
1 
แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 120 คนลงมา) (พ.ศ. 2563-2564) จังหวัดน่าน 

 

    บทสรุปการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน ร่วมกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 1 /เขต 2  
และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 37 (แพร่-น่ำน) ได้จัดท ำข้อมูลโรงเรียนในสังกัดทั้งหมดและได้
จัดท ำเป็นข้อมูลโรงเรียนขนำดเล็กประเภทต่ำงๆ ตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด ได้ดังนี้ 
 

1. ตารางแสดงข้อมูลจ านวนโรงเรียนทั้งหมด จ านวนโรงเรียนขนาดเล็ก ร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็ก จ าแนก
ตามต าบล อ าเภอ ในจังหวัดน่าน  

 
ที ่

 
ต าบล 

 
อ าเภอ 

จ านวน
โรงเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
โรงเรียนขนาด

เล็ก 

ร้อยละของ
โรงเรียนขนาดเล็ก 

 
สังกัด 

 
1 ในเวียง เมือง 2 0 0 สพป.น่ำน เขต 1 

2 ไชยสถำน เมือง 2 2 100  

3 กองควำย เมือง 3 3 100  

4 ดู่ใต้ เมือง 1 1 100  

5 ถืมตอง เมือง 1 1 100  

6 นำซำว เมือง 3 3 100  

7 บ่อ เมือง 6 5 83.33  

8 สวก เมือง 6 6 100  

9 ผำสิงห์ เมือง 2 2 100  

10 สะเนียน เมือง 10 6 60  

11 เรือง เมือง 5 5 100  

12 แม่จริม แม่จริม 2 2 100  

13 น้ ำปำย แม่จริม 2 2 100  

14 น้ ำพำง แม่จริม 5 2 40  

15 หนองแดง แม่จริม 4 3 75  

16 หมอเมือง แม่จริม 1 1 100  

17 บ้ำนพี้ บ้ำนหลวง 2 2 100  

18 บ้ำนฟ้ำ บ้ำนหลวง 2 1 50  

19 ป่ำคำหลวง บ้ำนหลวง 1 0 0  

20 สวด บ้ำนหลวง 3 2 66.67  

21 เชียงของ นำน้อย 3 3 100  
22 นำน้อย นำน้อย 4 3 75  
23 น้ ำตก นำน้อย 3 2 66.67  
24 บัวใหญ่ นำน้อย 3 2 66.67  
25 ศรีษะเกษ นำน้อย 5 4 80  
26 สถำน นำน้อย 4 3 75  
27 สันทะ นำน้อย 6 4 66.67  
 



2 
แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 120 คนลงมา) (พ.ศ. 2563-2564) จังหวัดน่าน 

 
 
ที ่

 
ต าบล 

 
อ าเภอ 

จ านวน
โรงเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
โรงเรียนขนาด

เล็ก 

ร้อยละของ
โรงเรียนขนาดเล็ก 

 
สังกัด 

 
28 กลำงเวียง เวียงสำ 3 2 66.67 สพป.น่ำน เขต 1 

29 ขึ่ง เวียงสำ 2 1 50  

30 จอมจันทร์ เวียงสำ 4 3 75  

31 ตำลชุม เวียงสำ 4 4 100  

32 ทุ่งศรีทอง เวียงสำ 2 2 100  

33 นำเหลือง เวียงสำ 3 3 100  

34 น้ ำปั้ว เวียงสำ 3 3 100  

35 น้ ำมวบ เวียงสำ 2 1 50  

36 แม่ขะนิง เวียงสำ 5 4 80  

37 แม่สำ เวียงสำ 1 1 100  

38 แม่สำคร เวียงสำ 4 3 75  

39 ยำบหัวนำ เวียงสำ 6 5 83.33  

40 ส้ำน เวียงสำ 2 1 50  

41 ส้ำนนำหนอง
ใหม่ 

เวียงสำ 2 2 100  

42 ไหล่น่ำน เวียงสำ 4 4 100  

43 อ่ำยนำไลย เวียงสำ 7 7 100  

44 ปงสนุก เวียงสำ 1 1 100  

45 เมืองลี นำหมื่น 3 3 100  

46 นำทะนุง นำหมื่น 4 3 75  

47 บ่อแก้ว นำหมื่น 4 3 75  

48 ปิงหลวง นำหมื่น 5 5 100  
49 ดู่พงษ์ สันติสุข 2 1 50  
50 ป่ำแลวหลวง สันติสุข 3 2 66.67  
51 พงษ์ สันติสุข 7 5 71.43  
52 เมืองจัง ภูเพียง 2 2 100  
53 ท่ำน้ำว ภูเพียง 2 2 100  
54 นำปัง ภูเพียง 2 2 100  
55 น้ ำเกี๋ยน ภูเพียง 1 0 0  
56 น้ ำแก่น ภูเพียง 2 2 100  
57 ฝำยแก้ว ภูเพียง 7 6 85.71  
58 บ้ำนม่วงตึ๊ด ภูเพียง 1 1 100  
59 ปัว ปัว 6 3 50.00 สพป.น่ำน เขต 2 

60 สถำน ปัว 3 2 66.67  

 



3 
แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 120 คนลงมา) (พ.ศ. 2563-2564) จังหวัดน่าน 

 
 
 

 
ที ่

 
ต าบล 

 
อ าเภอ 

จ านวน
โรงเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
โรงเรียนขนาด

เล็ก 

ร้อยละของ
โรงเรียนขนาดเล็ก 

 
สังกัด 

 
61 ไชยวัฒนำ ปัว 5 5 100.00  

62 ภูคำ ปัว 6 5 83.33  

63 อวน ปัว 3 2 66.67  

64 สกำด ปัว 2 1 50.00  

65 แงง ปัว 3 2 66.67  

66 เจดีย์ชัย ปัว 3 1 33.33  

67 ศิลำเพชร ปัว 2 1 50.00  

68 ศิลำแลง ปัว 2 0   

69 วรนคร ปัว 1 1 100.00  

70 ป่ำกลำง ปัว 2 0   

71 ท่ำวังผำ ท่ำวังผำ 4 2 50.00  

72 ป่ำคำ ท่ำวังผำ 3 2 66.67  

73 ศรีภูมิ ท่ำวังผำ 5 4 80.00  

74 จอมพระ ท่ำวังผำ 4 4 100.00  

75 ตำลชุม ท่ำวังผำ 4 3 75.00  

76 ผำทอง ท่ำวังผำ 5 5 100.00  

77 ริม ท่ำวังผำ 2 2 100.00  

78 แสนทอง ท่ำวังผำ 1 0   

79 ผำตอ ท่ำวังผำ 3 1 33.33  

80 ยม ท่ำวังผำ 4 4 100.00  

81 เชียงคำน เชียงกลำง 2 2 100.00  

82 เชียงกลำง เชียงกลำง 6 4 66.67  

83 พระพุทธบำท เชียงกลำง 3 2 66.67  

84 เปือ เชียงกลำง 5 4 80.00  

85 พระธำตุ เชียงกลำง 4 4 100.00  

86 พญำแก้ว เชียงกลำง 4 4 100.00  

87 ทุ่งช้ำง ทุ่งช้ำง 4 2 50.00  

88 ปอน ทุ่งช้ำง 2 1 50.00  

89 งอบ ทุ่งช้ำง 4 2 50.00  

90 และ ทุ่งช้ำง 3 2 66.67  

91 บ่อเกลือใต ้ บ่อเกลือ 7 6 85.71  

92 บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ 2 1 50.00  

93 ภูฟ้ำ บ่อเกลือ 3 1 33.33 สพป.น่ำน เขต 2 
94 ดงพญำ บ่อเกลือ 2 0   
 
 



4 
แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 120 คนลงมา) (พ.ศ. 2563-2564) จังหวัดน่าน 

 

 
 
