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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง   ผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) กระทรวงศึกษาธิการ  (รอบที่ 7) 
---------------------------- 

  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ  มีนโยบายขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  โดย
มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง ในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลสู่การด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของผู้เรียน ผู้บริหาร ครู  และ
บุคลากรทางการศึกษา มาอย่างต่อเนื่อง  โดยในระยะเวลา  ๖ ปีที่ผ่านมา สามารถประเมินผลและคัดเลือกสถานศึกษา 
ให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง ได้จ านวนทั้งสิ้น 14,603 แห่ง ทั่วประเทศ ทุกระดับ และด าเนินการพัฒนาและขยายเครือข่าย
ขับเคลื่อนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  นั้น 

 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗  เป็นการด าเนินงานพัฒนาและขยายผลสถานศึกษาพอเพียง อย่างต่อเนื่อง 
โดยหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาทุกระดับ มีความต้องการจะติดตามประเมินผลการ
พัฒนาสถานศึกษาในการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการ   ตามรายการเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ านวนเพิ่มมากขึ้น  ศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง  กระทรวงศึกษาธิการ จึง
ร่วมกับส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ด าเนินการอบรมผู้ประเมินสถานศึกษาพอเพียงให้เพ่ิมขึ้น  เพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง   ซึ่งมี ผู้ผ่านการอบรมสมควรได้รับประกาศเป็นผู้
ประเมิน จ านวนทั้งสิ้น ๑๐๒  คน  โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

 

ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สังกัด จังหวัด 
บุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อปท.)  (82คน) 

๑ นางดลใจ หาญตระกูล หัวหน้าฝ่ายแผน  เทศบาลเมืองนา่น น่าน 

๒ นายธีรศักดิ ์ศรีสวัสดิ์ 
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ช านาญการ 

ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด 

ราชบุร ี

๓ นางพรรณ ีพระยาลอ ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลเมืองราชบุร ี ราชบุร ี
๔ นางทพิพรัตน ์ยี่สุ่น ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ เทศบาลเมืองปราจนีบุร ี ปราจีนบุร ี
๕ นายจักรวรรดิ์ จิตธ ารงสิริกุล นักบริหารการศึกษา เทศบาลนครล าปาง ล าปาง 

๖ น.ส.รัตนาภรณ ์เข็มกลัด 
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและ
พัฒนาท้องถิ่น 

ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินจังหวัด 

ล าพูน 

๗ นายประจญ ปัญโญใหญ ่
ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นกลาง
วิทยานุกลู 

เทศบาลเมืองล าพูน ล าพูน 

๘ นายอภิวิชญ์ ธิรนิทอง 
หัวหน้ากลุ่มงานมาตราฐาน
การศึกษาท้องถิ่น 

ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินจังหวัด 

ก าแพงเพชร 

๙ เรือโทวิรัตน์ โอฐน้อย 
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ช านาญการพิเศษ  

ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินจังหวัด 

พิจิตร 

๑๐ นายยุทธนา หุมอาจ 
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ช านาญการ  

ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินจังหวัด 

เพชรบูรณ ์

๑๑ นางมุกดา เลขะวิพัฒน ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ เทศบาลเมืองแพร่ แพร ่
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๑๒ นางนวพรรณ เนตรค า 
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ช านาญการ 

ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินจังหวัด 

เชียงใหม่ 

๑๓ นางสาวศิริวรรณ เดชอ่อน 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน
เทศบาลวัดศรีดอนไชย 

เทศบาลนครเชียงใหม่ เชียงใหม่ 

๑๔ นางจนัจิรา อินต๊ะเสาร ์
ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล
วัดท่าสะต๋อย 

เทศบาลนครเชียงใหม่ เชียงใหม่ 

๑๕ นายกานต ์บูรณพิริยะพงศ ์
รองผู้อ านวยการโรงเรียน
เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค ์

เทศบาลเมืองสวรรคโลก สุโขทัย 

๑๖ นางพิมภาพร อินทร์จันทร์ 
เจ้าพนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินช านาญการ  

ส านักสง่เสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด 

อุตรดิตถ์ 

๑๗ นางสาวมยุรีย ์หนองกาว ี
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ช านาญการพิเศษ 

