
ชื่อ - สกุล สังกัดเดมิ สพป./สพม.

1 กระบี่ นาย อดิศร แก้วเซ่ง ตรัง เขต 2
2 กรุงเทพมหานคร  - นาง มาตา แก้วเซ่ง ตรัง เขต 2
3 นาย ยุทธนา ส าราญกิจ ปราจีนบุรี เขต 2
4 กาญจนบุรี 1 นาง เสาวณี กิตติรักษ์วรากร ชุมพร เขต 1
5 นาย สุชาติ อินทรศักด์ิ สุพรรณบุรี เขต 3
6 กาญจนบุรี 2 นาย ธนะชน ทัศนะเกตุ นครปฐม เขต 1
7 กาญจนบุรี 3 นาย ยศภัค จรัสศุภชยา เพชรบูรณ์ เขต 2
8 กาญจนบุรี 4 นางสาว สายใจ พุม่ถาวร นนทบุรี เขต 2
9 นาย สมชาย ล้ิมประจันทร์ สุพรรณบุรี เขต 3

10 นาย ไพฑูรย์ การเพียร นครราชสีมา เขต 7
11 กาฬสินธุ์ 1 นางสาว กมลวรรณ ทิพยเนตร ขอนแก่น เขต 1
12 กาฬสินธุ์ 2 นาย ชัชวาล อาราษฎร์ ขอนแก่น เขต 3
13 นาย เสกสรรค์ เขียวไกร กาฬสินธุ ์เขต 1
14 กาฬสินธุ์ 3 นาย ชัยณรงค์ ฤทธิว์งค์ มุกดาหาร
15 นาย อารยันต์ แสงนิกุล กาฬสินธุ ์เขต 2
16 ก าแพงเพชร 1 นาง อรชร ปราจันทร์ ตาก เขต 1
17 นาย ทวีศักด์ิ พรหมพินิจ สกลนคร เขต 3
18 ก าแพงเพชร 2 นาย ประจักษ์ ศรสาลี ก าแพงเพชร เขต 1
19 นาย นิราช แสนสุภา ก าแพงเพชร เขต 1
20 ขอนแก่น 1 นาย บุญเย็น โหว่สงคราม มหาสารคาม เขต 3
21 ขอนแก่น 2 นาย สุเนตร์ ทองโพธิ์ ขอนแก่น เขต 1
22 นาย อุดมพร กันทะใจ ขอนแก่น เขต 4
23 ขอนแก่น 3 นาย อภิชัย เสนาโยธี อุดรธานี เขต 1
24 นาย ชุติพนธ์ จะชาลี นครราชสีมา เขต 6
25 ขอนแก่น 4 นาย บัญชา เสนาคูณ กาฬสินธุ ์เขต 2
26 นาย วิโรจน์ ค้อไผ่ กาฬสินธุ ์เขต 2
27 ขอนแก่น 5 นาย วิจิตร นารอง ชัยภูมิ เขต 2
28 จันทบุรี 1 นาย อังคารพิสุทธ์ สยามประโคน นครราชสีมา เขต 2
29 จันทบุรี 2 นาย ชนะศักด์ิ ทันธิมา อุบลราชธานี เขต 5
30 ฉะเชิงเทรา 1 นาย ชัยนรินท์ สอื้นรัมย์ ร้อยเอ็ด เขต 2
31 ฉะเชิงเทรา 2 นาย ปริญญา นวลรักษา ร้อยเอ็ด เขต 2

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ

ตำมมต ิก.ค.ศ. ครั้งที ่2/2563 วันที ่18 กุมภำพันธ์ 2563

บรรจุและแตง่ตั้งผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้ง

ให้ด ำรงต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำ
สังกัด ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จ ำนวน 290 รำย 