ที ่

 
ต าบล 

 
อ าเภอ 

จ านวน
โรงเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
โรงเรียนขนาด

เล็ก 

ร้อยละของ
โรงเรียนขนาดเล็ก 

 
สังกัด 

 
95 ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ 4 4 100.00  
96 ขุนน่ำน เฉลิมพระเกียรติ 8 3 37.50  
97 ยอด สองแคว 4 4 100.00  
98 นำไร่หลวง สองแคว 4 2 50.00  
99 ชนแดน สองแคว 3 2 66.67  
100 ดู่ใต้ เมือง 1   สพม. 37 (น่ำน) 
101 ในเวียง เมือง 2    
102 สวก เมือง 1    
103 กองควำย เมือง 1 1 100.00  
104 หนองแดง แม่จริม 1    
105 ป่ำคำหลวง บ้ำนหลวง 1    
106 นำน้อย นำน้อย 1    
107 กลำงเวียง เวียงสำ 1    
108 น้ ำมวบ เวียงสำ 1    
109 ยำบหัวนำ เวียงสำ 1 1 100.00  
110 บ่อแก้ว นำหมื่น 1    
111 ปิงหลวง นำหมื่น 1    
112 ดู่พงษ์ สันติสุข 1    
113 นำปัง ภูเพียง 1    
114 เมืองจัง ภูเพียง  1 1 100.00  
115 ปัว ปัว 1    
116 ศิลำเพชร ปัว 1    
117 แงง ปัว 1 1 100.00  
118 ป่ำกลำง ปัว 1    
119 ท่ำวังผำ ท่ำวังผำ 1    
120 ตำลชุม ท่ำวังผำ 1    
121 ป่ำคำ ท่ำวังผำ 1 1 100.00  
122 ยม ท่ำวังผำ 1    
123 ทุ่งช้ำง ทุ่งช้ำง 1    
124 เชียงกลำง เชียงกลำง 1    
125 พระธำตุ เชียงกลำง 1    
126 บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ 1    
127 นำไร่หลวง สองแคว 1    
128 ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ 1    

  รวมทั้งสิ้น 368 259 70.38  



5 
แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 120 คนลงมา) (พ.ศ. 2563-2564) จังหวัดน่าน 

 
 

2. ตารางแสดงข้อมูลจ านวนโรงเรียนขนาดเล็กที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่ในพื้นที่ห่างไกล บนพื้นที่เกาะ  
พื้นที่สูง (Stand Alone) จ าแนกตามต าบล อ าเภอ ในจังหวัดน่าน จ านวนรวม 50 โรง 

 
ที ่

 
ต าบล 

 
อ าเภอ 

จ านวน
โรงเรียนใน

พื้นที่ห่างไกล 

จ านวน
โรงเรียนบนพื้น

เกาะ 

จ านวน
โรงเรียน 

บนพื้นที่สูง 

 
สังกัด 

 
1. บ่อ เมอืง 1 0 0 สพป.น่ำน เขต 1 
2. ยำบหัวนำ เวียงสำ 1 0 1  
3. แม่ขะนิง เวียงสำ 0 0 1  
4. น้ ำมวบ เวียงสำ 1 0 0  
5. ส้ำนนำหนองใหม ่ เวียงสำ 1 0 0  
6. ไหล่น่ำน เวียงสำ 1 0 0  
7. หนองแดง แม่จริม 0 0 1  
8. น้ ำพำง แม่จริม 1 0 0  
9. เชียงของ นำน้อย 0 0 1  

10. ปงิหลวง นำหมื่น 0 0 2  

11. นำทะนุง นำหมื่น 2 0 0  
12. ฝำยแก้ว ภูเพียง 0 0 1  

13. พงษ์ สันติสุข 0 0 2  

14 ผำทอง ท่ำวังผำ   2 สพป.น่ำน เขต 2 
จ ำนวนนักเรียนตั้งแต่ 
1-60 คน จ ำนวน 
15 โรง 

15 สกำด ปัว   1  
16 ภูคำ ปัว   1  
17 พระธำตุ เชียงกลำง 1   สพป.น่ำน เขต 2 
18 เชียงคำน เชียงกลำง   1 ร.ร.บ้ำนใหม่เป็น ร.ร.

คุณภำพประจ ำต ำบล 
19 เชียงกลำง เชียงกลำง   1  
20 พญำแก้ว เชียงกลำง   2  
21 งอบ ทุ่งช้ำง   1  
22 ชนแดน สองแคว   1  
23 บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ   1  
24 ขุนน่ำน เฉลิมพระ

เกียรติ 
  2  

25 ห้วยโก๋น เฉลิมพระ
เกียรต ิ

  1  

 
 
 
 



6 
แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 120 คนลงมา) (พ.ศ. 2563-2564) จังหวัดน่าน 

  
 
ที ่

 
ต าบล 

 
อ าเภอ 

จ านวน
โรงเรียนใน

พื้นที่ห่างไกล 

จ านวน
โรงเรียนบนพื้น

เกาะ 

จ านวน
โรงเรียน 

บนพื้นที่สูง 

 
สังกัด 

 
26 ผำทอง ท่ำวังผำ   3 จ ำนวนนักเรียน

ตั้งแต่ 61-120 คน 
จ ำนวน 17 โรง 

27 ภูคำ ปัว   4  
28 ภูฟ้ำ บ่อเกลือ   1  
29 บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ   1  
30 บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ   1  
31 ห้วยโก๋น เฉลิมพระ

เกียรติ 
  3  

32 ขุนน่ำน เฉลิมพระ
เกียรติ 

  1  

33 ยอด สองแคว   1  
34 นำไร่หลวง สองแคว   1  
35 ชนแดน สองแคว   1  
36 ยำบหัวนำ เวียงสำ   1  

  รวม 9 0 41  
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แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 120 คนลงมา) (พ.ศ. 2563-2564) จังหวัดน่าน 

 

3. ตารางแสดงข้อมูลจ านวนโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ในพื้นที่ปกติ จ าแนกตามต าบล อ าเภอ ในจังหวัดน่าน 
 
ที่  

 
ต าบล  

 
อ าเภอ  

จ านวนโรงเรียน 
ขนาดเล็ก   
ที่มีการไป   

เรียนรวมแล้ว   

จ านวนโรงเรียน 
หลักที่โรงเรียน  

ขนาดเล็ก   
มาเรียนรวม  

จ านวนโรงเรียน 
ขนาดเล็กที่ยัง

ไม่ได้ ไปเรียนรวม   

 
สังกัด  

 

1. ไชยสถำน   เมือง   2  1  0 สพป.น่ำน เขต 1 

2. สะเนียน   เมือง   4  2    2  

3. ถืมตอง เมือง 1 1 0  

4. สวก   เมือง  4  1  2  

5. นำซำว  เมือง  3  1  0  

6. บ่อ  เมือง  4 1 0  

7. เรือง เมือง 4 2 1  

8. ผำสิงห์ เมือง 1 1 0  

9. กองควำย เมือง 0 0 3  

10. ดู่ใต้ เมือง 0 0 1  

11. แม่จริม แม่จริม 0 0 2  

12. น้ ำปำย แม่จริม 0 0 2  

13. น้ ำพำง แม่จริม 1 1 0  

14. หนองแดง แม่จริม 1 1 1  

15. หมอเมือง แม่จริม 0 0 0  

16. บ้ำนพี้ บ้ำนหลวง 2 1 0  

17. บ้ำนฟ้ำ บ้ำนหลวง 0 0 0  

18. สวด บ้ำนหลวง 1 1 1  

19. สถำน นำน้อย 2 2 1  

20. เชียงของ นำน้อย 1 1 0  

21. นำน้อย นำน้อย 2 2 1  

22. น้ ำตก นำน้อย 2 1 0  

23. บัวใหญ่ นำน้อย 0 0 2  

24. ศรีษะเกษ นำน้อย 3 2 1  

25. สันทะ นำน้อย 1 1 3  

26. กลำงเวียง เวียงสำ 2 1 0  

27. ขึ่ง เวียงสำ 1 1 0  

28. ตำลชุม เวียงสำ 3 1 1  

29. นำเหลือง เวียงสำ 2 1 1  

30. น้ ำปั้ว เวียงสำ 3 1 0  

31. แม่ขะนิง เวียงสำ 3 1 0  

32. แม่สำ เวียงสำ 1 0 0    
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แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 120 คนลงมา) (พ.ศ. 2563-2564) จังหวัดน่าน 

 
 

 
ที่  

 
ต าบล  

 
อ าเภอ  

จ านวนโรงเรียน 
ขนาดเล็ก   
ที่มีการไป   

เรียนรวมแล้ว   

จ านวนโรงเรียน 
หลักที่โรงเรียน  

ขนาดเล็ก   
มาเรียนรวม  

จ านวนโรงเรียน 
ขนาดเล็กที่ยังไมไ่ด้ 

ไปเรียนรวม   

 
สังกัด  

 

