
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๑  

ที ่  ๔๘๒/๒๕๖๐ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรบริหำรกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ                                                      

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต  ๑ 

............................................. 

            ตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีนโยบำยพัฒนำและยกระดับกำรศึกษำ
ให้มีคุณภำพเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ มีกำรบริหำรจัดกำรศึกษำในรูปแบบกำรรวมกลุ่มสถำนศึกษำในสังกัดโดย
ค ำนึงถึงรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำ สภำพภูมิศำสตร์ และควำมสะดวกต่อกำรคมนำคม เพื่อให้บริกำรจัดกำรศึกษำเป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
  อำศัยอ ำนำจตำมควำมข้อ ๖ และข้อ ๑๐ แห่งประกำศคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบประเมินผล
และนิเทศกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชอนแก่น เขต ๑ ว่ำด้วยกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรกลุ่ม
เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ จ ำนวน ๑๐ ศูนย์ และกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนขำยโอกำส
ทำงกำรศึกษำ จ ำนวน ๒ กลุ่มเครือข่ำย ดังนี้  
 ๑. คณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่  ๑  (ต าบลบ้านค้อ ต าบลโนนท่อน ต าบล
ส าราญ) ประกอบด้วย 

๑.๑  นำยธนวรรธน์ ธะนะค ำมำ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ ๘๔        ประธำนกรรมกำร 
๑.๒  นำยสุเนตร ทองโพธิ์    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโคกสีโคกเปี้ย   รองประธำนฝ่ำยวิชำกำร 

      ๑.๓  นำยสมำนฉันท์ จันทะมล   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบึงแก รองประธำนฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
      ๑.๔  นำยลือชัย ใจเดียว    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโคกนำงำมปลำเซียม รองประธำนฝ่ำยพัฒนำบุคลำกร 
      ๑.๕  นำยสนอง มหำวัน   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนค้อท่อนน้อย  กรรมกำร 
      ๑.๖  นำยธีรเชษฐ์ เปำนำเรียง   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนตอกแป้น   กรรมกำร 
      ๑.๗  นำงวิไลวรรณ มีแหยม    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนเรือง   กรรมกำร
      ๑.๘  นำยวิสิทธิ ์จันทรนุกูล  รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองกุงน้อย กรรมกำร 
      ๑.๙  นำยวีรพล ชัยเจริญ    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหินลำดวังตอ  กรรมกำร 
      ๑.๑๐  นำยวีรศักดิ์ ยิ่งยืน    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนไก่นำ    กรรมกำร                                            
      ๑.๑๑ นำยอนันต์พร บุญพงษ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนลำน   กรรมกำร                                             
      ๑.๑๒ นำยโกสินทร์ โคตรชุม   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนแต้    กรรมกำร                                                             
      ๑.๑๓ นำยมนัส ชำติประมง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำเพียง   กรรมกำร                                                      
      ๑.๑๔ นำยอภิมงคล ลองศรี  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนค ำบอน     กรรมกำร                                                 



๒ 

 

      ๑.๑๕ นำยสุพัฒน์ นรินยำ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนท่อนวิทยำ  กรรมกำร                                                                                         
      ๑.๑๖ นำยชัยณรงค์ ไชยธรรม  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองค้ำกลำงฮุง    กรรมกำร 
      ๑.๑๗  นำยเพ็ชรรัตน์ อ่ำงยำน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองเบ็ญ  กรรมกำร  
 
      ๑.๑๘  นำงเกสร สุวรรณเรือง รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองปอ กรรมกำร                                       
      ๑.๑๙ นำยนพรัชต์ วรวสวุัส  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนซ ำจำนเนินทอง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
       ๑.๒๐ นำงสำวสภุำวดี คงอุ่น  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ ๘๔(บ้ำนส ำรำญเพี้ยฟำน)  ผู้ช่วยเลขำนุกำร  

      ๑.๒๑ นำงสำวนิรมล พรหมโท  ธุรกำรโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ ๘๔(บ้ำนส ำรำญเพี้ยฟำน) ผูช้่วยเลขำนุกำร 
      ที่ตั้งส ำนักงำนกลุ่ม  โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ ๘๔ (บ้ำนส ำรำญเพี้ยฟำน) 
           
   ๒. คณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่  ๒ (ต าบลบ้านทุ่ม ต าบลแดงใหญ่ 
ต าบลสาวะถี) ประกอบด้วย 

  ๒.๑ นำยสนั่น ขันมัง   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแดงใหญ่  ประธำนกรรมกำร 
  ๒.๒ นำยชิตเมธำ ทำสมบูรณ์   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนม่วง         รองประธำนฝ่ำยวิชำกำร 

       ๒.๓ นำยสวสัดิ์ ศรีเรือง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองปิง รองประธำนฝ่ำยบริหำรทั่วไป        
       ๒.๔ นำยปรีชำ เก้งโทน           ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนงิ้ว    รองประธำนฝ่ำยพัฒนำบุคลำกร                  
       ๒.๕ นำยสุเวศย์ บวรพำณิชย์           ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนทุ่ม(ทุ่มประชำนุเครำะห์)   กรรมกำร 
       ๒.๖ นำยกิตติศักดิ์ เสนำมนตรี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแดงน้อย             กรรมกำร 

