
          
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย  เขต  ๑ 
ที่   251 / ๒๕๕9 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรเครือข่ำยกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย  เขต  ๑ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 1 ได้มีค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต ๑ ที่  273/๒๕๕8 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรเครือข่ำยกำรนิเทศ  
ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต  ๑  
ลงวันที่ 20 เดือน   พฤษภำคม พ.ศ.๒๕๕8 ตำมระเบียบส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย  
เขต 1 ว่ำด้วยกลุ่มเครือข่ำยสถำนศึกษำ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 27 มีนำคม 2558  
ประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 1 เรื่องกำรจัดตั้งกลุ่มเครือข่ำยสถำนศึกษำ 
ในสังกัด และสถำนศึกษำเอกชนในก ำกับของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 1  
ลงวันที่ 27 มีนำคม 2558 

 ทั้งนี้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 1 ไดร้ับย้ำยรองผู้อ ำนวยกำร                  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 1 จ ำนวน ๑ คน เพ่ือให้กำรนิเทศ ติดตำมและ                    
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ โรงเรียนในสังกัดและโรงเรียนเอกชนในก ำกับเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและ                                 
เกิดประโยชน์สูงสุด  จึงขอยกเลิกค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต ๑                                      
ที่  273/๒๕๕8 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรเครือข่ำยกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ                          
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต ๑ และให้ใช้ค ำสั่งนี้แทน ประกอบด้วยบุคคล ดังนี้ 

