คำสั่งโยกย้าย ผอ.เขตพื้นที่ประถม-มัธยม 54 ราย
30 ก.ย. 2555

► ดาวน์โหลดคำสั่งที่นี่
นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศึกษาธิการ
เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เมื่อเร็วๆ นี้ว่า
ที่ประชุมได้อนุมัติย้ายและแต่งตั้ง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ 54 ราย ดังนี้
ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 6 ราย ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายสายัณห์ รุ่งป่าสัก เป็น ผอ.สพม.เขต 1
นายสัจจา ศรีเจริญ เป็น ผอ.สพม.เขต 2
นายประวิทย์ หลักบุญ เป็น ผอ.สพม.เขต 29
นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์ เป็น ผอ.สพม.เขต 21
นางชนิสรา ดวงบุบผา เป็น ผอ.สพม.เขต 20 และ
นายสมภูมิ บ่ายเที่ยง เป็น ผอ.สพม.เขต 42
ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 48 ราย ได้แก่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

นายไพรัช แสงทอง เป็น ผอ.สพม.เขต 13
นายศลใจ วิบูลกิจ เป็น ผอ.สพม.เขต 16
นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ เป็น ผอ.สพป.สงขลา เขต 1
นายชนาธิป สำเริง เป็น ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
นายมนตรี ทัดเทียม เป็น ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1
นายวิชัย พวงภาคีศิริ เป็น ผอ.สพป.ตราด
นายเสริมปัญญา เทียมวัน เป็น ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
นายนพรัตน์ อู่ทอง เป็น ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1
น.ส.สายสวาท วิชัย เป็น ผอ.สพป.เชียงราย เขต 3
นายทวี อุปสุขิน เป็นผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4
นายวิฑูรย์ วังตาล เป็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1
นายไพบูลย์ พงศ์ทัศนา เป็นผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
นายสันติ แสงระวี เป็น ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
นายสุรพันธ์ โกยวาณิชย์ เป็น ผอ.สพป.พังงา
นายสินอาจ ลำพูนพงศ์ เป็น ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2
นายเจียร ทองนุ่น เป็นผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
นายชลำ อรรถธรรม เป็น ผอ.สพป.ภูเก็ต
นายชุมพล ศรีสังข์ เป็น ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1
นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง เป็น ผอ.สพป.สงขลา เขต 3
นายอาดุลย์ พรมแสง เป็น ผอ.สพป.ยะลา เขต 1
นายธวัช แซ่ฮ่ำ เป็น ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2
นายวีระพงศ์ เดชบุญ เป็น ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2
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24.
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42.
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44.
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47.
48.

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เป็น ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3
นายวสันต์ นาวเหนียว เป็น ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 1
นายภิรมย์ นันทวงค์ เป็น ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
นายสุทิน แก้วพนา เป็น ผอ.สพป.ตาก เขต 1
นายสุวรรณ นรพักตร์ เป็น ผอ.สพป.แพร่ เขต 1
นายสันติ รุ่งสมัย เป็น ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2
นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ เป็น ผอ.สพป.สิงห์บุรี
นายเทวรัฐ โตไทยะ เป็น ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1
นายสุภชัย จันปุ่ม เป็น ผอ.สพป.เลย เขต 2
นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร เป็น ผอ.สพป.สงขลา เขต 2
นายนพพร มากคงแก้ว เป็น ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1
นายสุทิศ ทองสนิทกาญจน์ เป็นผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1
นายธวัช กงเติม เป็น ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
นายนิคม เขียวฉ่ำ เป็น ผอ.สพป.พชรบูรณ์ เขต 2
นายวิชัย แสงศรี เป็น ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 4
น.ส.ชูศรี อุดมกุศลศรี เป็น ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1
นายวินัย ศรีเจริญ เป็น ผอ.สพป.สมุทรสงคราม
นายกนก ปิ่นตบแต่ง เป็น ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1
นายนิเวศน์ อุดมรัตน์ เป็น ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6
นายวิชา มานะดี เป็น ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2
นายทวีพล แพเรือง เป็น ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2
นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร เป็นผอ.สพป.นครปฐมเขต 1
นายสุรัตน์ ดวงชาทม เป็น ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1
นายอธิปปรัชญ์ ทัดพิชญางกูร เป็น ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
นายสุเมธี จันทร์หอม เป็น ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 และ
นายปัญญา แก้วเหล็ก เป็น ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1

นอกจากนี้ยังอนุมัติให้ ผอ.สพป. 10 ราย อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมต่อไปเป็นเวลาอีก 1 ปี
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เสนอ
เนื่องจากเห็นว่าข้าราชการดังกล่าวมีภารกิจที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายจำนง ยอดขำ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
นายธวัชชัย พิกุลแก้ว สพป.กาญจนบุรี เขต 4
นายวินัย ทองรัตน์ สพป.ตรัง เขต 1
นายคนึง ย้อยเสริฐสุด สพป.ตรัง เขต 2
นายสุรเสน ทั่งทอง สพป.พิจิตร เขต 1
นายยงยุทธ ทรัพย์เจริญ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
นายสุรพล น้อยแสง สพป.สระแก้ว เขต 1
นายศักดิ์ชัย บรรณสาร สพป.สระแก้ว เขต 2
นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 และ
นายวิทยา ศักดา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1

ที่มา สยามรัฐ

► ดาวน์โหลดคำสั่งที่นี่