33. แม่สำคร เวียงสำ 3 2 0  

34. ยำบหัวนำ เวียงสำ 3 3 0    
35. ไหล่น่ำน เวียงสำ 3 2  0    
36. ปงสนุก เวียงสำ 1 1 0  
37. อ่ำยนำไลย เวียงสำ 4 2 3    
38. จอมจันทร์ เวียงสำ 0 0 3  
39. ทุ่งศรีทอง เวียงสำ 0 0 2  
40. น้ ำมวบ เวียงสำ 0 0 0  
41. ส้ำน เวียงสำ 0 0 1  
42. ส้ำนนำหนองใหม ่ เวียงสำ 0 0 1  
43. บ่อแก้ว นำหมื่น 1 1 1   
44. เมืองลี นำหมื่น 3 1 0  
45. นำทะนุง นำหมื่น 0 0 1  
46. ปิงหลวง นำหมื่น 0 0 3  
47. ป่ำแลวหลวง สันติสุข 1 1 1  
48. ดู่พงษ์ สันติสุข 0 0 1  
49. พงษ์ สันติสุข 0 0 3  
50. ท่ำน้ำว ภูเพียง 1 0 0  
51. นำปัง ภูเพียง 2 1 0  
52. น้ ำแก่น ภูเพียง 1 0 0  
53. ฝำยแก้ว ภูเพียง 4 1 1  
54. เมืองจัง ภูเพียง 0 0 2  
55. บ้ำนม่วงตึ๊ด ภูเพียง 1 1 0  
56. น้ ำเกี๋ยน ภูเพียง 0 1 0  
57. เชียงกลำง เชียงกลำง 2   สพป.น่ำน เขต 2 

จ ำนวนนักเรียน
ตั้งแต่ 1-60 คน  
จ ำนวน 41 โรง 

58. พระพุทธบำท เชียงกลำง 2    
59. เชียงคำน เชียงกลำง 1    
60. เปือ เชียงกลำง 1  2  
61. พระธำตุ เชียงกลำง   2  
62. ยอด สองแคว 1  1  
63. นำไร่หลวง สองแคว   1  
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ที่ 

 
ต าบล 

 
อ าเภอ 

จ านวนโรงเรียน
ขนาดเล็ก 
ที่มีการไป 

เรียนรวมแล้ว 

จ านวนโรงเรียน
หลักที่โรงเรียน

ขนาดเล็ก 
มาเรียนรวม 

จ านวนโรงเรียน
ขนาดเล็กที่ยัง

ไม่ไดไ้ปเรียนรวม 

 
สังกัด 

 

64. ไชยวัฒนำ ปัว 2  2  
65. สถำน ปัว 1    
66. แงง ปัว   2  
67. ปัว ปัว   2  
68. เจดีย์ชัย ปัว   1  
69. อวน ปัว   1  
70. บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ 2    
71. ศรีภูมิ ท่ำวังผำ 1  2  
72. ยม ท่ำวังผำ 1  1  
73. ป่ำคำ ท่ำวังผำ   1  
74. ตำลชุม ท่ำวังผำ   2  
75. ท่ำวังผำ ท่ำวังผำ   1  
76. จอมพระ ท่ำวังผำ   2  
77. แสนทอง ท่ำวังผำ   1  
78. ทุ่งช้ำง ทุ่งช้ำง   1  
79 งอบ ทุ่งช้ำง   1  
80. ปอน ทุ่งช้ำง   1  
81. ยอด สองแคว  1  สพป.น่ำน เขต 2 

จ ำนวนนักเรียนตั้งแต่ 
61-120 คน จ ำนวน 
27 โรง 

82. ไชยวัฒนำ ปัว  1   
83. สถำน ปัว  1   
84. ปัว ปัว   1  
85. ศิลำเพชร ปัว   1  
86. วรนคร ปัว   1  
87. อวน ปัว   1  
88. บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ  2   
89. ศรีภูมิ ท่ำวังผำ  1   
90. ยม ท่ำวังผำ  1 1  
91. จอมพระ ท่ำวังผำ   2  
92. ริม ท่ำวังผำ   2  
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แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 120 คนลงมา) (พ.ศ. 2563-2564) จังหวัดน่าน 

 
 
ที่ 

 
ต าบล 

 
อ าเภอ 

จ านวนโรงเรียน
ขนาดเล็ก 
ที่มีการไป 

เรียนรวมแล้ว 

จ านวนโรงเรียน
หลักที่โรงเรียน

ขนาดเล็ก 
มาเรียนรวม 

จ านวนโรงเรียน
ขนาดเล็กที่ยัง

ไม่ไดไ้ปเรียนรวม 

 
สังกัด 

 

93. ผำตอ ท่ำวังผำ   1 สพป.น่ำน เขต 2 
94. ตำลชุม ท่ำวังผำ   1  
95. ผำทอง ท่ำวังผำ   1  
96. พระธำตุ เชียงกลำง   1  
97. พญำแก้ว เชียงกลำง   2  
98. เปือ เชียงกลำง   1  
99. เชียงกลำง เชียงกลำง   1  
100. ทุ่งช้ำง ทุ่งช้ำง   1  
101. และ ทุ่งช้ำง   2  
102 เมืองจัง ภูเพียง   1 สพม.37 (น่ำน) 

ทุก ร.ร.ไม่ไดร้วม
เนื่องจำกเป็น ร.ร.

คุณภำพ 

103 แงง ปัว   1 
104 ป่ำคำ ท่ำวังผำ   1 
105 กองควำย เมืองน่ำน   1 

  รวม 96 53 102 รวม 7 โรงที่
หมำยเหตุแล้ว 

 
หมายเหตุ โรงเรียนในสังกัด สพป.น่ำน เขต 1 (ตั้งอยู่พ้ืนที่ปกตทิี่ไม่สำมำรถควบรวมได้ จ ำนวน 7 โรงเรียน) 
ตำมข้อ 3 ตำรำงแสดงข้อมูลจ ำนวนโรงเรียนขนำดเล็กที่อยู่ในพื้นที่ปกติ  

 
 

ที ่
 

โรงเรียน 
 

ต าบล 
 

อ าเภอ 
 

แนวทางการบริหารจัดการ 
สังกัด 

 
1. บ้ำนนำยำง บ่อแก้ว นำหมื่น เป็นโรงเรียนในโครงกำรพระรำชด ำริ 

โครงกำรกองทุนกำรศึกษำ 
สพป. น่ำน เขต 1 

2. บ้ำนหนองรัง
มิตรภำพ 
ที่ 107 

ท่ำน้ำว ภูเพียง เป็นโรงเรียนที่จัดกำรศึกษำ 
แบบเรียนร่วม 

 

3. บ้ำนน้ ำแก่นเหนือ น้ ำแก่น ภูเพียง เป็นโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล  
4. บ้ำนผำตูบ ผำสิงห์ เมือง เป็นโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล  

5. บำ้นห้วยบง หมอเมือง แม่จริม เป็นโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล  
6. บ้ำนเชียงของ เชียงของ นำน้อย เป็นโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล  
7. บ้ำนเป้ำ บ้ำนฟ้ำ บ้ำนหลวง เป็นโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล  
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แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 120 คนลงมา) (พ.ศ. 2563-2564) จังหวัดน่าน 

 
 

ส่วนที ่๑  
สภาพปัจจุบันและปัญหา 

เหตุผลและความเป็นมา 
 

   กำรจัดกำรศึกษำในอดีต รัฐบำลมุ่งเน้นกำรจัดตั้งโรงเรียนให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ที่มีประชำกร 
อำศัยอยู่เพ่ือกำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำให้ครอบคลุมและทั่วถึง และต้องส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนสำมำรถ
ด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพนักเรียนให้ได้มำตรฐำนที่หลักสูตรก ำหนด แต่ในปัจจุบัน กำรศึกษำของไทยก ำลังประสบ
ปัญหำ คือ กำรมีโรงเรียนขนำดเล็กจ ำนวนมำกและมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี เนื่องจำกประชำกรวัยเรียนมีแนวโน้มลดลง
อย่ำงต่อเนื่อง อีกท้ัง ปัจจุบันกำรคมนำคมสะดวก รวดเร็ว ประกอบกับกำรแข่งขันทำงด้ำนกำรศึกษำสูงขึ้น ผู้ปกครอง
จึงเลือกที่จะส่งบุตรหลำนไปเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภำพ โรงเรียนประจ ำจังหวัดหรือควำมนิยมของผู้ปกครอง 
ที่ต้องกำรส่งบุตรหลำนในเรียนในเมือง 
   ที่ผ่ำนมำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้มีกำรวิเครำะห์สภำพปัญหำ ก ำหนดเป็น
นโยบำยและเป้ำหมำยในกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กให้มีคุณภำพ ลดจ ำนวนโรงเรี ยนขนำดเล็ก 
ให้มีควำมเหมำะสมในแต่ละเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยวิธีกำรควบรวมโรงเรียน กำรเพ่ิมบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
มำบริหำรจัดกำรงำนธุรกำรในโรงเรียน ลดภำระให้กับครู เพ่ือให้ครูได้สอนอย่ำงเต็มที่และเต็มควำมสำมำรถภำยใต้
ข้อจ ำกัดในหลำยๆ ด้ำน จำกกำรศึกษำสภำพปัญหำของโรงเรียนขนำดเล็กในปัจจุบันพบว่ำ โรงเรียนขนำดเล็ก 
ส่วนใหญ่จะประสบปัญหำคล้ำยคลึงกันใน 8 ด้ำน ดังนี้ 
 