  ๒.๗ นำยจ ำเนียร วิจิตรจันทร์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองกุงคุรุประชำสรรค์ กรรมกำร        
       ๒.๘ นำยทองสำ ค ำเงิน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกุดนำงทุย   กรรมกำร 
       ๒.๙ นำยประยงค์ โพธิ์ชัยทอง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองหลุบ  กรรมกำร  

  ๒.๑๐ นำยเชวงศักดิ์ แสงจันทร์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองกอยสิทธิรำษฎร์บ ำรุง กรรมกำร 
  ๒.๑๑ นำยนรำวธุ รำมศิริ     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโคกล่ำม   กรรมกำร 
  ๒.๑๒ ว่ำที่ ร.ต.เอกรำช อุปศรี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนกู่   กรรมกำร 
  ๒.๑๓ นำยนิเทศก์  แสงศรีเรือง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนรังวิทยำคำร   กรรมกำร                  

       ๒.๑๔ นำยวิรุฬพงศ์ สมชม   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเพี้ยฟำนโนนตุ่น  กรรมกำร 
  ๒.๑๕ นำงกำญจนำ พิมพ์สุข  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนม่วงโป้   กรรมกำร 
  ๒.๑๖ นำยสมคิด กัญญพันธ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนลำดนำเพียง  กรรมกำร 
  ๒.๑๗ นำยวรศิลป์ นิลเขต  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสำวะถี   กรรมกำร 
  ๒.๑๘  นำงสุมำลำ งำนไว  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองตำไก้หนองเม็ก กรรมกำร 
  ๒.๑๙ นำยสุวรรณ อ่ิมสมบัติ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหินขำว   กรรมกำร 



๓ 

 

  ๒.๒๐ นำยครรชิต หมื่นแก้ว  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเหล่ำเกวียนหัก กรรมกำรและเลขำนุกำร
       ๒.๒๑ นำยสุริยำ ฤำชำกูล  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนทุ่ม           ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

  ที่ตั้งส ำนักงำนกลุ่ม โรงเรียนบ้ำนทุ่ม(ทุ่มประชำนุเครำะห์) 
                                                  
 ๓. คณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่  ๓ (ต ำบลศิลำ ต ำบลโคกสี ต ำบล
หนองตูม) ประกอบด้วย 

๓.๑ นำยพีรพงษ์ วิริยสถิตกุล          ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองตูมหนองงูเหลือม ประธำนกรรมกำร 
๓.๒ นำยสันติ ชัยชนะ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองบัวน้อย   รองประธำนฝ่ำยวิชำกำร 
๓.๓ นำยวันชัย สุตรีศำสตร์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนพรหมนิมิต รองประธำนฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
๓.๔ นำยรัฐภูมิ อินทรมณี       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองหิน รองประธำนฝ่ำยพัฒนำบุคลำกร                    
๓.๕ นำงประวีนันท์ ขำมธำตุ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโคกแปะ   กรรมกำร 
๓.๖ นำยสัมฤทธิ์ กำงเพ็ง     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองกุงวิทยำคำร กรรมกำร 
๓.๗ นำยณรงค์ศักดิ์ ติตะปัญ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโคกสีวิทยำเสริม  กรรมกำร 
๓.๘ นำยอิสรภำพ ทองบ่อ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดงพอง    กรรมกำร                       
๓.๙ นำยวิชัย รัตนวรรณี  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเลิง   กรรมกำร 
๓.๑๐ นำยรณชัย สินธพ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองไหลหนองบัวทอง กรรมกำร 
๓.๑๑ นำยพิทยำ กอมำตร  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนศิลำ   กรรมกำร 
๓.๑๒ นำยกมลเทพ ล ำเหลือ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองเต่ำบึงเรือใหญ่ กรรมกำร 
๓.๑๓ นำยทิพย์วัฒน์ ริยะ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองหัววัว  กรรมกำร 
๓.๑๔ นำยศักดิ์ชัย บุญน้อม         ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยชัน      กรรมกำร 
๓.๑๕ นำยกันตินันท์ อ่ำงเต็มศักดิ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดอนยำง   กรรมกำร 
๓.๑๖ นำยกิ่งพงษ์ นครพรหม  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเต่ำนอ   กรรมกำร 
๓.๑๗ นำยชำญชัยสวัสดิ์ อิสระวงศ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองไผ่มอดินแดง กรรมกำร 
๓.๑๘ นำยอมัพร ภูพำนเพชร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดอนธำตุท่ำฉำงท่ำพระทรำย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ที่ตั้งส ำนักงำนกลุ่ม  โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม 
 

           ๔. คณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่  ๔ (ต ำบลพระลับ ต ำบลบึงเนียม ต ำบล
เมืองเก่ำ ต ำบลบ้ำนเป็ด)  ประกอบด้วย 