1.คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
 1.1 นำยอัมพร  พินะสำ ผอ.สพป.หนองคำย เขต 1 ประธำนกรรมกำร 
 1.๒ นำยนิรัตน์  ทะมีพันธ์ รอง ผอ.สพป.หนองคำย เขต 1 กรรมกำร 
 1.๓ นำยสวัสดิ ์ มูลศรี รอง ผอ.สพป.หนองคำย เขต 1 กรรมกำร 
            1.๔ นำยอนันต์  พันนึก รอง ผอ.สพป.หนองคำย เขต 1 กรรมกำร 
 1.5 นำยผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ รอง ผอ.สพป.หนองคำย เขต 1 กรรมกำร 
 1.6 นำยวริทธิ  จันทำมี รอง ผอ.สพป.หนองคำย เขต 1 กรรมกำร 
 1.7 นำยมติชน  มูลสูตร รอง ผอ.สพป.หนองคำย เขต 1 กรรมกำร 
 1.8 นำยวีรพล  สำรบรรณ รอง ผอ.สพป.หนองคำย เขต 1 กรรมกำร 
 1.9 นำยนิทัศน์ ปลัดพรหม รักษำรำชกำรแทน ผอ.กลุ่มนิเทศฯ     กรรมกำร/เลขำนุกำร 
 1.10 นำยประทีป ทะแพงพันธ์ ศึกษำนิเทศก์                               กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 1.11 นำงเสนำะจิต  สิริเลิศธรีกุล   ศึกษำนิเทศก์                               กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 1.12 นำงฉวีวรรณ  โยคิน   ศึกษำนิเทศก์                               กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 มีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ สนับสนุน และอ ำนวยควำมสะดวก เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์
ของโครงกำร/กิจกรรม 
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2.คณะกรรมการเครือข่ายการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 
 2.1 เครือข่ำยสถำนศึกษำ เมืองหนองคำย 1 จ ำนวน 13 โรงเรียน 
  2.1.1 นำยอัมพร  พินะสำ ผอ.สพป.หนองคำย เขต ๑ ประธำนกรรมกำร 
  2.1.2 นำยนิรัตน์  ทะมีพันธ์ รอง ผอ.สพป.หนองคำย เขต 1  รองประธำนกรรมกำร 
  2.1.3 นำยกฤศภณ หล้ำวงศำ ผอ.ร.ร.อนุบำลหนองคำย กรรมกำร 
  2.1.4 นำยจรสั  นำมปุบผำ ผอ.ร.ร.บ้ำนหนำด "คุรุรำษฎรอุ์ทิศ" กรรมกำร 
  2.1.5 นำยสวุัฒน์ ภำนุรักษ์ ผอ.ร.ร.บ้ำนหนองเดิ่น กรรมกำร 
  2.1.6 นำงชวนพิศ  ปรีดีวงศ์ ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร  กรรมกำร 
  ๒.๑.๗ นำงทดทรง  ทีนำวัฒน์ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร/เลขำนุกำร 
 2.2 เครือข่ำยสถำนศึกษำ เมืองหนองคำย 2 จ ำนวน 17 โรงเรียน แบ่งเป็น ๒ ชุด ดังนี้ 
  2.๒.๑ ชุดที่ ๑ ประกอบด้วย ๙ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้ำนพวก โรงเรียนบ้ำนเดื่อใต้  
โรงเรียนหัวหำดวิทยำ  โรงเรยีนสีกำยวิทยำคม  โรงเรียนบ้ำนจอมแจ้ง  โรงเรียนบ้ำนพร้ำวใต้เจริญสุข 
โรงเรียนบ้ำนหมำกก่องฝำยแตก  โรงเรียนบ้ำนดงเจริญ  โรงเรียนบ้ำนบงวิทยำ 
      1) นำยอัมพร  พินะสำ  ผอ.สพป.หนองคำย เขต ๑  ประธำนกรรมกำร 
      ๒) นำยสวัสดิ์  มูลศรี  รอง ผอ.สพป.หนองคำย เขต 1   รองประธำนกรรมกำร 
   ๓) นำยศีล  นิลเกตุ  ผอ.ร.ร.สีกำยวิทยำคม   กรรมกำร 
   ๔) นำยสำมำรถ โสภำเวทย์ ผอ.ร.ร.บ้ำนหัวหำด   กรรมกำร 
   ๕) นำยอบชัย เวียนวัน  ผอ.ร.ร.บ้ำนเดื่อใต ้   กรรมกำร 
   ๖) นำงธมกร  พุทธะ  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร  กรรมกำร 
   ๗) นำยประทีป ทะแพงพันธ์  ศึกษำนิเทศก์    กรรมกำร/เลขำนุกำร 
      2.๒.๒ ชุดที่ ๒ ประกอบด้วย ๘ โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนบ้ำนเบิดวิทยำ  โรงเรียนบ้ำนนำคลอง            
โรงเรียนเหล่ำฝ้ำยผดุงวิทย์  โรงเรียนหำดค ำบอนวัฒนำ  โรงเรียนบ้ำนเมืองบำง  โรงเรียนบ้ำนวังยำง 
