
 
ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 3 

ท่ี  384  /2564 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรเครือข่ำยสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 

              ระดับเครือข่ำยอ ำเภอและเครือข่ำยสถำนศึกษำ 
----------------------------------------- 

 
   ด้วยคณะกรรมการเครือข่ายสถานศึกษาข้ันพื้นฐานระดับเครือข่ายอ าเภอและเครือข่ายสถานศึกษา   
ตามค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3  ที่ 250 /2562  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562                                                                
และค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ที่ 422/2563  ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563                
ไดค้รบวาระการด ารงต าแหน่งแล้ว ตามระเบียบส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ว่าด้วยการ
บริหารจัดการเครือข่ายสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 พ.ศ. 2562  
 

   เพื่อให้การบริหารจัดการเครือข่ายสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 37  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง 
ศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  ประกอบกับระเบียบส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ว่าด้วยการ
บริหารจัดการเครือข่ายสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 3 พ.ศ.2562 
ข้อ 7  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับเครือข่ายอ าเภอและเครือข่ายสถานศึกษา                     
ตามบัญชีรายช่ือแนบท้ายค าสั่งนี้ 

  ทั้งนี้  ตัง้แต่วันที่  30  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 

    สั่ง  ณ  วันที่  30  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 

                                                                                                  
 

                          (นายธันวา  ลิ่มสถาพร) 
 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 

 

 
 
 
  
 
    
 



 
บัญชีรำยชื่อแนบท้ำยค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 3 

ท่ี  384 /2564 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรเครือข่ำยสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

              ระดับเครือข่ำยอ ำเภอและเครือข่ำยสถำนศึกษำ 
........................................................ 

 
1.  เครือข่ำยอ ำเภอนำทวี  สถำนท่ีตั้งส ำนักงำนเครือข่ำยอ ำเภอ : โรงเรียนบ้ำนกะทิง   
 1.1  คณะกรรมกำรเครือข่ำยอ ำเภอนำทวี  ประกอบด้วย 

   (1) นายโอภาส  ไชยรัตน์       ประธานเครือข่ายสถานศึกษาด่านนาทวี    ประธานเครือข่าย 
  (2) นายวิสุทธ์ิ  ทองจินดา       ประธานเครือข่ายสถานศึกษาทศภูม ิ         รองประธานเครือข่าย 

   (3) นายธวีร์วุทธ  จันทร์น้ าหอม       ประธานเครือข่ายสถานศึกษาประดู่สะท้อน        กรรมการ 
  (4) นายอับดุลฮาหมัด  โส๊ะหน่าย      ประธานเครือข่ายสถานศึกษานาทวีฉาง             กรรมการ 

   (๕) ว่าที่ ร.ต.ประสิทธ์ิ  คงธรรม       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกะทงิ     กรรมการ 
  (6) นางอุบล  ตุลยนิษก ์             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังใหญป่ลายร า         กรรมการ 
  (7) นางศรีสุดา  สุขสุวรรณ์       ครูโรงเรียนวัดวังไทร                                      กรรมการ 
  (8) นางดรุณี  รุ่งรอด        ครูโรงเรียนวัดบ้านลุ่ม           กรรมการ 
  (9) นางวันเพ็ญ  ทองบัว        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทุ่งข่า       กรรมการและเลขานุการ 
  (10) นายสะมะแอ  สาและ       ครูโรงเรียนบ้านนาทวี                ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
     1.2 คณะกรรมกำรเครือข่ำยสถำนศึกษำ 

1.2.1  เครือข่ำยสถานศึกษาด่านนาทวี  ประกอบด้วย  
(1) นายโอภาส  ไชยรัตน์      ผู้อ านวยการโรงเรียนทองอยูนุ่ตกุล    ประธานเครือข่าย 
(2) นายกมล  จันแก้ว      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านลุ่ม               รองประธานเครือข่าย 
(3) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพรหุวา              กรรมการ 
(4) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสะพานเคียน         กรรมการ 
(5) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกะทิง           กรรมการ 
(6) ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวังไทร           กรรมการ 
(7) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านประกอบ           กรรมการ 
(8) นางดรุณี  รุ่งรอด        ครูโรงเรียนวัดบ้านลุ่ม                     กรรมการ 
(9) นางศรีสุดา  สุขสุวรรณ์       ครูโรงเรียนวัดวังไทร       กรรมการ 