ที่ สพป. เขต
บรรจุและแตง่ตั้งผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก
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32 ชลบุรี 1 ว่าที ่ร.ต. เกษมศานต์ อาปะโม ชลบุรี เขต 2
33 นาง ดารณี กีรติปกรณ์ ชลบุรี เขต 2
34 ชลบุรี 2 นาย ดนตรี มีเบ้า อุบลราชธานี เขต 5
35 นาย ภมร หลอดแพง อุดรธานี เขต 1
36 ชัยนาท  - นาย กมล เสาวภาคสุข อุทัยธานี เขต 2
37 ชัยภูมิ 1 นาย สมัต อาบสุวรรณ์ ชัยภูมิ เขต 2
38 ชัยภูมิ 3 นาย นิมิตร ฤทธิไ์ธสง ชัยภูมิ เขต 1
39 นาย ธิติวุฒิ นาคุณทรง นครราชสีมา เขต 6
40 ชุมพร 1 นาย ภิญโญ พูลสวัสด์ิ ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
41 ชุมพร 2 นาย เสรี พรหมฤทธิ์ ชุมพร เขต 1
42 เชียงราย 1 นาย ศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล เชียงราย เขต 4
43 เชียงราย 2 นาย พิสิฐ ไชยชนะ เชียงราย เขต 1
44 เชียงราย 3 นาง สุธีรัตน์ อริเดช เชียงราย เขต 1
45 เชียงใหม่ 1 นาย สยามรัฐ กุลประดิษฐ์ เชียงใหม่ เขต 2
46 เชียงใหม่ 2 นาย สมนึก นาห้วยทราย เชียงใหม่ เขต 4
47 นาย บรรจงศักด์ิ สมส่วน เชียงใหม่ เขต 4
48 เชียงใหม่ 3 นาย วีระ บัวผัน ก าแพงเพชร เขต 1
49 นางสาว ดวงใจ ถวิลไพร ขอนแก่น เขต 4
50 เชียงใหม่ 4 นาย นิคม กีรติวรางกูร พะเยา เขต 2
51 เชียงใหม่ 5 นาย ภูชิชย์ ทาวงศ์มา ล าปาง เขต 1
52 นาย ประเสริฐศักด์ิ เหินไธสง ร้อยเอ็ด เขต 2
53 นาย พงษ์ศักด์ิ บุญพรม เลย เขต 3
54 เชียงใหม่ 6 นาย จิรเมธ จันทบูรณ์ เชียงใหม่ เขต 5
55 ตราด - นาง ลัดดาวัลย์ วิเศษะภูติ จันทบุรี เขต 1
56 ตาก 1 นาย สมคิด มาหล้า ล าปาง เขต 2
57 นาย สุทิน จันทรวรเชตต์ ล าปาง เขต 1
58 ตาก 2 นาง เมตตา แสวงลาภ สุโขทัย เขต 2
59 นาย พงศ์ศาสตร์ ไพรสินธุ์ สุรินทร์ เขต 2
60 นครนายก  - นาย สมเพชร มัชปะโม มหาสารคาม เขต 2
61 นครปฐม 1 นางสาว ณัฎฐิกา ล้ิมเฉลิม ราชบุรี เขต 2
62 นาย มิน ประจวบวัน ราชบุรี เขต 2
63 นาง อนุนาถ ชื่นจิตร์ สมุทรสงคราม
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64 นครปฐม 2 นาย สุริยันต์ สุวรรณทอง นครปฐม เขต 1
65 นครพนม 1 นาย นรงณ์ เห็นหลอด สกลนคร เขต 2
66 นครพนม 2 นาย พิศุทธิ ์กิติศรีวรพันธุ์ สพม. เขต 22
67 นาย ธงชัย นนทสันต์ กาญจนบุรี เขต 1
68 นครราชสีมา 2 นาง นัยนา ตันเจริญ นครราชสีมา เขต 1
69 นาย ภิญโญ กันหา นครราชสีมา เขต 7
70 นครราชสีมา 3 นาย สุริยนต์ กัลยาณี นครราชสีมา เขต 7
71 นาย ศราวุธ พิมละมาศ นครราชสีมา เขต 7
72 นครราชสีมา 4 นาย วัชระ นรินทร์นอก นครราชสีมา เขต 7
73 นครราชสีมา 5 นาย บรรพต สรวนรัมย์ บุรีรัมย์ เขต 2
74 นครราชสีมา 6 นาย บุญธรรม ยมนัตถ์ นครราชสีมา เขต 7
75 นาย แสน กังประโคน บุรีรัมย์ เขต 2
76 นครราชสีมา 7 นาย สิทธิพร ผมงาม นครราชสีมา เขต 3
77 นครสวรรค์ 1 นาย ณรงค์ นาคชัยยะ นครสวรรค์ เขต 3
78 นครสวรรค์ 2 นาย ศุภวิชญ์ ดิษเจริญ อุทัยธานี เขต 1
79 นาย วินิจ ภูชัยศรีสัมฤทธิ์ สพม. เขต 5
80 นครสวรรค์ 3 นาง นฤมล สุภาทอง นครพนม เขต 2
81 นาย สุชาติ ทองมา พระนครศรีอยุธยา เขต 1
82 นนทบุรี 1 นาย ทนงศักด์ิ ศรีงามคุณพัฒน์ ขอนแก่น เขต 2
83 นาง วชิรนุช พรหมภัทร์ กาฬสินธุ ์เขต 1
84 นนทบุรี 2 นาง ดุจดาว โตบางป่า ปทุมธานี เขต 1
85 นราธิวาส 1 นางสาว สุธิภรณ์ ขนอม นราธิวาส เขต 3
86 นาย สราวุธ ยอดรักษ์ นราธิวาส เขต 2
87 น่าน 2 นาง นัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา น่าน เขต 1
88 นาย นพดล ศรีขัดเค้า เลย เขต 1
89 บึงกาฬ  - นาย อุดมสิน ค ามุงคุณ หนองคาย เขต 2
90 นาย สุรศักด์ิ เพียสุระ หนองคาย เขต 2
91 นาย ฐิตินันท์ นันทะศรี สกลนคร เขต 3
92 บุรีรัมย์ 1 นาย ประสิทธิ ์พิเศษ นครราชสีมา เขต 3
93 นาย มานพ คงเสนา บุรีรัมย์ เขต 2
94 บุรีรัมย์ 2 นาย วิศิษฐ สายจันทร์หอม บุรีรัมย์ เขต 1
95 นาย ณัฐนนท์ วิทยาประโคน บุรีรัมย์ เขต 4
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96 บุรีรัมย์ 3 นางสาว ปิยนุช เปีย่มวิริยวงศ์ กรุงเทพมหานคร
97 นาย โชคอนันต์ วิชัยเลิศ บุรีรัมย์ เขต 1
98 บุรีรัมย์ 4 นาย วิทยา นนท์นภา มหาสารคาม เขต 2
99 นาย โพชัน ขุนาพรม บุรีรัมย์ เขต 2

