
 

 
 
         

 
ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 

ที ่ ๖๓๙  /๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 ของเขตพ้ืนที่การศึกประถมศึกษายโสธร เขต 2 ประจ าปี ๒๕๖๓ 
--------------------------------- 

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. 2546 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
จัดการศึกษา พ.ศ .2560 และประกาศส านักงานเขต พ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต ๒  
เรื่อง การก าหนดจ านวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  
และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓ และประกาศผลการสรรหา
และการเลือกคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิ เทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
จ านวน ๕ อ าเภอ คือ อ าเภอกุดชุม อ าเภอไทยเจริญ อ าเภอป่าติ้ว อ าเภอทรายมูล อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
ดังนี้ 

 
อ ำเภอกุดชุม 
๑. นายจีระศักดิ์ ภาระเวช    รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒           ประธานคณะอนุกรรมการฯ 
๒. นายภัทรพล อาษาสิงห์     ผอ.ร.ร.บ้านหัวงัวฯ       รองประธานคณะอนุกรรมการฯ 
๓. นายอดุลย์ สาระบาล     ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                   อนุกรรมการ 
๔. นายสุริยันต์ ศรีวะรมย์     ผู้ทรงคุณวุฒิ                                        อนุกรรมการ 
๕. นายสมรินทร์ อุทสาร     ผู้ทรงคุณวุฒิ                        อนุกรรมการ 
๖. นายช านาญ สุรินาม     ผอ.ร.ร.บ้านค าน้ าสร้าง                                       อนุกรรมการ 
๗. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมพล ลุนาบุตร    ผอ.ร.ร.บ้านโนนประทาย                   อนุกรรมการ 
๘. นายธนภัทร น้อยมาลา     ผอ.ร.ร.บ้านกุดแดง                    อนุกรรมการ 
๙. นางนภาพร มาตขาว     ครู ร.ร.บ้านหนองเมืองกลาง                   อนุกรรมการ 
๑๐. นายสุภาพ ดวงมุลลี     ครู ร.ร.บ้านกุดแดง                    อนุกรรมการ 
๑๑. นางสาวสุจิราภรณ์ เงาศรี    ศึกษานิเทศก์ สพป.ยโสธร เขต ๒              อนุกรรมการ 
๑๒. นางกัญจนพร การัตน์    ศึกษานิเทศก์ สพป.ยโสธร เขต ๒         อนุกรรมการและเลขานุการ 
 
 
 



 
- ๒ - 

 
อ ำเภอไทยเจริญ 
๑. นายจีระศักดิ์ ภาระเวช     รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒                ประธานคณะอนุกรรมการฯ 
๒. นายบุญครอง เสาประธาน    ผอ.ร.ร.บ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ       รองประธานอนุกรรมการ 
๓. นายประสิทธิ์ พงษ์ประเสริฐ    ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                 อนุกรรมการ 
๔. นายฉลอง ไตรยวงศ์     ผู้ทรงคุณวุฒิ             อนุกรรมการ 
๕. นางระเบียบ แพงศรี                 ผู้ทรงคุณวุฒิ                                อนุกรรมการ 
๖. นายศิริชัย เศิกศิริ     ผอ.ร.ร.บ้านเหล่าหันทราย                              อนุกรรมการ 
๗. นางขนิษฐา คุณยะโคตร    ครู.ร.ร.บ้านค าสร้างช้าง           อนุกรรมการ 
๘. นางเพชรสิริ ขาวข า     ครู ร.ร.บ้านเหล่าหันทราย                    อนุกรรมการ 
๙. นายภูริช รอดวินิจ     ศึกษานิเทศก์ สพป.ยโสธร เขต ๒         อนุกรรมการ 
๑๐. นายปิยะรัฐ ศรีวะสุทธิ์    ศึกษานิเทศก์ สพป.ยโสธร เขต ๒         อนุกรรมการและเลขานุการ 
  