     (10) นางโสภา  สายจันทร ์       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสมอ็ง      กรรมการและเลขานุการ 
(11) นางสาวกลุนิษฐ์  ปิ่นเพชร     ครูโรงเรียนบ้านสม็อง                            ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 
        /1.2.2 เครือข่าย... 
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1.2.2  เครือข่ายสถานศึกษาประดู่-สะท้อน   ประกอบด้วย 
      (1) นายธวีร์วุทธ  จันทร์น้ าหอม  ผู้อ านวยการโรงเรียนประสิทธ์ิทวีสิน 2         ประธานเครือข่าย 
      (2) นางสุขะมุกข์  เรืองอ่อน  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าประดู ่         รองประธานเครือข่าย 
      (3) ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน           กรรมการ 
      (4) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าเร็ด         กรรมการ 
      (5) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพอบิด          กรรมการ 
      (6) ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทุ่งข่า              กรรมการ 
      (7) นางกฤษณา กมลเจริญ  ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน     กรรมการ 
      (8) นางสาวรมณีย์  ร่มแก้ว  ครูโรงเรียนประสทิธ์ิทวีสิน 2     กรรมการ 
      (9) นายประพันธ์  ประทปีเกาะ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป็อง      กรรมการและเลขานุการ 
 (10) นางพรรณภา  เพ็ชรแก้ว  ครูโรงเรียนวัดท่าประดู ่          ผู้ช่วยเลขานุการ 
  

1.2.3  เครือข่ำยสถำนศึกษำนำทวีฉำง  ประกอบด้วย 
(1) นายอับดลุฮาหมัด  โส๊ะหน่าย  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านล าลอง    ประธานเครือข่าย 
(2) นายจุมพล  นิลรัตน์   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเคลียง         รองประธานเครือข่าย          
(3) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งน้ าขาว            กรรมการ 
(4) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายร า           กรรมการ 
(5) ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมขนวัดปลักชะเมา       กรรมการ 
(6) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาทวี        กรรมการ 
(7) นางสาวปาณิสรา  อินทรคีร ี  ครูโรงเรียนบ้านเคลียง     กรรมการ 
(8) นายสุทัศน์  จันทรัตน์   รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านล าลอง   กรรมการ 
(9) นางสาวเครอืวัลย์  จันทสุบรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังบวบ     กรรมการและเลขานุการ 
(10) นายสะมะแอ   สาและ  ครูโรงเรียนบ้านนาทวี                             ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

1.2.4 เครือข่ำยสถำนศึกษำทศภูมิ  ประกอบด้วย 
(1) นายวิสุทธ์ิ   ทองจินดา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเก่า     ประธานเครือข่าย 
(2) นายอุทัย    เพชรหน ู  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาปรัง          รองประธานเครือข่าย 
(3) ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนาหมอศร ี           กรรมการ 
(4) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง            กรรมการ 
(5) ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดล าพดจินดาราม          กรรมการ 
(6) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโมย              กรรมการ 
(7) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโต้นนท ์           กรรมการ 

          (8)  นางพิศุทธ์ จันทรศร ี  ครูโรงเรียนบ้านเก่า        กรรมการ 
 (9)  นางวลิญดา  เพ็ชรนลิ  ครูโรงเรียนบ้านล าชิง      กรรมการ      

(10) นางสาวเฉลิม  รัตน์แก้ว    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านล าชิง          กรรมการและเลขานุการ 
(11) นางชนิดาภา  บริสุทธ์ิ  ครูโรงเรียนบ้านเก่า                ผู้ช่วยเลขานุการ 
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2. เครือข่ำยอ ำเภอสะเดำ สถำนท่ีตั้งส ำนักงำนเครือข่ำยอ ำเภอ  :  โรงเรียนชุมชนบ้ำนปำดัง 
    2.1 คณะกรรมกำรเครือข่ำยอ ำเภอสะเดำ ประกอบด้วย 

(1)  นายสุภาพ  ทองน้อย  ประธานเครือข่ายสถานศึกษาปาดังเบซาร์       ประธานเครือข่าย 
(2)  นายธงไชย  อนันตพรรค ประธานเครือข่ายสถานศึกษาพังลา เขามเีกียรติ    รองประธานเครือข่าย 
(3)  นายสุบิล  ศรีทองสุข  ประธานเครือข่ายสถานศึกษาปริก       กรรมการ 
(4)  นายสมคิด  เพียรกิจ  ประธานเครือข่ายสถานศึกษาส านักแต้ว     กรรมการ 
(5)  นายสุทธิรักษ์  โรจนหัสดิน ประธานเครือข่ายสถานศึกษาทุ่งหมอ-ท่าโพธ์ิ    กรรมการ 
(6)  นางกอบขวัญ แดงบ ารุง   ประธานเครือข่ายสถานศึกษาส านักขาม     กรรมการ 
(7)  นายสุเจต   บุญโสภา  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสองพี่นอ้ง      กรรมการ 
(8)  นางสาวรุ้งรัตน์  เทิดชนะกุล ครูโรงเรียนบ้านม่วง       กรรมการ  
(9) นางสาวสริิมา  หมาดหล ี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง      กรรมการ 
(10)  นางอุษา  มู่เก็ม           ผู้อ านวยการโรงเรียนสังวาลย์วิท 2       กรรมการและเลขานุการ 
(11)  นายติณณพัศ  กล่ าจีน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าข่อย       ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
2.๒  คณะกรรมกำรเครือข่ำยสถำนศึกษำ  
       2.2.1 เครือข่ำยสถำนศึกษำปริก   ประกอบด้วย     

