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เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับเครือข่ายอําเภอ และเครือข่ายโรงเรียน
........................................................
1. เครือข่ายอําเภอนาทวี สถานทีต่ ั้งสํานักงานบริหารเครือข่ายอําเภอ : โรงเรียนบ้านนาทวี
1.1 คณะกรรมการบริหารเครือข่ายอําเภอนาทวี ประกอบด้วย
(1) นายวินัย รัตนเสถียร
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโมย
ประธานเครือข่าย
(2) นายคมสัน อุยสกุล
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเคลียง
รองประธาน
(3) นายวีระพันธุ์ พันธุ์ทวี
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านประกอบ
รองประธาน
(4) นางพิมพ์วนา พรหมสุวรรณ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรํา
กรรมการ
(5) นายประพันธ์ ประทีปเกาะ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านป็อง
กรรมการ
(6) นายภิรมณ์ อินตะมะ
ครูโรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา
กรรมการ
(7) นายมะสะดี ยีเอาะ
ครูโรงเรียนบ้านป่าเร็ด
กรรมการ
(8) นายมโนธรรม ศิริรัตน์
ครูโรงเรียนวัดวังไทร
กรรมการ
(9) นายกมล จันแก้ว
ผู้อํานวยโรงเรียนวัดนาหมอศรี
กรรมการและเลขานุการ
1.2 คณะกรรมการบริหารเครือข่ายโรงเรียน อําเภอนาทวี
1.2.1 เครือข่ายโรงเรียนตรีภูมิ ประกอบด้วย
(1) นายคมสัน อุยสกุล
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเคลียง
ประธานเครือข่าย
(2) นายธวีร์วุทธ จันทร์น้ําหอม ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดทุ่งข่า
รองประธาน
(3) นางนงลักษณ์ มากนวล ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านวังบวบ
รองประธาน
(4) นายอับดุลฮาหมัด โส๊ะหน่าย ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านลําลอง
กรรมการ
(5) นายสมชัย อ่อนแก้ว
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านนาทวี
กรรมการ
(6) นายเศรษฐพล เร็มเสม
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งน้ําขาว
กรรมการ
(7) นางดารา สิทธิเดชากุล
ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา
กรรมการ
(8) นางสุขะมุกข์ เรืองอ่อน ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดท่าประดู่
กรรมการ
(9) นางวรรณา อุยสกุล
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านพอบิด
กรรมการ
(10) นายภิรมณ์ อินตะมะ
ครูโรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา
กรรมการ
(11) นางวราภรณ์ ศรีขวัญ
ครูโรงเรียนวัดท่าประดู่
กรรมการ
(12) นางพงษ์จันทร์ ปานพรหม ครูโรงเรียนบ้านนาทวี
กรรมการ
(13) นางพิมพ์วนา พรหมสุวรรณ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรํา กรรมการและเลขานุการ
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ประกอบด้วย
(1) นายวินัย รัตนเสถียร
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโมย
ประธานเครือข่าย
(2) นายวิสุทธิ์ ทองจินดา
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเก่า
รองประธาน
(3) นางกอบขวัญ แดงบํารุง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโต้นนท์
รองประธาน
(4) นายอุทัย เพชรหนู
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดลําพดจินดาราม
กรรมการ
(5) นายธีศิษฐ์ คงจันทร์
ผู้อํานวยการโรงเรียนอายุรกิจโกศล
กรรมการ
(6) นายนิยม ไกรสนาม
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านลําชิง
กรรมการ
(7) นายสุรพงษ์ จันทรเพชร ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านนาปรัง
กรรมการ
(8) นายเกรียงศักดิ์ แก้วบุญ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านป่าเร็ด
กรรมการ
(9) นายพงศ์พันธุ์ สุวรรณชาติสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสม็อง
กรรมการ
(10) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง
กรรมการ
(11) นายมะสะดี ยีเอาะ
ครูโรงเรียนบ้านป่าเร็ด
กรรมการ
(12) นางสาวธัญญาภรณ์ รอดคง ครูโรงเรียนบ้านโมย
กรรมการ
(13) นางศิริรัตน์ ประทีปเกาะ ครูโรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง
กรรมการ
(14) นายกมล จันแก้ว
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดนาหมอศรี กรรมการและเลขานุการ
