
 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ ก.ต.ป.น.  
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

ว่าด้วยกลุ่มเครือข่ายพฒันาคณุภาพการศึกษา พ.ศ. 2560 
 

กลุ่มเครือข่าย ประกอบดว้ย 
กลุ่มเครือข่ายพฒันาคณุภาพการศึกษา  
กลุ่มที ่1 (ต าบลบ้านค้อ ต าบลโนนท่อน ต าบล
ส าราญ) 

รวม  19  โรงเรียน 

 
 

 

ต าบลบ้านค้อ 
1. โรงเรยีนบา้นคอ้ท่อนน้อย 
2. โรงเรยีนบา้นโคกสโีคกเป้ีย 
3. โรงเรยีนบา้นซ าจานเนินทอง 
4. โรงเรยีนบา้นตอกแป้น 
5. โรงเรยีนบา้นโนนเรอืง 
6. โรงเรยีนบา้นโนนลาน 
7. โรงเรยีนบา้นหนองกุงน้อย 
8. โรงเรยีนบา้นหนองปอ 
9. โรงเรยีนบา้นหนิลาดวงัตอ 
ต าบลส าราญ  
10. โรงเรยีนบา้นไก่นา 
11. โรงเรยีนบา้นโคกนางามปลาเซยีม 
12. โรงเรยีนบา้นโนนแต้ 
13. โรงเรยีนไทยรฐัวทิยา 84 
14. โรงเรยีนบา้นนาเพยีง 
ต าบลโนนท่อน 
15. โรงเรยีนบา้นค าบอน 
16. โรงเรยีนบา้นโนนท่อนวทิยา 
17. โรงเรยีนบา้นบงึแก 
18. โรงเรยีนบา้นหนองคา้กลางฮุง 
19. โรงเรยีนบา้นหนองเบญ็ 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

กลุ่มเครือข่าย ประกอบดว้ย 
กลุ่มเครือข่ายพฒันาคณุภาพการศึกษา  
กลุ่มที ่2 (ต าบลบ้านทุ่ม ต าบลแดงใหญ่ ต าบลสาวะ
ถี) 

รวม  20  โรงเรียน 

 
 

 

ต าบลบ้านทุ่ม  
1. โรงเรยีนบา้นทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห)์ 
2. โรงเรยีนบา้นมว่ง 
3. โรงเรยีนบา้นแดงน้อย 
4. โรงเรยีนบา้นหนองกุงคุรุประชาสรรค์ 
5. โรงเรยีนบา้นเหล่าเกวยีนหกั 
6. โรงเรยีนบา้นกุดนางทุย 
ต าบลแดงใหญ่ 
7. โรงเรยีนบา้นแดงใหญ่ 
8. โรงเรยีนบา้นหนองหลุบ 
9. โรงเรยีนบา้นหนองกอยสทิธริาษฎรบ์ ารงุ 
ต าบลสาวะถี 
10. โรงเรยีนบา้นโคกล่าม 
11. โรงเรยีนบา้นงิว้ 
12. โรงเรยีนบา้นโนนกู่ 
13. โรงเรยีนบา้นโนนรงัวทิยาคาร 
14. โรงเรยีนบา้นเพีย้ฟานโนนตุ่น 
15. โรงเรยีนบา้นมว่งโป้ 
16. โรงเรยีนบา้นลาดนาเพยีง 
17. โรงเรยีนบา้นสาวะถ ี
18. โรงเรยีนบา้นหนองตาไกห้นองเมก็ 
19. โรงเรยีนบา้นหนองปิง 
20. โรงเรยีนบา้นหนิขาว 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มเครือข่าย ประกอบดว้ย 
กลุ่มเครือข่ายพฒันาคณุภาพการศึกษา  
กลุ่มที ่3 (ต าบลศิลา ต าบลโคกสี ต าบลหนองตูม) 

รวม  22  โรงเรียน 

 
 

 