      (1) นายสุบิล  ศรีทองสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหม ่        ประธานเครือข่าย 
 (2) นายวรศักดิ์  กาเทพ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนเภา         รองประธานเครือข่าย 

  (3) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปริก (กุ่องวิทยาคาร)       กรรมการ 
(4)  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนเสม็ด        กรรมการ 
(5)  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปรกิใต้ (น าราษฎร์สามัคคี)      กรรมการ 
(6)  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางเกาะ        กรรมการ 
(7)  นายอุสมาน  วาสาร ี ครูโรงเรียนบ้านปริก (กกุ่องวิทยาคาร)     กรรมการ 
(8)  นางสุดา  ไตรสกุล ครูโรงเรียนบ้านหัวถนน       กรรมการ 
(9)  นางณัฎฐนิช  เลาะปนสา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวถนน       กรรมการและเลขานุการ 
(10) นางสาวปิยะมาศ  สังข์ทอง  ครูโรงเรียนบ้านใหม่            ผู้ช่วยเลขานุการ 
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   2.2.2  เครือข่ำยสถำนศึกษำพังลำ เขำมีเกียรติ ประกอบด้วย  
 (1) นายธงไชย อนันตพรรค   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร) ประธานเครือข่าย 
 (2)  นายณรงค์ คงชะนะ       ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขามเีกียรต ิ         รองประธานเครือข่าย 
    (3)  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านระตะ         กรรมการ  
 (4) ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 80 (วังปรงิเพ็ชรไพศาล)      กรรมการ 
 (5)  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพังลา (ตรีวณิชวิทยาคาร)       กรรมการ 
 (6)  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดม่วงก็อง         กรรมการ 
 (7) นางสาวองัคณา  บุญเติม   ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 80 (วังปริงเพ็ชรไพศาล)      กรรมการ 
    (8) นางสาวนูรอัยณี กูเดร์ดาเกง็  ครูโรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร)    กรรมการ 
 (9) นางสายวารุณ  คงทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านส านักหว้า      กรรมการและเลขานุการ 

  (10) นางสุพัตรา อิทธิศักดิ์   เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านคลองแงะ  
     (ชาติบุณยวิทยาคาร)         ผู้ช่วยเลขานุการ 

    2.2.3 เครือข่ำยสถำนศึกษำส ำนักขำม ประกอบด้วย     
 (1) นางกอบขวัญ แดงบ ารงุ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรีวิเทศสงัฆาราม    ประธานเครือข่าย 
 (2) นายทิวา คงเสน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทบัโกบ         รองประธานเครือข่าย 
 (3) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพรุเตียว         กรรมการ 
 (4) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหน่ าฮั้ว         กรรมการ 

  (5) นางสาวดุษณีย์ วณิชชานนท์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรีวิเทศสงัฆาราม    กรรมการ 
 (6) นางกรกนก  บิลหมัน รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรีวิเทศสงัฆาราม    กรรมการ 
 (7) นางวิภานันท์  ทองเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านส านักขาม      กรรมการและเลขานุการ 
    (8) นางฐิมลรัตน์  เส็นเหล็ม รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรีวิเทศสงัฆาราม     ผู้ช่วยเลขานุการ 

   2.2.4 เครือข่ำยสถำนศึกษำส ำนักแต้ว ประกอบด้วย     
(1) นายสมคิด  เพียรกิจ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนตานี      ประธานเครือข่าย 
(2) นางวรียา  อีสเฮาะ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าลัด          รองประธานเครือข่าย 
(3) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วง         กรรมการ 
(4) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะค่าง         กรรมการ 
(5) ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดห้วยคู           กรรมการ 
(6) นายนราวิชญ ์เดชา  ครูโรงเรียนบ้านเกาะค่าง       กรรมการ 
(7) นางสาวรุ้งรัตน์ เทิดชนะกลุ  ครูโรงเรียนบ้านม่วง        กรรมการและเลขานุการ 
(8) นางสาวจริาณัฏฐ์ ธรรมสุวรรณ์ พนักงานราชการโรงเรยีนบ้านน้ าลัด         ผู้ช่วยเลขานุการ 
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2.2.5  เครือข่ำยสถำนศึกษำปำดังเบซำร์  ประกอบด้วย     
(1) นายสุภาพ  ทองน้อย   ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง    ประธานเครือข่าย 
(2) นางอุษา มู่เก็ม  ผู้อ านวยการโรงเรียนสังวาลย์วิท 2          รองประธานเครือข่าย 
(3) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าข่อย         กรรมการ 
(4) ผู้อ านวยการโรงเรียนสมาคมไทยผลิตยา 2        กรรมการ 
(5) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน 1         กรรมการ 
(6) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่ (ตระเวนชายแดนอนุสรณ์)       กรรมการ 
(7) นายมูห าหมัด แหละหล๊ะ ครูโรงเรียนสมาคมไทยผลิตยา 2     กรรมการ 
(8) นางสาวสริิมา  หมาดหล ี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง       กรรมการและเลขานุการ 
(9) นางสาวประภัสสร คงเกษม ครูโรงเรียนสงัวาลย์วิท 2        ผู้ช่วยเลขานุการ 