1.2.3 เครือข่ายโรงเรียนด่านชายแดนนาทวี ประกอบด้วย
(1) นายวีระพันธุ์ พันธุ์ทวี
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านประกอบ
ประธานเครือข่าย
(2) ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ คงธรรม ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกะทิง
รองประธาน
(3) นางสิริยา หนูสีคง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสะพานเคียน
รองประธาน
(4) นายจุมพล นิลรัตน์
ผู้อํานวยการโรงเรียนทองอยู่นุตกุล
กรรมการ
(5) นายประภาส ยอดนุ้ย
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดวังไทร
กรรมการ
(6) นายยงยุทธ อําไพ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านลุ่ม
กรรมการ
(7) นายจรัส แก้วสุก
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านพรุหวา
กรรมการ
(8) นายปิยทรรศน์ อินทกูล ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน
กรรมการ
(9) นายประพันธ์ ประทีปเกาะ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านป็อง
กรรมการ
(10) นายอนันต์ แดงเหมือน ผู้อํานวยการโรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน 2
กรรมการ
(11) นายมโนธรรม ศิริรัตน์
ครูโรงเรียนวัดวังไทร
กรรมการ
(12) นายอาจิณ สุวรรณชนะ ครูโรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน 2
กรรมการ
(13) นางศรีสุดา สุขสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านประกอบ
กรรมการและเลขานุการ
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โรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบณ
ุ ยวิทยาคาร)
2.1 คณะกรรมการบริหารเครือข่ายอําเภอสะเดา ประกอบด้วย
(๑) นายถนอม สุขคํา
ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง
ประธานเครือข่าย
(๒) นายไพโรจน์ สังหาญ
ผู้อํานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)
รองประธาน
(๓) นายวีรพันธ์ หลังเศษ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านม่วง
รองประธาน
(๔) นายดุรงค์ จันวดี
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา
กรรมการ
(๕) นายเชาว์ แซ่ลิ่ม
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านระตะ
กรรมการ
(๖) นายศตพร เหมทานนท์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร)
กรรมการ
(๗) นายก้อเสม เด็นหมัด ครูโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน ๑
กรรมการ
(๘) นายฐิติวัฏฏ์ กล่ําจีน
ครูโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
กรรมการ
(๙) นายสุภาพ ทองน้อย ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดห้วยคู
กรรมการและเลขานุการ
2.๒ คณะกรรมการบริหารเครือข่ายโรงเรียน อําเภอสะเดา
2.2.1 เครือข่ายโรงเรียนปริก พังลา เขามีเกียรติ ประกอบด้วย
(๑) นายไพโรจน์ สังหาญ ผู้อํานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) ประธานเครือข่าย
(๒) นายเชาว์ แซ่ลิ่ม
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านระตะ
รองประธาน
(๓) นางน้ําทิพย์ ม่วงปลอด ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหัวถนน
รองประธาน
(๔) นายอัน เหล็มหมัน
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปริกใต้ (นําราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
(๕) นายสุชาติ สุริยันยงค์
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนเภา
กรรมการ
(๖) นายธงไชย อนันตพรรค ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปริก (กุก่องวิทยาคาร) กรรมการ
(๗) นายสุบิล ศรีทองสุข
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านใหม่
กรรมการ
(๘) นายปราโมศ อิสโร
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนเสม็ด
กรรมการ
(๙) นายศุภวงศ์ แก่นทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร)กรรมการ
(๑๐) นายสุทธิรักษ์ โรจนหัสดิน ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดม่วงก็อง
กรรมการ
(๑๑) นายกระจ่าง ธรรมรักษา ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเขามีเกียรติ
กรรมการ
(๑๒) นายณรงค์ คงชนะ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสํานักหว้า
กรรมการ
(๑๓) นางสาวเฉลิม รัตน์แก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านพังลา (ตรีวณิชวิทยาคาร)