ต าบลศิลา 
1. โรงเรยีนบา้นโกทา 
2. โรงเรยีนบา้นดงพอง 
3. โรงเรยีนบา้นดอนยาง 
4. โรงเรยีนบา้นเต่านอ 
5. โรงเรยีนบา้นโนนมว่ง 
6. โรงเรยีนบา้นศลิา 
7. โรงเรยีนบา้นหนองกุงวทิยาคาร 
8. โรงเรยีนบา้นหนองหนิ 
9. โรงเรยีนบา้นหนองไผ่มอดนิแดง 
10. โรงเรยีนบา้นหว้ยชนั 
ต าบลโคกสี  
11. โรงเรยีนชุมชนบา้นพรหมนิมติ 
12. โรงเรยีนบา้นโคกแปะ 
13. โรงเรยีนบา้นโคกสวีทิยาเสรมิ 
14. โรงเรยีนบา้นเลงิ 
15. โรงเรยีนบา้นหนองไหลนองบวัทอง 
16. โรงเรยีนบา้นหนองเต่าบงึเรอืใหญ่ 
17. โรงเรยีนบา้นหนองหวัววั 
ต าบลหนองตูม 
18. โรงเรยีนบา้นโคกท่า 
19. โรงเรยีนบา้นดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย 
20. โรงเรยีนหนองตูมหนองงเูหลอืม 
21. โรงเรยีนบา้นเหมอืดแอ่คุรรุาษฎรอุ์ทศิ 
22. โรงเรยีนบา้นหนองบวัน้อย 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มเครือข่าย ประกอบดว้ย 



 

กลุ่มเครือข่ายพฒันาคณุภาพการศึกษา  
กลุ่มที ่4 (ต าบลพระลบั บึงเนียม เมืองเก่า บ้านเป็ด) 

รวม  18  โรงเรียน 

 
 

 

ต าบลพระลบั 
1. โรงเรยีนบา้นผอื(สวสัดริาษฎรว์ทิยา) 
2. โรงเรยีนพระคอืหนองโพธิว์ทิยา 
3. โรงเรยีนบา้นหนองแสงโคกน้อย 
4. โรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิช์ยั 
5. โรงเรยีนบา้นเลงิเปือย 
ต าบลบึงเนียม  
6. โรงเรยีนบา้นดอนดู่คุรุราษฎรว์ทิยา 
7. โรงเรยีนบา้นบงึฉิม 
8. โรงเรยีนบา้นบงึเนียมบงึใครนุ่่น 
9. โรงเรยีนบา้นสงเปือยฮ่องเดื่อ 
ต าบลเมืองเก่า  
10. โรงเรยีนบา้นกุดกวา้งประชาสรรค์ 
11. โรงเรยีนบา้นดอนบม 
12. โรงเรยีนบา้นโนนตุ่มสามคัคศีกึษา 
13. โรงเรยีนบา้นสะอาด 
ต าบลบ้านเป็ด 
14. โรงเรยีนบา้นกอก 
15. โรงเรยีนบา้นค าไฮหวัทุ่งประชาบ ารงุ 
16. โรงเรยีนบา้นโคกฟันโปง 
17. โรงเรยีนบา้นเป็ด(ท่าบงึประชาสงเคราะห)์ 
18. โรงเรยีนบา้นหนองขามประชาบ ารุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

กลุ่มเครือข่าย ประกอบดว้ย 
กลุ่มเครือข่ายพฒันาคณุภาพการศึกษา  
กลุ่มที ่5 (ต าบลท่าพระ ต าบลดอนหนั ต าบลบ้าน
หว้า ต าบลดอนช้าง) 

รวม  24  โรงเรียน 

 
 

 