โรงเรียนอักษรอดุลวิทยำ  โรงเรียนหินโงมวิทยำ 
      1) นำยอัมพร  พินะสำ  ผอ.สพป.หนองคำย เขต ๑  ประธำนกรรมกำร 
      ๒) นำยสวัสดิ์  มูลศรี  รอง ผอ.สพป.หนองคำย เขต 1   รองประธำนกรรมกำร 
   ๓) นำยอำทิตย์ ลุนส ำโรง  ผอ.ร.ร.เหล่ำฝ้ำยผดุงวิทย ์  กรรมกำร 
   ๔) นำยเอลวิส  โคตรชมภ ู ผอ.ร.ร.บ้ำนเมืองบำง   กรรมกำร 
   ๕) นำยอนุรัตน์  เนำวรัตน์  ผอ.ร.ร.บ้ำนเบิดวิทยำ   กรรมกำร 
   ๖) นำงสำวภำวิณี คณิตประเสริฐ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  กรรมกำร 
   ๗) นำงจิตรำพร  รำชบัณฑิต ศึกษำนิเทศก์    กรรมกำร/เลขำนุกำร 
 2.3 เครือข่ำยสถำนศึกษำ เมืองหนองคำย 3 จ ำนวน 7 โรงเรียน 
  2.๓.1 นำยอัมพร  พินะสำ ผอ.สพป.หนองคำย เขต ๑ ประธำนกรรมกำร 
  2.๓.2 นำยนิรัตน์  ทะมีพันธ์    รอง ผอ.สพป.หนองคำย เขต 1  รองประธำนกรรมกำร 
  2.๓.๓ นำยอดิศักดิ์ ทิพกรณ์ ผอ.ร.ร.บ้ำนโคกป่ำฝำง กรรมกำร 
  2.๓.๔ นำยสรุิยำ ไสยลำม ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้ำนปะโค กรรมกำร 
  2.๓.๕ นำยอ ำนำจ ดรศรีจันทร์ ผอ.ร.ร.บ้ำนพร้ำวเหนือ กรรมกำร 
  2.๓.๖ นำงจีรพรรณ  จเรรัตน์ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร  กรรมกำร 
  2.๓.๗ นำงสำวธัชกร  เพ็งค ำปั้ง ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร/เลขำนุกำร 
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 2.4 เครือข่ำยสถำนศึกษำ เมืองหนองคำย 4 จ ำนวน 12 โรงเรียน 
  2.4.1 นำยอัมพร  พินะสำ ผอ.สพป.หนองคำย เขต ๑ ประธำนกรรมกำร 
  ๒.๔.๒ นำยสวัสดิ์  มูลศร ี  รอง ผอ.สพป.หนองคำย เขต 1  รองประธำนกรรมกำร 
  2.4.๓ นำยสมชัย จันทร์ทรง ผอ.ร.ร.บ้ำนค ำโป้งเป้งฯ กรรมกำร 
  2.4.๔ นำยนิมิต วชิิต ผอ.ร.ร.นำฮีนุเครำะห์ กรรมกำร 
  2.4.๕ ว่ำที่ พ.ต.จักรพงษ์  กองภำ ผอ.ร.ร.ดำวเรืองสมสะอำด กรรมกำร 
  2.4.๖ นำยจีระศักดิ์  ปรีดีวงศ ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ กรรมกำร 
  2.๔.๗ นำงมติภำ  ชัยชิต ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร/เลขำนุกำร 
 2.5 เครือข่ำยสถำนศึกษำ เมืองหนองคำย 5 จ ำนวน 8 โรงเรียน 
  2.5.1 นำยอัมพร  พินะสำ ผอ.สพป.หนองคำย เขต ๑ ประธำนกรรมกำร 
  2.๕.2 นำยนิรัตน์  ทะมีพันธ์    รอง ผอ.สพป.หนองคำย เขต 1  รองประธำนกรรมกำร 
  2.5.๓ นำยบุญส่ง เหล็กสัก ผอ.ร.ร.รำษฎร์นุเครำะห์ กรรมกำร 
  2.5.๔ นำยบรรจงศักดิ ์พินธะ ผอ.ร.ร.บ้ำนบ่อแปบหนองหญ้ำม้ำ กรรมกำร 
  2.5.๕ นำยสัญญำ เบ้ำธรรม  ผอ.ร.ร.หนองผือวิทยำคม กรรมกำร 
  2.5.๖ นำยศิริศำสตร์ ศรีต่ำงค ำ  นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร กรรมกำร 
  2.๕.๗ นำยคึกฤทธิ์  วงศ์อำรีย์ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร/เลขำนุกำร 
 2.6 เครือข่ำยสถำนศึกษำ ท่ำบ่อ 1 จ ำนวน 15 โรงเรียน 
  2.6.1 นำยอัมพร  พินะสำ ผอ.สพป.หนองคำย เขต ๑ ประธำนกรรมกำร 
     ๒.๖.๒ นำยผดุงเกียรติ  รกัษ์วรโชติ   รอง ผอ.สพป.หนองคำย เขต 1  รองประธำนกรรมกำร 
  2.6.๓ นำยดุสิต เหมือนบุดดี ผอ.ร.ร.อนุบำลดำรณีท่ำบ่อ กรรมกำร 
  2.6.๔ นำยมำนิจ  โยคิน ผอ.ร.ร.โกมลวิทยำ กรรมกำร 
  2.6.๕ นำยคูณ  โคตะมี ผอ.ร.ร.บ้ำนน้ ำโมง กรรมกำร 
  2.6.๖ นำงสภุำภรณ์ แก้วอำษำ นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร กรรมกำร 
  2.๖.๗ นำยนิทัศน์  ปลัดพรหม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ กรรมกำร/เลขำนุกำร 
 2.7 เครือข่ำยสถำนศึกษำ ท่ำบ่อ 2 จ ำนวน 10 โรงเรียน 
