
 

ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

ที ่๔๖๐./๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                      

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  ๑ 

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

            ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายพัฒนาและยกระดับการศึกษา
ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา มีการบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบการรวมกลุ่มสถานศึกษาในสังกัดโดย
ค านึงถึงรูปแบบการจัดการศึกษา สภาพภูมิศาสตร์ และความสะดวกต่อการคมนาคม เพื่อให้บริการจัดการศึกษาเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  อาศัยอ านาจตามความข้อ ๖ และข้อ ๑๐ แห่งประกาศคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล
และนิเทศการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ว่าด้วยกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา จ านวน ๑๐  กลุ่มเครือข่าย ดังนี้  
 ๑. คณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่  ๑  (ต าบลบ้านค้อ ต าบลโนนท่อน ต าบล
ส าราญ) ประกอบด้วย 

๑.๑  นายวีระพล  ชัยเจริญ   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ       ประธานกรรมการ 
๑.๒  นายนพรัชต์  วรวสุวัส    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านซ าจานเนินทอง รองประธานฝ่ายวิชาการ 

      ๑.๓  นายสมานฉันท์ จันทะมล   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึงแก      รองประธานฝ่ายบริหารทั่วไป 
      ๑.๔  นายอภิมงคล ลองศรี              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าบอน  รองประธานฝ่ายพัฒนาบุคลากร 
      ๑.๕  นายธนวรรธน์ ธะนะค ามา  ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔(บ้านส าราญเพี้ยฟาน)  กรรมการ 

      ๑.๖  นายอนันต์พร บุญพงษ์   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนลาน   กรรมการ 
      ๑.๗  นายสุเนตร์ ทองโพธิ์    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย  กรรมการ
      ๑.๘  นายสนอง มหาวัน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย  กรรมการ 
      ๑.๙  นายสุพัฒน์ นรินยา    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา  กรรมการ 
      ๑.๑๐  นายลือชัย ใจเดียว    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียมอัมพวัน กรรมการ                                            

      ๑.๑๑ นายค าเตียง ก่ าเกลี้ยง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ  กรรมการ                                             

      ๑.๑๒ นายวีระศักดิ์ ยิ่งยืน   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไก่นา      กรรมการ                                                             

      ๑.๑๓ นายสวีทศักดิ์ ส านักวงศ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนเรือง   กรรมการ                                                      

      ๑.๑๔ นายชัยณรงค์ ไชยธรรม  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง   กรรมการ                                                 



๒ 

 

      ๑.๑๕ นายวิสิทธิ์ จันทะนุกูล  ครรูักษาการในต าแหน่งผอ.โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย กรรมการ                                                                                         

      ๑.๑๖ นางเกษร สุวรรณเรือง   ครรูักษาการในต าแหน่งผอ.โรงเรียนบ้านหนองปอ      กรรมการ

      ๑.๑๗  นายศรีสินธ์ ศรีนภาดร  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกท่า     

       รักษาการในต าแหน่งผอ.โรงเรียนบ้านนาเพียง   กรรมการ  

      ๑.๑๘  นายธีรเชษฐ์ เปานาเรียง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตอกแป้น   กรรมการและเลขานุการ                                       
      ๑.๑๙ นางสาวณัฏฐา ชนะชัย  ครูโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ             ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 1 
       ๑.๒๐ นายสิทธิศักดิ์ วิเศษสัตย์ ธุรการโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ         ผูช้่วยเลขานุการที่ 2  
      ที่ตั้งส านักงานกลุ่ม  โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ 
         
   ๒. คณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่  ๒ (ต าบลบ้านทุ่ม ต าบลแดงใหญ่ 
ต าบลสาวะถี) ประกอบด้วย 

  ๒.๑ ว่าที่ ร.ต.เอกราช อุปศรี   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก ประธานกรรมการ 
  ๒.๒ นายสันติ มุ่งหมาย   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่มฯ         รองประธานฝ่ายวิชาการ 

       ๒.๓ นายจ าเนียร วิจิตรจันทร์           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแดงน้อย รองประธานฝ่ายพัฒนาบุคลากร       
       ๒.๔ นายศิริพงษ์ บุตรแสงโคตร         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหินขาว    รองประธานฝ่ายบริหารทั่วไป                  
       ๒.๕ นายทองสา ค าเงิน           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงฯ  กรรมการ  