ต าบลท่าพระ  
1. โรงเรยีนชุมชนบา้นท่าพระ 
2. โรงเรยีนบา้นท่าพระเนาว์ 
3. โรงเรยีนบา้นสวนมอนใครนุ่่นวงัหนิ 
4. โรงเรยีนบา้นหนองโข่ย (ประชารฐับ ารงุ) 
5. โรงเรยีนบา้นหนองบวัดหีม ี
6. โรงเรยีนบา้นหนองแวงบวรวทิย ์
7. โรงเรยีนบา้นหว้ยเตยพฒันา 
ต าบลดอนหนั 
8. โรงเรยีนบา้นดอนแดงดอนน้อยวทิยา 
9. โรงเรยีนบา้นดอนหนัวทิยาสาร 
10. โรงเรยีนบา้นโนนเขวา 
11. โรงเรยีนบา้นโนนตุ่นประชาบ ารงุ 
12. โรงเรยีนบา้นสว่างมรรคา 
13. โรงเรยีนบา้นหนองหญา้แพรกท่าแร่ 
14. โรงเรยีนบา้นเหล่านกชุมวทิยาสรรค ์
ต าบลบ้านหว้า  
15. โรงเรยีนบา้นโคกสงูวทิยาคม 
16. โรงเรยีนบา้นทองหลาง 
17. โรงเรยีนบา้นหวา้เหล่าโพนทองประชานุกูล 
18. โรงเรยีนบา้นหนองคู 
19. โรงเรยีนบา้นเหล่านางาม 
20. โรงเรยีนบา้นเหล่านาด ี
ต าบลดอนช้าง 
21. โรงเรยีนบา้นดอนชา้ง(ศรสีุขวทิยาคาร) 
22. โรงเรยีนบา้นดอนหญ้านาง 
23. โรงเรยีนบา้นป่าสงัขห์นองฮ ี
24. โรงเรยีนบา้นป่าเหลื่อม 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มเครือข่าย ประกอบดว้ย 
กลุ่มเครือข่ายพฒันาคณุภาพการศึกษา  
กลุ่มท่ี  6 (ต าบลในเมือง 1) 

โรงเรยีนอนุบาลขอนแก่น 
 

กลุ่มเครือข่ายพฒันาคณุภาพการศึกษา  
กลุ่มที ่ 7  (ต าบลในเมอืง 2) 

โรงเรยีนสนามบนิ 
 

กลุ่มเครือข่ายพฒันาคณุภาพการศึกษา  
กลุ่มท่ี  8  (บ้านฝางเหนือ-ต าบลบ้านฝาง ต าบล
หนองบวั ต าบลโคกงาม ต าบลป่าหวายนัง่) 
                                      จ านวน  15  โรงเรยีน 

ต าบลบ้านฝาง 
1. โรงเรยีนสระแกว้ราษฎรบ์ ารงุ 
2. โรงเรยีนดอนหนัประชารฐั 
3. โรงเรยีนบา้นแก่นเท่า 
4. โรงเรยีนโคกใหญ่ประชารฐั 
ต าบลหนองบวั 
5. โรงเรยีนชุมชนบา้นหนองบวั 
6. โรงเรยีนบา้นบะยาว 
7. โรงเรยีนบา้นโสกมว่งดอนดู่ 
8. โรงเรยีนบา้นนาฝายนาโพธิ ์
ต าบลโคกงาม 
9. โรงเรยีนบา้นโคกกวา้ง 
10. โรงเรยีนบา้นโนนคอ้ 
11. โรงเรยีนโคกงามวทิยาคาร 
12. โรงเรยีนบา้นค าหญ้าแดง 
ต าบลป่าหวายนัง่ 
13. โรงเรยีนบา้นโสกแต้ 
14. โรงเรยีนบา้นหนองเซยีงซุยโนนสะอาด 
15. โรงเรยีนบา้นป่าหวาย 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มเครือข่าย ประกอบดว้ย 
กลุ่มเครือข่ายพฒันาคณุภาพการศึกษา  
กลุ่มท่ี  9  (บ้านฝางใต้- ต าบลบ้านฝาง  ต าบลโนน
ฆ้อง ต าบลบ้านเหล่า ต าบลป่ามะนาว) 