100 นาย พิทักษ์ สมพร้อม บุรีรัมย์ เขต 1
101 ปทุมธานี 1 นาย สมศักด์ิ พูลเชื้อ อ านาจเจริญ
102 นาย วิเชียร วาพัดไทย สุรินทร์ เขต 1
103 ปทุมธานี 2 นาย สุพงษ์ โอวาท อุบลราชธานี เขต 1
104 ประจวบคีรีขันธ์ 1 นาง กันยมาส ชูจีน ชุมพร เขต 1
105 ประจวบคีรีขันธ์ 2 นาง อินทิรา บุญวาที ตราด
106 นาย ธเนศ ตรีพงษ์ อุดรธานี เขต 1
107 ปราจีนบุรี 1 นางสาว ฤชากร อ าไพศรี ปราจีนบุรี เขต 2
108 นาง ดวงเดือน แก้วปุม นครนายก
109 ปราจีนบุรี 2 นาย ส าราญ อยู่นาน บุรีรัมย์ เขต 2
110 นาย สมพร แปไธสง บุรีรัมย์ เขต 4
111 ปัตตานี 1 นาย พลวัฒน์ บุญช่วย ยะลา เขต 1
112 นาย เล็ก เกียรติขจรเดช ปัตตานี เขต 2
113 พระนครศรีอยุธยา 1 นางสาว ณัชญานุช สุดชาดี ขอนแก่น เขต 2
114 พระนครศรีอยุธยา 2 นาย ยรรยง อรรถีโภค สุพรรณบุรี เขต 1
115 นาย นพคุณ ลัคนาวิเชียร พระนครศรีอยุธยา เขต 1
116 พะเยา 2 นาย มรกต อนุเคราะห์ เชียงราย เขต 4
117 พัทลุง 1 นาย วุฒิไกร เล่ือนแป้น สุราษฎร์ธานี เขต 3
118 พัทลุง 2 นาย ศิริศักด์ิ วัฒนศิริ พัทลุง เขต 1
119 นาง สุภาวดี ดวงจันทร์ สงขลา เขต 2
120 พิจิตร 1 นาย สิทธิศักด์ิ เทศประสิทธิ์ พิจิตร เขต 2
121 พิจิตร 2 นาง ปณดา โภชน์สาลี นครราชสีมา เขต 4
122 พิษณุโลก 1 นาย นิเวช อินสุวอ สพม. เขต 39
123 พิษณุโลก 2 นาย วสันต์ ปานทอง ก าแพงเพชร เขต 2
124 นาย ปรีชา ทัพใหญ่ เลย เขต 3
125 พิษณุโลก 3 นาย สนิท ประหา ก าแพงเพชร เขต 1
126 นาย สมาน เวียงปฏิ ชัยภูมิ เขต 2
127 เพชรบุรี 1 นางสาว วรลักษณ์ จันทร์ผา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
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128 เพชรบุรี 2 นาย มานิตย์ สีสง่า ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
129 นาย สายัณห์ คอกขุนทด นครราชสีมา เขต 3
130 เพชรบูรณ์ 2 นาย วิทยา เกษาอาจ เพชรบูรณ์ เขต 3
131 เพชรบูรณ์ 3 นาย ธีรภัทร์ ภาวะรีย์ อุดรธานี เขต 1
132 นาย ศุภกร วิแสง อุดรธานี เขต 1
133 แพร่ 1 นาง กนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล แพร่ เขต 2
134 นาย พิทักษ์ กาวีวน แพร่ เขต 2
135 แพร่ 2 นาย ธงชัย ค าปวง แพร่ เขต 1
136 ภูเก็ต  - นาย วันชัย หวังสวาสด์ิ สงขลา เขต 2
137 มหาสารคาม 1 นาย อดุลย์ ภูปล้ืม กาฬสินธุ ์เขต 1
138 นาง วิภา สายรัตน์ กาฬสินธุ ์เขต 3
139 มหาสารคาม 2 นาย สุกิจ กลางสุข ร้อยเอ็ด เขต 1
140 นาง วรกัญญาพิไล แกระหัน มุกดาหาร
141 นาย วิวัฒน์ สิรพัธน์โภคิน นครราชสีมา เขต 1
142 มหาสารคาม 3 นาย วัฒนา ภูด่านวัว บึงกาฬ
143 นาย เคน อาจดวงดี กาฬสินธุ ์เขต 2
144 แม่ฮ่องสอน 1 นาย ชนธัญ ต๊ิบเมืองมา พะเยา เขต 1
145 แม่ฮ่องสอน 2 นางสาว กัญญาพัชร พงษ์ดี เชียงใหม่ เขต 6
146 ยโสธร 1 นาย พงษ์ศักด์ิ บรรใดทอง ยโสธร เขต 2
147 ยโสธร 2 นาง สุพิชญ์ชญา มีแก้ว สพม. เขต 28
148 ยะลา 1 นาง รัตติกาล ต้องเซ่งกี่ ปัตตานี เขต 2