      รักษาการในต าแหน่งผอ.ร.ร.บ้านกุดนางทุย 
  ๒.๖ นายชิตเมธา ทาสมบูรณ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วง            กรรมการ 
  ๒.๗ นายสมยศ ศรีกงพาน   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหลุบ  กรรมการ        

       ๒.๘ นายสนั่น ขันมัง   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแดงใหญ่   กรรมการ 
       ๒.๙ นายเวหา เลพล   ผู้อ านวยการ ร.ร.สนามบินปฏิบัติหน้าที่                                            

                                      ผอ.ร.ร.บ้านโนนรังวิทยาคาร   กรรมการ  
  ๒.๑๐ นายวรศิลป์ นิลเขต  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสาวะถีฯ   กรรมการ 
  ๒.๑๑ นายสวัสดิ์ ศรีเรือง     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองปิง   กรรมการ 
  ๒.๑๒ นายเรืองฤทธิ์ ศิริไทย  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเพ้ียฟานโนนตุ่น  กรรมการ 
  ๒.๑๓ นายนราวธุ รามศิริ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกล่าม    กรรมการ                  

       ๒.๑๔ นายครรชิต หมื่นแก้ว   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านงิ้ว   กรรมการ 
  ๒.๑๕ นางสาวชลธชิา ชัยชนะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก  กรรมการ 
  ๒.๑๖ นางศิริลักษณ์ แสนตรง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกอยฯ  กรรมการ 
  ๒.๑๗ นางอรสา นามบิดา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วงโป้   กรรมการ 
     รักษาการในต าแหน่งผอ.ร.ร.บ้านโนนกู่ 



๓ 

 

  ๒.๑๘  นายรุ่งเรือง โพธิ์ตะศรี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลาดนาเพียง กรรมการและเลขานุการ 
  ๒.๑๙ นายไชยวัฒน์ เยาวะพันธุ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่มฯ          ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 1 
  ๒.๒๐ นางสาวสรญา แมนเมือง ธุรการโรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก  ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 2

       ที่ตั้งส านักงานกลุ่ม โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) 
                                                  
 ๓.คณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่  ๓ (ต าบลศิลา ต าบลโคกสี ต าบลหนองตูม) 
ประกอบด้วย 

๓.๑ นายชาญชัยสวัสดิ์ อิสสระวงษ์      ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง  ประธานกรรมการ 
๓.๒ นางอัศรินทร์พร วงธิสอน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย รองประธานฝ่ายวิชาการ 
๓.๓ นายศักดิ์ชัย บุญน้อม  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโกทา รองประธานฝ่ายบริหารทั่วไป   
๓.๔ นายรัฐภูมิ อินทรมณ ี       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน รองประธานฝ่ายพัฒนาบุคลากร                    
๓.๕ นายพีระพงษ์ วิริยสถิตย์กุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองตูมหนองงูเหลือม    กรรมการ 
๓.๖ นายวันชัย สุตรีศาสตร์    ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิตร กรรมการ 
๓.๗ นายศรีสินธ์ ศรีนภาดร  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกท่า   กรรมการ 
๓.๘ นายสัมฤทธิ์ กางเพ็ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองกุงวิทยาคาร   กรรมการ                       
๓.๙ นายวิชัย รัตนวรรณี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเลิง   กรรมการ 
๓.๑๐ นางจิรานุช กุลศรี ครูรักษาการในต าแหน่งผอ.ร.ร.บ้านหนองไหลหนองบัวทอง กรรมการ 
๓.๑๑ นายพิทยา กอมาตร  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศิลา   กรรมการ 
๓.๑๒ นายกมลเทพ ล าเหลือ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ กรรมการ 
๓.๑๓ นายอนุวัฒน์ ส าโรงแสง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหัววัว  กรรมการ 
๓.๑๔ นายอัมพร ภูพานเพชร         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกแปะ      กรรมการ 
๓.๑๕ นายกันตินันท์ อ่างเต็มศักดิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนยาง   กรรมการ 
๓.๑๖ นายทองพูน อนุรักษ์          ครูรักษาการในต าแหน่งผอ.ร.ร.บ้านโนนม่วง  กรรมการ 
๓.๑๗ นายมงคล ดีสิมวงศ์          ครูรักษาการในต าแหน่งผอ.ร.ร.บ้านโคกสีวิทยาเสริม กรรมการ 
๓.๑๘ นายวรพจน์ หล่องบุศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย   กรรมการและเลขานุการ 