ส านักสง่เสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด 

อุทัยธาน ี

๑๘ นายคงเดช หรบรรณ์ ศึกษานิเทศก์ เทศบาลเมืองกาฬสนิธุ ์ กาฬสินธุ ์
๑๙ นางจรรยารักษ ์โพธิ์ทองงาม ศึกษานิเทศก์ เทศบาลนครนครราชสีมา นครราชสีมา 
๒๐ นางสาวนันทากร คัมภีร์พงศ์ ศึกษานิเทศก์ เทศบาลนครนครราชสีมา นครราชสีมา 

๒๑ นายปรเมศวร์ ชนะโรค 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดป่าจิตต่ามัคคี) 

เทศบาลนครนครราชสีมา นครราชสีมา 

๒๒ นางประทุมทิพย ์ไพเราะ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล
ท่าอิฐ 

เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 

๒๓ นางศศิกาญจน ์โพธิ์ลังกา ศึกษานิเทศก์ เทศบาลนครอุบลราชธาน ี อุบลราชธาน ี

๒๔ นายธีระ อุนาพรม นักบริหารการศึกษา 
ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินจังหวัด 

นครพนม 

๒๕ นางอรวรรณ เชื้อโชต ิ
รองผู้อ านวยโรงเรียนเทศบาล ๑ 
(บ้านโพธิ์กลาง)  

เทศบาลนครอุบลราชธาน ี อุบลราชธาน ี

๒๖ นางสาวเกียรติสุดา สีผาย 
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ช านาญการ 

ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินจังหวัด 

ขอนแก่น 

๒๗ นางยุพนิ เจริญรุ่งเรือง 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน
เทศบาล ๑  

ส านักงานสลากกินแบ่งฯ ขอนแก่น 

๒๘ นายบุญเหลือ ค าสีเขียว 
ผู้อ านวยการโรงเรียนขี้เหล็ก
พิทยาคม (ค าสีเขียว) 

ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินจังหวัด 

ร้อยเอ็ด 

๒๙ นายพลวัฒน ์การุญภาสกร นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินจังหวัด 

บุรีรัมย์ 

๓๐ นายทองคูณ ปาสาจะ ผู้อ านวยการกองการศึกษา เทศบาลนางรอง บุรีรัมย์ 
๓๑ นายกมล ตราช ู ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ เทศบาลเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 

๓๒ นายกิจพิพฒัน ์ขุ่มด้วง 
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและ
พัฒนาท้องถิ่น 

ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินจังหวัด 

บึงกาฬ 

๓๓ นายชัยสิทธิ ์อาศิระวิชัย ศึกษานิเทศก์ 
ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินจังหวัด 

เลย 

๓๔ นายสมยั วงศ์ษาพาน ศึกษานิเทศก์ เทศบาลนครสกลนคร สกลนคร 
๓๕ นายโมกขสทิธิ ์ดวงกลาง ศึกษานิเทศก์ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ศรีสะเกษ 
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๓๖ นายอิทธ ิศรีมาธรณ์ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนหาญ
วิทยาสรรค ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ศรีสะเกษ 

๓๗ นายณัฐถศรันย ์เนืองกัลยา นักวิชาการศึกษา เทศบาลเมืองหนองบัวล าภ ู หนองบัวล าภ ู
๓๘ นางกอบกุล วรทัศน ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 

๓๙ นางกัสมาพร บัวภิบาล 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล
บ้านกล้วย 

ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินจังหวัด 

ชัยนาท 

๔๐ นางสาววลัลภา โล่ห์สุวรรณ 
รองผู้อ านวยการส านัก
การศึกษา 

เทศบาลนครบางบัวทอง นนทบุรี 

๔๑ นางประพาพร แก่นจันทร ์
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ช านาญการพิเศษ 

ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด 

ปทุมธาน ี

๔๒ นางวลิาวลัย ์ประสงค์เงิน ศึกษานิเทศก์ เทศบาลนครอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 
๔๓ นางเยาวภา พิทักษ์กิจวัฒนา ศึกษานิเทศก์ เทศบาลต าบลโคกส าโรง ลพบุร ี
๔๔ นางสาวอมรา บุญร่วม นักวิชาการศึกษา เทศบาลนครสมุทรปราการ สมุทรปราการ 

๔๕ นางธีระพันธ ์ชวนจติต ์
ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ 
(วัดใน) 

เทศบาลนครสมุทรปราการ สมุทรปราการ 

๔๖ นางมาติกา สิงสุ่ม นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด 

อุดรธาน ี

๔๗ นางวาธิน ีโปร่งมาก 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน
เทศบาลวัดดอนไก่ด ี