149 ยะลา 3 นาย เชาวลิต เพ็ชรหวล ปัตตานี เขต 3
150 ร้อยเอ็ด 1 นาง ศิริวรรณ พลเศษ สกลนคร เขต 1
151 ร้อยเอ็ด 2 นาย สุรินทร์ น านาผล ร้อยเอ็ด เขต 1
152 ร้อยเอ็ด 3 นาง ศรีสุดา ทิพสิงห์ สกลนคร เขต 2
153 นาย สกล พรมราช ร้อยเอ็ด เขต 2
154 ระยอง 1 นาง เจือศรี พูนพิพัฒน์  สพม. เขต 6
155 นาย เอกอนันต์ ปุริตังสันโต บุรีรัมย์ เขต 4
156 ระยอง 2 นาย อภิชัย ธิณทัพ ระยอง เขต 1
157 นาย กัมพล เจริญรักษ์ ศรีสะเกษ เขต 4
158 ราชบุรี 1 นาย วุฒิพงษ์ ปฏิเวชวัฒนางกูร กาญจนบุรี เขต 1
159 นางสาว จงรักษ์ ศรีทิพย์ สพม. เขต 9
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160 ราชบุรี 2 นาย วุฒิชัย บุญหล่ า ราชบุรี เขต 1
161 นางสาว ดวงนภา ขาวสุข นครราชสีมา เขต 7
162 ลพบุรี 1 นาย ศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ สิงห์บุรี
163 ลพบุรี 2 นาย จิมจง ทองค าวัน ศรีสะเกษ เขต 4
164 นาย ประชา แสนเย็น มหาสารคาม เขต 3
165 ล าปาง 3 นาย สมบัติ สิริวงศ์เครือ ล าปาง เขต 1
166 นาย พิชัย สดเอี่ยม ล าปาง เขต 1
167 ล าพูน 1 นาง รุ่งทิพย์ ทาวดี ล าพูน เขต 2
168 ล าพูน 2 นาย ส าเนียง อัตไพบูลย์ แม่ฮ่องสอน เขต 2
169 เลย 1 นาย อนุกูล ศรีสมบัติ เลย เขต 2
170 เลย 2 นาง สรัญญา บุดดา เลย เขต 3
171 เลย 3 ส.อ. มงคล ศรนวล เลย เขต 2
172 นาง ญาณิศา อยู่งาน เลย เขต 1
173 นาย นิสิต สายโยค ขอนแก่น เขต 1
174 ศรีสะเกษ 1 นาย ค าโพธิ ์บุญสิงห์ สุรินทร์ เขต 2
175 ศรีสะเกษ 2 นาย พิทยา นามบุญลือ ยโสธร เขต 1
176 ศรีสะเกษ 3 นาย ทวี สอนค าเสน ศรีสะเกษ เขต 4
177 นาง อมรรัตน์ เชิงหอม นครพนม เขต 2
178 ศรีสะเกษ 4 นางสาว พีระพรรณ ทองศูนย์ ศรีสะเกษ เขต 1
179 นาย ธวัชชัย ค าวงศ์ อุดรธานี เขต 1
180 สกลนคร 1 นาย สท้าน วารี นครพนม เขต 1
181 นาง ชรินดา พิมพบุตร สกลนคร เขต 2
182 สงขลา 1 นาง อรทัย เกิดภิบาล ตรัง เขต 2
183 นางสาว อัญชลี นามสนธิ์ นครศรีธรรมราช เขต 2
184 สงขลา 2 นางสาว ชนภรณ์ อือตระกูล ปัตตานี เขต 1
185 สงขลา 3 นาย สมพงศ์ พละไชย สงขลา เขต 1
186 นาง บุศรินทร์ นาคอุบล ระนอง
187 สมุทรปราการ 1 นาย ภูมิ พระรักษา เลย เขต 2
188 นาย พัชระ งามชัด หนองคาย เขต 2
189 สมุทรปราการ 2 นาย มงคลชัย รัตนอ่อน สพม. เขต 20
190 นาย สกล ไชยธงรัตน์ ร้อยเอ็ด เขต 3
191 สมุทรสงคราม - นาง ศุภลักษณ์ เศรษฐกีรติกุล ราชบุรี เขต 1
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192 สมุทรสาคร  - นาง ภัทรนันฐ์ ไหลงาม ขอนแก่น เขต 1
193 สระแก้ว 1 นาย ภาณุวัฒน์ คุณเวียน สระแก้ว เขต 2
194 สระแก้ว 2 นาย ปรีดี โสโป นครราชสีมา เขต 3
195 สระบุรี 1 นาย ปฐมเกียรติ ไชยค า นครราชสีมา เขต 5
196 สระบุรี 2 นางสาว อุทุมพร แจ่มเมือง ลพบุรี เขต 2
197 สิงห์บุรี - นาย สยาม สุ่มงาม ชัยนาท
198 นาง เกตุชญา วงษ์เพิก พระนครศรีอยุธยา เขต 1
199 สุโขทัย 1 นาย วิริยะ วรายุ แพร่ เขต 2
200 นางสาว ศิริวรรณ ขวัญมุข สพม. เขต 38