๓.๑๙ นายอนุชา บุญใบ    ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน           ผู้ช่วยเลขานุการคนที่  1                     
๓.๒๐ นางสาวจารุณี สงวนรัตน์  ธุรการโรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง         ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 2 
ที่ตั้งส านักงานกลุ่ม  โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง 

 

           ๔. คณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่  ๔ (ต าบลพระลับ ต าบลบึงเนียม ต าบล
เมืองเก่า ต าบลบ้านเป็ด)  ประกอบด้วย 

     ๔.๑ นายภานุพงศ์ นวลบุญมา    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย ประธานกรรมการ 



๔ 

 

     ๔.๒ นายเจตพงศ์ กิตติพร  ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านพระคือหนองโพธิ์ฯ     รองประธานฝ่ายวชิาการ 

     ๔.๓ นายทิพวัฒน์ ริยะ ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านหนองแสงโคกน้อย รองประธานฝ่ายบริหารทั่วไป 
     ๔.๔ นายเจนณรงค์ วิธีดี       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์   รองประธานฝ่ายพัฒนาบุคลากร   
     ๔.๕ นายไวยากรณ์ ยะนะโชติ    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใครนุ่นท่าหิน กรรมการ 
     ๔.๖ นายสมจิต มีลุน   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสะอาด   กรรมการ

      ๔.๗ นายประยงค์ โพธิ์ชัยทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงฯ)  กรรมการ 
     ๔.๘ นายประสิทธิ์ แก้วบ่อ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา กรรมการ 
     ๔.๙ นายอสิรภาพ ทองบ่อ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) กรรมการ 
     ๔.๑๐ นางสมประสงค์ พึ่งสุข  ครรูักษาการในต าแหน่ง ผอ.ร.ร.บ้านดอนบม กรรมการ

      ๔.๑๑ นายสมศักดิ์ พักวัน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองขามประชาบ ารุง กรรมการ 
     ๔.๑๒ นางคนึงนิจ บุสดี  ครรูักษาการในต าแหน่ง ผอ.ร.ร.บ้านโนนตุ่นสามัคคีฯกรรมการ 
     ๔.๑๓ นายพันศักดิ์ มูลศรี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง กรรมการ 
     ๔.๑๔ นายสายยนต์ แก้วแสนเมือง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกฟันโปง  กรรมการ 
     ๔.๑๕ นายอัมพร ศรีบุญเรือง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกอก   กรรมการ 
     ๔.๑๖ นางสาวศศิลิยา ไชยสีหา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเลิงเปือย   กรรมการ 
     ๔.๑๗ นายสันติ ชัยชนะ         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ กรรมการและเลขานุการ 
     ๔.๑๘ นางมลาวัลย์ นกหงษ์  ครูโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย     ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 1

      ๔.๑๙ นางสาวปรียาดา ทองบุ  ธุรการโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 2 
     ที่ตั้งส านักงานกลุ่ม โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 
๕. คณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่  ๕ (ต าบลท่าพระ ต าบลดอนหัน ต าบล

บ้านหว้า ต าบลดอนช้าง)  ประกอบด้วย 
     ๕.๑ นายสุพจน์ กองทุน  ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ   ประธานกรรมการ 
     ๕.๒ นายทินกร ชาทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี(คุรุสามัคคี ๓)  รองประธานฝ่ายวิชาการ  
     ๕.๓ ว่าที่ ร.ต.มานพ อานจันทึก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่านาดี รองประธานฝ่ายบริหารทั่วไป 
     ๕.๔ นายศุภชัย ดวงอัน                  ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ รองประธานฝ่ายพัฒนาบุคลากร 
     ๕.๕ นายไพฑูรย์ วงษ์ภักดี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์  กรรมการ 
     ๕.๖ นายพันค า มีโพนทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสวนมอนใคร่นุ่นวังหิน กรรมการ 
     ๕.๗ นายบุญหลาย หวานเพราะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองโข่ย(ประชารัฐ) กรรมการ 
     ๕.๘ นายพิทักษ์ อุดมชัย  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยเตยพัฒนา  กรรมการ