จ านวน  18  โรงเรยีน 

ต าบลบ้านฝาง 
1.โรงเรยีนชุมชนบา้นฝาง 
ต าบลโนนฆ้อง 
2. โรงเรยีนหว้ยหวา้วทิยาคม 
3. โรงเรยีนบา้นหนิตัง้หนองอเีลงิ 
4. โรงเรยีนพงษ์ภญิโญ 2 
5. โรงเรยีนโนนฆอ้งวทิยาคาร 
6. โรงเรยีนหนิฮาวคุรปุระชาสรรค์ 
ต าบลบ้านเหล่า 
7. โรงเรยีนหนองชาดพทิยาคม 
8. โรงเรยีนเขือ่นกระพีศ้กึษา 
9. โรงเรยีนหนองแวงคุรรุาษฎรร์งัสรรค์ 
10. โรงเรยีนไตรมติรวทิยาคาร 
11. โรงเรยีนบา้นแดงราษฎรส์ามคัคศีกึษา 
12. โรงเรยีนบา้นคอ้ 
ต าบลป่ามะนาว 
13. โรงเรยีนบา้นกระเดื่อง 
14. โรงเรยีนหนิกองวทิยา 
15. โรงเรยีนบา้นหนองคลอง 
16. โรงเรยีนบา้นวงัโพน 
17. โรงเรยีนบา้นค าหวัชา้งโนนตุ่นป่ามะนาว 



 

กลุ่มเครือข่าย ประกอบดว้ย 
18. โรงเรยีนแก่นเท่าพฒันาศกึษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มเครือข่าย ประกอบดว้ย 
กลุ่มเครือข่ายพฒันาคณุภาพการศึกษา  
กลุ่มท่ี  10  (พระยืน-ต าบลพระยืน ต าบลขามป้อม  
ต าบลบ้านโต้น ต าบลหนองแวง ต าบลพระบ)ุ 

จ านวน  19  โรงเรยีน 

ต าบลพระยืน 
1. โรงเรยีนชุมชนบา้นพระยนื 
2. โรงเรยีนบา้นแก่นประดู่ 
3. โรงเรยีนบา้นนาลอ้ม 
4. โรงเรยีนบา้นป่าส่าน 
5. โรงเรยีนบา้นโนนบ่อ 
6. โรงเรยีนบา้นหนิเหบิศลิาทพิย ์
7. โรงเรยีนบา้นป่าหมอ้หนองคู 
ต าบลขามป้อม 
8. โรงเรยีนบา้นขามป้อมชานบงึโพธิท์อง 
    (ส านกังานสลากกนิแบ่งสงเคราะห ์86) 
9. โรงเรยีนบา้นชาด 
10. โรงเรยีนบา้นบ่อแก 
ต าบลบ้านโต้น 
11. โรงเรยีนบา้นโจดใหญ่ 
12. โรงเรยีนชุมชนบา้นโตน้ศรพีมิลวทิยา 



 

กลุ่มเครือข่าย ประกอบดว้ย 
13. โรงเรยีนบา้นดงกลาง 
14. โรงเรยีนบา้นดงเก่า 
ต าบลหนองแวง 
15. โรงเรยีนบา้นหนองแวงหนองจกิโนนตุ่น 
16. โรงเรยีนบา้นหนองหญา้ขา้วนก 
17. โรงเรยีนหนองโพธิป์ระชานุกูล 
ต าบลพระบุ 
18.โรงเรยีนบา้นโจดศรวีชิยั 
19. โรงเรยีนบา้นพระบุหนัราษฏรป์ระสาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มเครือข่าย ประกอบดว้ย 
กลุ่มเครือข่ายพฒันาคณุภาพการศึกษาโรงเรยีน
ขยายโอกาส กลุ่มที ่1 (ตะวนัออก) 