201 สุโขทัย 2 นาย สรศักด์ิ ฉิมศรี พิษณุโลก เขต 1
202 นาย ไตรยศ เสรีรักษ์ แพร่ เขต 2
203 สุพรรณบุรี 1 นางสาว สุภาวดี มิสุนา สุพรรณบุรี เขต 2
204 สุพรรณบุรี 2 นาง พรชรี พลเสน สุพรรณบุรี เขต 1
205 สุพรรณบุรี 3 นาย ทรงศักด์ิ กวานปรัชชา สพม. เขต 22
206 สุราษฎร์ธานี 1 นาย เลอศักด์ิ รัชณาการ ชุมพร เขต 1
207 นางสาว สุภัคกมล ชินวงค์ สุราษฎร์ธานี เขต 3
208 นาง พัทธนันท์ นิลพัฒน์ นครศรีธรรมราช เขต 4
209 สุราษฎร์ธานี 3 นาย มนูญ รักดี นครศรีธรรมราช เขต 3
210 สุรินทร์ 1 นาย ประจักษ์ สระแก้ว สุรินทร์ เขต 3
211 สุรินทร์ 2 นาย อรรถพล ชาติรัมย์ บุรีรัมย์ เขต 1
212 สุรินทร์ 3 นาย เดชา การรัมย์ สุรินทร์ เขต 2
213 หนองคาย 1 นาย อรรถกร ชัยมูล บึงกาฬ
214 นางสาว รุ่งนภา ธิศรี สกลนคร เขต 2
215 หนองคาย 2 นาย บุญส่ง ขันทอง หนองคาย เขต 1
216 นาย วิทยา ทัศมี สพม. เขต 21
217 หนองบัวล าภู 1 นาย รุ่งอรุณ ป้องกัน บึงกาฬ
218 นาย ชาญ ค าป้อง ชัยภูมิ เขต 2
219 หนองบัวล าภู 2 นาง ประภาภรณ์ ภูขาว อุดรธานี เขต 2
220 นาย เจนภพ ชัยวรรณ สพม.19
221 อ่างทอง  - นาง เฉลียว เอี่ยมสกุล สุพรรณบุรี เขต 1
222 อ านาจเจริญ - นาง นันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ สกลนคร เขต 2
223 อุดรธานี 1 นาย พิจิตร พรหมจารีย์ อุดรธานี เขต 2
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224 อุดรธานี 2 นาย สุคิด พันธุพ์รม อุดรธานี เขต 3
225 อุดรธานี 3 นาย ศุภชัย โถบ ารุง สกลนคร เขต 2
226 อุดรธานี 4 นาย ประสิทธิ ์ค ากิ่ง อุดรธานี เขต 3
227 นาย ธีระยุทธ อุ่นวิเศษ อุดรธานี เขต 3
228 นาง สนม เสริฐผล อุดรธานี เขต 1
229 อุตรดิตถ์ 1 นาย ปกิจพจน์ กมลวรเดช สพม. เขต 39
230 นาย วัลลภ วิบูลย์กูล หนองบัวล าภู เขต 2
231 นาย อาคม สีพิมพ์สอ อุดรธานี เขต 4
232 อุตรดิตถ์ 2 นางสาว ละออ วันจิ๋ว อุตรดิตถ์ เขต 1
233 นางสาว เมธารัศมิ์ วิจิตรเมธานนท์ พิษณุโลก เขต 1
234 อุทัยธานี 1 นาย นิรันดร สุขสุวานนท์ นครสวรรค์ เขต 1
235 อุทัยธานี 2 นาย วิทยา เอี้ยงหมี พิจิตร เขต 1
236 อุบลราชธานี 2 นางสาว ณิชา เทียมสุวรรณ อุบลราชธานี เขต 4
237 อุบลราชธานี 4 นาย สังวาฬ เหล็กเพ็ชร อุบลราชธานี เขต 5
238 นาย ขันตรี โสภาพิศ นครราชสีมา เขต 3
239 อุบลราชธานี 5 นาย ศราวุธ วงศ์ทอง อุบลราชธานี เขต 2
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1 เขต 1 เขตราชเทวี นาย นิยม ไผ่โสภา สพม. เขต 2
2  เขต 2 เขตห้วยขวาง นาง นิสา บรรจงการ สพม. เขต 13
3  เขต 3 นนทบุรี นางสาว อมรรัตน์ โสธารัตน์ สพม. เขต 11
4 นาง นฤนันท์ เพชรสุวรรณ สพม. เขต 12
5  เขต 5 สิงห์บุรี นาย รังสิวุฒิ พุม่เกิด สพม. เขต 42
6  เขต 7 ปราจีนบุรี นางสาว บุณยกุล หัตถกี สพม. เขต 17
7  เขต 9 สุพรรณบุรี นางสาว ปัญจมาภรณ์ พุทธพรพิสุทธิ์ สพม. เขต 8
8 นาง กัญญา โทสาลี สพม. เขต 21
9 เขต 10 เพชรบุรี นาย การุณ ชูช่วย สพม. เขต 12