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็ก   
         1. การลดลงของจ านวนประชากรวัยเรียน  
   ในอดีตประชำชนมีลูกหลำนต่อครัวเรือนเป็นจ ำนวนมำก ท ำให้รัฐต้องสร้ำงโรงเรียนในแต่ละหมู่บ้ำน 
สร้ำงโอกำสให้บุตรหลำนได้เข้ำเรียนในโรงเรียนใกล้บ้ำน โดยไม่ต้องเดินทำงไกล ต่ำงจำกปัจจุบันในแต่ละครัวเรือน 
ลดจ ำนวนบุตรหลำนลงท ำให้ประชำกรวัยเรียนในแต่ละพ้ืนที่ลดลงอย่ำงรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดควำมไม่สมดุลระหว่ำง
ประชำกรวัยเรียนกับจ ำนวนโรงเรียนที่ได้สร้ำงข้ึนมำในอดีต ท ำให้โรงเรียนกลำยเป็นโรงเรียนขนำดเล็ก และมีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนทุกปี   
     2. ปัญหาด้านการบริหารจัดการ 
  เมื่อมี โรงเรียนขนำดเล็ก เ พ่ิมมำกขึ้น ท ำให้ เกิดควำมไม่สมดุลในเรื่องกำรบริหำรจัดกำร 
ด้ำนต่ำงๆ กำรใช้งบประมำณ ทรัพยำกรทำงด้ำนกำรศึกษำที่ไม่คุ้มค่ำเมื่อเทียบกับจ ำนวนนักเรียน กำรแก้ไขปัญหำใน
อดีตโดยกำรควบรวมโรงเรียนยังด ำเนินกำรไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย เกิดจำกข้อจ ำกัดทำงด้ำนระเบียบ หลักเกณฑ์และ
กฎหมำย ควำมไม่พึงพอใจของชุมชน ผู้ปกครองในกำรควบรวมโรงเรียน เมื่อเกิดปัญหำในกำรบริหำรจัดกำร ส่งผลให้
ระบบกำรประกันคุณภำพโรงเรียนในภำพรวมยังพัฒนำไม่ต่อเนื่อง ไม่สำมำรถแก้ไขให้โรงเรียนด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
    3. ปัญหาด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  กำรจัดสรรอัตรำก ำลังครูให้เป็นไปตำมระเบียบ หลักเกณฑ์และกฎหมำยที่ก ำหนด  โรงเรียน 
จึงไม่ได้รับกำรจัดสรรอัตรำก ำลังครูเพ่ิมเติม เนื่องจำกกำรคิดอัตรำครูต่อจ ำนวนนักเรียน และบำงโรงเรียนที่มี
อัตรำก ำลังครูเกินเกณฑ์ จะถูกเกลี่ยอัตรำก ำลังครูไปยังโรงเรียนที่มีอัตรำก ำลังต่ ำกว่ำเกณฑ์ ท ำให้โรงเรียน 
ขนำดเล็กเกิดปัญหำครูไม่ครบชั้น ไม่ครบกลุ่มสำระ ส ำหรับ ผู้บริหำรโรงเรียนพบว่ ำโรงเรียนขนำดเล็ก 
บำงโรงเรียนไม่มีผู้บริหำรหรือ มีผู้บริหำรโรงเรียนแล้วมีกำรโยกย้ำยบ่อยครั้ง ท ำให้กำรพัฒนำไม่เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง    
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    4. ปัญหาด้านการเรียนการสอน 
  โรงเรียนขนำดเล็กที่มีปัญหำครูไม่ครบชั้น ไม่ครบกลุ่มสำระ ครูไม่เพียงพอต่อกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอน ขำดครูที่มีควำมถนัดสำขำวิชำหลัก ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ครูบำงส่วนยังขำดทักษะด้ำน
กำรใช้เทคโนโลยี ทั้งนี้ ยังต้องปฏิบัติงำนพิเศษหลำยด้ำน นอกเหนือจำกงำนกำรสอนท ำให้สอนไม่สม่ ำเสมอและเต็ม
ตำมศักยภำพ ครูไม่มีเวลำเพียงพอในกำรพัฒนำตนเอง พัฒนำกำรเรียนกำรสอนด้วยกำรท ำวิจัยในห้องเรียน  จึงเป็น
สำเหตุส่วนหนึ่งที่ท ำให้นักเรียนได้รับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ไม่มีคุณภำพเท่ำที่ควร ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของ
นักเรียนบำงชั้น บำงโรงเรียนต่ ำกว่ำมำตรฐำนที่ก ำหนด  
  5. ปัญหาด้านทรัพยากรทางการศึกษา 
    กำรจัดสรรงบประมำณให้กับโรงเรียนจะจัดสรรงบประมำณจำกรำยหัวตำมจ ำนวนนักเรียน 
ท ำให้โรงเรียนขนำดเล็กมีข้อจ ำกัดในกำรได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้ำง ต่ำงๆ  
เกิดปัญหำทรัพยำกรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรสำธำรณูปโภค กำรบริหำรจัดกำรในโรงเรียนมีไม่เพียงพอ เป็น
อุปสรรคที่ส่งผลต่อโรงเรียนขนำดเล็กเป็นอย่ำงมำก    

    6. ปัญหาด้านสภาพภูมิศาสตร์และการเดินทางมาเรียน 
      พ้ืนที่ตั้งของโรงเรียนขนำดเล็กส่วนใหญ่บำงพ้ืนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่ำงไกล กันดำร เป็นพ้ืนที่ภูเขำสูง  
กำรคมนำคมในกำรเดินทำงไปเรียนในโรงเรียนใกล้เคียงค่อนข้ำงล ำบำก โดยเฉพำะในช่วงฤดูฝนจะเดินทำงล ำบำกมำก
ที่สุด บำงจุดเกิดดินถล่ม น้ ำป่ำไหลหลำกท ำให้ถนนทรุด ถูกตัดขำด โรงเรียนบนพ้ืนที่เหล่ำนี้จึงไม่สำมำรถมำเรียนรวม
กับโรงเรียนอ่ืนๆ ได้ ท ำให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนยังคงเป็นไปในลักษณะเดิม คือ กรณีมีครูไม่ครบชั้น หรือมี
ทรัพยำกรที่ไม่เพียงพอต่อกำรบริหำรจัดกำรและองค์ประกอบด้ำนอ่ืนๆ   
  7. ปัญหาด้านชุมชน ผู้ปกครอง  
   กำรควบรวมโรงเรียนเป็นกำรพัฒนำในรูปแบบหนึ่งที่จะสำมำรถแก้ไขปัญหำและสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ
ให้กับนักเรียนเพ่ิมขึ้น แต่เนื่องจำกโรงเรียนในสังกัดส่วนใหญ่อยู่บนพื้นที่สูง ห่ำงไกล กันดำร ชุมชน หรือบำงพ้ืนที่อยู่ใน
พ้ืนที่ปกติ ชุมชน ผู้ปกครอง ก็ไม่เห็นชอบให้ควบรวม ไม่ให้ควำมร่วมมือเกิดกำรต่อต้ำน ไม่สนับสนุนให้บุตรหลำนไปเรียนที่
โรงเรียนอ่ืน เนื่องจำกเป็นห่วงเรื่องควำมปลอดภัยและมีแนวคิดว่ำหำกไปเรียนรวมแล้ว โรงเรียนเดิมจะถูกเลิก
สถำนศึกษำ จึงเป็นปัญหำต่อกำรจัดกำรศึกษำในลักษณะควบรวมโรงเรียน   
   8. ปัญหาและศักยภาพของโรงเรียนหลักที่มีโรงเรียนมาควบรวม  
       โรงเรียนหลักที่จะมีโรงเรียนขนำดเล็กมำควบรวม บำงโรงเรียนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ  
ยังไม่ดีเท่ำที่ควร เมื่อเทียบกับโรงเรียนขนำดเล็กบำงโรงเรียนจัดกำรศึกษำได้ดีกว่ำ ดังนั้น ชุมชน ผู้ปกครอง 
จึงยังขำดควำมศรัทธำและควำมเชื่อม่ันในกำรที่จะส่งบุตรหลำนมำเรียนในโรงเรียนหลักตำมที่ก ำหนด   
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ส่วนที ่๒  
แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