จ านวน   19  โรงเรยีน 

1. โรงเรยีนสนามบนิ 
2. โรงเรยีนบา้นดอนบม 
3. โรงเรยีนชุมชนบา้นท่าพระ 
4. โรงเรยีนบา้นสวนมอนไครนุ่่นวงัหนิ 
5. โรงเรยีนหนองแวงบวรวทิย ์
6. โรงเรยีนบา้นดอนแดงดอนน้อยวทิยา 
7. โรงเรยีนบา้นหนองหญา้แพรกท่าแร่ 
8. โรงเรยีนบา้นผอื(สวสัดริาษฎรว์ทิยา) 
9. โรงเรยีนบา้นหนองแสงโคกน้อย 
10. โรงเรยีนบา้นบงึเนียมบงึใครนุ่่น 



 

กลุ่มเครือข่าย ประกอบดว้ย 
11. โรงเรยีนบา้นดอนยาง 
12. โรงเรยีนบา้นหนองกุงวทิยาคาร 
13. โรงเรยีนบา้นหนองหนิ 
14. โรงเรยีนบา้นโคกแปะ 
15. โรงเรยีนหนองไหลหนองบวัทอง 
16. โรงเรยีนบา้นหนองตูมหนองงเูหลอืม 
17. โรงเรยีนไทยรฐัวทิยา 84(บา้นส าราญเพีย้
ฟาน) 
18. โรงเรยีนบา้นโนนท่อนวทิยา 
19. โรงเรยีนบา้นหนองเบญ็ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มเครือข่าย ประกอบดว้ย 
กลุ่มเครือข่ายพฒันาคณุภาพการศึกษาโรงเรยีน
ขยายโอกาส กลุ่มที ่2 (ตะวนัตก) 

จ านวน   26  โรงเรยีน 

1. โรงเรยีนบา้นมว่ง 
2. โรงเรยีนบา้นแดงน้อย 
3. โรงเรยีนบา้นแดงใหญ่(ราษฎรค์ุรวุทิยาคาร) 



 

กลุ่มเครือข่าย ประกอบดว้ย 
4. โรงเรยีนบา้นหนองหลุบ 
5. โรงเรยีนบา้นโนนรงัวทิยาคาร 
6. โรงเรยีนบา้นหนองตาไก้หนองเมก็ 
7. โรงเรยีนบา้นคอ้ท่อนน้อย 
8. โรงเรยีนบา้นโคกสโีคกเป้ีย 
9. โรงเรยีนบา้นหนิลาดวงัตอ 
10. โรงเรยีนบา้นหว้ยหวา้วทิยาคม 
11. โรงเรยีนบา้นค าหวัชา้งโนนตุ่นป่ามะนาว 
12. โรงเรยีนหนองชาดพทิยาคม 
13. โรงเรยีนบา้นนาฝายนาโพธิ ์
14. โรงเรยีนโคกงามวทิยาคาร 
15. โรงเรยีนบา้นหนองเซยีงซุยโนนสะอาด 
16. โรงเรยีนบา้นโสกแต้ 
17. โรงเรยีนบา้นโนนบ่อ 
18. โรงเรยีนบา้นหนิเหบิศลิาทพิย ์
19. โรงเรยีนบา้นขามป้อมชานบงึโพธิท์อง 
20. โรงเรยีนหนองโพธิป์ระชานุกูล 
21. โรงเรยีนบา้นหนองแวงหนองจกิโนนตุ่น 
22. โรงเรยีนพระบุบา้นหนัราษฎรป์ระสาท 
23.โรงเรยีนบา้นกุดกวา้งประชาสรรค์ 
24. โรงเรยีนบา้นหวา้เหล่าโพนทอง 
25.โรงเรยีนบา้นดอนชา้ง(ศรสีุขวทิยาคาร) 
26. โรงเรยีนบา้นสะอาด 

 
 


