
 ๑ 

 
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง   ผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) กระทรวงศึกษาธิการ  (รอบที่ ๖) 
---------------------------- 

  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ  มีนโยบายขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  โดย
มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง ในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลสู่การด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของผู้เรียน ผู้บริหาร ครู  และ
บุคลากรทางการศึกษา มาอย่างต่อเนื่อง  โดยในระยะเวลา  ๖ ปีที่ผ่านมา สามารถประเมินผลและคัดเลือกสถานศึกษา 
ให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง ได้จ านวนทั้งสิ้น ๗,๗๘๔  แห่ง ทั่วประเทศ ทุกระดับ และด าเนินการพัฒนาและขยายเครือข่าย
ขับเคลื่อนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  นั้น 

 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เป็นการด าเนินงานพัฒนาและขยายผลสถานศึกษาพอเพียง อย่างต่อเนื่อง 
โดยหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาทุกระดับ มีความต้องการจะติดตามประเมินผลการ
พัฒนาสถานศึกษาในการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการ   ตามเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มมากขึ้น   ศูนย์ขับเคลื ่อนเศรษฐกิจพอเพียง  กระทรวงศึกษาธิการ จึงด าเนินการอบรม        
ผู้ประเมินสถานศึกษาพอเพียงเพ่ิมขึ้น  เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง   ซึ่งมี   
ผู้ผ่านการอบรมและผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับประกาศเป็นผู้ประเมิน จ านวนทั้งสิ้น ๕๐๘  คน  โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
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ผู้ผ่านการอบรมและได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลสถานศึกษาพอเพียง ปี ๒๕๕๒ (๓๐๖ คน) 

๑ นายสุชิน      สาระจันทร์ ผู้อ านวยการ สป. (ศธภ.๑) เชียงใหม่ 

๒ นางปิยะมาศ  ปันทนา นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๑) เชียงใหม่ 

๓ นางพันธุ์ทิพย์  โลราช นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๑) เชียงใหม่ 

๔ นางสุทธิพร  สังข์ทอง นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๑) เชียงใหม่ 

๕ นางศิริพร  วันวา นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๑) เชียงใหม่ 

๖ นางสาวเพ็ญพร  ประระดี นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๑) เชียงใหม่ 

๗ นางจารุวรรณ  โพธิกุฎสัย นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๑) เชียงใหม่ 

๘ นายวิทยา  ใจวิถี ผอ.อาชีวศึกษาเชียงใหม่ สอศ. เชียงใหม่ 

๙ นายอนันต์  เทียมน้อย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ชม. ๑ เชียงใหม่ 
๑๐ นางสาววิลาวัณย์  ศรีสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ชม. ๑ เชียงใหม่ 
๑๑ นางวัฒนา  วนิชนพรัตน์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ชม. ๒ เชียงใหม่ 
๑๒ นางบุญมาลี  สุวรรณวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ชม. ๒ เชียงใหม่ 
๑๓ นายเชวง  ทิศลังกา ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ชม. ๓ เชียงใหม่ 

๑๔... 



 ๒ 
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๑๔ นางอินทร์ฉัตร  เป้าปะกิจ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ชม. ๔ เชียงใหม่ 

๑๕ นายพงษ์ศักดิ์  สุวรรณโกสุม ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ชม. ๖ เชียงใหม่ 

๑๖ นายกิตติ  สุวรรณกลาง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ชม. ๓ เชียงใหม่ 

๑๗ นางผ่องเพ็ญ  ปานสีเทา ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ชร. ๑ เชียงราย 

๑๘ นางพวงพร  แซ่คู ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ชร. ๑ เชียงราย 

๑๙ นางนรินทร  ชมชื่น ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ชร. ๒ เชียงราย 

๒๐ นายสมนึก  ดาดี ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ชร. ๔ เชียงราย 

๒๑ นายสุเมธ  วรรณรัตน์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ลป. ๒ ล าปาง 

๒๒ นางผ่องศรี  นิภาเกษม ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ลป. ๒ ล าปาง 

๒๓ นายประยุทธ  ศรีทพย์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ลพ. ๑ ล าพูน 

๒๔ นายดนัย  สังขทัต ณ อยุธยา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ลพ. ๑ ล าพูน 

๒๕ นายสมชาย  มาตะพาน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ลพ. ๑ ล าพูน 

๒๖ นายประสิทธิ์  ภูมาศ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ลพ. ๒ ล าพูน 

๒๗ นายเสน่ห์  กรแก้ว ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ลพ. ๒ ล าพูน 

๒๘ นายประหยัด  เงินใส ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.มส. ๑ แม่ฮ่องสอน 

๒๙ นายสุวิทย์  ดีพอ รอง.ผอ.สพป.แพร่ ๑ สพป.แพร่ ๑ แพร่ 

๓๐ นายกนก  อยู่สิงห์ รอง.ผอ.สพป.แพร่ ๑ สพป.แพร่ ๑ แพร่ 

๓๑ นางปิยะนุช  สารสิทธิยศ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.แพร่ ๑ แพร่ 

๓๒ นายยอดขวัญ  บุญช้อน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.แพร่ ๑ แพร่ 

๓๓ นายบัญญัติ  นันทพงษ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.แพร่ ๑ แพร่ 

๓๔ นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ รอง.ผอ.สพป.แพร่ ๒ สพป.แพร่ ๒ แพร่ 

๓๕ นายสาคร  ศรีคุณ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สพป.แพร่ ๒ แพร่ 

๓๖ นางเสวียน  หมายมั่น นักวิชาการช านาญการ สพป.แพร่ ๒ แพร่ 

๓๗ นางสาวนิธิณัฐ  ชัยวิรชั ศึกษานิเทศก์ช านาญการ กศน.แพร่ แพร่ 

๓๘ นายจรัญ  สักกะวงศ์ รอง.ผอ.สพป.พะเยา ๑ สพป.พย. ๑ พะเยา 

๓๙ นางพิงพร  ศรีแก้ว ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.พย. ๒ พะเยา 

๔๐ นายวีระ  จ านงค์ ผอ.ส านักงานศึกษาธิการภาค ๒ สป. (ศธภ.๒) พิษณุโลก 

๔๑ นายไพโรจน์  เพชรพันธ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๒) พิษณุโลก 

๔๒ นายวิจักษณ์  เผือกพ่วง นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๒) พิษณุโลก 

๔๓... 



 ๓ 
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๔๓ นางเพียงใจ  กาญจนะวีระ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๒) พิษณุโลก 

๔๔ นางสุกัญญา  จันทะสูน ครูช านาญการพิเศษ กศน.จังหวัด พิษณุโลก 

๔๕ นางสาวจงกล  นาหิรัญ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.ตาก ๑ ตาก 

๔๖ นายสมเยรติ  นารีรักษ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ตาก ๒ ตาก 

๔๗ นายวีรยุทธ  วงศ์อุ้ย ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.พบ. ๑ เพชรบูรณ์ 

๔๘ นางประคอง  สาธรรม ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.พบ. ๓ เพชรบูรณ์ 

๔๙ นายเวียงชัย  กลักย้อม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบ่อรัง สพป.พบ. ๓ เพชรบูรณ์ 

๕๐ นายนุชิต  พุกวงษ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.กพ. ๒ ก าแพงเพชร 

๕๑ นายสานิทร์  สมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.พจ. ๑ พิจิตร 

๕๒ นายนิรันดร์  เกษรสุริยวงศ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.อท. ๑ อุทัยธานี 

๕๓ นางทิพย์ผกา  รอดพ่าย ศึกษานิเทศก์ สอศ. ลพบุรี 

๕๔ นางศิริชาติ  วงษ์ใหญ่ ผอ.ส านักบริหารยุทธศาสตร์ฯ สป.(ศธภ.๓) ลพบุรี 

๕๕ นางสาวสุนีย์  บุญทิม นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป.(ศธภ.๓) ลพบุรี 

๕๖ นางสาวกุลชลี  จงเจริญ อาจารย์  มหาวิทยาลัยสโขทัยธรรมาธิราช สกอ. นนทบุรี 

๕๗ นางทรรศนีย์  เอี่ยวสอาด รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๑ สพป.ลบ. ๑ ลพบุรี 

๕๘ นางเลขา  มูลลิสาร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ลบ. ๑ ลพบุรี 

๕๙ นางรัชนีวรรณ  ศรีเอี่ยม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ลบ. ๒ ลพบุรี 