เป้าหมายการด าเนินการ 
  กระทรวงศึกษำธิกำร ได้มีนโยบำยและจุดเน้นที่จะบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก ในสังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้มีประสิทธิภำพทุกมิติ เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำและยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำ ให้สอดคล้องตำมยุทธศำสตร์และนโยบำยรัฐบำล ในกำรบริหำรทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ รวมถึงกำรบริหำร
อัตรำก ำลังให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด และส่งผลให้ผู้ เรียนได้รับกำรจัดกำรศึกษำและเป็นผู้ เรียนที่มีคุณภำพ  
โดยก ำหนดให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กร่วมกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 1 และ เขต 2  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 37 (แพร่-น่ำน) 
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ หน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้อง ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชนและภำคประชำชน โดยมีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
น่ำนเป็นประธำนคณะท ำงำนบูรณำกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กระดับจังหวัด และมีนำยอ ำเภอ  
ทุกอ ำเภอเป็นประธำนคณะท ำงำนบูรณำกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กในระดับอ ำเภอและ
คณะท ำงำนจำกภำคส่วนเป็นคณะท ำงำนบูรณำกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก โดยมีเป้ำหมำยกำร
ด ำเนินงำนดังนี้   
   1. จัดท ำแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก (โรงเรียนที่มีนักเรียน 120 คนลงมำ)  
(พ.ศ. 2563 – 2564) จังหวัดน่ำน ภำยในก ำหนดวันที่ 31 ตุลำคม 2562 
   2. แผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กแบบขั้นบันไดที่มีควำมต่อเนื่อง และยั่งยืน เห็นผลอย่ำงเป็น
รูปธรรมในระยะภำยใน 2 ปี โดยขับเคลื่อนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ดังนี้  
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565  
วิสัยทัศน์ โรงเรียนขนำดเล็กมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
ยุทธศาสตร์  1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคง  
   2 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและลดควำม 
                       เหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ  
   3 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
   4 พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
   5 เพ่ิมประสิทธิภำพบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม  
 

ขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการ  
 1. กระบวนการจัดท าแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนที่มีนักเรียน 120 คนลงมา)  
(พ.ศ. 2563 – 2564) จังหวัดน่าน   
   1.1. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน จัดท ำประกำศส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนวำงแผนกำรด ำเนินงำนและพิจำรณำคัดเลือกภำคีเครือข่ำย ระดับจังหวัด/อ ำเภ อ  
ลงวันที่ 2 กันยำยน 2562 ในกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กของจังหวัดน่ำน ร่วมกับส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 1 และ เขต 2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 37 (แพร่ -น่ำน) 
ประชุมคณะท ำงำนฯ ในวันที่ 4 กันยำยน 2562 ณ ห้องประชุมเวทีวิชำกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำน่ำน เขต 1 เพ่ือวำงแผนกำรด ำเนินงำนและพิจำรณำคัดเลือกภำคีเครือข่ำย ระดับจังหวัด/อ ำเภอ  
เสนอผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดน่ำน ลงนำมในค ำสั่งจังหวัดน่ำน เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนบูรณำกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำร
โรงเรียนขนำดเล็กระดับจังหวัดน่ำน  
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   1.2 จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนบูรณำกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กระดับ
จังหวัดน่ำน เสนอผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดน่ำน ลงนำมในค ำสั่งจังหวัดน่ำน เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนบูรณำกำรจัดท ำแผน
บริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กระดับจังหวัดน่ำน และจัดประชุมคณะท ำงำนบูรณำกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำร
โรงเรียนขนำดเล็กระดับจังหวัดน่ำน ในวันที่ 24 กันยำยน 2562 ณ ห้องประชุมเจ้ำฟ้ำอัตถวรปัญโญ ชั้น 2 ศูนย์
รำชกำรจังหวัดน่ำน เพ่ือพิจำรณำเห็นชอบแต่งตั้งคณะท ำงำนบูรณำกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก 
ในระดับอ ำเภอ และหลักเกณฑก์ำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กของจังหวัดน่ำน    
   1.3 จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนบูรณำกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก 
ในระดับอ ำเภอ เสนอผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดน่ำน ลงนำมในค ำสั่งจังหวัดน่ำน เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนบูรณำกำรจัดท ำ
แผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กในระดับอ ำเภอ และจัดประชุมคณะท ำงำนบูรณำกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำร
โรงเรียนขนำดเล็กในระดับอ ำเภอ รวม 15 อ ำเภอ ตั้งแต่วันที่ 7 - 17 ตุลำคม 2562 ณ ที่ว่ำกำรอ ำเภอและ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 1  
  1.4 จัดประชุมคณะท ำงำนวำงแผนกำรด ำเนินงำนและพิจำรณำคัดเลือกภำคีเครือข่ำยระดับจังหวัด/
อ ำเภอ คณะท ำงำนในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 1 
และ เขต 2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 37 (แพร่ -น่ำน) ประชุมในวันที่ 18 ตุลำคม 2562  
ณ ห้องประชุมสิริสำธร เพ่ือตรวจสอบผลกำรประชุมในระดับอ ำเภอและข้อมูลกำรควบรวมโรงเรียน  
                  1.5 จัดประชุมคณะท ำงำนบูรณำกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กระดับจังหวัดน่ำน 
ในวันที่ 21 ตุลำคม 2562 ณ ห้องประชุมเจ้ำฟ้ำอัตถวรปัญโญ ชั้น 2 ศูนย์รำชกำรจังหวัดน่ำน เพ่ือพิจำรณำ
เห็นชอบ แผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก ดังนี้     
          1.5.1 แผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก (โรงเรียนที่มีนักเรียน 120 คนลงมำ)  
(พ.ศ. 2563 – 2564) ของ สพป.น่ำน เขต 1  
          1.5.2 แผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก (โรงเรียนที่มีนักเรียน 120 คนลงมำ)  
(พ.ศ. 2563 – 2564) ของ สพป.น่ำน เขต 2  
          1.5.3 แผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก (โรงเรียนที่มีนักเรียน 120 คนลงมำ)  
(พ.ศ. 2563 – 2564) ของ สพม.เขต 37 (แพร่-  
        1.5.4 พิจำรณำเห็นชอบแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก (โรงเรียนที่มีนักเรียน 120 คน
ลงมำ) (พ.ศ. 2563-2564) จังหวัดน่ำน  
   1.6 จัดท ำเอกสำรร่ำงแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก (โรงเรียนที่มีนักเรียน 120 คนลงมำ)  
(พ.ศ. 2563-2564) จังหวัดน่ำน และวำระกำรประชุมเสนอขอควำมเห็นชอบแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กฯ 
ต่อคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน ครั้งที่ 9/2562 ในครำวประชุมวันอังคำรที่ 22 ตุลำคม 2562  
  1.7 จัดท ำเอกสำรแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก (โรงเรียนที่มีนักเรียน 120 คนลงมำ)  
(พ.ศ. 2563-2564) จังหวัดน่ำน ส่งกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 1 และ 
เขต 2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 37 (แพร่ -น่ำน) ภำยในวันที่ 31 ตุลำคม 2562 ตำมที่
กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด  
 
 
 
 
 



15 
แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 120 คนลงมา) (พ.ศ. 2563-2564) จังหวัดน่าน 

 
 2. การด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนที่มีนักเรียน 120 คนลงมา)  
(พ.ศ. 2563 – 2564) จังหวัดน่าน   
   มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 ตุลำคม 2562 เวลำ 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชำกำร 1 
ท ำเนียบรัฐบำล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี เป็นประธำนกำรประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสำระส ำคัญ
เกี่ยวกำรกับบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก โดยให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พิจ ำรณำ
ด ำเนินกำรควบรวมโรงเรียนที่มีระยะทำงห่ำงจำกโรงเรียนในต ำบลเดียวกันน้อยกว่ำ 6 กม. ประกอบกับตำมแผน
บริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก (โรงเรียนที่มีนักเรียน 120 คนลงมำ) (พ.ศ. 2563 – 2564) จังหวัดน่ำน ที่ได้
ก ำหนดให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 1 และ เขต 2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 37 (แพร่-น่ำน) จะต้องด ำเนินกำรควบรวมโรงเรียนตำมแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กฯ  
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จ ำนวน 24 โรงเรียน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จ ำนวน 24 โรงเรียน รวมจ ำนวน
ทั้งสิ้น 48 โรงเรียน ตำมระเบียบว่ำด้วยกำรจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน พ.ศ. 2550  
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แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 120 คนลงมา) (พ.ศ. 2563-2564) จังหวัดน่าน 