  2.7.1 นำยอัมพร  พินะสำ ผอ.สพป.หนองคำย เขต ๑ ประธำนกรรมกำร 
     ๒.๗.๒ นำยผดุงเกียรติ  รกัษ์วรโชติ   รอง ผอ.สพป.หนองคำย เขต 1  รองประธำนกรรมกำร 
  2.7.๓ นำยเพชรมณี  โคตรชมภู ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้ำนถ่อน กรรมกำร 
  2.7.๔ นำยอดุลย์  ค ำจันทร์ ผอ.ร.ร.บ้ำนดงนำค ำ กรรมกำร 
  2.7.๕ นำยอุย วงศ์ไชยำ ผอ.ร.ร.บ้ำนเดื่อ กรรมกำร 
  2.7.๖ นำงทวีพงษ์  กองแก้ว นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  2.๗.๗ นำยธีรภพ  วงศ์โยธำ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร/เลขำนุกำร 
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 2.8 เครือข่ำยสถำนศึกษำ ท่ำบ่อ 3 จ ำนวน 9 โรงเรียน 
  2.8.1 นำยอัมพร  พินะสำ ผอ.สพป.หนองคำย เขต ๑ ประธำนกรรมกำร 
     ๒.๘.๒ นำยผดุงเกียรติ  รกัษ์วรโชติ   รอง ผอ.สพป.หนองคำย เขต 1  รองประธำนกรรมกำร 
  2.8.๓ นำยสฤษดิ์ ใจหำญ ผอ.ร.ร.บ้ำนโคกกวดสว่ำง กรรมกำร 
  2.8.๔ นำยค ำดี   จันทะเกษ ผอ.ร.ร.ร่วมมิตรวิทยำ กรรมกำร 
  2.8.๕ นำยชัยณรงค์ ศรีสุข ผอ.ร.ร.บ้ำนหนองผือ กรรมกำร 
  2.8.๖ นำงพรรณี  หินวรรณ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กรรมกำร 
  2.๘.๗ นำงเสนำะจิต  สิริเลิศธีรกุล ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร/เลขำนุกำร 
 2.9 เครือข่ำยสถำนศึกษำ ศรีเชียงใหม่ 1 จ ำนวน 7 โรงเรยีน 
  2.9.1 นำยอัมพร  พินะสำ ผอ.สพป.หนองคำย เขต ๑ ประธำนกรรมกำร 
     ๒.๙.๒ นำยมติชน  มูลสูตร รอง ผอ.สพป.หนองคำย เขต 1  รองประธำนกรรมกำร 
  2.9.๓ นำยเจริญศักดิ์ บุญดี ผอ.ร.ร.บ้ำนศรีเชียงใหม ่ กรรมกำร 
  2.9.๔ นำยประเวทย์ งำมวิเศษ ผอ.ร.ร.โนนสง่ำหนองแวงวิทยำ กรรมกำร 
  2.9.๕ นำยพุทธชัย  ใจชื่น ผอ.ร.ร.บ้ำนหัวทรำย กรรมกำร 
  2.9.๖ นำยเทวัญ แก้วส ำรำญ นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญงำน กรรมกำร 
  2.๙.๗ นำยวิวัฒน์  ผำวันด ี ศึกษำนิเทศก์                                 กรรมกำร/เลขำนุกำร 
 2.10 เครือข่ำยสถำนศึกษำ ศรีเชียงใหม่ 2 จ ำนวน 7 โรงเรียน 
  2.10.1 นำยอัมพร  พินะสำ     ผอ.สพป.หนองคำย เขต ๑ ประธำนกรรมกำร 
     ๒.๑๐.๒ นำยมติชน  มูลสตูร รอง ผอ.สพป.หนองคำย เขต 1  รองประธำนกรรมกำร 
  2.10.๓ นำยพงษ์วุฒิ บุญมำนำง ผอ.ร.ร.ดอนก่อโนนสวรรค์ กรรมกำร 
  2.10.๔ นำยสนธยำ เพ็งนิล ผอ.ร.ร.บ้ำนไทยสำมัคคี กรรมกำร 
  2.10.๕ นำยชนำวุธ  ประทุมชำติ ผอ.ร.ร.บ้ำนขุมค ำ กรรมกำร 
  2.10.๖ นำงพูลสมบัติ  พัสดร ผอ.กลุ่มตรวจสอบภำยใน กรรมกำร 
  2.1๐.๗ นำยศิริวัฒน์  ล ำพุทธำ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร/เลขำนุกำร 
 2.11 เครือข่ำยสถำนศึกษำ ศรีเชียงใหม่ 3 จ ำนวน 7 โรงเรียน 
  2.11.1 นำยอัมพร  พินะสำ ผอ.สพป.หนองคำย เขต ๑ ประธำนกรรมกำร 
     ๒.๑๑.๒ นำยมติชน  มูลสตูร รอง ผอ.สพป.หนองคำย เขต 1  รองประธำนกรรมกำร 
  2.11.๓ นำงวันวิสำข์  กองแก้ว ผอ.ร.ร.บ้ำนหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญฯ) กรรมกำร 
  2.11.๔ นำยนพพร จันทะรำช ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้ำนหม้อ กรรมกำร 
  2.11.๕ นำยมงคล  ผิวผ่อง ผอ.ร.ร.บ้ำนถิ่นทอนเหนือ กรรมกำร 
  2.11.๖ นำงสำวนัฎชญำรัตน ์อัปกำรัตน์ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร  กรรมกำร 
  2.1๑.๗ นำยชำตรี  รำชบัณฑิต ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร/เลขำนุกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-๕- 
 