๖๐ นางศิริวิไล  ผลเกิด ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี 

๖๑ นายอ านาจ  ศรีอินทร์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ชัยนาท ชัยนาท 

๖๒ นายสมชาย  วณารักษ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ศูนย์ฯส่งเสริม  
สอศ. ภาคกลาง 

ลพบุรี 

๖๓ นางสาวเยาวภา  พิทักษ์กิจวัฒนา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ เทศบาลโคกส าโรง ลพบุรี 

๖๔ นางสาวนฤมล  ไทยวิรัช ผอ.ส านักงานศึกษาธิการภาค ๔ สป. (ศธภ.๔) ปทุมธานี 

๖๕ นายประทุม  แจ่มนิยม นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๔) ปทุมธานี 

๖๖ นายปัญจะ  จงมีสุข นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๔) ปทุมธานี 

๖๗ นายสุจินต์  นิ่มอนงค์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๔) ปทุมธานี 

๖๘ นางนภาพร  คงคาหลวง นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๔) ปทุมธานี 

๖๙ นายมาโนช  ฤทธาภัย นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๔) ปทุมธานี 

๗๐ นายสุรชาติ  เสนาจักร์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๔) ปทุมธานี 

๗๑ นางสาวพิมฉัตร  ฤกษ์รัตน์ระพี นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๔) ปทุมธานี 

๗๒ นางวรุณวดี  โพธิ์ศรีนาค นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๔) ปทุมธานี 

๗๓... 



 ๔ 
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๗๓ นางสาววราลักาณ์  ดรุงค์กาญจน ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (สกก.) กรุงเทพมหานคร 

๗๔ นายวรัท  พฤกษากุลนันท์ ผอ.ส านักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ สป. (ศธภ.๑๓) กรุงเทพมหานคร 

๗๕ นางสาวประภาภรณ์ ธิตมิาพงศ ์ ผอ.กศน.อ าเภอลาดหลุมแก้ว กศน. ปทุมธานี 

๗๖ นายประยงค์  ทองสุข ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ศูนย์ฯส่งเสริมภาค
กลาง สอศ. 

ลพบุรี 

๗๗ นายสหัส  อมรรัตนานนท์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สบ.๑ สระบุรี 

๗๘ นายยอดยิ่ง  ดิษยบุตร์ อดีต ผอ.สบย. ๕  ชลบุรี  สป.  ชลบุร ี

๗๙ นายบุญธรรม  กังเจริญ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๕) ชลบุร ี

๘๐ นายเฉลย  คนฉลาด นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๕) ชลบุร ี

๘๑ นายสมบูรณ์  อรุณพงษ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๕) ชลบุร ี

๘๒ นางสาวแสงสุนีย์  ส าราญราษฎร ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๕) ชลบุร ี

๘๓ นางปาริยา  ค านึงกิจ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๕) ชลบุร ี

๘๔ นางพรพิมล  สาระรักษ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๕) ชลบุร ี

๘๕ นางอารีย์พร  งามกนก นักวิชาการศึกษาช านาญการ สป. (ศธภ.๕) ชลบุร ี

๘๖ นางสาวกัณหา  อัมพวัน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม. ๑๘ ชลบุร ี

๘๗ นายสุคนธ์  สินทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม. ๑๘ ชลบุร ี

๘๘ นายสรชัย  เจริญพงศ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม. ๑๘ ชลบุร ี

๘๙ นางสาวปราณี  คงพิกุล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สก. ๑ สระแก้ว 

๙๐ นายอรัณย์  อัจฉรานิวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ฉช. ๔ ฉะเชิงเทรา 

๙๑ นางสาวเกษร  มงคล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ฉช. ๔ ฉะเชิงเทรา 

๙๒ นายคณิต  ยวงสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ฉช. ๒ ฉะเชิงเทรา 

๙๓ นางสาวอุบล  ละมั่งทอง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ปธ. ๒ ปทุมธานี 

๙๔ นายอภิชัย  เทียนศิริ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.จบ. ๒ จันทบุรี 

๙๕ นางสาวเบญจวรรณ  จิ๊ดชัง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม. ๑๗ จันทบุรี 

๙๖ นางสุดา  ชวนอาษา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม. ๑๗ จันทบุรี 

๙๗ นายวุฒิชัย  วีระวัฒน ์ ผอ.โรงเรียนชุมชนบางเสร่ สพฐ. ชลบุร ี

๙๘ นายสฤษดิ์  ไทยธวัช ผอ.โรงเรียนอนุบาลวัฒนานคร สพฐ. สระแก้ว 

๙๙ นายมนต์ชัย  มนูธาราม ครูช านาญการ  สอศ. กรุงเทพมหานคร 

๑๐๐ นายอภิชาต  พจน์จิราภรณ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สอศ. กรุงเทพมหานคร 

๑๐๑ นายจิระพงษ์  จนัทร์ประเสริฐ รอง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ สอศ. ชลบุร ี

๑๐๒ นายศักดิ์ชัย ธีระประทีป รอง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคระยอง สอศ. ระยอง 

๑๐๓... 



 ๕ 

ที ่ ชื่อ - สกุล    ต าแหน่ง สังกัด จังหวัด 

๑๐๓ นายวีระ  ออมทรัพย์ทวี รอง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว สอศ. สระแก้ว 

๑๐๔ นางขจีวรรณ  จิตรสถาพร ครู คศ.๓  กศน.อ าเภอเมือง ชลบุร ี

๑๐๕ นางสาวเอมอร  แก้วกล่ าศรี ครู คศ.๓  กศน.จังหวัด ชลบุร ี

๑๐๖ นางสาววารีทิพย์ อินบัว ครู คศ.๓  กศน.จังหวัด ระยอง 

๑๐๗ นางวรมน  รัตนจีน ผอ.ศูนย์ กศน. อ าเภอแกลง กศน.อ าเภอแกลง ระยอง 

๑๐๘ นางสาวดวงพร  เจียมอัมพร นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป.ศธ. กรุงเทพมหานคร 

๑๐๙ นายสมศักดิ์  เรืองสุวรรณ ผอ.ส านักงานศึกษาธิการภาค ๖ สป. (ศธภ.๖) ราชบุรี 

๑๑๐ นายประเทือง  ทรัพย์เกิด นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๖) ราชบุรี 

๑๑๑ นางภัทรณิชย์ชา  เก็งทอง นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๖) ราชบุรี 

๑๑๒ นางวีรดา  ชุลีกราน นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๖) ราชบุรี 

๑๑๓ นายดุสิทธิ์  คงคาหลวง นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๖) ราชบุรี 

๑๑๔ นางรัตน์ติยา  เพ่งพินิจ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๖) ราชบุรี 

๑๑๕ นางปิยนุช  กฤตนันท์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๖) ราชบุรี 

๑๑๖ นางกัญญ์พิชญา  โพธิตา นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๖) ราชบุรี 

๑๑๗ นางดรุณี  นิลมานนท์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ สป. (ศธภ.๖) ราชบุรี 

๑๑๘ นางสาวสุดารัตน์  อินทรัตน์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ สป. (ศธภ.๖) ราชบุรี 

๑๑๙ นายรักษาพร  ตัณฑสุวรรณ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ สอศ. กรุงเทพมหานคร 

๑๒๐ นายส าราญ  ชาญวัน ข้าราชการบ านาญ สป. (ศธภ.๖) ราชบุรี 

๑๒๑ นางอมรรัตน์  ศรีกระจิบ ครูเชี่ยวชาญ  สถาบันฯ กศน. ราชบุรี 

๑๒๒ นายประกิต  สุนทรวิจิตร รอง ผอ.ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สพป.รบ.๒ ราชบุรี 

๑๒๓ นายวิชัย  จิตมาลีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สอศ. กรุงเทพมหานคร 

๑๒๔ นางวรรณา  ภูริสวัสดิ์พงศ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๗) อุดรธานี 

๑๒๕ นายสถิต  ศิริธรรมจักร นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๗) อุดรธานี 

๑๒๖ นายชุมพล  อุดชาชน นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๗) อุดรธานี 

๑๒๗ นายวิชั้ย  แก้วคูนอก นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๗) อุดรธานี 

๑๒๘ นายพัฒนศักดิ์  สกุลพันธ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๗) อุดรธานี 

๑๒๙ นางภัทรนิษฐ์  แดงสี นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๗) อุดรธานี 

๑๓๐ นางอนงค์ภัทร์  มาตรา นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๗) อุดรธานี 

๑๓๑ นางสาวเจริญศรี  พงษ์สิงห์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๗) อุดรธานี 
๑๓๒ นางนวลอนงค์  หล้ากวนวัน รอง ผอ. สพม. เขต ๒๐ สพม. เขต ๒๐ อุดรธานี 
๑๓๓ ว่าที่  รต.มณเฑียร  น้อยบุดด ี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม. เขต ๒๐ อุดรธานี 

๑๓๔... 