 

ส่วนที ่๓  

 

รูปแบบ/แผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนที่มี 120 คนลงมา)  
(พ.ศ. 2563-2564) จังหวัดน่าน 

 

รูปแบบ/แผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
๑. โรงเรียนขนาดเล็กที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่ในพื้นที่ห่างไกล บนพื้นทีเ่กาะ พื้นที่สูง (Stand Alone)  

จ าแนกตามต าบล อ าเภอ และสังกัด 
  ๑.๑ โรงเรียนขนำดเล็กที่ตั้งทำงภูมิศำสตร์อยู่ในพ้ืนที่ห่ำงไกล จ ำนวน  9  โรงเรียน 
 

 
ที ่

 
ชื่อโรงเรียน 

 
ต าบล 

 
อ าเภอ 

 

จ านวน
นักเรียน 

 

จ านวนคร ู
จ านวน

ห้องเรียน 
ที่เปิดสอน 

รูปแบบ
แนวทางการ
บริหารจัดการ 

1. บ้ำนน้ ำปูน น้ ำพำง แม่จริม 37 2 6 เป็นโรงเรียน
พ้ืนที่ห่ำงไกล 
ไม่สำมำรถเรียน
รวมกับโรงเรียน
อ่ืนได้ 

2. บ้ำนสำลี่ น้ ำมวบ เวียงสำ 50 4 7 
3. บ้ำนนำก้ำ ยำบหัวนำ เวียงสำ 27 2 5 
4. หำดทรำยทอง

วิทยำ 

ส้ำนนำหนองใหม ่ เวียงสำ 51 5 8 

5. ริมฝั่งว้ำวิทยำ ไหล่น่ำน เวียงสำ 40 3 9 
6. บ้ำนห้วยนำย นำทะนุง นำหมื่น 27 2 6 
7. บ้ำนน้ ำเลำ นำทะนุง นำหมื่น 47 3 8 
8. บ้ำนผำขวำง บ่อ เมือง 57 4 8  
9. ไลออนส์บ้ำน

หนองปลำ 
พระธำตุ เชียง

กลำง 
25 4 8  

 
  ๑.2 โรงเรียนขนำดเล็กที่ตั้งทำงภูมิศำสตร์อยู่ในพ้ืนที่เกำะ จ ำนวน  -  โรงเรียน 
 

 
ที ่

 
ชื่อโรงเรียน 

 
ต าบล 

 
อ าเภอ 

 

จ านวน
นักเรียน 

 

จ านวนคร ู
จ านวน

ห้องเรียน 
ที่เปิดสอน 

รูปแบบ
แนวทางการ
บริหารจัดการ 
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แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 120 คนลงมา) (พ.ศ. 2563-2564) จังหวัดน่าน 

   

  ๑.3 โรงเรียนขนำดเล็กที่ตั้งทำงภูมิศำสตร์อยู่ในพ้ืนที่สูง จ ำนวน  23  โรงเรียน 

 
ที ่

 
ชื่อโรงเรียน 

 
ต าบล 

 
อ าเภอ 

จ านวน
นักเรียน 

 
จ านวนคร ู

จ านวน
ห้องเรียนที่
เปิดสอน 

รูปแบบ
แนวทางการ
บริหารจัดการ 

1. บ้ำนฮำกฮำน ยำบหัวนำ เวียงสำ 57 3 6 เป็นโรงเรียน 
ในพ้ืนที่สูง 
ห่ำงไกล   
ไม่สำมำรถ 
เรียนรวมกับ
โรงเรียนอ่ืนได้ 

2. ภูเค็งพัฒนำ แม่ขะนิง เวียงสำ 94 9 10 
3. บ้ำนกิ่วน้ ำ หนองแดง แม่จริม 26 2 6 
4. บ้ำนห้วยเลำ เชียงของ นำน้อย 16 1 8 
5. บ้ำนน้ ำเคิม ปิงหลวง นำหมื่น 15 1 5 
6. บ้ำนน้ ำลี ปิงหลวง นำหมื่น 16 2 6 
7. บ้ำนห้วยไฮ ฝำยแก้ว ภูเพียง 40 6 11 
8. บ้ำนปำงช้ำง พงษ์ สันติสุข 55 6 8 
9. บ้ำนดอนไพรวลัย ์  พงษ์ สันติสุข 92 5 7 

10. บ้ำนน้ ำแป่ง ผำทอง ท่ำวังผำ 15 2 5 เป็นโรงเรียนใน 
11. บ้ำนน้ ำลักใต้ ผำทอง ท่ำวังผำ 25 3 8 พ้ืนที่สูง  
12. บ้ำนสกำดใต้ สกำด ปัว 35 4 8 ห่ำงไกล 
13. บ้ำนกอกจูน ภูคำ ปัว 40 4 8 ไม่สำมำรถ 
14. บ้ำนหนอง เชียงกลำง เชียงกลำง 45 4 8 เรียนรวมกับ 
15. บ้ำนผำน้ ำย้อย พญำแก้ว เชียงกลำง 47 4 8 โรงเรียนอ่ืนได้ 
16. บ้ำนเกวต พญำแก้ว เชียงกลำง 48 4 8  
17. บ้ำนใหม่ เชียงคำน เชียงกลำง 53 4 8 รร.คุณภำพฯ 
18. เพียงหลวง 7 ใน 

ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนรำชกัญญำ 
สิริวัฒนำพรรณำวด ี

งอบ 
  
  

ทุ่งช้ำง 
  
  

48 
  
  

5 
  
  

9 
  
  

เป็นโรงเรียน
โครงกำรตำม
พระรำชด ำริ 
ตั้งอยู่ในพื้นทีสู่ง 
ห่ำงไกลไม่
สำมำรถเรียน
รวมกับโรงเรียน
อื่นได ้
 

19. ต ำรวจตระเวน
ชำยแดนผู้บังคับ 
บัญชำลูกเสือรถไฟ 
มักกะสัน 

ชนแดน 
  
  

สองแคว 
  
  

40 
  
  

3 
  
  

8 
  
  

20. บ้ำนนำบง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ 46 3 8 เป็น รร.ใน
โครงกำรเฉลิม
พระเกียรติอยู่ใน
พื้นที่ห่ำงไกล ไม่
สำมำรถเรียนรวม
กับ รร.อื่นได ้

21. 
 

บ้ำนบวกหญ้ำ ขุนน่ำน เฉลิมพระ
เกียรติ 

29 4 8 

22. บ้ำนกิ่วจันทร ์
(เสรินทวัฒน ์
อุปถัมภ์) 

ขุนน่ำน เฉลิมพระ
เกียรติ 

58 6 9 

23. บ้ำนปำงหก ห้วยโก๋น เฉลิมพระ
เกียรติ 

45 5 9 
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แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 120 คนลงมา) (พ.ศ. 2563-2564) จังหวัดน่าน 

 

๑.4 โรงเรียนขนาดเล็กทีไ่ม่สามารถควบรวมได้ (นอกเหนือจากหลักเกณฑ์)  จ านวน 24  โรงเรียน 
 
ที่ 

 
ชื่อโรงเรียน 

 
อ าเภอ 

 
ต าบล 

 

จ านวน
นักเรียน 

 

จ านวนครู จ านวน
ห้องเรียน 

ที่เปิดสอน 

 
แนวทางการบริหาร

จัดการ 
1. บ้ำนนำยำง นำหม่ืน บ่อแก้ว 89 6 8 เป็นโรงเรียนในโครงกำร

พระรำชด ำริ โครงกำร 
กองทุนกำรศึกษำ  

2. บ้ำนหนองรัง
มิตรภำพที่ 107 

ภูเพียง ท่ำนำ้ว 114 6 9 เป็นโรงเรียนท่ีจัด
กำรศึกษำแบบเรียนร่วม 

3. บ้ำนน้ ำแก่นเหนือ ภูเพียง น้ ำแก่น 65 3 8 เป็นโรงเรียนคณุภำพ
ประจ ำต ำบล 

4. บ้ำนผำตบู เมือง ผำสิงห ์ 42 7 9 เป็นโรงเรียนคณุภำพ
ประจ ำต ำบล 

5. บ้ำนห้วยบง แม่จริม หมอเมือง 50 7 6 เป็นโรงเรียนคณุภำพ
ประจ ำต ำบล 

6. บ้ำนเชียงของ นำน้อย เชียงของ 42 3 8 เป็นโรงเรียนคณุภำพ
ประจ ำต ำบล 

7. บ้ำนเป้ำ บ้ำนหลวง บ้ำนเป้ำ 107 9 8 เป็นโรงเรียนคณุภำพ
ประจ ำต ำบล 

8. บ้ำนน้ ำพุร้อน ผำทอง ท่ำวังผำ 64 7 12 

เป็นโรงเรียนพืน้ที่สูง 
ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่ำงไกล 