     ๔.๑ นำยไวยำกรณ์ ยะนะโชติ    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบึงเนียมบึงใครนุ่นท่ำหิน ประธำนฯ 
     ๔.๒ นำยสันติ มุ่งหมำย  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสะอำด      รองประธำนฝ่ำยวิชำกำร 
     ๔.๓ นำยภำณุพงศ์ นวลบุญมำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนบ้ำนผือ(สวัสดิ์รำษฎร์วิทยำ) รองประธำนฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
     ๔.๔ นำยเจตน์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกุดกวำ้งประชำสรรค์        รองประธำนฝ่ำยพัฒนำบุคลำกร   



๔ 

 

     ๔.๕ นำยอัมพร ศรีบุญเรือง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโคกฟันโปง  กรรมกำร 
     ๔.๖ นำงสำวศศิลิยำ ไชยสีหำ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเลิงเปือย   กรรมกำร

      ๔.๗ นำงวิลัยพรณ์ เสรีวฒัน์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสงเปือยฮ่องเดื่อ  กรรมกำร 
     ๔.๘ นำยประสิทธิ์ แก้วบ่อ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดอนดู่คุรุรำษฎร์วิทยำ กรรมกำร 
     ๔.๙ นำยอร่ำม ลอยคลัง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองแสงโคกน้อย กรรมกำร 
     ๔.๑๐ นำยปัญญำ รอดแพง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดอนบม   กรรมกำร

      ๔.๑๑ นำยสุรชัย ฤทธิ์รักษำ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนตุ่นสำมัคคีศึกษำ กรรมกำร 
     ๔.๑๒ นำยสำยยนต์ แก้วแสนเมือง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกอก   กรรมกำร 
     ๔.๑๓ นำยชำญชัย เดชพละ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบึงฉิม   กรรมกำร 
     ๔.๑๔ ว่ำที่ ร.ต.ประวิทย์ ทิพฤำตรี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองไฮโพธิ์ชัย  กรรมกำร 
     ๔.๑๕ นำยประสำท พิมพ์สุข  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองขำมประชำบ ำรุง  กรรมกำร 
     ๔.๑๖ นำยสมศักดิ์ พักวัน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพงษ์ภิญโญ ๑   กรรมกำร 
     ๔.๑๗ นำยประสิทธิ์ รักญำติ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบึงสวำงคุยโพธิ์  กรรมกำร 
     ๔.๑๘ นำงส ำอำง โพธิ์ชัยทอง รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเป็ด(ท่ำบึงประชำสงเครำะห์ กรรมกำร

      ๔.๑๙ นำยเจตพงศ์ กิตติพร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนพระคือหนองโพธิวิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร
      ๔.๒๐ นำยพันศักดิ์ มูลศรี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนค ำไฮหัวทุ่งประชำบ ำรุง กรรมกำรและรองเลขำนุกำร 

     ๔.๒๑ นำยมำนะ แก้ววิเชียร ครูช ำนำญกำรพิเศษโรงเรียนบ้ำนบึงเนียมฯ       ผู้ชว่ยเลขำนุกำร 
     ที่ตั้งส ำนักงำนกลุ่ม โรงเรียนบ้ำนบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่ำหิน 
๕. คณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่  ๕ (ต าบลท่าพระ ต าบลดอนหัน ต าบล

บ้านหว้า ต าบลดอนช้าง)  ประกอบด้วย 
     ๕.๑ นำยพูนศักดิ์ อินหำดกรวด ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดอนหญ้ำนำง   ประธำนกรรมกำร 
     ๕.๒ นำยทินกร ชำทอง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองบัวดีหมี(คุรุสำมัคคี ๓)  รองประธำนฝ่ำยวิชำกำร  
     ๕.๓ นำยด ำทมิฬ แสนสง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหว้ำเหล่ำโพนทอง รองประธำนฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
     ๕.๔ นำยเจนณรงค์ วิธีดี  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองโข่ย(ประชำรัฐ) รองประธำนฝ่ำยพัฒนำบุคลำกร 
     ๕.๕ นำยพันค ำ มีโพนทอง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสวนมอนใคร่นุ่นวังหิน กรรมกำร 
     ๕.๖ นำยพิทักษ์ อุดมชัย  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยเตยพัฒนำ  กรรมกำร 
     ๕.๗ นำยศุภชัย ดวงอัน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองแวงบวรวิทย์ กรรมกำร 
     ๕.๘ นำยสมศักดิ ์โสรถำวร  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนท่ำพระ  กรรมกำร

      ๕.๙ นำยไพฑูรย์ วงศ์ภักดี  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำพระเนำว์  กรรมกำร 
     ๕.๑๐ นำยสมเกียรติ นิรำศี  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนตุ่นประชำบ ำรุง กรรมกำร 
     ๕.๑๑ นำยแสงสินธุ์ ส ำเรงิ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำแพรกท่ำแร่ กรรมกำร 
     ๕.๑๒ นำงปำริชำติ วรรณทิพย์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนเขวำ   กรรมกำร 



๕ 

 

