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กำหนดการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบาย ศธ.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เชิงประจักษ์ (ครั้งที่ 2)
สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 29 กรกฎาคม 2565
เขตตรวจราชการ

สพท.

วันเดือนปี

เขตตรวจราชการที่ 1
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี
พระนครศรีอยุธยา
(2 เขต)
เขตตรวจราชการที่ 2
ชัยนาท ปทุมธานี ลพบุรี
สระบุรี สิงห์บรุ ี
อ่างทอง อุทัยธานี
(3 เขต)
เขตตรวจราชการที่ 3
กาญจนบุรี ราชบุรี
สุพรรณบุรี นครปฐม
(4 เขต)
เขตตรวจราชการที่ 4
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
(2 เขต)
เขตตรวจราชการที่ 5
ชุมพร นครศรีธรรมราช
พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา
สตูล (5 เขต)

1. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
2. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

12 ก.ค. 65

เขตตรวจราชการที่ 6
กระบี่ ตรัง พังงา
ภูเก็ต ระนอง
(4 เขต)

เขตตรวจราชการที่ 7
นราธิวาส ปัตตานี ยะลา
(4 เขต)
เขตตรวจราชการที่ 8
ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ
ชลบุรี ระยอง
(4 เขต)

1. สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
2. สพป.ลพบุรี เขต 2
3. สพม.สระบุรี

24 – 25 ก.ค.65
26 ก.ค.65
27 ก.ค.65

1. สพม.ราชบุรี
2. สพป.ราชบุรี เขต 1
3. สพม.สุพรรณบุรี
4. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
1. สพม.สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
2. สพป.สมุทรสงคราม
3. สพป.เพชรบุรี เขต 1
1. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
(และร.ร.ตลาดหนองหวาย)
2. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
3. สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
(และร.ร.สุราษฎร์ธานีพิทยา 2)
4. สพป.ชุมพร เขต 1
5. สพป.ชุมพร เขต 2
1. สพป.พังงา
(และร.ร.วัดสุวรรณาวาส)
2. สพป.ภูเก็ต
(และร.ร.บ้านป่าคลอก)
3. สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
(และร.ร.ทุ่งโพธิ์วิทยา)
4. สพป.ระนอง
1. สพป.ยะลา เขต 2
2. สพป.ยะลา เขต 3
3. สพป.ปัตตานี เขต 3
4. สพม.ปัตตานี
1. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
2. สพป.ระยอง เขต 1
3. สพป.ระยอง เขต 2
4. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

27 – 28 มิ.ย.65

26 – 27 ก.ค.65

}

3 – 8 ก.ค.65

17 – 23 ก.ค.65

26 – 30 มิ.ย.65

รายชื่อคณะกรรมการ
นายบุญเลิศ ค่อนสอาด (ที่ปรึกษา.สพฐ.)
น.ส.พรเพ็ญ ทองสิมา (ผชช.สพฐ.)
นางศิริพร สาตยศ
น.ส.ปุญญาพัฒน์ เปลีย่ นศรีเพ็ชร
นายบุญเลิศ ค่อนสอาด (ที่ปรึกษา.สพฐ.)
นางลำพึง ศรีมีชัย (ผชช.สพฐ.)
น.ส.ธนัญญา แสงทอง
นายสุรยิ ะ แสงทอง
นายบุญเลิศ ค่อนสอาด (ที่ปรึกษา.สพฐ.)
น.ส.พรเพ็ญ ทองสิมา (ผชช.สพฐ.)
น.ส.นภัทร อินทรุณ
น.ส.ณัฐกาญจน์ ญาณแขก
นายบุญเลิศ ค่อนสอาด (ที่ปรึกษา.สพฐ.)
น.ส.สอางค์ จงสวัสดิ์พัฒนา (ผชช.สพฐ.)
น.ส.กริษฐา เจริญเลิศ
น.ส.กันนิกา นาขันดี
นายบุญเลิศ ค่อนสอาด (ที่ปรึกษา.สพฐ.)
นางลำใย สนั่นรัมย์ (ผชช.สพฐ.)
น.ส.อริศรา ตระกูลวารีสุข
น.ส.ฉัตรชนก จันทร์แย้ม

นายบุญเลิศ ค่อนสอาด (ที่ปรึกษา.สพฐ.)
นางลำใย สนั่นรัมย์ (ผชช.สพฐ.)
น.ส.ปณิธภิ ัธน์ พรหมประสาธน์
น.ส.อุบลพรรณ มีจิตต์

นายบุญเลิศ ค่อนสอาด (ที่ปรึกษา.สพฐ.)
นายพิทักษ์ โสตถยาคม (ผชช.สพฐ.)
น.ส.นาราทิพย์ ทองโสภา
น.ส.สีรีธร ไหวพริบ
นายบุญเลิศ ค่อนสอาด (ที่ปรึกษา.สพฐ.)
นางอรนุช มั่งมีสุขศิริ (ผชช.สพฐ.)
น.ส.รุ่งทิวา งามตา
นางอรอุมา หวังมีจงมี

2
เขตตรวจราชการ
เขตตรวจราชการที่ 9
จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี
นครนายก สระบุรี
(6 เขต)
เขตตรวจราชการที่ 10
บึงกาฬ เลย หนองคาย
หนองบัวลำภู อุดรธานี
(8 เขต)

เขตตรวจราชการที่ 11
นครพนม มุกดาหาร
สกลนคร
(6 เขต)
เขตตรวจราชการที่ 12
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด
(9 เขต)

เขตตรวจราชการที่ 13
ชัยภูมิ นครราชสีมา
บุรีรัมย์ สุรินทร์
(6 เขต)

เขตตรวจราชการที่ 14
ยโสธร ศรีสะเกษ
อำนาจเจริญ อุบลราชธานี
(7 เขต)