9. บ้ำนสันเจริญ ผำทอง ท่ำวังผำ 73 4 8 
10. บ้ำนสบขุ่น ผำทอง ท่ำวังผำ 98 7 8 
11. บ้ำนปำงยำง ภูคำ ปัว 67 5 9 
12. บ้ำนผำเวียง ภูคำ ปัว 69 7 8 
13. บ้ำนน้ ำปัวพัฒนำ ภูคำ ปัว 80 6 8 
14. พนำสวรรค์ ภูคำ ปัว 88 5 8 
15. ท่ำนผู้หญงิสง่ำ อิงคุลำนนท ์ ภูฟ้ำ บ่อเกลือ 63 5 8 

เป็นโรงเรียนพืน้ที่สูง 
และโรงเรียนใน
โครงกำรตำม
พระรำชด ำริ 

 

16. บ้ำนบ่อหลวงสำขำห้วยโป่ง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ 82 3 8 
17. บ้ำนขุนน้ ำน่ำน บ่อเกลือ

เหนือ 
บ่อเกลือ 88 7 8 

18. บ้ำนห้วยทรำยขำว ห้วยโก๋น เฉลิมพระ
เกียรติ 

65 6 9 

19. บ้ำนห้วยโก๋น ห้วยโก๋น เฉลิมพระ
เกียรติ 

89 8 8 

20. บ้ำนสบปืน ห้วยโก๋น เฉลิมพระ
เกียรติ 

101 6 9 

21. หม่อมเจ้ำเจริญใจ  
จิตรพงศ์ 

ขุนน่ำน เฉลิมพระ
เกียรติ 

82 7 12 

22. บ้ำนสะเกิน ยอด สองแคว 86 5 8 เป็นโรงเรียนพืน้ที่สูง 
ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่ำงไกล 23. บ้ำนปำงปุก นำไร่หลวง สองแคว 90 8 8 

24. บ้ำนปำงกอม ชนแดน สองแคว 107 7 8 
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  2. โรงเรียนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ปกติ จ านวน  150   โรงเรียน  
 

   ๒.๑ โรงเรียนขนำดเล็กที่มีกำรไปเรียนรวมแล้ว จ ำนวน 103 โรงเรียน 
 
 
ที่ 

โรงเรียนขนาดเล็กที่ไปเรียนรวม โรงเรียนหลักที่โรงเรียนขนาดเล็กมาเรียนรวม 
 

ชื่อโรงเรียน 
 

ต าบล 
 

อ าเภอ 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
คร ู

ชั้นที่มา
เรียน
รวม 

ปีพ.ศ.
ที่มาเรยีน

รวม 

 
ชื่อโรงเรียน 

 
ต าบล 

 
อ าเภอ 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
คร ู

1 บ้ำนศรีเกิด ไชยสถำน เมือง 0 0 ทุกชั้น 2559 61.บ้ำนไชยสถำน ไชยสถำน เมือง 87 9 

2 สะเนียน สะเนียน เมือง 0 1 ทุกชั้น 2560 62.บ้ำนถืมตอง ถืมตอง เมือง 109 9 

3 บ้ำนบ่อสวก สวก เมือง 0 0 ทุกชั้น 2561 63.บ้ำนเชียงยืน สวก เมือง 52 3 

4 บ้ำนม่วง 
เจริญรำษฏร ์

สวก เมือง 15 3 ทุกชั้น 2561      

5 บ้ำนดอนสะไมย ์
วิทยำ 

นำซำว เมือง 22 2 ทุกชั้น 2560 64.บ้ำนนวรำษฏร ์ นำซำว เมือง 57 6 

6 บ้ำนนำซำว นำซำว เมือง 22 2 ทุกชั้น 2560      

7 บ้ำนป่ำคำ สวก เมือง 7 1 ทุกชั้น 2560      

8 บ้ำนทรำยทอง บ่อ เมือง 0 0 ทุกชั้น 2559 บ้ำนน้ ำงำว บ่อ เมือง 59 8 

9 บ้ำนสันติภำพ * บ่อ เมือง 22 2 ป.5-6 2560      

10 บ้ำนวังหมอ บ่อ เมือง 33 3 ทุกชั้น 2560 65.บ้ำนผำสิงห ์ ผำสิงห์ เมือง 59 8 

11 บ้ำนสะละภูเวียง บ่อ เมือง 8 2 ทุกชั้น 2560      

12 บ้ำนศรีนำป่ำน เรือง เมือง 0 1 ทุกชั้น 2559 66.บ้ำนดอนเฟือง เรือง เมือง 50 6 

13 บ้ำนห้วยมอญสำขำ
บ้ำนใหม่ 
ในฝัน 

เรือง เมือง 22 0 ป.3-6 2560 67.บ้ำนห้วยมอญ เรือง เมือง 85 11 

14 บ้ำนห้วยปุก สะเนียน เมือง 20 2 ป.5-6 2561 บ้ำนห้วยละเบ้ำยำ สะเนียน เมือง 139 14 

15 บ้ำนห้วยเฮือสำขำ
ห้วยระพ ี

สะเนียน เมือง 4 0 ทุกชั้น 2562 68.บ้ำนห้วยเฮือ สะเนียน เมือง 28 2 

16 มิตรมวลชน3 น้ ำพำง แม่จริม 0 0 ทุกชั้น 2559 บ้ำนน้ ำพำง น้ ำพำง แม่จริม 129 13 

17 บ้ำนพรหม * หนองแดง แม่จริม 42 5 ป.4-5 2560 ชุมชนบ้ำนนำคำ หนองแดง แม่จริม 204 11 

18 บ้ำนพี้เหนือ บ้ำนพี ้ บ้ำนหลวง 24 3 ทุกชั้น 2560 69. บ้ำนพี้ใต้ บ้ำนพี ้ บ้ำนหลวง 101 5 

19 รัฐรำษฏร์นุเครำะห์ สวด บ้ำนหลวง 0 0 ทุกชั้น 2561 ชุมชนบ้ำนหลวง สวด บ้ำนหลวง 147 9 

20 บ้ำนศำลำ สถำน นำน้อย 41 3 ป.1-2 2561 บ้ำนน้ ำหิน เชียงของ นำน้อย 41 3 

21 บ้ำนสถำน สถำน นำน้อย 55 9 ป.1-2 2561      

22 บ้ำนน้ ำหิน เชียงของ นำน้อย 41 3 ป.3-4 2560 บ้ำนศำลำ สถำน นำน้อย 41 3 

 บ้ำนสถำน สถำน นำน้อย 55 9 ป.3-4 2561      

 บ้ำนศำลำ สถำน นำน้อย 41 3 ป.5-6 2561 บ้ำนสถำน สถำน นำน้อย 55 9 

 บ้ำนน้ ำหิน เชียงของ นำน้อย 41 3 ป.5-6 2561      

23 บ้ำนบุ้ง นำน้อย นำน้อย 28 2 ป.1-3 2560 บ้ำนนำหลำ่ย นำน้อย นำน้อย 42 3 

24 บ้ำนนำหลำ่ย นำน้อย นำน้อย 42 3 ป.4-6 2560 บ้ำนบุ้ง นำน้อย นำน้อย 28 2 

25 บ้ำนน้ ำพ ุ* น้ ำตก นำน้อย 33 2 ป.4-6 2561 บ้ำนเปำ น้ ำตก นำน้อย 186 15 

26 บ้ำนพืชเจริญ * น้ ำตก นำน้อย 40 2 ป.4-6 2561 70.บ้ำนหนองห้ำ
มิตรภำพที่ 125 

ศรีษะเกษ นำน้อย 62 4 
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ที่ 

โรงเรียนขนาดเล็กที่ไปเรียนรวม โรงเรียนหลักที่โรงเรียนขนาดเล็กมาเรียนรวม 
 

ชื่อโรงเรียน 
 

ต าบล 
 

อ าเภอ 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
คร ู

ชั้นที่มา
เรียน
รวม 

ปีพ.ศ.
ที่มาเรยีน

รวม 

 
ชื่อโรงเรียน 

 
ต าบล 

 
อ าเภอ 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
คร ู

27 บ้ำนน้ ำหก ศรีษะเกษ นำน้อย 9 1 ทุกชั้น 2556 71.บ้ำนหนอง
บัว 

ศรีษะเกษ นำน้อย 74 4 

28 บ้ำนห้วยจอย สันทะ นำน้อย 0 1 ทุกชั้น 2559 บ้ำนสันทะ สันทะ นำน้อย 149 14 

29 บ้ำนดอนไชย กลำงเวียง เวียงสำ 0 1 ทุกชั้น 2559 72.ไทยรัฐวิทยำ 
45 

กลำงเวียง เวียงสำ 91 6 

30                                   บ้ำนท่ำลี ่ ขึ่ง เวียงสำ 11 2 ทุกชั้น 2560 บ้ำนขึ่งงำมมงคล ขึ่ง เวียงสำ 213 10 