     ๕.๑๓ นำงนวพร บุญล้น  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเหล่ำนกชุมวิทยำสรรค์ กรรมกำร
      ๕.๑๔ นำยค ำเตียง ก่ ำเกลี้ยง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสว่ำงมรรคำ  กรรมกำร 

     ๕.๑๕ นำยนิสิต สำยโยค  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนดอนแดงดอนน้อยวิทยำ กรรมกำร
      ๕.๑๖ นำยปรีดำ แสนเหลำ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดอนหันวิทยำสำร  กรรมกำร 

     ๕.๑๗ นำยธีรภัทร์ ชมภูปอ้  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโคกสูงวิทยำคม  กรรมกำร 
     ๕.๑๘ นำงเตือนตำ แซงบุญเรือง รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเหล่ำนำดี กรรมกำร 
     ๕.๑๙ นำงอัจฉรำพร อินทรทัพ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนทองหลำง  กรรมกำร 
     ๕.๒๐ นำยพิสิฐธวัฒน ์กลิ่นไธสงค์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองคู   กรรมกำร 
     ๕.๒๑ นำยอภิชำต ศรีสำรคำม  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนป่ำสังข์หนองฮี  กรรมกำร 
     ๕.๒๒ นำยสิทธิชัย เขจรไชย  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนป่ำเหลื่อม  กรรมกำร 
     ๕.๒๓ นำงยุภำพร มหำโพธิ์ รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดอนช้ำง(ศรีสุขวิทยำคำร) กรรมกำร 
     ๕.๒๔ นำงอรสำ นำมบิดำ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเหล่ำนำงำม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
     ๕.๒๕ นำยสุคนธ์ รบไพรินทร์  ครูโรงเรียนบ้ำนหนองบัวดีหมี(คุรุสำมัคคี ๓)    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
     ที่ตั้งส ำนักงำนกลุ่ม โรงเรียนบ้ำนหนองบัวดีหมี (คุรุสำมัคคี ๓)  
๖. คณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่  ๖ ( ต าบลในเมือง ๑ อนุบาลขอนแก่น) 

ประกอบด้วย 
     ๖.๑ นำยอภิชำต นำเลำห ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลขอนแก่น   ประธำนกรรมกำร 
     ๖.๒ นำยนิรุจน์ นครศรี  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลขอนแก่น รองประธำนกรรมกำร

      ๖.๓ นำยศักดำ มุสิกวัน  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลขอนแก่น รองประธำนกรรมกำร 
     ๖.๔ นำยวิทวัส เรืองศิริวฒันกุล รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลขอนแก่น รองประธำนกรรมกำร 
     ๖.๕ นำงสุดำนี พิทยำวุธวินิจ  ครูโรงเรียนอนุบำลขอนแก่น   กรรมกำร 
     ๖.๖ นำงบัวไขนภำ นำหัวหนอง ครูโรงเรียนอนุบำลขอนแก่น   กรรมกำร 
     ๖.๗ นำงอำจรีย์ ถนอมด ำรงศักดิ์ ครูโรงเรียนอนุบำลขอนแก่น   กรรมกำร 
     ๖.๘ นำงมธุรส หอทอง  ครูโรงเรียนอนุบำลขอนแก่น   กรรมกำร 
     ๖.๙ นำงวำนิตย์ นำมศิริ  ครูโรงเรียนอนุบำลขอนแก่น   กรรมกำร 
     ๖.๑๐ นำยประดิษฐ์ แก้วสีหำบุตร ครูโรงเรียนอนุบำลขอนแก่น   กรรมกำร 
     ๖.๑๑ นำงพัชรำ สนธิมูล  ครูโรงเรียนอนุบำลขอนแก่น   กรรมกำร 
     ๖.๑๒ นำยหนูเจียม เชื้อสำวะถี ครูโรงเรียนอนุบำลขอนแก่น   กรรมกำร 
     ๖.๑๓ นำยอำรีย์ แสนเหนือ  ครูโรงเรียนอนุบำลขอนแก่น   กรรมกำร 
     ๖.๑๔ นำยสิทธิชัย สุนทรพิทักษ์ ครูโรงเรียนอนุบำลขอนแก่น   กรรมกำร 
     ๖.๑๕ นำงสิริวัน วรรณหว้ย  ครูโรงเรียนอนุบำลขอนแก่น   กรรมกำร 
     ๖.๑๖ นำงศิริวรรณ บุณโยดม  ครูโรงเรียนอนุบำลขอนแก่น   กรรมกำร 



๖ 

 