 2.12 เครือข่ำยสถำนศึกษำ โพธิ์ตำก  จ ำนวน 9 โรงเรียน 
  2.12.1 นำยอัมพร  พินะสำ ผอ.สพป.หนองคำย เขต ๑ ประธำนกรรมกำร 
  ๒.๑๒.๒ นำยวริทธิ จันทรำมี รอง ผอ.สพป.หนองคำย เขต 1  รองประธำนกรรมกำร 
  2.12.๓ นำยอำรมณ์  ศรีแสง ผอ.ร.ร.บ้ำนไร่ กรรมกำร 
  2.12.๔ นำยสงวน หีบแก้ว ผอ.ร.ร.บ้ำนศูนย์กลำง กรรมกำร 
  2.12.๕ นำยพงษ์เทพ  กลำงวิชัย ผอ.ร.ร.ดอนขนุนพัฒนำ กรรมกำร 
  2.12.๖ นำงปิยะพร  สิงห์สุวรรณ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร กรรมกำร 
  2.1๒.๗ นำงฉวีวรรณ  โยคิน ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร/เลขำนุกำร 
 2.13 เครือข่ำยสถำนศึกษำ สังคม 1  จ ำนวน 11 โรงเรียน 
  2.13.1 นำยอัมพร  พินะสำ ผอ.สพป.หนองคำย เขต ๑ ประธำนกรรมกำร 
  ๒.๑๓.๒ นำยอนันต์  พันนึก รอง ผอ.สพป.หนองคำย เขต 1  รองประธำนกรรมกำร 
  2.13.๓ นำยอุดรเวียง ทองศักดิ์สิทธิ์ ผอ.ร.ร.บ้ำนโสกกล้ำ กรรมกำร 
  2.13.๔ นำยประจักษ์ บุตรดี ผอ.ร.ร.บ้ำนสังกะลี-นำขำม กรรมกำร 
  2.13.๕ นำยอภิชัย มิตะนุ ผอ.ร.ร.บ้ำนห้วยไซงัว กรรมกำร 
  2.13.๖ นำยสมคะเน พิสัยพันธ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน กรรมกำร 
  2.1๓.๗ นำงสมหมำย  โยธำกุล ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร/เลขำนุกำร 
 2.14 เครือข่ำยสถำนศึกษำ สังคม 2  จ ำนวน 9 โรงเรียน 
  2.14.1 นำยอัมพร  พินะสำ ผอ.สพป.หนองคำย เขต ๑ ประธำนกรรมกำร 
  ๒.๑๔.๒ นำยอนันต์  พันนึก รอง ผอ.สพป.หนองคำย เขต 1  รองประธำนกรรมกำร 
  2.14.๓ นำยสุวิทย์ ค ำสอนทำ ผอ.ร.ร.บ้ำนเทำ-นำบอน กรรมกำร 
  2.14.๔ นำยวสุชำติ วงษ์ค ำหำญ ผอ.ร.ร.บ้ำนนำงิ้ว กรรมกำร 
  2.14.๕ นำยสมชัย กำรมำโส ผอ.ร.ร.บ้ำนเทพประทับ กรรมกำร 
  2.14.๖ นำงพูนสวัสดิ์  ชำฎำ ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล กรรมกำร 
  2.1๔.๗ นำยวุฒิพงศ์  บทมำตย์ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร/เลขำนุกำร 
 2.15 เครือข่ำยสถำนศึกษำ สระใคร  จ ำนวน 17 โรงเรียน แบ่งเป็น ๒ ชุด ดังนี้ 
  2.๑๕.๑ ชุดที่ ๑ ประกอบด้วย ๘ โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนบ้ำนน้ ำสวยมิตรภำพที่ ๑๙ 
โรงเรียนบ้ำนโพนสวรรค์ โรงเรียนบ้ำนหนองบัวเงิน โรงเรียนสระใครไชยำนุเครำะห์ โรงเรียนบ้ำนเหมือดแอ่ 
โรงเรียนอนุบำลบ้ำนคอกช้ำง โรงเรียนบ้ำนนำกอ โรงเรียนสมสะอำดดงมุขวิทยำ 
   1) นำยอัมพร  พินะสำ  ผอ.สพป.หนองคำย เขต ๑ ประธำนกรรมกำร 
      ๒) นำยวีรพล  สำรบรรณ  รอง ผอ.สพป.หนองคำย เขต 1  รองประธำนกรรมกำร 
   ๓) นำยสมพร โสดำวิชิต  ผอ.ร.ร.บ้ำนเหมือดแอ่  กรรมกำร 
   ๔) นำยสมบัติ เทพวรรณ์  ผอ.ร.ร.สมสะอำดดงมุขวิทยำ กรรมกำร 
   ๕) นำยธีรยุทธ  สิงห์ศิลป์  ผอ.ร.ร.หนองบัวเงิน  กรรมกำร 
   ๖) นำงสำววิริยำ มำลำยุทธศรี นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร กรรมกำร 
   ๗) นำงกฤตชญำ  เที่ยงรัตน์ ศึกษำนิเทศก์   กรรมกำร/เลขำนุกำร 
 