      ๕.๙ นายเจตน์ มงคลสวัสดิ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ กรรมการ 
     ๕.๑๐ นายสมเกียรติ นิราศรี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ กรรมการ 
     ๕.๑๑ นายปรีดา แสนเหลา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนหันวิทยาสาร  กรรมการ 



๕ 

 

     ๕.๑๒ นายนิสิต สายโยค  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อย  กรรมการ 
     ๕.๑๓ นายเชวงศักดิ์ แสงจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนตุ่นประชาบ ารุง กรรมการ

      ๕.๑๔ นายด าทมิฬ แสนสง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทอง  กรรมการ 
     ๕.๑๕ นายพิสิฐธวัฒน ์กลิ่นไธสงค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองคู   กรรมการ

      ๕.๑๖ นางอัจฉราพร อินทรทัพ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทองหลาง  กรรมการ 
     ๕.๑๗ นายพูนศักดิ์ อินหาดกรวด ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง   กรรมการ 
     ๕.๑๘ นายอภิชาต ศรีสารคาม  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าสังข์หนองฮี   กรรมการ 
     ๕.๑๙ นายสิทธิชัย เขจรไชย  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าเหลื่อม  กรรมการ 
     ๕.๒๐ นายณรงค์ สินแสง   ครรูักษาการในต าแหน่งผอ.ร.ร.บ้านโคกสูงวิทยาคม กรรมการ 
     ๕.๒๑ นางพัชรีย์ ป้องบุญจันทร์ ครรูักษาการในต าแหน่งผอ.ร.ร.บ้านเหล่านางาม กรรมการ 
     ๕.๒๒ นางจีรนันท์ ศรศักดา  ครรูักษาการในต าแหน่ง ผอ.ร.ร.บ้านดอนช้างฯ กรรมการ 
     ๕.๒๓ นางปาริชาติ วรรณทิพย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนเขวา    กรรมการและเลขานุการ 
     ๕.๒๔ นายสุคนธ์ รบไพรินทร์  ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี(คุรุสามัคคี ๓)    ผู้ช่วยเลขานุการ 
     ที่ตั้งส านักงานกลุ่ม โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี (คุรุสามัคคี ๓)  
๖. คณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่  ๖ ( ต าบลในเมือง ๑ อนุบาลขอนแก่น) 

ประกอบด้วย 
     ๖.๑ นายสุเวศย์ บวรพาณิชย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น   ประธานกรรมการ 
     ๖.๒ นายนิรุจน์ นครศรี  รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น    รองประธานฝ่ายวิชาการ

      ๖.๓ นายศักดา มุสิกวัน  รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น รองประธานฝ่ายบริหารทั่วไป 
     ๖.๔ นายสมนึก อาจยะศรี  รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น รองประธานฝ่ายพัฒนาบุคลากร 
     ๖.๕ นางปรียา มะโนดี  ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น   กรรมการ 
     ๖.๖ นายประดิษฐ์ แก้วสีหาบุตร ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น   กรรมการ 
     ๖.๗ นางศิริวรรณ บุณโยดม  ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น   กรรมการ 
     ๖.๘ นางศรีวรรณ์ สอนศิลพงษ์  ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น   กรรมการ 
     ๖.๙ นางสาวสุนันทา โยทองยศ ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น   กรรมการ 
     ๖.๑๐ นางอาจรีย์ ถนอมด ารงศักดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น   กรรมการ 
     ๖.๑๑ นางสุภาวดี ศิริสุทธิ์  ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น   กรรมการ 
     ๖.๑๒ นางพัชรา สนธิมูล  ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น   กรรมการ 
     ๖.๑๓ นายอารีย์ แสนเหนือ  ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น   กรรมการ 
     ๖.๑๔ นางสิริวัน วรรณหว้ย  ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น   กรรมการ 
     ๖.๑๕ นางส่งศรี นาอุดม  ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น   กรรมการ 
     ๖.๑๖ นางอมรา ชาสุวรรณ  ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น   กรรมการ 