     ๖.๑๗ นำงนิตยำ แก้วกันยำ  ครูโรงเรียนอนุบำลขอนแก่น   กรรมกำร 
     ๖.๑๘ นำงส่งศรี นำอุดม  ครูโรงเรียนอนุบำลขอนแก่น   กรรมกำร 
     ๖.๑๙ นำงอมรำ ชำสุวรรณ  ครูโรงเรียนอนุบำลขอนแก่น   กรรมกำร 
     ๖.๒๐ นำงผ่องศรี รบไพรินทร์  ครูโรงเรียนอนุบำลขอนแก่น   กรรมกำร 
     ๖.๒๑ นำงอภิวรรณ ดวงจันทิพย์ ครูโรงเรียนอนุบำลขอนแก่น   กรรมกำร 
     ๖.๒๒ นำยด ำรงศักดิ์ พิมหำนำม ครูโรงเรียนอนุบำลขอนแก่น   กรรมกำร 
     ๖.๒๓ นำงกัญญำ สุขเลิศตระกูล ครูโรงเรียนอนุบำลขอนแก่น   กรรมกำร 
     ๖.๒๔ นำงสุภำพ ถำค ำมี  ครูโรงเรียนอนุบำลขอนแก่น   กรรมกำร 
     ๖.๒๕ นำยสมนึก อำจยะศรี     รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลขอนแก่น  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
     ๖.๒๖ นำงอรวรรณ ประมูลจักโก ครูโรงเรียนอนุบำลขอนแก่น     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
     ๖.๒๗ นำงวิลำพร รวยสนัเทียะ     เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียน         กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
     ที่ตั้งส ำนักงำนกลุ่ม   โรงเรียนอนุบำลขอนแก่น 
๗. คณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มที่  ๗ ( ต าบลในเมือง ๒ สนามบิน) 

ประกอบด้วย 
     ๗.๑ นำยเวหำ เลพล   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสนำมบิน            ประธำนกรรมกำร 
     ๗.๒ นำงวณำนิภำ บุญสวสัดิ์สกุลชัย รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสนำมบิน     รองประธำนฝ่ำยวิชำกำร 
     ๗.๓ นำยสมพงษ์ บุญนำม  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสนำมบิน รองประธำนฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
     ๗.๔ นำยปิโยรส ถนอมด ำรงศักดิ์ ครูโรงเรียนสนำมบิน       รองประธำนฝ่ำยพัฒนำบุคลำกร 
     ๗.๕ นำงสำยฝน สมจิตต ์  ครูโรงเรียนสนำมบิน    กรรมกำร 
     ๗.๖ นำยสุทธ์ใจ กมลตรี  ครูโรงเรียนสนำมบิน    กรรมกำร 
     ๗.๗ นำยเจริญ บรรณวงษำ  ครูโรงเรียนสนำมบิน    กรรมกำร 
     ๗.๘ นำงอรัญญำ กุฏจอมศรี  ครูโรงเรียนสนำมบิน    กรรมกำร 
     ๗.๙ นำงล ำไพพัชร สีจันทร์ฮด  ครูโรงเรียนสนำมบิน    กรรมกำร 
     ๗.๑๐ นำงนภำพร ดีใหม่  ครูโรงเรียนสนำมบิน    กรรมกำร 
     ๗.๑๑ นำงทองทรัพย์ สีสุกอง  ครูโรงเรียนสนำมบิน    กรรมกำร 
     ๗.๑๒ นำงรสสุคนธ์ จ ำเรญิสม  ครูโรงเรียนสนำมบิน    กรรมกำร 
     ๗.๑๓ นำงพรทิพย์ เวียงสมุทร  ครูโรงเรียนสนำมบิน    กรรมกำร 
     ๗.๑๔ นำงสำคร พำศรี  ครูโรงเรียนสนำมบิน    กรรมกำร 
     ๗.๑๕ นำงสุพรรณิภำ ทะคง  ครูโรงเรียนสนำมบิน    กรรมกำร 
     ๗.๑๖ นำงสำงรติรัตน์ ชนะกำศรี ครูโรงเรียนสนำมบิน            เลขำนุกำร 
     ๗.๑๗ นำงภัสรำภรณ์ ต่ำงบำน  ครูโรงเรียนสนำมบิน          ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
     ที่ตั้งส ำนักงำนกลุ่ม  โรงเรียนสนำมบิน 



๗ 

 