กรรมการ
(๑๔) นายศตพร เหมทานนท์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร) กรรมการ
(๑๕) นางสุพรรณี ณรงค์กูล ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) กรรมการ
(๑6) นายสงคราม พรหมสถิตย์ ครูโรงเรียนบ้านใหม่
กรรมการ
(๑๗) นางสุพรรณี มหาพรหม ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านยางเกาะ กรรมการและเลขานุการ
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2.2.2 เครือข่ายโรงเรียนชายแดนสะเดา ประกอบด้วย
(๑) นายวีรพันธ์ หลังเศษ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านม่วง
ประธานเครือข่าย
(๒) นายอํานวย สุวรรณโณ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทับโกบ
รองประธาน
(๓) นายสุภาพ ทองน้อย
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดห้วยคู
รองประธาน
(๔) นางกมลาศน์ ศรประสิทธิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
กรรมการ
(๕) นายสุภาพ แก้วได้ปาน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านพรุเตียว
กรรมการ
(๖) นายอับดลกานี อะหลี ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสํานักขาม
กรรมการ
(๗) ว่าที่ ร.ท.วุฒิพร วิทยาพันธ์ประชา ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหน่ําฮั้ว
กรรมการ
(๘) นายอารมณ์ จันทคาม ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเกาะค่าง
กรรมการ
(๙) นายอภิชาติ ทิ้งแหล๊ะ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนตานี
กรรมการ
(๑๐) นายฐิติวัฏฏ์ กล่ําจีน
ครูโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
กรรมการ
(๑๑) นายยะมิน หลําเบ็ญส๊ะ ครูโรงเรียนบ้านเกาะค่าง
กรรมการ
(๑๒) นางสาวรุง้ รัตน์ เทิดชนะกุล ครูโรงเรียนบ้านม่วง
กรรมการ
(๑๓) นางสุภา ทองเจริญ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านน้ําลัด
กรรมการและเลขานุการ
2.2.3 เครือข่ายโรงเรียนไตรมิตร ประกอบด้วย
(๑) นายถนอม สุขคํา
ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง
ประธานเครือข่าย
(๒) นายวรรษา สุริยันยงค์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไร่ (ตระเวนชายแดนอนุสรณ์) รองประธาน
(๓) นางสาวอภิญญา สุรินราช ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์
รองประธาน
(๔) นายสมควร จันทรวงษ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดยางทอง
กรรมการ
(๕) นายดุรงค์ จันวดี
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา
กรรมการ
(๖) นายสุเจต บุญโสภา
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสองพี่น้อง
กรรมการ
(๗) นายนิโลม ศรียะรัตน์
ผู้อํานวยการโรงเรียนสมาคมไทยผลิตยา ๒
กรรมการ
(๘) นางอุษา มู่เก็ม
ผู้อํานวยการโรงเรียนสังวาลย์วิท ๒
กรรมการ
(๙) นายอุทิศ อมรมณี
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน ๑
กรรมการ
(๑๐) นายสมคิด เพียรกิจ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท่าข่อย
กรรมการ
(๑๑) นายก้อเสม เด็นหมัด ครูโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน ๑
กรรมการ
(๑๒) นายพีระพัฒน์ เพ็ชรกาญจน์ ครูโรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา
กรรมการ
(๑๓) นางระรวย อิสโร
ครูโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์
กรรมการ
(๑๔) นายสุรเดช แสงจันทร์ ผู้อํานวยการโรงเรียนชาติตระการโกศล กรรมการและเลขานุการ
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-53. เครือข่ายอําเภอจะนะ สถานทีต่ ั้งสํานักงานบริหารเครือข่ายอําเภอ : โรงเรียนบ้านนา
3.1 คณะกรรมการบริหารเครือข่ายอําเภอจะนะ ประกอบด้วย
(1) นายนิรัฐ ด้วงปาน
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดประจ่า
ประธานเครือข่าย
(2) นายสมพนิตย์ ไชยรัตน์
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านน้ําเค็ม
รองประธาน
(3) นายบรรชา ขวัญจันทร์
ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น รองประธาน
(4) นายอุดม คงยะฤทธิ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านม้างอน
กรรมการ
(5) นางเอกจิตรา จันทร์จิตจริงใจ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแค
กรรมการ
(6) นางสมพร จงกลวิลาส
ครูโรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย
กรรมการ
(7) นายโชค บุญเรือง
ครูโรงเรียนบ้านนา
กรรมการ
(8) นายอนันต์ ขวัญจันทร์
ครูโรงเรียนบ้านช้างคลอด
กรรมการ
(9) นายสามารถ จันทลิกา
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสะกอม กรรมการและเลขานุการ
3.2 คณะกรรมการบริหารเครือข่ายโรงเรียน อําเภอจะนะ
3.2.1 เครือข่ายโรงเรียนเบญจศึกษา ประกอบด้วย
(1) นายนิรฐั ด้วงปาน
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดประจ่า
ประธานเครือข่าย
(2) นายสุพล บทจร
ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดควนมีด
รองประธาน
(3) นายประสงค์ ภูมิพัทธ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย
รองประธาน
(4) นายสมบัติ หลีเจริญ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
กรรมการ
(5) นางวาสนา ทุมมากรณ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท่าคลอง
กรรมการ
(6) นางขวัญตา ประสานสงฆ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ
กรรมการ
(7) นายพิเชษฐ์ อุบลสุวรรณ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขาจันทร์
กรรมการ
(8) นายเยี่ยมศักดิ์ สุวรรณ
ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ 222 กรรมการ
(9) นางมุทิตา พูลสวัสดิ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปากช่อง
กรรมการ
(10) นายอุดม คงยะฤทธิ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านม้างอน
กรรมการ
(11) นางสายพร ชํานิธุรการ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนหัวช้าง
กรรมการ
(12) นางพรพรรณ พิรุณ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดช่องเขา
กรรมการ
(13) นายณรงค์ พรหมดวง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านป่าชิง
กรรมการ
(14) นางอาภาภรณ์ มณีคง ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านไร่
กรรมการ
(15) นายวุฒิชัย บํารุงหนูไหม ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดทุ่งพระ
กรรมการ
(16) นายเกษม บูหสั
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเกาะทาก
กรรมการ
(17) นายสมศักดิ์ ไชยสุวรรณ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านนาหว้า (นิคมอุทศิ )
กรรมการ
(18) นายสุรพงษ์ ยุตบุษย์จารุ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหว้าหลัง
กรรมการ
(19) นายสุรัตน์ชัย ดอนแดงรอด ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนไม้ไผ่
กรรมการ
(20) นางสมพร จงกลวิลาส ครูโรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย
กรรมการ
(21) นางอํานวย คงเติม
ครูโรงเรียนบ้านป่าชิง
กรรมการ
(22) นางสุภรณ์ ผุดผ่อง
ครูโรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ 222 กรรมการ
(23) นางสาวกวิสรา มั่นคงบิลหมัด ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนขี้แรด กรรมการและเลขานุการ
/ 3.2.2 เครือข่ายโรงเรียน…
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3.2.2 เครือข่ายโรงเรียนสมุทรภูผา ประกอบด้วย
(1) นายบรรชา ขวัญจันทร์ ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ประธานเครือข่าย
(2) นายอรรณพ เนียมคง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านป่างาม
รองประธาน
(3) นายศุภชัย ดวงแก้ว
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท่าหมาก
รองประธาน
(4) นายสามารถ จันทลิกา
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสะกอม
กรรมการ
(5) นายพจนาถ มากรักษ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
กรรมการ
(6) นางสุชาฎา ประพรหม
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสุเหร่า
กรรมการ
(7) นายมนตรี ธรรมโร
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านนนท์
กรรมการ
(8) นางกันยา ราชชํารอง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเลียบ
กรรมการ
(9) นางศกลวรรณ สุขมี
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปากบาง
กรรมการ
(10) นายสิทธิพงษ์ เหมเหาะ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบ่อโชน
กรรมการ
(11) นายยุทธ มุสิกะชนะ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านช้างคลอด
กรรมการ