 ๖ 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สังกัด จังหวัด 
๑๓๔ นายสมเกียรติ  ดวงมณี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม. เขต ๒๐ อุดรธานี 
๑๓๕ นายมนิต  อินทะชุบ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม. เขต ๒๐ อุดรธานี 

๑๓๖ นายเสถียร  เที่ยงธรรม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม. เขต ๒๐ อุดรธานี 

๑๓๗ นายโชคชัย  สกุลทอง รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต ๑ สพป.นค. ๑ หนองคาย 

๑๓๘ นายโยธี  วงศ์โยธา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นค. ๑ หนองคาย 

๑๓๙ นายสุรักษ์  สุทธิประภา รอง ผอ.วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น สอศ. ขอนแก่น 

๑๔๐ นายธนากร  สุวรรณจ ารูญ ครูช านาญการพิเศษ วทน.หนองคาย สอศ. หนองคาย 

๑๔๑ นางสาวสุรจิตตา  โพธิบุตร รอง ผอ.ว.เทคนิคกาญจนาภิเษกอดุรธาน ี สอศ. อุดรธานี 

๑๔๒ นางวันทิตา  โพธิสาร ครูช านาญการพิเศษ วอศ.อุดรธานี สอศ. อุดรธานี 

๑๔๓ นางนงนารถ ขันธะประโยชน์ ผอ.กศน.จังหวัดอุดรธานี กศน.จังหวัด อุดรธานี 

๑๔๔ นางสาวจิดาภา  เปตามานัง ผอ.กศน.อ าเภอบ้านดุง กศน.อ าเภอบ้านดุง อุดรธานี 

๑๔๕ นายค าตัน  ถิ่นช่วง ผอ.กศน.อ าเภอนามน กศน.อ าเภอนามน กาฬสินธุ์ 

๑๔๖ นายทวี  ศันสนียพันธุ์ อดีต ผอ.สบย.เขต ๘  สป. (ศธภ.๘) นครราชสีมา 

๑๔๗ ว่าที่ ร.ท.สุรสิทธิ์ กองเมืองปัก นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๘) นครราชสีมา 

๑๔๘ นายสมเกียรติ  แถวไธสง นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๘) นครราชสีมา 

๑๔๙ นางรัตนา  ทูลกลาง นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๘) นครราชสีมา 

๑๕๐ นางสาวทัศนีย์  สิทธิวงศ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๘) นครราชสีมา 

๑๕๑ นางสาวสุดา  จุลเสวก นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๘) นครราชสีมา 

๑๕๒ นางสาวภิรมยา  อนิทรก าแหง นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๘) นครราชสีมา 

๑๕๓ นางดารุณี  พุทไธวัฒน์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ สป. (ศธภ.๘) นครราชสีมา 

๑๕๔ นายโกวิท  ทรวงโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.นม. ๒ นครราชสีมา 

๑๕๕ นายเจนศักดิ์ บุบผาพรหมราช ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นม. ๓ นครราชสีมา 

๑๕๖ นายธนู  ฤทธิกุล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นม. ๓ นครราชสีมา 

๑๕๗ นายภาณุ  ปทุมรัตน์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.นม. ๔ นครราชสีมา 

๑๕๘ นางสุดสงวน  เลิศล้ า ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นม. ๕ นครราชสีมา 

๑๕๙ นายวิภูพฤกษ์ ชื่นอาภา ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพม. ๓๑ นครราชสีมา 

๑๖๐ นายทวี  บรรจง ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพม. ๓๑ นครราชสีมา 

๑๖๑ นายประมวล เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.นม. ๗ นครราชสีมา 

๑๖๒ นายวิชัย ถมยาแก้ว ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นม. ๗ นครราชสีมา 

๑๖๓ นายถวัลย์  คุ้มกลาง ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลย ีอ.สีคิ้ว สอศ. นครราชสีมา 

๑๖๔ นายวิชัย  ไชสง ผอ.โรงเรียนบ้านตลาดไทร สพป.นม. ๗ นครราชสีมา 

๑๖๕... 
๔... 



 ๗ 
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๑๖๕ นายศราวุธ  พิมละมาศ ผอ.โรงเรียนวัดจันทนาราม สพป.นม. ๗ นครราชสีมา 

๑๖๖ นายวรทัศน์  กรุพิมาย ผอ.โรงเรียนเมืองยาง “คุรุราษฎรอ์ุทิศ” สพป.นม. ๗ นครราชสีมา 

๑๖๗ นายปัญญา  ยางนอก ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.บร. ๑ บุรีรัมย์ 

๑๖๘ นางจิรัฎฐ์ ธนพงษ์พรธนา ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.บร. ๓ บุรีรัมย์ 

๑๖๙ นางวิรมณ มงคลสังข์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.บร. ๓ บุรีรัมย์ 

๑๗๐ นายอุทยาน  ปิตามาตา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.บร. ๔ บุรีรัมย์ 

๑๗๑ นายสุเทพ  จ าเนียรกูล ผอ.โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา สพป.บร. ๔ บุรีรัมย์ 

๑๗๒ นางกนกวลี  กรเกศกมล ผอ.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง สพฐ. บุรีรัมย์ 

๑๗๓ นายจักรกริช ศรีวงศ์แก้ว ผอ.โรงเรียนบ้านส าโรงพรหมอนุสรณ์ สพป.บร. ๑ บุรีรัมย์ 

๑๗๔ นายบุญเลี้ยง  บุหงาในเมือง ครู   กศน.จังหวัด บุรีรัมย์ 

๑๗๕ นางนฤมล  จาตุพาก ครูโรงเรียนบ้านหนองยาง สพป.นม. ๗ นครราชสีมา 

๑๗๖ นายสุธี  ใจศีล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม. ๓๓ สุรินทร์ 

๑๗๗ นายชัชวาล  คัมภีราวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพม. ๓๓ สุรินทร์ 

๑๗๘ นายทศพล  พิมพ์ศรี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สร. ๒ สุรินทร์ 

๑๗๙ นางหทัยรัตน์  เสาวกูล อาจารย์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สกอ. สุรินทร์ 

๑๘๐ นายแสน  แหวนวงศ์ ผอ.โรงเรียนศรีขรภูมิพิสัย สพม. ๓๓ สุรินทร์ 

๑๘๑ นายพิพัฒน์ ภัทรพงศ์สินธุ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ชย. ๑ ชัยภูมิ 

๑๘๒ นางรุ่งศิริ  สมนาแซง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ชย. ๑ ชัยภูมิ 

๑๘๓ นายปิยพนธ์ มุ่งสมัคร ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ชย. ๒ ชัยภูมิ 

๑๘๔ นางกุหลาบ  ชัยประสิทธิ์ ผอ.กศน.อ าเภอซับใหญ่ กศน.อ.ชับใหญ่ ชัยภูมิ 

๑๘๕ นางนงลักษณ์  หมอยา นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๘) นครราชสีมา 

๑๘๖ นายพิสิษฐ์  เดชวงศ์ญา ผอ.ส านักงานศึกษาธิการภาค ๙ สป. (ศธภ.๙) อุบลราชธานี 

๑๘๗ นายโกวิท  เพลินจิตต์ ผอ.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สพป.อบ. ๒ อุบลราชธานี 

๑๘๘ นายอรุณศักดิ์  โอชารส ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ศก. ๑ ศรีสะเกษ 

๑๘๙ นายชุมพร  ไชยงาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ สพป.อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 

๑๙๐ นายสมร  ทวีบุญ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 

๑๙๑ นายคงฤทธิ์  กุลวงศ์ รอง ผอ.วิทยาลัยเกษตรฯ สอศ. ศรีสะเกษ 

๑๙๒ นายสนอง  สุภาวิลัย รอง ผอ.วิทยาลัยเกษตรฯ สอศ. ศรีสะเกษ 

๑๙๓ นายพิชิตชัย  เครือรัตน์ รอง ผอ.วิทยาลัยการอาชพีกันทรลักษณ์ สอศ. ศรีสะเกษ 
 
 ๑๙๔... 

๔... 