10  เขต 11 สุราษฎร์ธานี นาย ชัยณรงค์ ช่างเรือ สพม. เขต 13
11  เขต 14 พังงา นาย นรินธรณ์ เซ่งล้ า สพม. เขต 11
12  เขต 15 นราธิวาส นาย สุรศักด์ิ เกล้ียงสะอาด สพม. เขต 16
13  เขต 16 สงขลา นาย ส ารวย ภักดี สพม. เขต 11
14 นาย วชิระ ขวัญเพชร สศศ. สพฐ.
15 นาง อุไร พรหมปาน สพม. เขต 12
16  เขต 18 ชลบุรี ว่าที ่ร.ต. เมฆนิ ล้ิมเจริญ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
17  เขต 19 เลย นาย ปฐมพงษ์ สมอฝาก สพม. เขต 25
18  เขต 20 อุดรธานี นางสาว อัจฉรา ช่วยนุ่ม สพม. เขต 11
19  เขต 21 หนองคาย ส.ต.ต. นปดล นพเคราะห์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
20 นาย อาทิตย์ ธ ารงชัยชนะ สพม. เขต 25
21 นาย วรายุทธ ชาเรืองเดช สพม. เขต 22
22  เขต 23 สกลนคร นาย วิชาญ เกษเพชร สพม. เขต 22
23  เขต 24 กาฬสินธุ์ นาย ยอดรัก บุรวัฒน์ สพม. เขต 27
24 นาย สุดใจ สุปัญบุตร สพม. เขต 26
25  เขต 25 ขอนแก่น นาย วิศิษฎ์ มุ่งนากลาง สพม. เขต 23
26 นาย ศักดา จ าปาหอม สพม. เขต 20
27  เขต 26 มหาสารคาม นาย สิทธิพล พหลทัพ สพม. เขต 25
28 นาย สุริยา ทองบุญมา สพม. เขต 25
29  เขต 27 ร้อยเอ็ด นาย ธนา โด่งพิมาย สพม. เขต 32
30  เขต 28 ศรีสะเกษ นาย วสิษฐ์ สมจิตรศรีปัญญา สพม. เขต 26
31  เขต 29 อุบลราชธานี นาย สุพิชญ์ ลาลุน สพม. เขต 28