(12) นางเจษฎาพร สาแหละ ผู้อํานวยการโรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ กรรมการ
(13) นายเอกพจน์ นราพันธุ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทรายขาว
กรรมการ
(14) นายประพันธ์ พันธ์ทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสะพานหัก
กรรมการ
(15) นายมนัส คงจันทร์
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแพร้ว
กรรมการ
(16) นายครรชิต อุทยมกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเหมืองควนกรด
กรรมการ
(17) นายอนันต์ ขวัญจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านช้างคลอด
กรรมการ
(18) นายวิสุทธิ์ แก้วทอง
ครูโรงเรียนบ้านป่างาม
กรรมการ
(19) นายอุดร วรรณจันทร์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
กรรมการ
(20) นายอานนท์ จันทกูล
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเกษมรัตน์ กรรมการและเลขานุการ
3.2.3 เครือข่ายโรงเรียนจะนะ 5 – 14 ประกอบด้วย
(1) นายสมพนิตย์ ไชยรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านน้ําเค็ม
ประธานเครือข่าย
(2) นายนิยม เอียดศรีไชย
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดนาปรือ
รองประธาน
(3) นางเอกจิตรา จันทร์จิตจริงใจ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแค
รองประธาน
(4) นายหิรญ
ั ย์ จันทร์หงษ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองแงะ
กรรมการ
(5) นายจรันทร์ มูลจันทร์
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านนา
กรรมการ
(6) นางวันดี ชูช่วย
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์
กรรมการ
(7) นางพนารัตน์ เสนเกตุ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคูนายสังข์
กรรมการ
(8) นางวานิต สุวรรณน้อย
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนาเคียน
กรรมการ
(9) นางปราณี จันทร์ดี
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งครก
กรรมการ
(10) นายบรรจบ คงจันทร์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโหนด
กรรมการ
(11) นางทิวาภรณ์ มุทะจันทร์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านลางา
กรรมการ
(12) นายกิติวฒั น์ ภัทรพงศ์พันธ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโคกม้า
กรรมการ
(13) นางสาววัชรี ยกรัตน์
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดขุนตัดหวาย
กรรมการ
(14) นายโชค บุญเรือง
ครูโรงเรียนบ้านนา
กรรมการ
/ (15) นายชัชชัย...
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ครูโรงเรียนบ้านน้ําเค็ม
กรรมการ
(16) นางสาววิไลวรรณ เมืองละออง ครูโรงเรียนบ้านโหนด
กรรมการ
(17) นางสาวละออง ขวัญเพชร ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดน้ําขาว กรรมการและเลขานุการ
4. เครือข่ายอําเภอเทพา สถานทีต่ งั้ สํานักงานบริหารเครือข่ายอําเภอ : โรงเรียนบ้านเทพา
4.1. คณะกรรมการบริหารเครือข่ายอําเภอเทพา ประกอบด้วย
(1) นายอรุณ คานยู
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเทพา
ประธานเครือข่าย
(2) นายมานะ โต๊ะขา
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านลําเปา
รองประธาน
(3) นายณัฐวุฒิ เกื้อก่อยอด
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดคลองยอ
รองประธาน
(4) นายธม บุญธรรม
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดนิคมประสาท (มิตรภาพที่ 149) กรรมการ
(5) นางราตรี เนาวรัตน์
ผู้อํานวยการโรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ
กรรมการ
(6) นายทวี สีชมพู
ครูโรงเรียนบ้านลําเปา
กรรมการ
(7) นางรุ่งทิพย์ สุวรรณรัตน์
ครูโรงเรียนบ้านเทพา
กรรมการ
(8) นายชม ทองสุข
ครูโรงเรียนวัดนิคมประสาท (มิตรภาพที่ 149)
กรรมการ
(9) นายสมเกียรติ ฤทธิศักดิ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท่าม่วง กรรมการและเลขานุการ
4.2 คณะกรรมการบริหารเครือข่ายโรงเรียน อําเภอเทพา
4.2.1 เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ประกอบด้วย
(1) นายณัฐวุฒิ เกื้อก่อยอด
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดคลองยอ
ประธานเครือข่าย
(2) นายธราเทพ แก้วเกาะสะบ้า ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านพรุหลุมพี
รองประธาน