๖ 

 

     ๖.๑๗ นางอภิวรรณ ดวงจันทิพย์ ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น   กรรมการ 
     ๖.๑๘ นางยวงพร ศิริทองสุข  ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น   กรรมการ 
     ๖.๑๙ นางเพชรมาลัย จันทะมล ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น   กรรมการ 
     ๖.๒๐ นายสมนึก อาจยะศรี     รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  กรรมการและเลขานุการ 
     ๖.๒๑ นางวิลาพร รวยสนัเทียะ     เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน                         ผู้ชว่ยเลขานุการ 
     ที่ตั้งส านักงานกลุ่ม   โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 
๗. คณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มที่  ๗ ( ต าบลในเมือง ๒ สนามบิน) 

ประกอบด้วย 
     ๗.๑ นายนิเทศก์ แสงศรเีรือง ผอ.ร.ร.บ้านโนนรังวิทยาคารปฏิบัติหน้าที่ผอ.ร.ร.สนามบิน ประธานฯ   

      ๗.๒ นางสมพงษ์ บุญนาม  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสนามบิน     รองประธานฝ่ายบริหารทั่วไป       
     ๗.๓ นายปิโยรส ถนอมด ารงศักดิ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสนามบิน รองประธานฝ่ายพัฒนาบุคคล 
     ๗.๔ นางล าไพพัชร สีจันทร์ฮด  ครูโรงเรียนสนามบิน              รองประธานฝ่ายวิชาการ 
     ๗.๕ นางอรัญญา วิจิตร  ครูโรงเรียนสนามบิน    กรรมการ 
     ๗.๖ นางจรีภรณ์ ล่ามแขก  ครูโรงเรียนสนามบิน    กรรมการ 
     ๗.๗ นางนภาพร ดีใหม่  ครูโรงเรียนสนามบิน    กรรมการ 
     ๗.๘ นางทองทรัพย์ สีสุกอง  ครูโรงเรียนสนามบิน    กรรมการ 
     ๗.๙ นางศิริกร บุญแสน  ครูโรงเรียนสนามบิน    กรรมการ 
     ๗.๑๐ นางสุพัตรา พลพิมพ์  ครูโรงเรียนสนามบิน    กรรมการ 
     ๗.๑๑ นางสาคร พาศรี  ครูโรงเรียนสนามบิน    กรรมการ 
     ๗.๑๒ นางสุนันทา ยนต์ดัน  ครูโรงเรียนสนามบิน    กรรมการ 
     ๗.๑๓ นายสุทธ์ใจ กมลตรี  ครูโรงเรียนสนามบิน    กรรมการ 
     ๗.๑๔ นางอรินดา บรรณวงษา  ครูโรงเรียนสนามบิน    กรรมการ 
     ๗.๑๕ นางจารุณี พุ่มมี  ครูโรงเรียนสนามบิน    กรรมการ 
     ๗.๑๖ นางรสสุคนธ์ จ าเรญิสม  ครูโรงเรียนสนามบิน             กรรมการ 
     ๗.๑๗ นางสยมพร พาโส  ครูโรงเรียนสนามบิน                 กรรมการ 
     ๗.๑๘ นางกนกพร สิริกมลา    ครูโรงเรียนสนามบิน              กรรมการ     
     ๗.๑๙  นางจินตนา โมขุนทด     ครูโรงเรียนสนามบิน                      กรรมการ   
     ๙.๒๐ นางสาววรีรัตน ์กุสันเทียะ     ครูโรงเรียนสนามบิน               กรรมการ    
     ๗๒๑ นางมณีรัตน์ วงษ์บัณฑิต  ครูโรงเรียนสนามบิน                           กรรมการ    
     ๗๒๒ นายเจริญ บรรณวงษา              ครูโรงเรียนสนามบิน                                    กรรมการ   
      ๗.๒๓ นางณภาพร ศรีวะรมย์   ครูโรงเรียนสนามบิน             กรรมการ   
      ๗.๒๔ นายอ่างทอง พวงมาลา  ครูโรงเรียนสนามบิน             กรรมการ       



๗ 

 