อ ำเภอป่ำติ้ว 
๑. นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว       รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒           ประธานคณะอนุกรรมการฯ 
๒. นายสุวิทย์ สุวรรณเพชร      ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านศรีฐาน            รองประธานคณะอนุกรรมการฯ 
๓. นายธรรมนอง ชาลี       ผู้ทรงคุณวุฒิ                          อนุกรรมการ 
๔. นายสายชล โพธิ์ศรี       ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                 อนุกรรมการ 
๕. นายบุญชอบ น้อยเสนา      ผู้ทรงคุณวุฒิ                                        อนุกรรมการ 
๖. ว่าที่ร้อยตรีวิศิษย์ศักดิ์ แวดล้อม     ผอ.ร.ร.บ้านโคกสุวรรณ                            อนุกรรมการ 
๗. นางสาววรจนา ชมภูพร      ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง                            อนุกรรมการ 
๘. นางสาวกฤษณาพร สายค าวงศ์      ครู ร.ร.บ้านนาดี (คุรุประชารัฐ)                           อนุกรรมการ 
๙. นางพรรณิพา  บรรใดทอง      ครู ร.ร.ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง                            อนุกรรมการ 
๑๐. นางสมจิตต์ รวมแก้ว                ศึกษานิเทศก ์สพป.ยโสธร เขต ๒                         อนุกรรมการ 
๑๑. นางศิรินภา ศรีสุข                ศึกษานิเทศก์ สพป.ยโสธร เขต ๒        อนุกรรมการและเลขานุการ 
 
อ ำเภอทรำยมูล 
๑. นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว        รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒             ประธานคณะอนุกรรมการฯ 
๒. นายมิตร ศรีชัย        ผอ.ร.ร.บ้านทรายมูลฯ               รองประธานคณะอนุกรรมการฯ 
๓. นายประดิษฐ เม้าค า          ผู้ทรงคุณวุฒ ิ           อนุกรรมการ 
๔. นางมยุรี โพธิแสน        ผู้ทรงคุณวุฒ ิ           อนุกรรมการ 
๕. นายอุดร ไชยตา        ผู้ทรงคุณวุฒิ                                    อนุกรรมการ 
๖. นายเพชร หงษ์ศรี        ผอ.ร.ร.บ้านดู่ลาด           อนุกรรมการ 
๗. นายนิพนธ์ จันทร์เพชร        ครู ร.ร.บ้านโคกกลาง          อนุกรรมการ 
๘. นางสาวธาริณี บุญทว ี        ผอ.ร.ร.บ้านโคกกลางหนองแตะแหละ         อนุกรรมการ 
๙. นางสาวเพ็ญประภา มีเพียร       ศึกษานิเทศก์ สพป.ยโสธร เขต ๒      อนุกรรมการและเลขานุการ 



 
- ๓ - 

 
อ ำเภอเลิงนกทำ 
๑. ว่าที่ร้อยเอกอมรรัตน์ ศรีขันธ์       รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒             ประธานคณะอนุกรรมการฯ 
๒. นายสาธิต บุญสะอาด        ผอ.ร.ร.บ้านหนองเลิงค า            รองประธานคณะอนุกรรมการฯ 
๓. นายทองค า สิริโสม        ผู้ทรงคุณวุฒิ                              อนุกรรมการ 
๔. นายสุวิช สรรพาวุธ        ผู้ทรงคุณวุฒิ             อนุกรรมการ 
๕. นายอัฐพล ด าริห์        ผู้ทรงคุณวุฒิ                            อนุกรรมการ 
๖. นายนพพร ดีสมดู        ผอ.ร.ร.บ้านหนองยางห้วยสะแบก         อนุกรรมการ 
๗. นายสุรศักดิ์ กากแก้ว        ผอ.ร.ร.บ้านโพง           อนุกรรมการ 
๘. นายบุญป้อง สิงห์คู่                 ผอ.ร.ร.บ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา                  อนุกรรมการ 
๙. นายธีระพล สายสุข                 ผอ.ร.ร.อนุบาลเลิงนกทา                             อนุกรรมการ 
๑๐. นายพิชัย ไกรการ                 ผอ.ร.ร.บ้านแยประชาสรรค์                             อนุกรรมการ 
๑๑. นางเปรมใจ สายพฤกษ์       ครู ร.ร.อนุบาลเลิงนกทา              อนุกรรมการ 
๑๒. นายทองดี คณะศรี                 ครู ร.ร.บ้านหนองเลิงค า          อนุกรรมการ 
๑๓. นางสาวบุษกร ศรีชนะ       ศึกษานิเทศก์ สพป.ยโสธร เขต ๒                  อนุกรรมการ 
๑๔. นางสาวจริยา กรุณา                 ศึกษานิเทศก์ สพป.ยโสธร เขต ๒                  อนุกรรมการ 
๑๕. นางรัชฎาภรณ์ สามารถ       ศึกษานิเทศก์ สพป.ยโสธร เขต ๒      อนุกรรมการและเลขานุการ 

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ มีบทบาท อ านาจหน้าที่  ในการช่วยเหลือการด าเนินงาน 
ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๐ วรรค ๓ โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง ๓ ป ี

 ทั้งนี้  ตั้งแต่  วันที่    ๑   มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็นต้นไป 

  สั่ง  ณ  วันที่   ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

 
 
 
 