(3) นางพีรฉัตร หมวกใส่เพ็ชร ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านพรุตู
รองประธาน
(4) นายบุญส่ง วัชรวรานนท์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกรงอิตํา
กรรมการ
(๕) นายธม บุญธรรม
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดนิคมประสาท(มิตรภาพที่ 149) กรรมการ
(๖) นายธีรสิทธิ์ เคียนทอง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนหมาก
กรรมการ
(๗) นางอําภา เวชสารศรี
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโคกพยอม
กรรมการ
(๘) นายอัมพร บุญธรรม
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านวังใหญ่
กรรมการ
(๙) นายถนัด ศักดิ์แสงโสภา ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขาน้อย
กรรมการ
(๑๐) นายกิติโชค แลบา
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปากบางสะกอม
กรรมการ
(๑๑) นางศรินทิพย์ ทะสะระ ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์
กรรมการ
(๑๒) นางศรีสดุ า ขวัญเกื้อ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสวรรค์
กรรมการ
(๑๓) นางอรรจมาภรณ์ บุญพิพัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแซะ
กรรมการ
(๑๔) นางสาวอมรรัตน์ ยอดสุดเอื้อม ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านม่วงถ้ํา
กรรมการ
(๑๕) นายชม ทองสุข
ครูโรงเรียนวัดนิคมประสาท (มิตรภาพที่ 149) กรรมการ
(๑๖) นายภักดี แก้วเจริญ
ครูโรงเรียนบ้านวังใหญ่
กรรมการ
(๑๗) นายอนุชา พุมเสน
ครูโรงเรียนบ้านปากบางสะกอม
กรรมการ
(๑๘) นางสารุณีย์ สังข์เจริญ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบ่อน้ําส้ม กรรมการและเลขานุการ
/ 4.2.2 เครือข่ายโรงเรียน…

-84.2.2 เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ประกอบด้วย
(1) นายอรุณ คานยู
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเทพา
ประธานเครือข่าย
(2) นายประเสริฐ โต๊ะขา
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านพระพุทธ
รองประธาน
(3) นายธงฉัตร จิตทนง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองประดู่
รองประธาน
(4) นายธนเดช รองสวัสดิ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์
กรรมการ
(๕) นางสุกลั ยา รัตนไชย
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านป่ากอ
กรรมการ
(๖) นายวรศักดิ์ กาเทพ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองขุด
กรรมการ
(๗) นายสมชัย กนิกพงศ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านตาแปด
กรรมการ
(๘) นายอิดรีส มรมาศ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง
กรรมการ
(๙) นางวนิดา เปาะแม
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบ่อเตย
กรรมการ
(๑๐) นางฐาปนี มะลี
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านตูหยง
กรรมการ
(๑๑) นางอนงค์ สุขแก้วมณี
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนตีหมุน
กรรมการ
(๑๒) นายทิชาชงค์ แก้วนพรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโคกกอ
กรรมการ
(๑๓) นายธรรมนูญ ไหวพริบ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านป่าโอน
กรรมการ
(๑๔) นายโสภณ ชูช่วย
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
กรรมการ
(๑๕) นายปัญญา คงคต
ครูโรงเรียนบ้านบ่อเตย
กรรมการ
(๑๖) นายอับดุล อีซอ
ครูโรงเรียนบ้านโคกกอ
กรรมการ
(๑๗) นางรุ่งทิพย์ สุวรรณรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านเทพา
กรรมการ
(๑๘) นายสมเกียรติ ฤทธิศักดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท่าม่วง กรรมการและเลขานุการ
4.2.3 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ประกอบด้วย
(1) นายมานะ โต๊ะขา
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านลําเปา
ประธานเครือข่าย
(2) นายสุพจน์ พร้อมญาติ
ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา รองประธาน
(3) นายโสภณ บัวผัน
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านใหม่
รองประธาน
(4) นายพิศุทธิ์ เหนี่ยวทอง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านลําไพล
กรรมการ
(๕) นายสุรพัศ รัตนไชย
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแม่ที
กรรมการ
(๖) นางราตรี เนาวรัตน์