 ๘ 
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๑๙๔ นายพิสุทธิ์  บุญเจริญ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๙) อุบลราชธานี 

๑๙๕ นายส าเภา  สมบูรณ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๙) อุบลราชธานี 

๑๙๖ นางเพ็ญจันทร์  อุ่นเสรี นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๙) อุบลราชธานี 

๑๙๗ นายเริงณรงค์  บุตราช นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๙) อุบลราชธานี 

๑๙๘ นายสมเดช  ดอกดวง นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๙) อุบลราชธานี 

๑๙๙ นายค าออน  คณะพัฒน์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๙) อุบลราชธานี 

๒๐๐ นายนุสร  จ าปาวัลย ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๙) อุบลราชธานี 

๒๐๑ นางสาวประยงค์ศรี เกษมทาง นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๙) อุบลราชธานี 

๒๐๒ นางอัจฉรียา  ชุมนุม นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๙) อุบลราชธานี 

๒๐๓ นายเรืองเดช  เขจรศาสตร์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๙) อุบลราชธานี 

๒๐๔ นางประไพ  ใจก้าวหน้า นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๙) อุบลราชธานี 

๒๐๕ นายสมร  ไชยงาม นักวิชาการศึกษาช านาญการ สป. (ศธภ.๙) อุบลราชธานี 

๒๐๖ นางกวิสรา  คณะพัฒน์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ สป. (ศธภ.๙) อุบลราชธานี 

๒๐๗ นายนิคม  ทองพิทักษ์ ผอ.สถาบันฯ กศน.  กศน.ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี 

๒๐๘ นางวิลาวัณย์  ศรศิลป์ ผอ.ศูนย์ กศน. กศน.จังหวัด อุบลราชธานี 

๒๐๙ นายทศพร  อินทรพันธุ์ ผอ.กศน.จังหวัด กศน.จังหวัด อุบลราชธานี 

๒๑๐ นางสาวนาลีวรรณ บุญประสงค ์ ครูช านาญการพิเศษ   สถาบันฯ กศน. ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี 

๒๑๑ นางระเบียบ  อรชร รอง ผอ.วิทยาอาชีวศึกษาอุบล ฯ สอศ. อุบลราชธานี 

๒๑๒ นายประชิต  หล้าแหล่ง ครูช านาญการ วิทยาลัยเกษตรฯ สอศ. อุบลราชธานี 

๒๑๓ นายวิเศษ  ปากหวาน รอง ผอ.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สพป.อบ. ๑ อุบลราชธานี 

๒๑๔ นายสุเมธ  มัดธนู ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.อบ. ๑ อุบลราชธานี 

๒๑๕ นายชุมพล  แนวจ าปา ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพม. ๒๙ อุบลราชธานี 

๒๑๖ นายสุมิตร  เสนสม นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สพม. ๒๙ อุบลราชธานี 

๒๑๗ นายไสว  จันทร์ปิรักษ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.อบ. ๓ อุบลราชธานี 

๒๑๘ นายปิยะศักดิ์  สินทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.อบ. ๔ อุบลราชธานี 

๒๑๙ นายวัชรพล  มีสวัสดิ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๙) อุบลราชธานี 

๒๒๐ นางวิมลพรรณ  กลางมณี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ศก. ๒ ศรีสะเกษ 

๒๒๑ นางพิมพ์นิภา  ศรีสุแล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ศก. ๔ ศรีสะเกษ 

๒๒๓ นายสุพล  วรรณจู ผอ. โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยาคม สพป.ศก. ๔ ศรีสะเกษ 

๒๒๔ นายฉัตรชัย  ชายทวีป ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.นพ. ๑ นครพนม 

๒๒๕... 



 ๙ 
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๒๒๕ นายทวี  วงศ์แก้ว ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.นพ. ๑ นครพนม 

๒๒๖ นางวนิดา  แสวงผล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ยส. ๒ ยโสธร 

๒๒๗ นายสมพร  ฉั่วสกุล นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๑๐) ภูเก็ต 

๒๒๘ นายโกเมศ  กลั่นสมจิตต์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๑๐) ภูเก็ต 

๒๒๙ นายปราโมทย์  กิ่งแก้ว นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๑๐) ภูเก็ต 

๒๓๐ นายวิทูร  ทวีปรีดา นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๑๐) ภูเก็ต 

๒๓๑ นางสาวศศิรตัน์ ธนพันธ์พาณิช นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๑๐) ภูเก็ต 

๒๓๒ นายเจน  แผลงเดชา นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๑๐) ภูเก็ต 

๒๓๓ นายประณต  วิภาคย์พจนกิจ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๑๐) ภูเก็ต 

๒๓๔ นางสาวนันทพร  ลิ่มวงศ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ สป. (ศธภ.๑๐) ภูเก็ต 

๒๓๕ นางกัลยา  เพ็ชรหึง นักวิชาการศึกษาช านาญการ สป. (ศธภ.๑๐) ภูเก็ต 

๒๓๖ นายนุกูล  สุวรรณรัตน์ รอง ผอ.กศน.จังหวัดภูเก็ต กศน. ภูเก็ต 

๒๓๗ นายนิโอะ  นิมุ ผอ.กศน.จังหวัดพังงา กศน. พังงา 

๒๓๘ นางอธิชา  รจนะ รอง ผอ.กศน.จังหวัดตรัง กศน. ตรัง 

๒๓๙ นายสุรชัย  จันทร์สถาพร ผอ.กศน.จังหวัดกระบี่ กศน. กระบี่ 

๒๔๐ นายวิรุณ  ใส่แว่น ครูช านาญการวิทยาลัยเทคนิคพังงา สอศ. พังงา 

๒๔๑ นางอุบลรัตน์  มณีมัย ครูช านาญการวิทยาลัยเทคนิคพังงา สอศ. พังงา 

๒๔๒ นายก าแพง  เสรีรักษ์ ครูช านาญการวิทยาลัยเทคนิคพังงา สอศ. พังงา 

๒๔๓ นายธรรมรง  โสฬส ครูช านาญการวิทยาลัยเทคนิคพังงา สอศ. พังงา 

๒๔๔ นายประทีป  แป้นแก้ว รอง ผอ.วิทยาลัยเกษตรกระบุรี สอศ. ระนอง 

๒๔๕ นายกริชชัย  หงษ์เจริญ ครูช านาญการวิทยาลัยเกษตรฯระนอง สอศ. ระนอง 

๒๔๖ นางสาวสุวิมล  เอกอุรุ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง ๑ ตรัง 

๒๔๗ นางสุรีย์  นาคนิยม ครู คศ.๓ กศน.จังหวัด กศน. ตรัง 

๒๔๘ นางไพลิน  ธงธวัช ครู คศ.๓ กศน.อ าเภอเมือง กศน. ตรัง 

๒๔๙ นายประพันธ์  บูรณหิรัญ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ตรัง ตรัง 

๒๕๐ นายจรัญ  อินทนาศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ระนอง ระนอง 

๒๕๑ นายเจร  รัชนิพนธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ระนอง ระนอง 

๒๕๒ นางศิรพัฒน์  หมู่แก้ว ครู คศ.๓ กศน.จังหวัด กศน. กระบี่ 

๒๕๓ นางสาวสมพิศ  ดวงแก้ว ครู คศ.๒ กศน.จังหวัด กศน. กระบี่ 
๒๕๔ นายวิทยา  บูรณะหิรันต์ ครู คศ.๒ กศน.จังหวัด กศน. พังงา 

๒๕๕... 