เทศบาลนครอ้อมน้อย สมุทรสาคร 

๔๘ นางสาวจีราภรณ์ รอดเชื้อ ศึกษานิเทศก์ เทศบาลนครอ้อมน้อย สมุทรสาคร 
๔๙ นางกุลชญา เที่ยงตรง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ เทศบาลเมืองสุพรรณบุร ี สุพรรณบุรี 

๕๐ นายเสน่ห ์ศรีคุณ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด 

สระบุร ี

๕๑ นายปัณณวิชญ ์ธาราวุฒ ิ
ผู้อ านวยการโรงเรียนหรเทพ
รุ่งเรืองประชาสามัคคี 

ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด 

สระบุร ี

๕๒ นายบุริศร์ กาบเครือ 
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและ
พัฒนาท้องถิ่น 

ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด 

อ่างทอง 

๕๓ นางสาวกิ่งแก้ว เกิดในมงคล ศึกษานิเทศก์ช านาญการ เทศบาลเมืองจันทบุร ี จันทบุร ี
๕๔ นางพิมภัทร ์จิตตยานันทกลุ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ เทศบาลเมืองมาบตาพุต ระยอง 
๕๕ นางเรจินา รัญตะเสร ี ศึกษานิเทศก์ เทศบาลเมืองกาญจนบุร ี กาญจนบุร ี
๕๖ นางรัชน ีภัตติชาต ิ ศึกษานิเทศก์ เทศบาลเมืองเพชรบุร ี เพชรบุร ี

๕๗ นายทรงเกียรต ิเชาวน์โอภาส นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด 

เพชรบุร ี

๕๘ นางวรรณพร พุทธ์เจริญ ศึกษานิเทศก์ เทศบาลเมืองอรัญประเทศ สระแก้ว 
๕๙ นางนงนชุ พรชัยไชยวัฒน ์ ศึกษานิเทศก์ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ชลบุร ี
๖๐ ว่าที่ร้อยตรี ปราสัย  สุขปิต ิ ศึกษานิเทศก์ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ชลบุร ี

๖๑ นายสมนึก ทองแก้ว 
ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าขา้ม
พิทยาคม 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ชลบุร ี
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๖๒ นางเพ็ญศร ีแนะแก้ว 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดราษฎร์
นิยมธรรม 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ชลบุร ี

๖๓ นายสมเจตน ์อยู่ศรี ศึกษานิเทศก์ เทศบาลนครแม่สอด ตาก 

๖๔ นางวิภาดา จารุพนานนท ์ ศึกษานิเทศก์ 
เทศบาลเมือง 
ประจวบคีรีขันธ ์

ประจวบคีรีขันธ ์

๖๕ นางเรณ ูบุบผะเรณ ู ศึกษานิเทศก์ เทศบาลเมืองปัตตาน ี ปัตตาน ี

๖๖ นายวฒุิชัย บ ารุงรัตน ์
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ช านาญการพิเศษ 

ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด 

ภูเก็ต 

๖๗ นายเกษม ทองรอด 
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ช านาญการพิเศษ 

ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด 

ระนอง 

๖๘ 
นางโสภาวรรณ  
รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล ๓ 
(บ้านหัวทาง) 

ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินจังหวัด 

สตูล 

๖๙ นายสากล ขวัญทอง ศึกษานิเทศก์ องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุราษฎร์ธาน ี

๗๐ นายนิวัฒน ์กู้เขียว 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน
เทศบาล ๓ สุราษฏร์ธาน ี

เทศบาลนครสุราษฏร์ธาน ี สุราษฎร์ธาน ี

๗๑ นายวนัชัย วงษ์ธรรม ศึกษานิเทศก์ เทศบาลเมืองชัยภูม ิ ชัยภูมิ 

๗๒ นายเจนวทิย ์เจนนาวนิ 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเทศบาล 
๔  (อมรสะเพียรชัยอุทิศ) เทศบาลเมืองชัยภูม ิ ชัยภูมิ 

๗๓ นายเศรษฐา ศรีสุธรรมศักดิ์ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นเปา้
วิทยา 

ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด 

ชัยภูมิ 

๗๔ 
นางสาวสิภาลักษณ ์ 
สถิตย์ภาคีกุล 

ศึกษานิเทศก์ 
ส านักการศึกษาเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช 

๗๕ นายคีรีศักดิ์ ร่างเล็ก 
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ช านาญการพิเศษ 

ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินจังหวัด 

ยะลา 

๗๖ นางยะส ีลาเต๊ะ นักบริหารการศึกษา เทศบาลนครยะลา ยะลา 

๗๗ นางสาวแวมือแย ดาราแม 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล ๔ 
( ธนวิถี ) 

เทศบาลนครยะลา ยะลา 

๗๘ นายปรีชา กาจ ิ
ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล ๖ 
(วัดเมืองยะลา) 

เทศบาลนครยะลา ยะลา 

๗๙ นางเกศรา สุรวัลลภ ศึกษานิเทศก์ เทศบาลเมืองนราธวิาส นราธิวาส 

๘๐ นายสาโรจน ์ไชยมาตร 
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและ
พัฒนาท้องถิ่น 

ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด 

กระบี่ 

๘๑ นางกัลยา วงศ์วานชิ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด 

ชุมพร 

๘๒ นางนิภาวลัย ์เพ็ชร์ผึ้ง นักวิชาการศึกษา 
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

กรุงเทพมหานคร 

บุคลากรสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.) (15 คน) 
๘๓ นายสมชัย ศรีลาชัย รองผู้อ านวยการ  สพป.เชียงใหม ่เขต ๖ เชียงใหม่ 

๘๔ นางสุปาณ ีบุญเพ็ชร ศึกษานิเทศก์  
สพป.พระนครศรีอยุธยา 
เขต ๑ 

พระนครศรีอยุธยา 
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๘๕ นางชญาภา อิ่มส าราญ ศึกษานิเทศก์  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ฉะเชิงเทรา 
๘๖ นางศิริมา บุญประคอง นักวิชาการศึกษาช านาญการ สพป.สมุทรปราการ เขต ๑ สมุทรปราการ  
๘๗ นายสามิตร เปรี่ยมพิมาย ศึกษานิเทศก์  สพป.สระบุรี เขต ๒ สระบุร ี
๘๘ นายส าราญ วังนุราช ศึกษานิเทศก์  สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ศรีสะเกษ  
๘๙ นางดรณ ีปะสงัติโย ศึกษานิเทศก์  สพป.มหาสารคาม เขต ๒ มหาสารคาม 
๙๐ นายส าราญ สงวนบุญ ศึกษานิเทศก์  สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒ ศรีสะเกษ 
๙๑ นายเมืองมนต ์เชษฐสิงห ์ สพป.นครพนม เขต ๓ สพป.นครราชสีมา เขต ๓ นครราชสีมา 
๙๒ นายนิกร ศรีสุพัฒน ์ สพป.อุดรธาน ีเขต ๓ สพป.อุดรธาน ีเขต ๓ อุดรธาน ี
๙๓ นางฉวีวรรณ ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต ๑ ตรัง 
๙๔ นางสาวมาลนิดา ไซนูเด็น พนักงานราชการ สพป.นราธิวาส เขต ๒ นราธิวาส 
๙๕ นางสุพัตรา หมัดล่าเต๊ะ นักวิชาการศึกษาปฏบิัติการ สพม. ๑๕ นราธิวาส 
๙๖ นายภัทธศาสน ์มาสกุล รองผู้อ านวยการ สพม. ๒๘ ศรีสะเกษ 
๙๗ นางสาวธนัยพร  ทรดล ศึกษานิเทศก์ สพม. ๓๙ พิษณุโลก 

บุคลากรสังกัดส านักงานสง่เสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) (5 คน) 
๙๘ นางศุทธนิ ีงามเขตต์ ผู้อ านวยการกลุ่มพฒันา กศน. กศน.กทม. กรุงเทพมหานคร 
๙๙ นางสาวจตพุร สุทธิวิวฒัน ์ ศึกษานิเทศก์ กศน. ส านักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร 

๑๐๐ นางสาวจรรยา สิงห์ทอง ศึกษานิเทศก์ ส านักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร 

๑๐๑ นางสาววรรณพร ปัทมานนท ์
นักวิชาการศึกษาช านาญการ
พิเศษ กศน. 

ส านักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร 

๑๐๒ นางนิตยา สุวรรณรังค์ ครู กศน.อ าเภอเมืองปทุมธาน ี ปทุมธาน ี
 
กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอประกาศให้ผู้มีรายชื่อ จ านวน 102 คน เป็นผู้ประเมิน  

สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  
พอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)  ต่อไป   
 

         ประกาศ    ณ   วันที่   15    พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕7 
 
 
 
 

 

 
 (นายจาตุรนต์  ฉายแสง) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ภาคการศึกษา 

 