2.2.6 เครือข่ำยสถำนศึกษำทุ่งหมอ - ท่ำโพธิ์  ประกอบด้วย     
  (1) นายสุทธิรักษ์ โรจนหสัดิน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา    ประธานเครือข่าย 

(2) นางศศิสุดา  แก้วเอียด         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกลู) รองประธานเครอืข่าย 
(3) ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสองพี่นอ้ง         กรรมการ 
(4) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าโพธ์ิ         กรรมการ 
(5) ผู้อ านวยการโรงเรียนชาติตระการโกศล         กรรมการ 
(6) นางสาวพอใจ  จันทร์เขียว ครูโรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกลู)      กรรมการ 
(7) นางสาวอุไรวรรณ  รักษ์เพ็ชร  ครูผู้ช่วยโรงเรียนบอ่เกดวิจิตรวิทยา      กรรมการและเลขานุการ 
(8) นางสาวชนิดาภา บุญศร ี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบอ่เกดวิจิตรวิทยา      ผู้ช่วยเลขานุการ 

    
3.  เครอืข่ำยอ ำเภอจะนะ  สถำนท่ีตั้งส ำนักงำนเครือข่ำยอ ำเภอ  : โรงเรียนบ้ำนนำ    

3.1 คณะกรรมกำรเครือข่ำยอ ำเภอจะนะ   ประกอบด้วย 
(1) นายโสภณ  ชูช่วย  ประธานเครือข่ายสถานศึกษาศรีแก่นไทร    ประธานเครือข่าย 
(2) นายเกษม  บูหสั  ประธานเครือข่ายสถานศึกษามัชฌมิาพัฒนา        รองประธานเครือข่าย 
(3)  นางสาวละออง  ขวัญเพ็ชร ประธานเครือข่ายสถานศึกษาสัตตะสัมพันธ์     กรรมการ 
(4)  นางธัญฑิกา  แก้วสุก  ประธานเครือข่ายสถานศึกษาศรีไตรภูมิ     กรรมการ 
(5)  นายสมพนิตย์  ไชยรัตน์ ประธานเครือข่ายสถานศึกษาจะโหนง-นาทับ    กรรมการ 
(6)  นายอาบูบากาศ  ผอมเขียว ประธานเครือข่ายสถานศึกษาตลิง่ชัน-สะกอม    กรรมการ 
(7)  นายเอกพจน์ นราพันธ์ุ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทรายขาว     กรรมการ 
(8)  นายมูฮ าหมัด  หมะประสิทธ์ิ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนา      กรรมการ 
(9)  นายวิรัตน์  ไชยชนะ  ครูโรงเรียนบ้านทรายขาว          กรรมการ 
(10) นางวาสนา  ทุมมากรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าคลอง          กรรมการและเลขานุการ 
(11) นางสาวเกศกนก เผ่ามุณี รองผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นนา          ผู้ช่วยเลขานุการ 
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๓.2 คณะกรรมกำรเครือข่ำยสถำนศึกษำ 
๓.2.๑ เครือข่ำยสถำนศึกษำศรีแก่นไทร  ประกอบดว้ย     

(1)  นายโสภณ  ชูช่วย  ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบา้นสะพานไม้แก่น   ประธานเครือข่าย 
(2)  นายกนกศักดิ์  คงประดิษฐ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าหมาก         รองประธานเครอืข่าย 
(3)  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทรายขาว             กรรมการ   
(4)  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสะพานหัก       
(5)  ผู้อ านวยการโรงเรียนเหมืองควนกรด        
(6)  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแพร้ว        
(7)  ผู้อ านวยการโรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์       กรรมการ 
(8)  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านช้างคลอด        กรรมการ 
(9)  นายวิรัตน์  ไชยชนะ  ครูโรงเรียนบ้านทรายขาว      กรรมการ 
(10) นางสุนันท์  บุญเรืองรุ่ง  ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น    กรรมการ 
(11) นางจินตนา  ซุ้นซิม่  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเกษมรัตน์      กรรมการและเลขานุการ    

                (12) นางบุญเช้ือ  กิจจะเสน    ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น       ผู้ช่วยเลขานุการ 

๓.๒.2 เครือข่ำยสถำนศึกษำสัตตะสัมพันธ์  ประกอบด้วย     
   (1)  นางสาวละออง ขวัญเพ็ชร ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดน้ าขาว           ประธานเครือข่าย 

(2)  นายพิเชษฐ์ อุบลสุวรรณ   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดขุนตัดหวาย       รองประธานเครือข่าย 
(3)  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแค                  กรรมการ   
(4)  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคูนายสังข์        กรรมการ 
(5)  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนาเคียน             กรรมการ 
(6)  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งครก                    กรรมการ 
(7)  นางหับเส๊าะ   บยููโซ๊ะ  ครูโรงเรียนบ้านแค        กรรมการ 
(8)  นายจรูญ  ปิณฑโก  ครูโรงเรียนบ้านคูนายสงัข์                    กรรมการ 
(9)  นายศุภเชษฐ์  กาญจนมณี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองแงะ     กรรมการและเลขานุการ    
(10) นางสาวทรรศพร  บทจร ครูโรงเรียนชุมชนวัดน้ าขาว      ผู้ช่วยเลขานุการ 