 ๑๐ 

ที ่ ชื่อ - สกุล    ต าแหน่ง สังกัด จังหวัด 
๒๕๕ นายสมยศ  สิงหการ ครูอาสา  กศน.จังหวัด กศน. พังงา 

๒๕๖ นายคมฤทธ  มหามนตรี ครูช านาญการ กศน.จังหวัด กศน. ระนอง 

๒๕๗ นางสาวนิตยา  จิตภักดี ครูผู้ช่วย กศน.จังหวัด กศน. ระนอง 

๒๕๘ นายนัทธี  ถิ่นสาคู ผอ.โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี อปท. ภูเก็ต 

๒๕๙ นายนิพนธ์  ตันธนกุล นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๑๑) สงขลา 

๒๖๐ นายไพศาล  ศิริรักษ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๑๑) สงขลา 

๒๖๑ นายธนา  โสพิกุลพงศ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๑๑) สงขลา 

๒๖๒ นายประสม  วัชรจินดา นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๑๑) สงขลา 

๒๖๓ นางกุลชญา  วัฒนกุล นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๑๑) สงขลา 

๒๖๔ นางผุสดี  รัตนภิรมย์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๑๑) สงขลา 

๒๖๕ นางปัทมา  โกมารทัต นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๑๑) สงขลา 

๒๖๖ นายเสถียร  รุกขพันธ์ นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๑๑) สงขลา 

๒๖๗ นายอาคม  รอดเนียม นักวิชาการศึกษาช านาญการ สป. (ศธภ.๑๑) สงขลา 

๒๖๘ นางพัชรมัย  แก้วบรรจง นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ สป. (ศธภ.๑๑) สงขลา 

๒๖๙ นางเพ็ญศรี  มณีรัตน์ นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ สป. (ศธภ.๑๑) สงขลา 

๒๗๐ นางอรณิช  วรรณนุช รอง ผอ.กศน.จังหวัด กศน. สุราษฎร์ธานี 

๒๗๑ นางจิราพร  กาญจนจรัส ครู คศ.๓ กศน.จังหวัด กศน. สุราษฎร์ธานี 

๒๗๒ นายสากล  ขวัญทอง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ อบจ. สุราษฎร์ธานี 

๒๗๓ นายโสภณ  ทองโอเอ่ียม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สอศ. สุราษฎร์ธานี 

๒๗๔ นางปรียา  ตันวิพัฒน์ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
(ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคใต้) 

สอศ. สุราษฎร์ธานี 

๒๗๕ นายวิโรจน์  ขันธ์ทอง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.พท. ๑ พัทลุง 

๒๗๖ นายชาญณรงค์  รัตนบุรี ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพม. ๑๒ พัทลุง 

๒๗๗ นายสุชาติ  ธรรมรักษ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพม. ๑๒ พัทลุง 

๒๗๘ นายพิษณุ  ก่อเกียรติยากุล นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๑๒) ยะลา 

๒๗๙ นายพร้อม  มิตรสุวรรณ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๑๒) ยะลา 

๒๘๐ นายนิอาเรฟ  ระเด่นอาหมัด นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๑๒) ยะลา 

๒๘๑ นายศราวุธ อรรถานุรักษ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๑๒) ยะลา 

๒๘๒ นายธนกฤต  จันทรลาภ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๑๒) ยะลา 

๒๘๓ นายนภดล  ทัศวา นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๑๒) ยะลา 

๒๘๔ นางขนิษฐา  มณีนวล นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๑๒) ยะลา 

๒๘๕... 



 ๑๑ 

ที ่ ชื่อ - สกุล    ต าแหน่ง สังกัด จังหวัด 

๒๘๕ นางราตรี  ชูชื่น นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๑๒) ยะลา 

๒๘๖ นายปัญญา  วันแรก นักวิชาการศึกษาช านาญการ สป. (ศธภ.๑๒) ยะลา 

๒๘๗ นายสราวุธ  เดชมณีรัตน์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ สป. (ศธภ.๑๒) ยะลา 

๒๘๘ นางจิตรา จิรวงศ์วัฒน์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ สป. (ศธภ.๑๒) ยะลา 

๒๘๙ นายพยุทน์  นิยม รอง ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา สอศ. ยะลา 

๒๙๐ นายสมมาตร  มานะกล้า ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สตูล สตูล 

๒๙๑ นางลาภินี  สังข์สม ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.สข. ๑ สงขลา 

๒๙๒ นางสาวฐิติรัตน์  ปุยริพันธ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ปน. ๑ ปัตตานี 

๒๙๓ นายฮาซัน  เบญลาเซ็ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ยล. ๒ ยะลา 

๒๙๔ นายสมจิต  ณ  ตระกูล ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ยล. ๒ ยะลา 

๒๙๕ นางสาวยะสี  นิยมเดชา นักวิชาการศึกษา ๗ อปท. ยะลา 

๒๙๖ นายสมนึก  สุขโอ ครู  กศน.จังหวัด ยะลา 

๒๙๗ นางสาวศรผี่อง จิตกรณ์กจิศิลป ์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.กทม. ๑ กรุงเทพมหานคร 

๒๙๘ นางรัตนา  พงษ์พานิช ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.กทม. ๑ กรุงเทพมหานคร 

๒๙๙ นางสาวสุวรรณ จินตอนนัต์กุล ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สอศ. กรุงเทพมหานคร 

๓๐๐ นางสาวปิยวิร  จุติพงษ์รักษา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สอศ. กรุงเทพมหานคร 

๓๐๑ นางจิตตรา  สดสง่า นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สพฐ. กรุงเทพมหานคร 

๓๐๒ นางพวงพรรณ ขันติธรรมากร นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สช. กรุงเทพมหานคร 

๓๐๓ นางสายพิณ  ตันสิริ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

๓๐๔ นางโศภนา  บุณยะกลัมพ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

๓๐๕ นายไพโรจน์  กระโจมทอง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

๓๐๖ นางพูลศรี  พรหมดนตรี นักวิเคราะห์นโยบาย ฯ ช านาญการพิเศษ สนย. สป. กรุงเทพมหานคร 
ผู้ผ่านการอบรมผู้ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี 2555  และมีคุณสมบัติครบ (๓๘) 

๓๐๗ นายบ ารุง ข่ายค า ผอ.โรงเรียนบ้านหนองสองตอน สพป.กจ. เขต ๑  กาญจนบุรี 

๓๐๘ นายสถิตย์ ศิริตื้นลี ผอ.โรงเรียนบ้านโสกนาดี สพป.ขก. เขต ๒  ขอนแก่น 

๓๐๙ นางสาวณัฐฏภัฏ สุวรรณเจริญ ผอ.โรงเรียนปากคลองบางขนาก สพป.ฉช. เขต ๑  ฉะเชิงเทรา 

๓๑๐ นายพงศ์รพี ปรีดานนท ์ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองสทิต สพป.ฉช. เขต ๒  ฉะเชิงเทรา 

๓๑๑ นางสุนันทา โกธา ผอ.โรงเรียนวัดสามร่ม (ไพบูลย์ปัญญา) สพป.ฉช. เขต ๒  ฉะเชิงเทรา 

๓๑๒ นายวินัย คุณวุฒิ ผอ.โรงเรียนชุมชนมาบอ ามฤต สพป.ชพ. เขต ๑  ชุมพร 

๓๑๓ นายเกรียงศักดิ์ อิสริยานนท์ ผอ.โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา สพป.ชพ. เขต ๒  ชุมพร 

๓๑๔... 



 ๑๒ 

ที ่ ชื่อ - สกุล    ต าแหน่ง สังกัด จังหวัด 

๓๑๔ นางสาวสมจิต ตาค าแสง ผอ.โรงเรียนบ้านจันทร์ สพป.ชม. เขต ๖  เชียงใหม่ 

๓๑๕ นายสุรพล มุสิกพันธ์ ผอ.โรงเรียนวัดต้นบากราษฎร์บ ารงุ สพป.ตรัง เขต ๑  ตรัง 

๓๑๖ นางปราณี วาดเขียน ผอ.โรงเรียนบ้านคลอง ๑๔  สพป.นครนายก  นครนายก 

๓๑๗ นายประมุข สงดวง ผอ.โรงเรียนวัดเกาะสุด สพป.นร. เขต ๓  นครศรีธรรมราช 

๓๑๘ นายจ าเนียร โลหะเวช ผอ.โรงเรียนบ้านคลองลาน สพป.นค. เขต ๓  นครสวรรค์ 

๓๑๙ นายสิทธิพงศ์ สั่งศร ผอ.โรงเรียนบ้านตะคร้อ (รัฐประชาชนูทิศ) สพป.นค. เขต ๓  นครสวรรค์ 

๓๒๐ นายวิเชษฐ์ ไชยบุญมา ผอ.โรงเรียนบ้านศาลาอูมา สพป.นว. เขต ๒ นราธิวาส 

๓๒๑ นายกัมพล ภิมาลย์ ผอ.โรงเรียนบ้านสบขุ่น สพป.น่าน เขต ๒  น่าน 

๓๒๒ นางธิดา เสมอใจ ผอ.โรงเรียนเพียงหลวงในทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนร์าชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  
(บ้านห้วยสะแตง) 

สพป.น่าน เขต ๒  น่าน 

๓๒๓ นายวินัย ทองอยู่ยืด ผอ.โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) สพป.อย.เขต ๒  พระนครศรีอยุธยา 

