ก.ค.ศ.อนุมัติย้าย ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา 45 ราย บรรจุใหม่ 20 ราย
4 พ.ย. 2558

ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 11/2558
เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ
ได้อนุมัติย้ายและแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ รายละเอียด ดังนี้

อนุมัติย้ายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 45 ราย
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า
ที่ประชุมได้อนุมัติย้ายและแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศจำนวน 45 ราย
แยกเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 8 ราย
และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 37 ราย ทั้งนี้
เพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการในการบริหารจัดการศึกษาและเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามที่
สพฐ.เสนอ ดังนี้
1. นายศังกร รักชูชื่น ผอ.สพม.เขต 8 (ราชบุรี, กาญจนบุรี) เป็น ผอ.สพม.เขต 13 (ตรัง,กระบี่)
2. นายสมชาย รองเหลือ ผอ.สพม.เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) เป็น ผอ.สพม.เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี)
3. นายกิตติ บุญเชิด ผอ.สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์) เป็น ผอ.สพม.เขต 25 (ขอนแก่น)
4. นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผอ.สพม.เขต 33 (สุรินทร์) เป็น ผอ.สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์)
(สุรินทร์)

5. น.ส.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) เป็น ผอ.สพม.เขต 33

6. นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผอ.สพม.เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) เป็น ผอ.สพม.เขต 3
(นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)
7. นายนพพร พิพิธจันทร์ ผอ.สพม.เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) เป็น ผอ.สพม.
เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี)
8. นายอดุลศักดิ์ บุญอเนก ผอ.สพม.เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) เป็น ผอ.สพม.เขต 29
(อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)
9. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 เป็น ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1
10. นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็น ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5
11. นายเกิดมี ศรเมือง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็น ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4

12. นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เป็น ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1
13. นายณรงค์ แผ้วพลสง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 เป็น ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1
14. นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 เป็น ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1
15. นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 เป็น ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3
16. นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 เป็น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
17. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ผอ.สพป.อ่างทอง เป็น ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1
18. นายสุดใจ มอญรัตน์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เป็น ผอ.สพป.อ่างทอง
19. นายกำจัด คงหนู ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1 เป็น ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1
20. นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 เป็น ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 2
21. นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 เป็น ผอ.สพป.สงขลา เขต 2
22. ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 เป็น ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1
23. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 เป็น ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2
24. นายมารุต อุปนิสากร ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 เป็น ผอ.สพป.มุกดาหาร
25. นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผอ.สพป.มุกดาหาร เป็น ผอ.สพป.นครพนม เขต 1
26. นายชาญชัย รสจันทร์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เป็น ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1
27. นายภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็น ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
28. นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 เป็น ผอ.สพป.ราชบุรี 1
29. นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 เป็น ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1
30. นายสุทิน แก้วพนา ผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็น ผอ.สพป.ลำปาง เขต 1
31. นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เป็น ผอ.สพป.ตาก เขต 1
32. นายรมย์ พะโยม ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เป็น ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1
33. นายรอง ปัญสังกา ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็น ผอ.สพป.เลย เขต 1
34. นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เป็น ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3
35. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็น ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
36. นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 เป็น ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2
37. นายวิบูลย์ ทานุชิต ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3 เป็น ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2
38. นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.ตราด เป็น ผอ.สพป.สมุทรสาคร
39. นายไสว สารีบท ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็น ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1

40. นายอำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็น ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2
41. นายชูศักดิ์ ชูช่วย ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 เป็น ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
42. นายประจักษ์ ช่างเรือ ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เป็น ผอ.สพป.ตรัง เขต 2
43. นายสมุทร สมปอง ผอ.สพป.นครนายก เป็น ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3
44. นายอภินันท์ บุญรอด ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 เป็น ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 2
45. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 เป็น ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2

อนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 20
ราย
ที่ประชุมได้อนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกและผ่านการพัฒนาก่อนการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวย
การสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 20 ราย แยกเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 6 ราย
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 14 ราย ตามบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้
1. นายโกศล ฐานะ รอง ผอ.สพม.เขต 27 (ร้อยเอ็ด) เป็น ผอ.สพม.เขต 27 (ร้อยเอ็ด)
2. นายธีรวัฒน์ วรรณนุช รอง ผอ.สพม.เขต 11 (สุราษฎร์ธานี) เป็น ผอ.สพม.เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,
สมุทรปราการ)
3. นายอดิศักดิ์ มุ่งชู ผอ.รร.สารคามพิทยาคม สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เป็น ผอ.สพม.เขต 19 (เลย)
สระแก้ว)

4. นายธนัญชัย สายสุด รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็น ผอ.สพม.เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก
5. นายคำจันทร์ รัตนอุปการ รอง ผอ.สพม.เขต 20 (อุดรธานี) เป็น ผอ.สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
6. นายมรกต กลัดสอาด รอง ผอ.สพม.เขต 24 (กาฬสินธุ์) เป็น ผอ.สพม.เขต 38 (สุโขทัย ตาก)
8. นายภัญญู ภูริศรี รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เป็น ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2
9. นายตั้ง อสิพงษ์ รอง ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็น ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
10. นายไพจิตร ไชยฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็น ผอ.สพป.นครนายก
11. นายวัลลภ รองพล รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต 2 เป็น ผอ.สพป.ตราด
12. นายพีรพงศ์ สุรเสน รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็น ผอ.สพป.เลย เขต 3
13. นายธันวา ดีช่วย รอง ผอ.สพป.นครนายก เป็น ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1
14. นายพัฒนะ งามสูงเนิน รอง ผอ.สพป.ชัยนาท เป็น ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1
15. นายเจริญ จำรัสกลาง รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 เป็น ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2
16. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็น ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2

17. นายบุญชู จันทร์ดำ รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็น ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
18. นายบรรพ์ ใสแจ่ม รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 1 เป็น ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3
19. นายวันชาติ บัวสิงห์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เป็น ผอ.สพป.แพร่ เขต 2
20. นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็น ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
นอกจากนี้ ที่ประชุมอนุมัตย
ิ ้าย นายสมยศ ศิริบรรณ
ข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ.
เพื่อไปบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

Update คำสั่งย้ายและแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อ่านเพิ่มเติมได้ที่
ผลการประชุม ก.ค.ศ.11/2558 เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2558