๓.2.3 เครือข่ำยสถำนศึกษำมัชฌิมำพัฒนำ  ประกอบด้วย     
 (1) นายเกษม  บูหสั   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนา          ประธานเครือข่าย 
 (2) นายอรุณ  ขรีดาโอ๊ะ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าเค็ม           รองประธานเครือข่าย  

(3)  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโหนด                กรรมการ   
(4)  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกม้า                กรรมการ 
(5)  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวัดนาปรือ              กรรมการ 
(6)  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคูศักดิส์ิทธ์ิ          กรรมการ 
(7)  นายมูฮัมหมัด  หมะประสทิธ์ิ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนา     กรรมการ 
(8)  นายชัชชัย  ศรัยทอง  ครูโรงเรียนบ้านน้ าเค็ม      กรรมการ 
(9)  นางสาวสารุณีย์  หมะเดเจรญิกลุ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลางา      กรรมการและเลขานุการ    
(10) นายนาวาวี  เจะอุมา  รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลางา             ผู้ช่วยเลขานุการ 
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๓.2.๔ เครือข่ำยสถำนศึกษำศรีไตรภูมิ  ประกอบด้วย     
(1) นางธัญฑิกา  แก้วสุก    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดประจ่า      ประธานเครือข่าย 
(2)  นางสาวเรืองไร ผดงุศักดิ ์          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาหว้า (นิคมอุทิศ) รองประธานเครือข่าย 
(3)  ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดควนมีด       กรรมการ 
(4)  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าชิง                  กรรมการ   
(5)  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนข้ีแรด       กรรมการ 
(6)  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านไร ่                  กรรมการ 
(7)  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหว้าหลัง                กรรมการ 
(8)  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทุ่งพระ                  กรรมการ 
(9)  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนหัวช้าง             กรรมการ 
(10) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะทาก       กรรมการ 
(11) นางสมพร  ขุนเกลี้ยง  ครูโรงเรียนชุมชนวัดควนมีด    กรรมการ 
(12) นายปรีชา  เมืองละออง  ครูโรงเรียนวัดประจ่า            กรรมการ 
(13) นางพรพรรณ  พิรุณ  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดช่องเขา         กรรมการและเลขานุการ 
(14) นางไกรวัลย์  รัตนะ  ครูโรงเรียนวัดช่องเขา       ผู้ช่วยเลขานุการ 

      ๓.2.๕ เครือข่ำยสถำนศึกษำจะโหนง - นำทับ  ประกอบด้วย     
(1) นายสมพนิตย์  ไชยรัตน์    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากบางนาทับ    ประธานเครือข่าย 
(2)  นายเยี่ยมศักดิ์  สุวรรณ์    ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนง  

    มิตรภาพที่ 222                   รองประธานเครือข่าย  
(3)  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม้างอน            กรรมการ   
(4)  ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาทบั        กรรมการ 
(5)  ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย             กรรมการ 
(6)  ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปากช่อง          กรรมการ 
(7)  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาจันทร ์                กรรมการ 
(8)  นายภานุ  ชีพประสพ  ครูโรงเรียนบ้านม้างอน      กรรมการ 
(9)  นางสมพร  จงกลวิลาส  ครูโรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย              กรรมการ  
(10) นางวาสนา  ทุมมากรณ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าคลอง      กรรมการและเลขานุการ    
(11) นางสาวจีราวรรณ  เจรญิ ครูโรงเรียนบ้านท่าคลอง       ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 
 
         /3.2.6  เครือข่าย... 
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    ๓.2.๖   เครือข่ำยสถำนศึกษำตลิ่งชัน – สะกอม  ประกอบด้วย     
 (1) นายอาบูบากาศ  ผอมเขียว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสะกอม         ประธานเครือข่าย 

 (2) นางศกลวรรณ  สุขม ี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากบาง         รองประธานเครอืข่าย 
 (3) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบ่อโชน           กรรมการ        
 (4) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเลียบ                             กรรมการ 
 (5) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสุเหร่า                   กรรมการ 
 (6) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน                กรรมการ 
 (7) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่างาม                  กรรมการ 
 (8) นายวิวัฒน์  หัตถประดิษฐ ์ ครูโรงเรียนบ้านปากบาง          กรรมการ 
 (9) นายสักการียา  บินรัตแก้ว   ครูโรงเรียนบ้านนนท์              กรรมการ 

(10) นางสาวนฤมล ประสิทธ์ิศร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนนท์          กรรมการและเลขานุการ    
           (11) นางสาวอารดี  หมะสัน  ครูโรงเรียนบ้านสะกอม            ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