๓๒๔ นางณัฐพร เฉลิมชาติ ผอ.โรงเรียนบ้านร่องบง สพป.พบ.เขต ๒  เพชรบูรณ์ 

๓๒๕ นายเกียรติศักดิ์ สีแสง ผอ.โรงเรียนบ้านโพน สพป.มค. เขต ๓  มหาสารคาม 

๓๒๖ นายสมเพศ คามใส ผอ.โรงเรียนบ้านดงเจริญ สพป.ยธ. เขต ๑  ยโสธร 

๓๒๗ นายสุทัศน์ สันทา ผอ.โรงเรียนบ้านดงบัง สพป.ยธ. เขต ๑  ยโสธร 

๓๒๘ นางเพ็ญศรี ว่องภาณุสกุล รอง ผอ.โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์) สพป.ยล. เขต ๑  ยะลา 

๓๒๙ นายวีระพงษ์ มหาโพธิ์ ผอ.โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น สพป. ระนอง ระนอง 

๓๓๐ นายสุนันต์ ธีระบัญชร ผอ.โรงเรียนท่าบอนมติรภาพท่ี ๙๐ สพป.สข. เขต ๑  สงขลา 

๓๓๑ นายกมล ดิษณะ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง สพป.สธ. เขต ๒  สุราษฎร์ธานี 

๓๓๒ นายสะอาด แก้วแท้ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป.สธ. เขต ๒  สุราษฎร์ธานี 

๓๓๓ นายบุญคุ้ม ขาวงาม ผอ.โรงเรียนบ้านกะเลา-ศรีพัฒนา สพป.สร. เขต ๑  สุรินทร์ 

๓๓๔ นายสุริยา ดุจจานุทัศน์ ผอ.โรงเรียนบ้านจารพัต สพป.สร. เขต ๑  สุรินทร์ 

๓๓๕ นายจรูญ พันนุรัตน์ ผอ.โรงเรียนบ้านทัพกระบือ สพป.สร. เขต ๑ สุรินทร์ 

๓๓๖ นายปฏิคม สมทิพย์ ผอ.โรงเรียนไตรคามวิทยา สพป.สร. เขต ๒  สุรินทร์ 

๓๓๗ นายอนุสรณ์ วรรณาวงศ์ โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ สพป.หค. เขต ๒  หนองคาย 

๓๓๘ นางบุญเรือง จันทานี ผอ.โรงเรียนบ้านโคกศรสี าราญวังหน้าผา สพป.อด. เขต ๒  อุดรธานี 

๓๓๙ นายเฉลิมชัย แดนดี ผอ.โรงเรียนบ้านโป่งน้อย สพป.อบ. เขต ๒  อุบลราชธานี 

๓๔๐... 
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๓๔๐ นายสฤทธิ์ ผิวอ่อน ผอ.โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ สพป.อบ.เขต ๒ อุบลราชธานี 

๓๔๑ นายจันทร พลสิงห์ ผอ.โรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา สพม. เขต ๑๑  ชุมพร-สุราษฎร์ธาน ี

๓๔๒ นายอดิศร คันธโรรส ผอ.โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต ๒๒  นครพนม-มุกดาหาร 

๓๔๓ นายชาตรี แก้วมา ผอ.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร สพม. เขต ๒๓  สกลนคร 

๓๔๔ นางปราณี รัตนธรรม ผอ.โรงเรียนมิตรภาพ สพม. เขต ๒๖  มหาสารคาม 

ผู้ผ่านการอบรมผู้ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี ๒๕๕๖  (๑๖๔ คน) 
๓๔๕ นายสมเพชร ยาละ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน .อ.เวียงแก่น  เชียงราย 

๓๔๖ นายบงกช พันธนา ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน. อ.เชียงแสน  เชียงราย 

๓๔๗ นางอรพินธ์ แย้มพราย ครูช านาญการพิเศษ กศน.อ.สันป่าตอง  เชียงใหม่ 
๓๔๘ นายกฤษดา  ศรีใจวงศ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ.เมืองน่าน  น่าน 
๓๔๙ นางอัมพร   ฟ้าสาร ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ.นาหมื่น  น่าน 
๓๕๐ นางสมจิตต์  คนเที่ยง ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ.ปง  พะเยา 
๓๕๑ นายอรุณ โชติกะ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ.ปาย  แม่ฮ่องสอน 
๓๕๒ นางศิริรัตน์  คงเพชรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ กศน.จังหวัด แม่ฮ่องสอน 
๓๕๓ น.ส.วิจิตร  กันทาโย ครูช านาญการพิเศษ กศน. จังหวัด เชียงใหม่ 
๓๕๔ นายอนณ วรจิตต์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กศน.จังหวัด พิษณุโลก 
๓๕๕ นางวชิรา เติมเจิม คร ู กศน. อ.บางระก า  พิษณุโลก 
๓๕๖ นายธีระศักดิ์  ชัยวิศิษฐ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน. อ.เมืองล าพูน  ล าพูน 
๓๕๗ นายสถาพร อ่อนวงษ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน. อ.บ้านโคก  อุตรดิตถ์ 
๓๕๘ นายวิชรัช  บุณโยประการ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน. อ.พิชัย  อุตรดิตถ์ 
๓๕๙ นายจิรพงศ์   ผลนาค ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน. อ.ศรีส าโรง  สุโขทัย 

๓๖๐ นายส าราญ  ใจดา ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
กศน. อ.บ้านด่าน
ลานหอย  

สุโขทัย 

๓๖๑ นางจริยา  อ้นอารี ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน. อ.คลองขลุง  ก าแพงเพชร 

๓๖๒ นายพิรุณ   หิรัญพันธุ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
กศน.  
อ.พรานกระต่าย  

ก าแพงเพชร 

๓๖๓ นางเกศินี ฝึกฝน ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน. อ.แม่สอด  ตาก 

๓๖๔ นายชัยยศ   ก้อนจันทร์เทศ ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
กศน.  
อ.บรรพตพิสัย  

นครสวรรค์ 

๓๖๕ นางศุภดา ศรีพิลาศ ศึกษานิเทศก์ กศน.จังหวัด นครสวรรค์ 

๓๖๖ นางเบญจมาศ  สระทองหย่อม ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
กศน. 
อ.บางวชิรบารมี  

พิจิตร 

๓๖๗... 
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๓๖๗ นางอมรา เหล่าวิชยา ศึกษานิเทศก์ กศน.จังหวัด พิจิตร 
๓๖๘ นายราเชนทร์ บูรณศาสตร์ รองผู้อ านวยการ กศน. กศน.จังหวัด เพชรบูรณ์ 
๓๖๙ นางวสุธิดา เย็นสมุทร ศึกษานิเทศก์ กศน.จังหวัด เพชรบูรณ์ 
๓๗๐ นายจรัญ  ม่วงทอง รองผู้อ านวยการ กศน. กศน.จังหวัด อุทัยธานี 

๓๗๑ นายสุธี เสรีพงษ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
กศน.  
อ.สว่างอารมณ์  

อุทัยธานี 

๓๗๒ นายสุกฤษฏิ์  นาคค า ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน. อ.สรรคบุรี  ชัยนาท 
๓๗๓ นายจิราวุฒิ  เปล่งศรีรัตน์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ.บ้านหมี่  ลพบุรี 
๓๗๔ นางวีรวรรณ  สุพพัตเวช ศึกษานิเทศก์ กศน.จังหวัด ลพบุรี 
๓๗๕ นางกมลวรรธน์  หาญพานิช ครูช านาญการพิเศษ กศน.จังหวัด สิงห์บุรี 
๓๗๖ นายฉัตรชัย พละเดช ครูช านาญการพิเศษ กศน.จังหวัด สุพรรณบุรี 
๓๗๗ นางทิพวรรณ หิรัญปาน คร ู กศน.จังหวัด สุพรรณบุรี 

๓๗๘ นายสดสัย เพชรเจริญจริง ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
กศน.เขตป้อม
ปราบศัตรูพ่าย  