ผู้อํานวยการโรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ
กรรมการ
(๗) นายนิพนธ์ มณีรัตน์
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนเจดีย์
กรรมการ
(๘) นายยุทธนา วงษ์งาม
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท่าไทร
กรรมการ
(๙) นางอังสนา ทัศนะพยัคฆ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
กรรมการ
(๑๐) นางสาวชาลิสา เพ็งหนู ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดปริก
กรรมการ
(๑๑) นายไสว หมื่นเพชร
ผู้อํานวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๒ กรรมการ
(๑๒) นายบดินทร์ ไชยพยัญ ผู้อํานวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๓ กรรมการ
(๑๓) นายไพซอน หนิเร่
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกระอาน
กรรมการ
(๑๔) นายกนกศักดิ์ คงประดิษฐ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านพรุชิง
กรรมการ
(๑๕) นายดนรอหมาน เดเระมะ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนหรัน
กรรมการ
/ (๑๖) นางสาวเครือวัลย์...

- 10 (๑๖) นางสาวเครือวัลย์ จันทสุบรรณ ผู้อาํ นวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๔ กรรมการ
(๑๗) นายทวี สีชมพู
ครู โรงเรียนบ้านลําเปา
กรรมการ
(๑๘) นางสาวจําเนียน เอียดแก้ว ครูโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
กรรมการ
(๑๙) นางกมลลักษณ์ นนทะสร ครูโรงเรียนบ้านกระอาน
กรรมการ
(๒๐) นายคนึง แก้วมณี
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านนาจวก กรรมการและเลขานุการ
5. เครือข่ายอําเภอสะบ้าย้อย สถานทีต่ งั้ สํานักงานบริหารเครือข่ายอําเภอ : โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
5.1 คณะกรรมการบริหารเครือข่ายอําเภอสะบ้าย้อย ประกอบด้วย
(1) นายสุระกําพล รักษ์วงศ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสุโสะ
ประธานเครือข่าย
(2) นายประทีป เนาวรัตน์
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปลักบ่อ
รองประธาน
(3) นายไวพจน์ จิตมณี
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งไพล
รองประธาน
(4) นายทิวา สายกิ้มซ้วน
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านฉลุง
กรรมการ
(5) นายทศพร พงศ์สุวรรณ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทับยาง
กรรมการ
(6) นายปิติ เนาวรัตน์
รองผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเมาะลาแต
กรรมการ
(7) นางสาวอรพิน ฝั้นขุ่น
รองผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งไพล
กรรมการ
(8) นายวัชรพงศ์ ไฝสุข
ครูโรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
กรรมการ
(9) นายพิชิต ทิตย์พรมทอง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเก่า
กรรมการและเลขานุการ
5.2 คณะกรรมการบริหารเครือข่ายโรงเรียน อําเภอสะบ้าย้อย
5.2.1 เครือข่ายโรงเรียนเขาสูง-ห้วยลึก ประกอบด้วย
(1) นายไวพจน์ จิตมณี
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งไพล
ประธานเครือข่าย
(2) นายทศพร พงศ์สุวรรณ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทับยาง
รองประธาน
(3) นายพิชิต ศรีมณี
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบาโหย
รองประธาน
(4) นายทรงวุฒิ ปิ่มไพบูลย์
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคูหา
กรรมการ
(5) นางสาวกชภัทร เกื้อก่อยอด
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทัพหลวง
กรรมการ
(6) นางพิสมัย หลัดเกลี้ยง
ผู้อํานวยการโรงเรียนมหิดล
กรรมการ
(7) นายบูรพา ดําแสงสวัสดิ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้ายห้วยเต่า
กรรมการ
(8) นายทนง เฝือแก้ว
ผู้อํานวยการโรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา ๑ กรรมการ
(9) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านล่องควน
กรรมการ
(10) นางสาวอรพิน ฝั้นขุ่น
รองผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งไพล
กรรมการ
(11) นางอิศรา แก้วพรหม
ครูโรงเรียนบ้านถ้ําตลอด
กรรมการ
(12) นายฉลอง อ่อนขวัญ
ครูโรงเรียนบ้านคูหา
กรรมการ
(13) นายอุทัย บุญเพชรทอง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านถ้าํ ตลอด กรรมการและเลขานุการ
/ 5.2.2 เครือข่ายโรงเรียน...