     ๗.๒๕ นางนันทิยา ฤทธี      ครูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผอ.ฝา่ยบริหารทั่วไป กรรมการและเลขานุการ  
     ๗.๒๖ นางสาวณิชกานต์ ชินค า   ธุรการโรงเรียนสนามบิน                ผู้ช่วยเลขานุการ    
     ที่ตั้งส านักงานกลุ่ม  โรงเรียนสนามบิน 
๘. คณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มที่  ๘ (บ้านฝางเหนือ)  ประกอบด้วย 
     ๘.๑ นายปรีชา นารีวิจิตร  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู ่   ประธานกรรมการ 
     ๘.๒ นายบุญฤทธิ์ สินอยู่                  ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร    รองประธานฝ่ายวิชาการ 
     ๘.๓ นายพีรเดช ทิ้งแสน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยฯ  รองประธานฝ่ายบริหารทั่วไป 
     ๘.๔ นายพรหมเมศว์ ธรวิวัฒนโภคิน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโสกแต้   รองประธานฝ่ายพัฒนาบุคลากร 

     ๘.๕ นายเติม ค าภักดี   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนค้อ   กรรมการ 
     ๘.๖ นายภักดี ปริบาล  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหญ้าแดง  กรรมการ 
     ๘.๗ นางสาววิไลพร ศรีจันทร์หล้า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบะยาว   กรรมการ 
     ๘.๘ นางอุไร  ปัทถาพงษ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่นเท่า   กรรมการ 
     ๘.๙ นางสาวกมลวรรณ ทิพยเนตร ผู้อ านวยการโรงเรียนสระแก้วราษฎร์บ ารุง  กรรมการ 
     ๘.๑๐ นายสุขุม ทินนรัตน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยา กรรมการ 
     ๘.๑๑ นางเพ็ญศรี พรมพิลา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าหวาย   กรรมการ 
     ๘.๑๒ นายสายัณห์ วันนา  ครูรักษาการในต าแหน่ง ผอ.ร.ร.บ้านนาฝายนาโพธิ ์ กรรมการ 
     ๘.๑๓ นางมานิดา ไชยศิริ  ครูรักษาการในต าแหน่งผอ.ร.ร.บ้านโคกกว้าง กรรมการ 
     ๘.๑๔ นางจงกล อรจันทร์   ครรูักษาการในต าแหน่งผอ.ร.ร.ดอนหันประชารัฐฯ กรรมการ 
     ๘.๑๕ นางวิเมลือง ถิ่นปรุ        ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว กรรมการและเลขานุการ 
     ๘.๑๖ นางสาววโรชา ลลีาศ               ธุรการโรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่             ผู้ช่วยเลขานุการ 
     ที่ตั้งส านักงานกลุ่ม  โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ 
๙. คณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ ๙ (บ้านฝางใต้) ประกอบด้วย 
     ๙.๑ นางเกษณี บ ารุงบ้านทุ่ม  ผู้อ านวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร   ประธานกรรมการ 
     ๙.๒ นางสาวจารุณี ผาสุข  ผู้อ านวยการโรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา รองประธานฝ่ายวิชาการ 
     ๙.๓ นายอุทัย คงอุ่น   ผู้อ านวยการโรงเรยีนโนนฆ้องวิทยาคาร    รองประธานฝา่ยบรหิารทัว่ไป 

      ๙.๔ นายชาญชัย เดชพละ  ผู้อ านวยการโรงเรยีนห้วยหว้าวิทยาคม รองประธานฝ่ายพัฒนาบุคลากร 

     ๙.๕ นายส ารวย ทิมาชัย  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองชาดพิทยาคม  กรรมการ 
     ๙.๖ นายเพชรสมทรง บ ารุงบ้านทุ่ม ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  กรรมการ

      ๙.๗ นายพงษ์พุทธ ศรีโยวงศ์    ผู้อ านวยการโรงเรียนพงษ์ภิญโญ ๒   กรรมการ 
     ๙.๘ นายรัฐศักดิ์ สุทธิสมพงษ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังโพน   กรรมการ 
     ๙.๙ นายสุชาติ ชื่นนริันดร์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค้อ   กรรมการ 
     ๙.๑๐ นางชุติมา กะริอุณะ    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง  กรรมการ 