กรุงเทพมหานคร 

๓๗๙ นางจุฑารัตน์ จีนประชา ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ.สามพราน  นครปฐม 
๓๘๐ นางพิณัชกุญ ศักดิ์วิโรจน์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ.บางเลน  นครปฐม 
๓๘๑ นายแฉล้ม  นวลค า ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ.บางบัวทอง  นนทบุรี 
๓๘๒ น.ส.อุมาพร บางภูมิ ครูช านาญการพิเศษ กศน.จังหวัด นนทบุรี 
๓๘๓ น.ส.นงลักษณ์  เดชระพีพงษ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน. อ.คลองหลวง  ปทุมธานี 
๓๘๔ น.ส.ชชัรินทร์  สินประมวญ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ.มหาราช  พระนครศรีอยุธยา 
๓๘๕ นางสมควร  วงษ์แก้ว ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ.บางบาล  พระนครศรีอยุธยา 
๓๘๖ นายทรงสวัสดิ์ ศรีธัญรัตน์ รองผู้อ านวยการ กศน. กศน.จังหวัด อ่างทอง 
๓๘๗ น.ส.อัญชล ีพงษ์พานิช ศึกษานิเทศก์ กศน.จังหวัด อ่างทอง 
๓๘๘ น.ส.ประภารัสมิ ์ พจนพิมล ครูช านาญการพิเศษ กศน.จ.ปทุมธานี ปทุมธานี 
๓๘๙ นางสมพร อ่อนละออ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ.พนมทวน  กาญจนบุรี 
๓๙๐ น.ส.ชยะวด ี อินสมภักษร ศึกษานิเทศก์ กศน.จังหวัด กาญจนบุรี 
๓๙๑ นางศิริเรือง  ชูใจ ศึกษานิเทศก์ กศน.จังหวัด เพชรบุรี 

๓๙๒ น.ส.สุรีย ์ อ่วมจันทร์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
กศน.อ.หนอง
หญ้าปล้อง  

เพชรบุรี 

๓๙๓ นายสมจิตร กองสุข ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ.หนองแค  สระบุรี 
๓๙๔ น.ส.อัญชล ีภูวพานิช คร ู กศน.จังหวัด ราชบุรี 
๓๙๕ นางประภาศิลป์ ผ่องแผ้ว ศึกษานิเทศก์ กศน.จังหวัด ปราจีนบุรี 
๓๙๖ นางอรุณวตรี  กระแสบุตร ครูช านาญการพิเศษ กศน.จังหวัด ระยอง 

๓๙๗... 
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๓๙๗ นายพล ศรีกัลยา ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
๓๙๘ นายปฏิญญา ภู่พุ่ม ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ.บ้านฉาง ระยอง 
๓๙๙ นายอนันต์  ตันไล้ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ.แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 
๔๐๐ นางวารุณี  เผือกจันทึก ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ.บ่อไร่  ตราด 
๔๐๑ น.ส.สมใจ เกิดพูลผล ครูช านาญการพิเศษ กศน.จังหวัด ชลบุร ี
๔๐๒ นายทศพล  ทิพยไพฑูรย์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ.พนัสนิคม  ชลบุร ี

๔๐๓ นางบังอร  ฝ่ายสัจจา ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
กศน. 
อ.พนมสารคาม  

ฉะเชิงเทรา 

๔๐๔ น.ส.ทัศนีย์ ด่านพัฒนามงคล ศึกษานิเทศก์ กศน.จังหวัด สระแก้ว 
๔๐๕ นายสุธี วรประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ กศน.จังหวัด ตราด 
๔๐๖ นายเกรียงไกร  ซิ้มเจริญ ผู้อ านวยการสถานศึกษา อ.พระสมุทรเจดีย์  สมุทรปราการ 
๔๐๗ นางรัตนา แก่นสารี ศึกษานิเทศก์ กศน.จังหวัด สมุทรปราการ 

๔๐๘ นางกานดา เพ็ชรักษ์ คร ู
สถาบัน กศน.
ภาคเหนือ 

ล าปาง 

๔๐๙ นายทรงเดช โคตรสิน รองผู้อ านวยการ กศน. สถาบัน กศน.ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี 

๔๑๐ น.ส.อุบล  สีหา ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ.ชนบท  ขอนแก่น 
๔๑๑ นายไพฑูรย์ งอสอน ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ.โคกโพธ์ิไชย  ขอนแก่น 
๔๑๒ นายประกอบ   โพธิ์ราม ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ.ศรีวิไล  บึงกาฬ 
๔๑๓ นายสุพัฒน์ สุวรรณสิงห์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ.เมืองเลย  เลย 
๔๑๔ นางณัฐญา ค าสิงห์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ.วังสะพุง  เลย 

๔๑๕ นายพัฒนา   ปู่วัง ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
กศน. 
อ.เมืองหนองคาย  

หนองคาย 

๔๑๖ นางสาวธนสรณ์ ธุนันทา ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ.ศรีบุญเรือง  หนองบัวล าภู 
๔๑๗ นายสมเดช พิมพ์เสริฐ คร ู กศน.จังหวัด หนองบัวล าภู 

๔๑๘ ว่าท่ีร้อยโทจ านงค ์นนทะมาศ ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
กศน.อ.ประจักษ์
ศิลปาคม  

อุดรธานี 

๔๑๙ นายค าตัน  วรรณชู ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ.พรเจริญ  บึงกาฬ 
๔๒๐ นายภูมิใจ  เนียมบุญ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ.กมลาไสย  กาฬสินธุ์ 
๔๒๑ นายกฤชกร  สัตยบัณฑิต ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ.ยางตลาด  กาฬสินธุ์ 
๔๒๒ น.ส.บุศลิน ช่างลลัก ครูช านาญการพิเศษ กศน.จังหวัด นครพนม 
๔๒๓ นายสมยศ  ประลอบพันธุ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ.บ้านแพง  นครพนม 

๔๒๔ นายศุภชัย วันนิตย์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
กศน.อ.เมือง
มหาสารคาม  

มหาสารคาม 

๔๒๕... 
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๔๒๕ นางดุษฎี ดวงจ าปา ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ.กุดรัง  มหาสารคาม 
๔๒๖ น.ส.สร้อย สกุลเด็น รองผู้อ านวยการ กศน. กศน.จังหวัด  มุกดาหาร 
๔๒๗ น.ส.วลิัยรัตน์  โมคมูล ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ.ส่องดาว  สกลนคร 
๔๒๘ นายมงคล แก้วดี ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ.พรรณานิคม  สกลนคร 
๔๒๙ นายเกษม  ทาขามป้อม นักวิชาการ กศน.อ.เมืองชัยภูม ิ ชัยภูมิ 
๔๓๐ นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ.โนนสุวรรณ  บุรีรัมย์ 
๔๓๑ น.ส.ผกาวด ี  สุขศิริสวัสดิกุล ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ.พุทไธสง  บุรีรัมย์ 

๔๓๒ นายชนะชาติ เต็งศิริ  ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
กศน. 
อ.เมืองศรีสะเกษ  

ศรีษะเกษ 

๔๓๓ นายชูเกียรติ แถวปัดถา ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ.วังหิน  ศรีษะเกษ 
๔๓๔ นางศิริพร มีพร้อม ศึกษานิเทศก์ช านาญการ กศน.จังหวัด สุรินทร์ 
๔๓๕ นางลาวัณย ์รับงาม บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ กศน.จังหวัด สุรินทร์ 
๔๓๖ น.ส.ฐิติมา  นัยจิตร ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ.กุดชุม  ยโสธร 
๔๓๗ น.ส.สุดาวด ีดีอินทร์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ.ธวัชบุรี  ร้อยเอ็ด 
๔๓๘ นางปัทมาภรณ์ ศรีเนตร ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ.เชียงขวัญ  ร้อยเอ็ด 
๔๓๙ นางเพ็ญจันทร์ สัจธรรม ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ.ชานุมาน  อ านาจเจริญ 
๔๔๐ นางเรณู  สังข์ขาว ศึกษานิเทศก์ กศน.จังหวัด อ านาจเจริญ 

๔๔๑ นายเฉลิมพล อ่อนละออ ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
กศน. 
อ.พิบูลมังสาหาร  

อุบลราชธานี 

๔๔๒ นางกัณฑพร   กากแก้ว ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ.น้ ายืน  อุบลราชธานี 
๔๔๓ น.ส.เบ็ญจวรรณ อ าไพศรี นักวิชาการศึกษา กศน. กทม. กรุงเทพมหานคร 
๔๔๔ นางเกล็ดแก้ว เจริญศักดิ์ ศึกษานิเทศก์  กศน. กทม. กรุงเทพมหานคร 
๔๔๕ นายโสภณ พรหมเจริญ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ.หลังสวน  ชุมพร 
๔๔๖ นางนิภา พุ่มกะเนาว์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ.ประทิว  ชุมพร 
๔๔๗ นางคนึงนิจ เกตุแก้ว รองผู้อ านวยการ กศน. กศน.จังหวัด พังงา 
๔๔๘ นายจิระนันท์  บุญเรือง ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ.ตะกั่วป่า  พังงา 
๔๔๙ นางประพิน อินทวัฒกุล ครูช านาญการพิเศษ กศน.จ.ระนอง ระนอง 
๔๕๐ นางจิณพา  สิทธิฤทธิ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ.ท่าฉาง  สุราษฎร์ธานี 
๔๕๑ นายมงคล  กาฬคลอด ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 
๔๕๒ นายสุนันท์ นิลปักษ์ ครูช านาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคใต ้ สงขลา 
๔๕๓ นายฐปนรรฆ ์ ชุติชัยวิวฒัน์กุล ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.เขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร 
๔๕๔ นางบุญมา ม่วงศรี คร ู กศน.จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 

๔๕๕... 