4.  เครือข่ำยอ ำเภอเทพำ  สถำนท่ีตั้งส ำนักงำนเครือข่ำยอ ำเภอ :  โรงเรียนวัดคลองยอ 
       4.1. คณะกรรมกำรเครือข่ำยอ ำเภอเทพำ   ประกอบด้วย 

  (1) นายถนัด  ศักดิ์แสงโสภา          ประธานเครือข่ายสถานศึกษาขุนเขาแหลมขาม ประธานเครือข่าย  
  (2) นายธรรมนญู  ไหวพริบ     ประธานเครือข่ายสถานศึกษาทวิพฒัน์     รองประธานเครอืข่าย 

(3) นางราตรี  เนาวรัตน์   ประธานเครือข่ายสถานศึกษาล าไพล               กรรมการ 
 (4) นายไพซอน  หนิเร ่   ประธานเครือข่ายสถานศึกษานวมิตร             กรรมการ 

 (5) นางอารีย์  จันทร์ทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเทพาไพโรจน ์             กรรมการ 
 (6) นายอาวุธ  ขุนบุญจันทร ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกกอ                        กรรมการ 

 (7) นางรุง่ทิพย์  สุวรรณรัตน์  ครูโรงเรียนบ้านเทพา               กรรมการ 
 (8) นายจ าเริญ  งามเลิศ   ครูโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา    กรรมการ 
 (9) นางสาวสาวิตรี  แก้วจินดา       ประธานเครือข่ายสถานศึกษา 
      ปากบาง-ท่าม่วง         กรรมการและเลขานุการ 
 (10) นางวรารัตน์  ศรีวัชรวงศ์    ครูโรงเรียนวัดคลองยอ        ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

     4.2  คณะกรรมกำรเครือข่ำยสถำนศึกษำ 
       4.2.1 เครือข่ำยสถำนศึกษำทวิพัฒน์  ประกอบด้วย     
  (1) นายธรรมนญู  ไหวพริบ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าโอน       ประธานเครือข่าย 
  (2) นายประเสริฐ  ชูนุ้ย  ผู้อ านวยการโรงเรียนวดันิคมประสาท 

มิตรภาพที ่149              รองประธานเครือข่าย 
  (3) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเทพา       กรรมการ 
  (4) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพระพทุธ                 กรรมการ 
  (5) ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเทพาไพโรจน ์                  กรรมการ 
  (6) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่ากอ                 กรรมการ 
  (7) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบ่อน้ าสม้                 กรรมการ 
 
          /(9) ผู้อ านวยการ... 
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  (8)  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพรุต ู                   กรรมการ 
  (9)  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกรงอิต า        กรรมการ 
  (10) นางรุง่ทิพย์  สุวรรณรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านเทพา            กรรมการ 
  (11) นางวิไลพร  แก้วเกาะสะบ้า ครูโรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149   กรรมการ 

(12) นางพเยาว์  จันทร์เพชรศร ี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกพยอม    กรรมการและเลขานุการ 
  (13) นายวิวัฒน์  ภักดี  ครูโรงเรียนบ้านป่าโอน                ผู้ช่วยเลขานุการ 

     4.2.2  เครือข่ำยสถำนศึกษำขุนเขำแหลมขำม   ประกอบด้วย     
(1) นายถนัด ศักดิ์แสงโสภา ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคลองยอ             ประธานเครือข่าย 

  (2) นางศรินทพิย์  ทะสะระ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังใหญ่           รองประธานเครือข่าย 
  (3) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนหมาก                        กรรมการ 
  (4) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากบางสะกอม                          กรรมการ 
  (5) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพรุหลุมพี                                กรรมการ 
  (6) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสวรรค์                     กรรมการ 
  (7) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วงถ้ า                             กรรมการ 
  (8) ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ ์                           กรรมการ 
  (9) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแซะ                                              กรรมการ 
  (10) นางสาวสุวิมล  ทองค าหอม ครูโรงเรียนวัดคลองยอ         กรรมการ      

(11) นายสจุินต์  แสงประสทิธ์ิ ครูโรงเรียนบ้านพรุหลุมพ ี          กรรมการ 
(12) นางซูไรยา  หล าเบ็ลสะ๊ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาน้อย      กรรมการและเลขานุการ 
(13) นางรุซัยนีย์  ดุนี  ครูโรงเรียนบ้านเขาน้อย       ผู้ช่วยเลขานุการ 