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5.2.2 เครือข่ายโรงเรียนคุรพุ ฒ
ั น์ ประกอบด้วย
(1) นายสุระกําพล รักษ์วงศ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสุโสะ
ประธานเครือข่าย
(2) นายพิชิต ทิตย์พรมทอง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเก่า
รองประธาน
(3) นางจรวยพร บรรจงรัตน์
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านนาจะแหน
รองประธาน
(4) นายสมคิด ไฝสุข
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
กรรมการ
(5) นายสุพล แก้วสม
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท่า
กรรมการ
(6) นางสาวเรืองไร ผดุงศักดิ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนอุทยานอุทิศ
กรรมการ
(7) นายวิรัตน์ รัตนะ
ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
กรรมการ
(8) นายวิลาศ ศิริวุฒินนท์
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยบอน
กรรมการ
(9) นางศรัยฉัตร มงคลศิริ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านนาม่วง
กรรมการ
(10) นางสาวธนิยา หมันตะเหย็บ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนหรัน
กรรมการ
(11) นายสุนทร ไชยขวัญ
รองผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยบอน
กรรมการ
(12) นายวัชรพงศ์ ไฝสุข
ครูโรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
กรรมการ
(13) นางมีน๊ะ บุญฤทธิ์
ครูโรงเรียนบ้านควนหรัน
กรรมการ
(14) นายอนุรุทธิ์ ผัดกระโทก
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านมุนี กรรมการและเลขานุการ
5.2.3 เครือข่ายโรงเรียนขวัญดาหลา ประกอบด้วย
(1) นายประทีป เนาวรัตน์
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปลักบ่อ ประธานเครือข่าย
(2) นายทิวา สายกิ้มซ้วน
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านฉลุง
รองประธาน
(3) นางสาวปวีณา จิตจริงใจ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบ่อทอง
รองประธาน
(4) นายโชคชัย สุขพงษ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนสะบ้าย้อย
กรรมการ
(5) นายอนุชา กามาแลบา
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไร่
กรรมการ
(6) นายธานินทร์ แก้วจุรัตน์
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทําเนียบ
กรรมการ
(7) นายสุเมธ หนูเล็ก
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโคกตก
กรรมการ
(8) นางละม้าย เงินนาค
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง
กรรมการ
(9) นายบุญเลิศ ภักดีรุจีรัตน์
ผู้อํานวยโรงเรียนบ้านเมาะลาแต
กรรมการ
(10) นายปิติ เนาวรัตน์
รองผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเมาะลาแต
กรรมการ
(11) นายวรินทร์ พุฒทวี
ครูโรงเรียนบ้านโคกตก
กรรมการ
(12) นางสุนยี ์ แก้วของแก้ว
ครูโรงเรียนบ้านบ่อทอง
กรรมการ
(13) นางประภาพรรณ ชุมดี ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนทอง กรรมการและเลขานุการ
--------------------------------------------------