 ๑๗ 

ที ่ ชื่อ - สกุล    ต าแหน่ง สังกัด จังหวัด 

๔๕๕ นางมณีรัตน์ อัจฉริยพันธกุล ศึกษานิเทศก์ กศน.จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 
๔๕๖ นางจุรีรัตน์  โพธิ์วิจิตร ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ.เมืองกระบี่  กระบี่ 
๔๕๗ นางอุมาภรณ์  มโนภิรมย์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ.ห้วยยอด  ตรัง 
๔๕๘ นางละออง ภู่กลาง ศึกษานิเทศก์ กศน. จังหวัด ตรัง 
๔๕๙ นายสมปอง  โชติพืช ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ.เมืองพัทลุง พัทลุง 
๔๖๐ นายวรวุฒ ิ จริยภัครติกร ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ.บางแก้ว  พัทลุง 
๔๖๑ นางพัชรี แสงจันทร์ ศึกษานิเทศก์ กศน.จ.ภูเก็ต ภูเก็ต 
๔๖๒ นายสมโชค    ใหม่ชุม ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ.เมืองยะลา  ยะลา 
๔๖๓ นายเฉลิมชัย อาคาสุวรรณ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ.เมืองสตูล  สตูล 

๔๖๔ น.ส.สุรัตนา บูรณะวิทย์ ครูช านาญการพิเศษ 
สถาบัน กศน. 
ภาคตะวันออก 

ระยอง 

๔๖๕ นายสุรศักดิ์  อนันต์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ.ปากพนัง  นครศรีธรรมราช 
๔๖๖ นางกอบกุล  กลับอ าไพ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ.นาบอน  นครศรีธรรมราช 
๔๖๗ นายจ านง หนูนิล ครูช านาญการพิเศษ กศน.จังหวัด นครศรีธรรมราช 
๔๖๘ นายณรงค์  เรือนติ๊บ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ.ยี่งอ  นราธิวาส 
๔๖๙ นางภาวนาภรณ์ ถาวระ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ.ระแงะ   นราธิวาส 
๔๗๐ นายมะกาแม หยีหามะ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ.ยะหริ่ง  ปัตตานี 
๔๗๑ นายธนวัฒน ์ กณะบุตร ผู้อ านวยการสถานศึกษา ศอศ. พะเยา 
๔๗๒ นายอภิชาติ  พิกุลทอง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา สอศ. พะเยา 
๔๗๓ นายสมเกียรต ิ ต้องทรัพย์อนันต ์ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา สอศ. ปราจีนบุรี 
๔๗๔ นางสิริมา  เจริญศรี ครูช านาญการพิเศษ สอศ. กาญจนบุรี 
๔๗๕ น.ส.นิตยา  อรรถโกมล ครูช านาญการ สอศ. ชัยนาท 
๔๗๖ นางกฤติทร  สุขกมล นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สอศ. กรุงเทพมหานคร 
๔๗๗ นางอรชดา  จิวโฮฮวด นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สอศ. กรุงเทพมหานคร 
๔๗๘ นางสุมาลี  โฆษิตนิธิกุล ข้าราชการบ านาญ สอศ. กรุงเทพมหานคร 
๔๗๙ น.ส.เสาวนีย ์ พนิชโยวาท ศึกษานิเทศก์ สอศ. กรุงเทพมหานคร 
๔๘๐ น.ส.มนัสนันท ์ นิธิไกรโรจน์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๑) เชียงใหม่ 
๔๘๑ น.ส.อ าภาพร  สุภาวงศ์ นักวิชาการศึกษา สป. (ศธภ.๑) เชียงใหม่ 
๔๘๒ นางวัชรีพร แพรแต้ นักวิชาการศึกษาช านาญการ สป. (ศธภ.๒) พิษณุโลก 
๔๘๓ นายสุขุม  เรืองเดช นักวิชาการศึกษา สป. (ศธภ.๒) พิษณุโลก 
๔๘๔ นางสุพัตรา  ขุนฤทธิ์ นักวิชาการศึกษา สป. (ศธภ.๓) ลพบุรี 
๔๘๕ น.ส.วาสนา  น้อยบ้านป่า นักวิชาการศึกษา สป. (ศธภ.๓) ลพบุรี 

๔๘๖... 
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๔๘๖ นางศิริชาติ  วงษ์ใหญ่ นักวิชาการศึกษา สป. (ศธภ.๓) ลพบุรี 
๔๘๗ นางประภัทศร เหลืองประเสริฐ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๔) ปทุมธานี 
๔๘๘ น.ส.ปัถมา  สงนุ่น นักวิชาการศึกษาช านาญการ สป. (ศธภ.๔) ปทุมธานี 
๔๘๙ นางกนกรัตน์  ทังสมบัติ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๔) ปทุมธานี 
๔๙๐ นางจุฑามาศ  ช่อคง นักวิชาการศึกษา สป. (ศธภ.๕) ชลบุร ี
๔๙๑ นางจณัฐพร  เอ่ียมก าแหง นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๕) ชลบุร ี
๔๙๒ นางกนิษฐา  เติมธนะศักดิ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๖) ราชบุรี 
๔๙๓ นางศิริพร  แสนกรุง นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สป. (ศธภ.๗) อุดรธานี 
๔๙๔ น.ส.น้ าฝน  อรรคชาด นักวิชาการศึกษาช านาญการ สป. (ศธภ.๗) อุดรธานี 
๔๙๕ นายดอน  รูปสม นักวิชาการศึกษา สป. (ศธภ.๗) อุดรธานี 
๔๙๖ น.ส.กมลวรรณ  กลั่นเกลี้ยง นักวิชาการ สป. (ศธภ.๘) นครราชสีมา 
๔๙๗ นายวิชัย  ชัยโกศล นักวิชาการ สป. (ศธภ.๘) นครราชสีมา 
๔๙๘ นายค าออน  คณะพัฒน์ นักวิชาการศึกษา สป. (ศธภ.๙) อุบลราชธานี 
๔๙๙ นางกวิสรา  คณะพัฒน์ นักวิชาการช านาญการ สป. (ศธภ.๙) อุบลราชธานี 
๕๐๐ น.ส.สุกัลยา  ประเสริฐ นักวิชาการ สป. (ศธภ.๙) อุบลราชธานี 
๕๐๑  นางญาดา  วงศ์ดาว นักวิชาการศึกษา สป. (ศธภ.๑๐) ภูเก็ต 
๕๐๒ น.ส.นฤมล  น าจันทร์ นักวิชาการศึกษา สป. (ศธภ.๑๐) ภูเก็ต 
๕๐๓  นางภัคชุดา  เสรีรัตน์ นักวิชาการศึกษา สป. (ศธภ.๑๑) สงขลา 
๕๐๔ นายธนรัช  พรหมเลข นักวิชาการศึกษา สป. (ศธภ.๑๒) ยะลา 
๕๐๕ นายอนุกูล  แสนเขียว นักวิชาการศึกษา สป. (ศธภ.๑๒) ยะลา 
๕๐๖ นายวานิตย์  สิมงาม นักวิชาการศึกษา สป. (ศธภ.๑๒) ยะลา 
๕๐๗ นายวิชัย  ผกผ่า นักวิชาการศึกษา สป. (ศธภ.๑๓) กรุงเทพมหานคร 
๕๐๘ นางวรลักษณ์  จันทพิมล นักวิชาการศึกษา สป. (ศธภ.๑๓) กรุงเทพมหานคร 

กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอประกาศให้ผู้มีรายชื่อ จ านวน ๕๐๘ คน เป็นผู้ประเมิน 
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  
พอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)  ต่อไป   
  ทั้งนี้ส าหรับผู้มีรายชื่อล าดับที่  ๑ – ๓๐๖  ให้มีผลการเป็นผู้ประเมินสถานศึกษาพอเพียงตั้งแต่  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  เป็นต้นไป 
 

       ประกาศ    ณ   วันที่   ๒๖   กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 
 
 

 

 
 

(นายจาตุรนต์  ฉายแสง) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ภาคการศึกษา 
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