    4.2.3  เครือข่ำยสถำนศึกษำปำกบำง – ท่ำม่วง    ประกอบด้วย     
  (1) นางสาวสาวิตรี  แก้วจินดา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง   ประธานเครือข่าย 
  (2) นางมณฑกานต์  คงนวล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตูหยง         รองประธานเครือข่าย 
  (3) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองประดู่                      กรรมการ 
  (4) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองขุด                        กรรมการ 
  (5) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบ่อเตย                           กรรมการ 
  (6) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าม่วง                             กรรมการ 
  (7) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกกอ                                กรรมการ 
  (8) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย                              กรรมการ 
  (9) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนตีหมุน                              กรรมการ 
  (10) นายอับดลุ   อีซอ  ครูโรงเรียนบ้านโคกกอ               กรรมการ 
  (11) นางสาวเพ็ญพกัตร์  ชุมพล ครูโรงเรียนบ้านตูหยง               กรรมการ 
  (12) นางสาวดวงจิต  ทองค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาแปด      กรรมการและเลขานุการ 
  (13) นางสาวซลัมา  ไหนเด ครูโรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง                       ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
          /4.2.4 เครือข่าย... 
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    4.2.4  เครือข่ำยสถำนศึกษำล ำไพล  ประกอบด้วย 
  (1) นางราตรี  เนาวรัตน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านล าไพล                ประธานเครือข่าย 
  (2) นายนิพนธ์  มณีรัตน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนเจดีย์        รองประธานเครือข่าย 
  (3) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแมท่ ี        กรรมการ 
  (4) ผู้อ านวยการโรงเรียนล าไพลราษฎร์อทุิศ                  กรรมการ 
  (5) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าไทร                             กรรมการ 
  (6) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุง่โพธ์ิ                   กรรมการ 
  (7) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวัดปริก                   กรรมการ 
  (8) นางสาวชยุดา  สีขาว  รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่ท ี             กรรมการ 
  (9) นายสมประสงค์  คงสีแก้ว  ครูโรงเรียนบ้านล าไพล       กรรมการ 
  (10) นางสาวฐานิยา  พรหมพฒัน ์ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านล าเปา        กรรมการและเลขานุการ 
  (11) นางสาวรอกีต้า  ลาเต๊ะ ครูโรงเรียนบ้านล าเปา       ผู้ช่วยเลขานุการ 

        4.2.5  เครือข่ำยสถำนศึกษำนวมิตร   ประกอบด้วย     
  (1) นายไพซอน  หนิเร ่  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกระอาน    ประธานเครือข่าย 
  (2) นายสุพจน์ พร้อมญาติ  ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนนิคม- 
      สร้างตนเองเทพา                     รองประธานเครือข่าย  
  (3) ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2                กรรมการ  
  (4) ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3                        กรรมการ 

(5) ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4                กรรมการ 
  (6) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาจวก                               กรรมการ 
  (7) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนหรัน                             กรรมการ 
  (8) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพรุชิง                              กรรมการ 
  (9) นายจ าเริญ  งามเลิศ  ครูโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา             กรรมการ 
  (10) นางสาวสุริยะ อนันทบรพิงศ์ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2    กรรมการ 
          (11) นางสาวสุธาสินีย์  สังข์สง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหม ่      กรรมการและเลขานุการ 
  (12) นายอภิเดช  เหล็มและ ครูโรงเรียนบ้านกระอาน        ผู้ช่วยเลขานุการ 
            
 
 
 
 
          /5. เครือข่าย... 
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5.  เครือข่ำยอ ำเภอสะบ้ำย้อย  สถำนท่ีตั้งส ำนักงำนเครือข่ำยอ ำเภอ :  โรงเรียนสะบ้ำย้อย 
       5.1.  คณะกรรมกำรเครือข่ำยอ ำเภอสะบ้ำย้อย   ประกอบด้วย 
            (1) นายประทีป เนาวรัตน์   ประธานเครือข่ายสถานศึกษาขวัญเมอืง    ประธานเครือข่าย 
            (2) นายอุทัย บุญเพชรทอง   ประธานเครือข่ายสถานศึกษาสัตตคีรีมาศ รองประธานเครือข่าย 
            (3) นายบูรพา ด าแสงสวัสดิ์    ประธานเครือข่ายสถานศึกษาภูดาหลา  กรรมการ 
            (4) นายยุทธ มุสิกะชนะ   ประธานเครือข่ายสถานศึกษาจตรุพฒัน์    กรรมการ 
            (5) นายสุนทร  ไชยขวัญ   ผู้อ านวยการโรงเรียนธรรมศาสตร-์จุฬา 1  กรรมการ 
            (6) นางจรวยพร  บรรจงรัตน์   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคอลอมุดอ  กรรมการ 
            (7) นายทวี  สมหวัง   รองผู้อ านวยการโรงเรียนสะบ้าย้อย    กรรมการ 
            (8) นายวัชรพงศ์ ไฝสุข   ครูโรงเรียนอุทยานอทุิศ    กรรมการ 
            (9) นายพิชิต ทิตย์พรมทอง   ประธานเครือข่ายสถานศึกษาเวฬุวัน  กรรมการและเลขานุการ 
            (10) นางสาวสุนิษา  บัวบาน  ครูโรงเรียนสะบ้าย้อย        ผู้ช่วยเลขานุการ 