๘. คณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มที่  ๘ (บ้านฝางเหนือ)  ประกอบด้วย 
     ๘.๑ นำยสนิท พลค้อ   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโคกกว้ำง    ประธำนกรรมกำร 
     ๘.๒ นำยพีรเดช ทิ้งแสน          ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองเซียงซุยโนนสะอำด รองประธำนฝ่ำยวิชำกำร 
     ๘.๓ นำยปรีชำ นำรีวิจิตร    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโสกม่วงดอนดู่ รองประธำนฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
     ๘.๔ นำยเสรี สิทธิอุปชำ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนดอนหันประชำรัฐศึกษำ รองประธำนฝ่ำยพัฒนำบุคลำกร 
     ๘.๕ นำยภักดี บริบำล  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนค ำหญ้ำแดง  กรรมกำร 
     ๘.๖ นำยไพโรจน์ กุลวงศ ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโคกใหญ่ประชำรัฐวิทยำ กรรมกำร 
     ๘.๗ นำยพรหมเมศว์ ธรวิวัฒนโภคิน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนค้อ   กรรมกำร 
     ๘.๘ นำงสำวกมลวรรณ ทิพยเนตร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสระแก้วรำษฎร์บ ำรุง  กรรมกำร 
     ๘.๙ นำงอุไร ปัทถำพงษ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแก่นเท่ำ   กรรมกำร 
     ๘.๑๐ นำยสุนทร เจริญสขุ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำฝำยนำโพธิ์  กรรมกำร 
     ๘.๑๑ นำยบุญฤทธิ์ สินอยู่  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโคกงำมวิทยำคำร  กรรมกำร 
     ๘.๑๒ นำยเติม ค ำภักด ี  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนป่ำหวำย   กรรมกำร 
     ๘.๑๓ นำงวิเมลือง ถิ่นปรุ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองบัว  กรรมกำร 
     ๘.๑๔ นำยสมภพ เวียงวิเศษ   รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโสกแต้  กรรมกำร 
     ๘.๑๕ นำงสำววิไลพร ศรีจันทร์หล้ำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบะยำว      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
     ที่ตั้งส ำนักงำนกลุ่ม  โรงเรียนบ้ำนบะยำว 
๙. คณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ ๙ (บ้านฝางใต้) ประกอบด้วย 
     ๙.๑ นำยอุดม จันทร์โสดำ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนฝำง   ประธำนกรรมกำร 
     ๙.๒ นำงเกษิณี บ ำรุงบ้ำนทุ่ม  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนไตรมิตรวิทยำคำร รองประธำนฝ่ำยวิชำกำร 
     ๙.๓ นำยส ำรวย ทิมำชัย  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนหนองชำดพิทยำคม   รองประธำนฝำ่ยบรหิำรทั่วไป 

      ๙.๔ นำยสมจติร มลีุน   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนห้วยหว้ำวิทยำคม รองประธำนฝ่ำยพัฒนำบุคลำกร 

     ๙.๕ นายอุทยั คงอุ่น   ผูอ้ านวยการโรงเรยีนโนนฆอ้งวทิยาคาร  กรรมการ 
     ๙.๖ นายพงษ์พุทธ ศรโียวงศ์  ผูอ้ านวยการโรงเรยีนเขือ่นกระพีศ้กึษา  กรรมการ

      ๙.๗ ว่าที ่ร.ต.มานพ อานจนัทกึ โรงเรยีนหนองแวงคุรรุาษฎรร์งัสรรค์  กรรมการ 
     ๙.๘ นายสุชาต ิชื่นนิรนัดร ์  ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นคอ้   กรรมการ 
     ๙.๙ นางชุตมิา กะรอุิณะ  ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นกระเดื่อง  

 กรรมการ 
     ๙.๑๐ นายกฤษฎาพนัธ ์พงษ์บรบิรูณ์   ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นหนิกอง  

 กรรมการ 
     ๙.๑๑ นายเพชรสมทรง บ ารงุบา้นทุ่ม ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นหนองคลอง  กรรมการ 
     ๙.๑๒ นายกรกช วรรณไชย  ผูอ้ านวยการโรงเรยีนค าหวัชา้งโนนตุ่นป่ามะนาว กรรมการ 



๘ 

 

     ๙.๑๓ นายภานุวฒัน์ สงิหห์าญ  ผูอ้ านวยการโรงเรยีนแก่นเท่าพฒันศกึษา 
 กรรมการ  

     ๙.๑๔ นายประจกัร ระทะวงค ์     ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นหนิตัง้หนองอเีลงิ  กรรมการและ
เลขานุการ 

     ทีต่ัง้ส านกังานกลุ่ม โรงเรยีนชุมชนบา้นฝาง 
๑๐. คณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายพฒันาคณุภาพการศึกษา กลุ่มท่ี ๑๐ (อ าเภอพระยืน) 

ประกอบด้วย 
     ๑๐.๑ นายสุพจน์ กองทุน  ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นหนองแวงหนองจกิโนนตุ่น ประธาน

กรรมการ 
     ๑๐.๒ นายกติกิร ศรินิิกร  ผูอ้ านวยการโรงเรยีนชุมชนบา้นพระยนื รองประธานฝ่าย

วชิาการ 
     ๑๐.๓ นายโอภาส สงิหส์ดีา  ผูอ้ านวยการโรงเรยีนชมุชนบา้นชาด     รองประธานฝ่ายบรหิาร

ทัว่ไป 
     ๑๐.๔ นายมชียั เสาหล่อน     ผูอ้ านวยการโรงเรยีนพระบุบา้นหนัราษฎรป์ระสาท  รองประธานฝ่ายพฒันา

บุคลากร 
      ๑๐.๕ นายค าผนั หนิวเิศษ  ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นบ่อแก   กรรมการ 
      ๑๐.๖ นางพรนภา กลางสาแม    ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นขามป้อมชานบงึโพธิท์อง

 กรรมการ 
      ๑๐.๗ นายประมลู พรมกรรณ์  ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นโนนบ่อ  

 กรรมการ 
     ๑๐.๘ นายสมยศ ศรกีงพาน   ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นหนิเหบิศลิาทพิย์ 

 กรรมการ 
     ๑๐.๙ นางดรุณ ีไสวงาม  ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นโจดใหญ่  

 กรรมการ 
     ๑๐.๑๐ นายฤาชยั สุทธวิงศ ์  ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นนาลอ้ม  