สพท.
1. สพป.สระแก้ว เขต 1
2. สพม.สระแก้ว
3. สพป.นครนายก
4. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
5. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
6. สพม.ปราจีนบุรี
1. สพป.หนองคาย เขต 1
2. สพป.หนองคาย เขต 2
3. สพม.หนองคาย
4. สพป.เลย เขต 1
5. สพป.เลย เขต 2
6. สพป.เลย เขต 3
7. สพป.บึงกาฬ
8. สพม.บึงกาฬ
1. สพป.มุกดาหาร
2. สพป.นครพนม เขต 1
3. สพป.นครพนม เขต 2
4. สพม.นครพนม
5. สพม.สกลนคร
6. สพป.สกลนคร เขต 1
1. สพป.ขอนแก่น เขต 1
2. สพป.ขอนแก่น เขต 2
3. สพป.ขอนแก่น เขต 4
4. สพป.ขอนแก่น เขต 5
5. สพป.มหาสารคาม เขต 1
6. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
7. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
8. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
9. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
1. สพม.ชัยภูมิ
2. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
3. สพป.นครราชสีมา เขต 7
4. สพป.นครราชสีมา เขต 6
5. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
6. สพป.สุรินทร์ เขต 1
1. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
2. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
3. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
4. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
5. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
6. สพป.อำนาจเจริญ

7. สพม.อุบลราชธานี
อำนาจเจริญ

วันเดือนปี
4 – 8 ก.ค.65

รายชื่อคณะกรรมการ
นายบุญเลิศ ค่อนสอาด (ที่ปรึกษา.สพฐ.)
นายสุวิทย์ บึงบัว
น.ส.ศศิรภ์ ัทร พิพัฒนธนพงศา
น.ส.ทิพวรรณ ปัญญากวาว

18 – 22 ก.ค.65

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี (ที่ปรึกษา สพฐ.)
นายสุวิทย์ บึงบัว (ผชช.สพฐ.)
น.ส.สุพัฒตรา วัลย์เครือ
นางปาณิสรา รวดเร็ว

4 - 7 ก.ค.65

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี (ที่ปรึกษา สพฐ.)
นายพิทักษ์ โสตถยาคม (ผชช.สพฐ.)
น.ส.ยุพิน บุญวิเศษ
น.ส.นิตยา มั่นคง

17 - 23 ก.ค.65

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี (ที่ปรึกษา สพฐ.)
นางวรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์ (ผชช.สพฐ.)
น.ส.วรรณสุภา เฉลิมชีพ
นายชนัฐชัย ตาควัน

18 – 20 ก.ค.65

25 – 26 ก.ค.65
4 – 8 ก.ค.65

นางลำพึง ศรีมีชัย (ผชช.สพฐ.)
น.ส.กัญญา อินสอน
น.ส.อัญชลี ไหมทอง
นายอโณทัย ไทยวรรณศรี (ที่ปรึกษา สพฐ.)
น.ส.กัญญา อินสอน
น.ส.อัญชลี ไหมทอง
นายอโณทัย ไทยวรรณศรี (ที่ปรึกษา สพฐ.)
นางวรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์ (ผชช.สพฐ.)
น.ส.ไพรวรรณ ตระกูลชัยชนะ
นางจตุพร เรียงความ

3
เขตตรวจราชการ
เขตตรวจราชการที่ 15
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน
ลำปาง ลำพูน
(7 เขต)

เขตตรวจราชการที่ 16
เชียงราย น่าน
พะเยา แพร่
(6 เขต)
เขตตรวจราชการที่ 17
ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์
สุโขทัย อุตรดิตถ์
(5 เขต)
เขตตรวจราชการที่ 18
กำแพงเพชร
นครสวรรค์ พิจิตร
(4 เขต)

สพท.
1. สพม.ลำปาง ลำพูน
2. สพป.ลำพูน เขต 2
3. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
4. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
5. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
6. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
7. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
1. สพป.แพร่ เขต 1
2. สพป.แพร่ เขต 2
3. สพม.แพร่
4. สพป.เชียงราย เขต 2
5. สพป.เชียงราย เขต 3
6. สพม.เชียงราย
1. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
2. สพม.สุโขทัย
3. สพป.พิษณุโลก เขต 1
4. สพม.เพชรบูรณ์
5. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
1. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
2. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
3. สพม.นครสวรรค์
4. สพป.กำแพงเพชร เขต 2

วันเดือนปี

รายชื่อคณะกรรมการ

17 – 22 ก.ค.65

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี (ที่ปรึกษา สพฐ.)
นางสุวารี เคียงประพันธ์ (ผชช.สพฐ.)
นางอรอุมา หวังมีจงมี
น.ส.สินีนาถ เศวตสุพร
น.ส.อุทุมพร กอบแก้ว

18 – 22 ก.ค.65

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี (ที่ปรึกษา สพฐ.)
น.ส.สุทธิชารัชต์ คำสองสีภคั นนท์ (ผชช.สพฐ.)
น.ส.ธีรวรรณ บุญบำรุง
น.ส.กรุณา แก้วด้วง

17 – 22 ก.ค.65

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี (ที่ปรึกษา สพฐ.)
นายชนะ สุ่มมาตย์ (ผชช.สพฐ.)
น.ส.สาลินี เลิศอัคฆากร
น.ส.ชนิติ์กานต์ ปรางค์สุวรรณ

4 – 8 ก.ค.65

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี (ที่ปรึกษา สพฐ.)
นายชนะ สุ่มมาตย์ (ผชช.สพฐ.)
นางเกษรินทร์ วิริยะอาภรณ์
น.ส.ลลิดา บุญเฉลิม

หมายเหตุ กำหนดการในตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