       5.2  คณะกรรมกำรเครือข่ำยสถำนศึกษำ 
          5.2.1 เครือข่ำยสถำนศึกษำขวัญเมือง  ประกอบด้วย     
                (1) นายประทปี  เนาวรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสะบ้าย้อย     ประธานเครือข่าย 
             (2) นางสาวปวีณา จิตจริงใจ   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบ่อทอง           รองประธานเครอืข่าย 
             (3) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกตก            กรรมการ 
          (4) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปลักบ่อ        กรรมการ 
  (5) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท าเนียบ            กรรมการ                  
                   (6) นายทวี  สมหวัง   รองผู้อ านวยการโรงเรียนสะบ้าย้อย      กรรมการ 
                   (7) นายปรีชา  พืชนุกูล  ครูโรงเรียนบ้านไร ่      กรรมการ 
           (8) นางนัยนา สยามพล  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่        กรรมการและเลขานุการ 
             (9) นางสาวสุนิษา  บัวบาน ครูโรงเรียนสะบ้าย้อย       ผู้ช่วยเลขานุการ 

           5.2.2  เครือข่ำยสถำนศึกษำจตุรพัฒน์ ประกอบด้วย     
          (1) นายยุทธ มุสิกะชนะ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสโุสะ      ประธานเครือข่าย 
            (2) นางจรวยพร บรรจงรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคอลอมุดอ       รองประธานเครือข่าย 
           (๓) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาจะแหน              กรรมการ     
         (๔) นายวิรัตน์  มณีโชติ  ครูโรงเรียนบ้านคอลอมุดอ       กรรมการ 
         (๕) นายกรวิชญ์  คล้ายศร ี ครูโรงเรียนบ้านมุนี        กรรมการ 
            (๖) นายอนรุุทธ์ิ  ผัดกระโทก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านมุนี        กรรมการและเลขานุการ 
            (๗) นายโกสินทร์ โสภาภัณฑ์ ครูโรงเรียนบ้านสุโสะ         ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
         /5.2.3 เครือข่าย... 
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5.2.3  เครือข่ำยสถำนศึกษำภูดำหลำ  ประกอบด้วย     
    (1) นายบูรพา  ด าแสงสวัสดิ ์   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยเต่า     ประธานเครือข่าย 
    (2) นางสาวกชภัท เกื้อก่อยอด   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคูหา         รองประธานเครือข่าย  
    (3) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านล่องควน             กรรมการ 
 (4) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเมาะลาแต             กรรมการ 
 (5) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทพัหลวง             กรรมการ 
 (6) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทบัยาง              กรรมการ 
 (7) ว่าที่ ร.ต.หญิงสินีนาฎ อินตะนัย ครูโรงเรียนบ้านเมาะลาแต       กรรมการ 
 (8) นายณฐกานต์  หนักทอง   ครูโรงเรียนบ้านคูหา        กรรมการ 
 (9) นางณัฐกานต์ ชูช่วย อิ๋วสกุล   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง    กรรมการและเลขานุการ 
          (10) นางสาวอรวรรณ กกแก้ว      เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยเต่า         ผู้ช่วยเลขานุการ 

5.2.4 เครือข่ำยสถำนศึกษำเวฬุวัน  ประกอบด้วย     
    (1) นายพิชิต ทิตย์พรมทอง   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเก่า     ประธานเครือข่าย 
    (2) นายปิติ เนาวรัตน์   ผู้อ านวยการโรงเรียนอุทยานอุทิศ          รองประธานเครือข่าย  
    (๓) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยบอน         กรรมการ 
 (๔) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่า         กรรมการ 
 (๕) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาม่วง       กรรมการ 
 (๖) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนหรัน         กรรมการ 
 (๗) นายวิษณุ  พาหุรัตน์   รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยบอน   กรรมการ  
 (๘) นายวัชรพงศ์  ไฝสุข   ครูโรงเรียนอุทยานอทุิศ      กรรมการ 
 (๙) นางสุธาสินี ดังแก้วส ี   ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนากัน กรรมการและเลขานุการ  
    (๑๐) นางวราภรณ์  สุขนุ่น   พนักงานราชการโรงเรียนบ้านเก่า      ผู้ช่วยเลขานุการ 

5.2.๕ เครือข่ำยสถำนศึกษำสัตตคีรีมำศ  ประกอบด้วย     
 (1) นายอุทัย  บุญเพชรทอง   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านถ้ าตลอด    ประธานเครือข่าย 
 (2) นายสุนทร  ไชยขวัญ   ผู้อ านวยการโรงเรียนธรรมศาสตร-์จุฬา ๑ รองประธานเครือข่าย 
 (๓) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุง่ไพล         กรรมการ 
 (๔) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบาโหย       กรรมการ 
 (5) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านฉลุง         กรรมการ 
 (๖) ผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดล          กรรมการ 
 (๗) นางสาวเสริมศิริ  คล้ายทอง    ครูโรงเรียนบ้านฉลงุ     กรรมการ   
 (๘) นางนิรมล  ชัยยศ   ครูโรงเรียนบ้านถ้ าตลอด        กรรมการ 
 (๙) นางสาวอรพิน ฝั้นขุ่น   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนทอง กรรมการและเลขานุการ                
 (๑๐) นายสามารถ  วงศ์กระจ่าง   ครูโรงเรียนบ้านถ้ าตลอด        ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 

-------------------------------------------------- 