๘ 

 

     ๙.๑๑ นายประจักร์ ราทะวงค์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแดงราษฎร์สามัคคี กรรมการ 
     ๙.๑๒ นายกรกช วรรณไชย  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว กรรมการ 
     ๙.๑๓ นายรุ่งเรือง ชัยน้อย  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกระเดื่อง   กรรมการ  
     ๙.๑๔ นางสาวณัฐชล เชือ้สาวะถี     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิง    กรรมการ 
     ๙.๑๕  นางสาวจุฑามาศ อินนามเพ็ง ผู้อ านวยการโรงเรียนหินกองวิทยา   กรรมการ 
     ๙.๑๖ นายปราโมทย์ ศรีชมชื่น  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ กรรมการและเลขานุการ 

      ที่ตั้งส านักงานกลุ่ม โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร 
๑๐. คณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ ๑๐ (อ าเภอพระยืน) ประกอบด้วย 
     ๑๐.๑ นายกิติกร ศิรินิกร  ผู้อ านวยการโรงเรยีนชุมชนบ้านพระยืน  ประธานกรรมการ 
     ๑๐.๒ นายไพฑูรย์ ชาวโพธิ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นฯ รองประธานฝ่ายวิชาการ 
     ๑๐.๓ นายประมูล พรมกรรณ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนบ่อ     รองประธานฝ่ายพัฒนาบคุลากร 

     ๑๐.๔ นายโอภาส สิงห์สดีา     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านชาด  รองประธานฝ่ายบริหารทั่วไป 

      ๑๐.๕ นางฉลวย จงดา  ครรูักษาการในต าแหน่งผอ.ร.ร.บ้านบ่อแก  กรรมการ 
      ๑๐.๖ นางบ าเพ็ญ ดาสีวังปา   ครรูักษาการในต าแหน่งผอ.ร.ร.บ้านขามป้อมฯ กรรมการ 
      ๑๐.๗ นางประทุมวัน นาคนาคา ครูรักษาการในต าแหน่ง ผอ.ร.ร.พระบุบ้านหันฯ  กรรมการ 
     ๑๐.๘ นายฤาชัย สุทธิวงศ์   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาล้อม   กรรมการ 
     ๑๐.๙ นายสุวรรณ อ่ิมสมบัติ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหินเหิบฯ   กรรมการ 
     ๑๐.๑๐ นายวิรชั จันทร์เพ็ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล  กรรมการ 
          รักษาการในต าแหน่งผอ.ร.ร.บ้านหนองหญ้าฯ กรรมการ 
     ๑๐.๑๑ นายสมคิด กัญญพันธ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองแวงหนองจิกฯ กรรมการ 
     ๑๐.๑๒ นายวิรุณพงศ์ สมชม  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงกลาง   กรรมการ 
     รักษาการในต าแหน่งผอ.ร.ร.บ้านดงเก่า  กรรมการ 
     รักษาการในต าแหน่ง ผอ.ร.ร.บ้านโจดใหญ่  กรรมการ 
     ๑๐.๑๓ นายสุริยา ฤาชากูล  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าส่าน   กรรมการ 
     ๑๐.๑๔ นางปราณีต อินทร์จันทร์ ครรูักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่นประดู่ กรรมการ 
     ๑๐.๑๕ นายพรชัย บุญยนื  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย  กรรมการ 
     ๑๐.๑๖ นายภานุวฒัน์ สงิห์หาญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าหม้อฯ กรรมการและเลขานุการ 
     ๑๐.๑๗ นางสุทธาทิพย์ ศุภรมย์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน     ผู้ช่วยเลขานุการ 
     ที่ตั้งส านักงานกลุ่ม โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 
 



๙ 

 

     ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ และรับผิดชอบให้ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยเกิดผลดีต่อทางราชการหากมีปัญหาอุปสรรคใดให้รายงานต่อคณะกรรมการอ านวยการโดยด่วนเพ่ือหาทาง
แก้ไขต่อไป 

 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

                      สั่ง  ณ  วันที่ ๖    เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
          
 
                                                       (นายภูมิพัทธ  เรืองแหล่)                                                                                                                 
                                 ผูอ้ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 