 
 
 
 
 



 

-๖- 
 

  2.๑๕.๒ ชุดที่ ๑ ประกอบด้วย ๙ โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนบ้ำนสมสนุกดงหนองบอน 
โรงเรียนบ้ำนหนองบัววิทยำ โรงเรียนบ้ำนฝำงวิทยำ โรงเรียนบ้ำนเดื่อทุ่งสวรรค์ โรงเรียนบ้ำนหมำกหุ่งขี้เหล็ก 
โรงเรียนฉันทนำวัณรถ โรงเรียนบ้ำนตอแก โรงเรียนบ้ำนโนนแดง โรงเรียนโนนดู่โพนหวำยประชำสรรค์ 
   1) นำยอัมพร  พินะสำ           ผอ.สพป.หนองคำย เขต ๑  ประธำนกรรมกำร 
      ๒) นำยวีรพล  สำรบรรณ  รอง ผอ.สพป.หนองคำย เขต 1  รองประธำนกรรมกำร 
   ๓) นำยวีระศักดิ์  มำตย์นอก ผอ.ร.ร.บ้ำนฝำงวิทยำ  กรรมกำร 
   ๔) นำยวิทยำ บูรณะสุทธิ์  ผอ.ร.ร.หนองบัววิทยำ  กรรมกำร 
   ๕) นำยวันชัย อำรีรำษฎร์  ผอ.ร.ร.ฉันทนำวัณรถ  กรรมกำร 
   ๖) นำงพนมพร  ธำตุไพบูลย์ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร กรรมกำร 
   ๗) นำงอนงค์  ค ำแสงทอง  ศึกษำนิเทศก์   กรรมกำร/เลขำนุกำร 

 มีหน้ำที่ด ำเนินกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สนับสนุน ดูแลช่วยเหลือ ให้ค ำปรึกษำ 
และประสำนงำนกับกลุ่มเครือข่ำยสถำนศึกษำ และสถำนศึกษำเอกชนในกลุ่มเครือข่ำยสถำนศึกษำ ที่ได้รับมอบหมำย   
ให้รับผิดชอบ เพื่อให้กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำภำยในกลุ่มเครือข่ำยสถำนศึกษำเป็นไปตำมมำตรฐำน  
ที่ก ำหนด รวบรวม จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศพ้ืนฐำนเพื่อใช้ในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ สรุปผลและรำยงำนผล กำรนิเทศ 
ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ รำยงำนต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย 
เขต 1 หรือปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนใดตำมท่ีผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 1 มอบหมำย 

   

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
    

          สั่ง ณ วันที่     4   เดือนพฤษภำคม  พ.ศ.๒๕๕๙ 
             

 
 
 
 
 
 
 
 

(นายอัมพร  พินะสา) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ 
 