 กรรมการ 
     ๑๐.๑๑ นายวริชั จนัทรเ์พง็  ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นป่าหมอ้หนองคู  กรรมการ 
     ๑๐.๑๒ นายอาทติย ์ธ ารงชยัชนะ ผูอ้ านวยการโรงเรยีนหนองโพธิป์ระชานุกูล 

 กรรมการ 
     ๑๐.๑๓ นายณฐัวุฒ ิเจมิศร ี  ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นหนองหญา้ขา้วนก 

 กรรมการ 
     ๑๐.๑๔ นายถาวร นาคสมบรูณ์ รกัษาการผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นดงกลาง 

 กรรมการ 
     ๑๐.๑๕ นางปราณตี อนิทรจ์นัทร ์ รกัษาการผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นแก่นประดู่ กรรมการ 



๙ 

 

     ๑๐.๑๖ นางอุบลรตัน์ ขุนวงษา รกัษาการผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นดงเก่า 
 กรรมการ 

     ๑๐.๑๗ นางชุตกิาญจน์ หางนาค รกัษาการผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นป่าส่าน 
 กรรมการ 

     ๑๐.๑๘ นายเทดิไทย อภแิสงปัญญา รกัษาการผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นโจดศรวีชิยั กรรมการ 
     ๑๐.๑๙ นายไพฑรูย ์ชาวโพธิ ์ผูอ้ านวยการโรงเรยีนชุมชนบา้นโต้นศรพีมิลวทิยา กรรมการและ

เลขานุการ 
     ๑๐.๒๐ นางพชิญส์นิี โสภา  ครโูรงเรยีนชุมชนบา้นพระยนื     ผูช้่วยเลขานุการ 
     ทีต่ ัง้ส านกังานกลุ่ม โรงเรยีนชุมชนบา้นพระยนื 
๑๑. คณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายพฒันาคณุภาพการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส กลุ่มท่ี ๑ 

(ตะวนัออก) ประกอบด้วย 
     ๑๑.๑ นายเวหา เลพล  ผูอ้ านวยการโรงเรยีนสนามบนิ   ประธานกรรมการ 
     ๑๑.๒ นายพรีพงษ์ วริยิสถติกุล    ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นหนองตมูหนองงเูหลอืม   รองประธานฝ่าย

วชิาการ  
      ๑๑.๓ นายสุพฒัน์ นรนิยา        ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นโนนท่อนวทิยา        รองประธานฝ่ายบรหิาร

ทัว่ไป 
      ๑๑.๔ นายไวยากรณ์ ยะนะโชต ิ        ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นบงีเนียมใคร่นุ่น      รองประธานฝ่ายพฒันา

บุคลากร 
      ๑๑.๕ นายปัญญา รอดแพง  ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นดอนบม  

 กรรมการ 
      ๑๑.๖ นายสมศกัดิ ์โสรถาวร  ผูอ้ านวยการโรงเรยีนชุมชนบา้นท่าพระ  กรรมการ 
      ๑๑.๗ นายพนัค า มโีพนทอง  ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นสวนมอนใคร่นุ่นวงัหนิ

 กรรมการ 
      ๑๑.๘ นายศุภชยั ดวงอนั  ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นหนองแวงบวรวทิย ์ กรรมการ 
      ๑๑.๙ นายนิสติ สายโยค  ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นดอนแดงดอนน้อยวทิยา กรรมการ 
      ๑๑.๑๐ นายแสงสนิธุ ์ส าเรงิ  ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นหนองหญา้แพรกท่าแร่ กรรมการ 
      ๑๑.๑๑ นายภาณุพงศ ์นวลบุญมา ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นผอื(สวสัดิร์าษฎรว์ทิยา) กรรมการ 
      ๑๑.๑๒ นายอรา่ม ลอยคลงั  ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นหนองแสงโคกน้อย กรรมการ 
      ๑๑.๑๓ นายกนัตนินัท ์อ่างเตม็ศกัดิ ์ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นดอนยาง  

 กรรมการ 
      ๑๑.๑๔ นายสมัฤทธิ ์กางเพง็  ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นหนองกุงวทิยาคาร

 กรรมการ 
      ๑๑.๑๕ นายรฐัภูม ิอนิทรมณี  ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นหนองหนิ  

 กรรมการ 



๑๐ 

 

      ๑๑.๑๖ นางประวนีันท ์ขามธาตุ ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นโคกแปะ  
 กรรมการ 

      ๑๑.๑๗ นายรณชยั สนิธพ  ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นหนองไหลหนองบวัทอง กรรมการ 
      ๑๑.๑๘ นายเพช็รรตัน์ อ่างยาน ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นหนองเบญ็  กรรมการ 
      ๑๑.๑๙ นายธนวรรธน์ ธะนะค ามา     ผูอ้ านวยการโรงเรยีนไทยรฐัวทิยา ๘๔ฯ กรรมการและ