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ
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ชื่อ - สกุล สังกัดเดมิ สพป./สพม.

ตำมมต ิก.ค.ศ. ครั้งที ่2/2563 วันที ่18 กุมภำพันธ์ 2563

บรรจุและแตง่ตั้งผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้ง

ให้ด ำรงต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำ
สังกัด ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จ ำนวน 290 รำย 

ที่ สพป. เขต
บรรจุและแตง่ตั้งผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก

32  เขต 30 ชัยภูมิ นางสาว มะลิวัน มาเหง่า สพม. เขต 31
33  เขต 31 นครราชสีมา นาย สุเทพ ธีรัชสกุล สพม. เขต 7
34 นาง จารุวรรณ บุญโต สพม. เขต 33
35  เขต 32 บุรีรัมย์ นาย ศุภชัย ภาสกานนท์ สพม. เขต 33
36  เขต 33 สุรินทร์ นาย ชวลิต เจนเจริญ สพม. เขต 32
37 นาง สุเนตร ขวัญด า สพม. เขต 32
38 นาย บุญชาย โชยรัมย์ สพม. เขต 32
39  เขต 35 ล าปาง นาง นภาพร แสงนิล สพม. เขต 37
40 นาย เกรียงศักด์ิ ยอดสาร สพม. เขต 36
41  เขต 36 เชียงราย นาง โสภา ชวนวัน สพม. เขต 10
42  เขต 37 แพร่ นาย จิรัฐพงศ์ สุมนะ สพม. เขต 35
43  เขต 38 สุโขทัย นาย นิสิต เนินเพิม่พิสุทธิ์ สพม. เขต 39
44 นาย อุดม อินทา สพป.ก าแพงเพชร เขต 1
45 นางสาว จิรวรรณ สุรเสียง สพม. เขต 39
46  เขต 39 พิษณุโลก นาย วณัฐพงศ์ ทองค า สพม. เขต 41
47 นาย ศราวุธ ค าแก้ว สพม. เขต 38
48  เขต 40 เพชรบูรณ์ นาย วาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ สพม. เขต 38
49  เขต 41 ก าแพงเพชร นาย อร่าม ใจการุณ สพม. เขต 42
50 นาง ปริศนา วรรณารักษ์ สพม. เขต 35
51  เขต 42 นครสวรรค์ นาย อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1
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