงษ์เทพ มั่นยุติธรรม รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพษณุโลก พิษณุโลก สอศ. 

๒๗๑ นายโอภาส เกตุเดชา รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
วิทยาลัยการเกษตรและ
เทคโนโลยีเพชรบรูณ ์(๕๒) 

เพชรบูรณ ์ สอศ. 

๒๗๒ นายพยัพ เฟื่องเพียร รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ ์ เพชรบูรณ ์ สอศ. 

๒๗๓ นายกาญจนสิทธ์ิ กุลวงศ ์ ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
วิทยาลัยสารพัดช่าง
เพชรบูรณ ์

เพชรบูรณ ์ สอศ. 

๒๗๔ นายอนรรฆ ชนาธินาถพงศ ์ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสอง แพร่ สอศ. 

๒๗๕ นางสาวนุชศุภางค ์ถิ่นเดิม รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ่ แพร่ สอศ. 
๒๗๖ นายศรียนต์ สาริกานนท์ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแมส่ะเรียง แม่ฮ่องสอน สอศ. 

๒๗๗ นางสาวกาญจนา ภาสรุพันธ์ ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง 
(๕๒) 

ลําปาง สอศ. 

๒๗๘ นางสาวพัชมณ ศุภชนานันท์ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง 
(๕๒) 

ลําปาง สอศ. 

๒๗๙ นางศิริพรรณ ีกล่อมเกลา รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปุาซาง ลําพูน สอศ. 

๒๘๐ นายแผน เวชศิลป ์ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีลําพูน 

ลําพูน สอศ. 

๒๘๑ นายบุญชู แก้วเชื้อ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย สุโขทัย สอศ. 

๒๘๒ นายธเนศ เสงี่ยมศักดิ ์ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสโุขทัย สุโขทัย สอศ. 
๒๘๓ นางพรเพ็ชร พรรณวงศ์ ผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสโุขทัย สุโขทัย สอศ. 

๒๘๔ นายสุวัฒน์ วัฒนาศิร ิ ผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัย อุตรดิตถ ์ สอศ. 
๒๘๕ นายวิลาศ เฟื่องระย้า รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัย อุตรดิตถ ์ สอศ. 
๒๘๖ นายสมบตัิ สุพสญั รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธาน ี อุทัยธาน ี สอศ. 

 
ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๒   ตลุาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 
 
 
 
 
 

      (นายอภิชาติ  จีระวุฒิ) 
      
 

 

(นางสาวศศิธารา พิชัยชาญณรงค์) 
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

รองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ภาคการศึกษา 

 