เลขานุการ 
       ๑๑.๒๐  นายสมพงษ์ บุญนาม  รองผูอ้ านวยการโรงเรยีนสนามบนิ      

ผูช้่วยเลขานุการ 
      ทีต่ ัง้ส านกังานกลุ่ม  โรงเรยีนสนามบนิ 
      
๑๒. กลุ่มเครือข่ายพฒันาคณุภาพการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส กลุ่ม ๒ (ตะวนัตก) 

ประกอบด้วย 
     ๑๒.๑ นายสมจติ มลีุน  ผูอ้ านวยการโรงเรยีนหว้ยหวา้วทิยาคม ประธานกรรมการ 
     ๑๒.๒ นายชติเมธา ทาสมบรูณ์  ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นม่วง       รองประธานฝ่ายวชิาการ 
     ๑๒.๓ นายประมลู พรมกรรณ์  ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นโนนบ่อ รองประธานฝ่าย

บรหิารทัว่ไป 
     ๑๒.๔ นายสนัต ิมุง่หมาย  ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นสะอาด รองประธานฝ่ายพฒันา

บุคลากร 
     ๑๒.๕ นายส ารวย ทมิาชยั  ผูอ้ านวยการโรงเรยีนหนองชาดพทิยาคม  กรรมการ 
     ๑๒.๖ นายสุนทร เจรญิสุข  ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นนาฝายนาโพธิ ์  กรรมการ 
     ๑๒.๗ นายสมภพ เวยีงวเิศษ  รกัษาการผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นโสกแต้ 

 กรรมการ 
     ๑๒.๘ นายบุญฤทธิ ์สนิอยู ่  ผูอ้ านวยการโรงเรยีนโคกงามวทิยาคาร  กรรมการ 
     ๑๒.๙ นายพรีเดช ทิง้แสน  ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นหนองเซยีงซุยโนนสะอาด

 กรรมการ 
     ๑๒.๑๐ นายสมยศ ศรกีงพาน  ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นหนิเหบิศลิาทพิย์ 

 กรรมการ 
     ๑๒.๑๑ นางพรนภา กลางสาแม ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นขามป้อมชานบงึโพธิ ์ กรรมการ 
     ๑๒.๑๒ นายอาทติย ์ธ ารงชยัชนะ ผูอ้ านวยการโรงเรยีนหนองโพธิป์ระชานุกูล 

 กรรมการ 
     ๑๒.๑๓ นายสุพจน์ กองทุน  ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นหนองแวงหนองจกิโนนตุ่น กรรมการ 
     ๑๒.๑๔ นายมชียั เสาหล่อน  ผูอ้ านวยการโรงเรยีนพระบุบา้นหนัราษฎรป์ระสาท กรรมการ 
     ๑๒.๑๕ นายเจตน์ มงคลสวสัดิ ์  ผูอ้ านวยการโรงเรยีนกุดกวา้งประชาสรรค์ 

 กรรมการ 



๑๑ 

 

     ๑๒.๑๖ นายด าทมฬิ แสนสง  ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นหวา้เหล่าโพนทองประชานุกลู  

 กรรมการ 
     ๑๒.๑๗ นางยภุาพร มหาโพธิ ์  รกัษาการผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นดอนชา้งฯ

 กรรมการ      ๑๒.๑๘ นายกติตศิกัดิ ์เสนามนตร ี ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นแดงน้อย 
  กรรมการ 

     ๑๒.๑๙ นายสนัน่ ขนัมงั   ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นแดงใหญ่(ราษฎรค์ุรุวทิยาคาร) 
 กรรมการ 

     ๑๒.๒๐ นายประยงค ์โพธิช์ยัทอง ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นหนองหลุบ  กรรมการ 
     ๑๒.๒๑ นายนิเทศ แสงศรเีรอืง  ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นโนนรงัวทิยาคาร 

 กรรมการ 
     ๑๒.๒๒  นางสุมาลา งานไว  รกัษาการผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นหนองตาไกห้นองเมก็ กรรมการ 
     ๑๒.๒๓ นายสนอง มหาวนั  ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นคอ้ท่อนน้อย  กรรมการ 
     ๑๒.๒๔ นายสุเนตร ทองโพธิ ์  ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นโคกสโีคกเป้ีย 

 กรรมการ 
     ๑๒.๒๕ นายวรีะพล ชยัเจรญิ  ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นหนิลาดวงัตอ 

 กรรมการ 
     ๑๒.๒๖ นายกรกช วรรณไชย  ผูอ้ านวยการโรงเรยีนค าหวัชา้งโนนตุ่นป่ามะนาว กรรมการ

และเลขานุการ 
     ทีต่ ัง้ส านกังานกลุ่ม  โรงเรยีนบา้นมว่ง  
  
  
 
 
 
     ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเอำใจใส่ และรับผิดชอบให้ เป็นไปด้วยควำม

เรียบร้อยเกิดผลดีต่อทำงรำชกำรหำกมีปัญหำอุปสรรคใดให้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรโดยด่วนเพ่ือหำทำง
แก้ไขต่อไป 

 
 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
                      สั่ง  ณ  วันที่ ๑๓  พฤศจิกำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
          



๑๒ 

 

 
                                                       (นำยภูมิพัทธ  เรืองแหล่)                                                                                                                 
                                 ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๑ 

 