31 บ้ำนป่ำสัก ตำลชุม เวียงสำ 3 2 ทุกชั้น 2560 บ้ำนครกค ำ ตำลชุม เวียงสำ 70 4 

32 บ้ำนนำเหลืองใน นำเหลือง เวียงสำ 12 2 ทุกชั้น 2555 73.บ้ำนนำ
เหลืองไชยรำม 

นำเหลือง เวียงสำ 61 3 

33 บ้ำนห้วยแก้ว
มิตรภำพที่ 51 

น้ ำปั้ว เวียงสำ 0 0 ทุกชั้น 2553 74.ชุมชนบ้ำน
น้ ำปั้ว 

น้ ำปั้ว เวียงสำ 90 5 

34 บ้ำนวังม่วง น้ ำปั้ว เวียงสำ 0 0 ทุกชั้น 2560      

35 ไตรธำรวิทยำ 
สำขำหว้ยไฟ 

แม่ขะนิง เวียงสำ 0 0 ทุกชั้น 2560 75.ไตรธำรวทิยำ แม่ขะนิง เวียงสำ 59 9 

36 บ้ำนววัแดง แม่สำ เวียงสำ 4 2 ทุกชั้น 2557 76.บ้ำนปงสนุก ปงสนุก เวียงสำ 97 7 

37 บ้ำนหัวนำ แม่ขะนิง เวียงสำ 19 2 ทุกชั้น 2560      

38 บ้ำนสำคร แม่สำคร เวียงสำ 22 2 ป.6 2560 บ้ำนท่ำมงคล แม่สำคร เวียงสำ 130 14 

39 ไพรอุดม แม่สำคร เวียงสำ 14 2 ทุกชั้น 2560 77.จะเข้ภูหอม แม่สำคร เวียงสำ 78 5 

40 บ้ำนป่ำหุ่ง ยำบหวันำ เวียงสำ 36 2 ป.1-2 2560 บ้ำนห้วยหลอด ยำบหวันำ เวียงสำ 30 2 

41 บ้ำนสะเลียม ยำบหวันำ เวียงสำ 40 3 ป.1-2 2560      

42 บ้ำนห้วยหลอด ยำบหวันำ เวียงสำ 30 2 ป.3-4 2560 บ้ำนป่ำหุ่ง ยำบหวันำ เวียงสำ 36 2 

 บ้ำนสะเลียม ยำบหวันำ เวียงสำ 40 3 ป.3-4 2560      

 บ้ำนป่ำหุ่ง ยำบหวันำ เวียงสำ 36 2 ป.5-6 2560 บ้ำนสะเลียม ยำบหวันำ เวียงสำ 40 3 

 บ้ำนห้วยหลอด ยำบหวันำ เวียงสำ 30 2 ป.5-6 2560      

43 บ้ำนนำสำ ไหล่น่ำน เวียงสำ 4 1 ป.1-3 2555 78.บ้ำนไหล่น่ำน ไหล่น่ำน เวียงสำ 62 4 

44 วัดท่ำข้ำมฯ ไหล่น่ำน เวียงสำ 20 3 ป.4-6 2560 บ้ำนไหล่น่ำน ไหล่น่ำน เวียงสำ 62 4 

45 บ้ำนพะเยำ อ่ำยนำไลย เวียงสำ 11 1 ป.1-3 2560 บ้ำนนำไลย อ่ำยนำไลย เวียงสำ 31 3 

46 บ้ำนม่วงเนิ้ง อ่ำยนำไลย เวียงสำ 32 1 ป.1-3 2560      

47 บ้ำนอ่ำยนำผำ อ่ำยนำไลย เวียงสำ 21 2 ป.1-3 2560      

 บ้ำนม่วงเนิ้ง อ่ำนำไลย เวียงสำ 32 1 ป.4-6 2560 บ้ำนอ่ำยนำผำ อ่ำยนำไลย เวียงสำ 21 2 

48 บ้ำนนำไลย อ่ำยนำไลย เวียงสำ 31 3 ป.4-6 2560      

 บ้ำนพะเยำ อ่ำยนำไลย เวียงสำ 11 1 ป.4-6 2560      

49 ตำลชุมศึกษำลัย ตำลชุม เวียงสำ 2 2 ทุกชั้น 2561 79.บ้ำนครกค ำ ตำลชุม เวียงสำ 70 4 

50 บ้ำนนำบอน บ่อแกว้ นำหมื่น 4 2 ทุกชั้น 2560 ชุมชนบ้ำนบ่อแก้ว บ่อแกว้ นำหมื่น 148 9 

51 บ้ำนน้ ำอูน เมืองลี นำหมื่น 21 2 ป.4-6 2560 80.บ้ำนนำคำ เมืองลี นำหมื่น 55 4 

52 อนุบำลเมืองลี เมอืงลี นำหมื่น 45 2 ป.4-6 2560      

53 บ้ำนป่ำออ้ย ป่ำแลวหลวง สันติสุข 0 1 ทุกชั้น 2560 ป่ำแลวหลวงวทิยำ ป่ำแลวหลวง สันติสุข 164 14 
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ที่ 

โรงเรียนขนาดเล็กที่ไปเรียนรวม โรงเรียนหลักที่โรงเรียนขนาดเล็กมาเรียนรวม 
ชื่อโรงเรียน ต าบล อ าเภอ จ านวน

นักเรียน 
จ านวน

คร ู
ชั้นที่มา
เรียนรวม 

ปีพ.ศ.
ที่มา
เรียน
รวม 

ชื่อโรงเรียน ต าบล อ าเภอ จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
คร ู

54 บ้ำนหัวนำ ท่ำน้ำว ภูเพียง 5 1 ทุกชั้น 2560 81.บ้ำนม่วงใหม ่ นำปัง ภูเพียง 87 5 
55 บ้ำนน้ ำลัด

สบแก่น 
นำปัง ภูเพียง 24 4 ทุกชั้น 2560      

56 บ้ำนน้ ำแก่น
กลำง 

น้ ำแก่น ภูเพียง 8 1 ทุกชั้น 2560 บ้ำนน้ ำเกีย๋น น้ ำ
เกี๋ยน 

ภูเพียง 130 13 

57 บ้ำนป่ำสัก ฝำยแกว้ ภูเพียง 0 0 ทุกชั้น 2554 บ้ำนทุ่งน้อย ฝำย
แก้ว 

ภูเพียง 179 15 

58 บ้ำนห้วยค ำ ฝำยแกว้ ภูเพียง 0 0 ทุกชั้น 2554      
59 บ้ำนฝำย

แก้ว 
ฝำยแกว้ ภูเพียง 0 0 ทุกชั้น 2559      

60 บ้ำนท่ำล้อ ฝำยแกว้ ภูเพียง 10 2 ทุกชั้น 2560 82.บ้ำนม่วงตึ๊ด ม่วงตึ๊ด ภูเพียง 60 3 
83 บ้ำนกอก เชียงกลำง เชียงกลำง 41 3 ป.1 , ป.

3 , ป.5 
2552 บ้ำนช ี เชียง

กลำง 
เชียง
กลำง 

39 3 

84 บ้ำนช ี เชียงกลำง เชียงกลำง 39 3 ป.2 , ป.
4 , ป.6 

2552 บ้ำนกอก เชียง
กลำง 

เชียง
กลำง 

41 3 

85 
 
 

86 
 

87 

บ้ำนตึ๊ด พระพุทธ
บำท 

เชียงกลำง 11 2 ทุกชั้น 2560 พระพุทธบำท
วิทยำ 

พระ
พุทธ
บำท 

เชียง
กลำง 

173 15 

บ้ำนเหล่ำ
อ้อ 

พระพุทธ
บำท 

เชียงกลำง 30 1 ทุกชั้น 2560      

บ้ำนดอน
แท่น 

เชียงคำน เชียงกลำง 25 3 ทุกชั้น 2560      

88 บ้ำนหนองผกุ เปือ เชียงกลำง 16 3 ป.1-6 
ยกเว้น
อนุบำล 

2560 ชุมชนรัชดำภิเษก
มิตรภำพที่ 115 

เปือ เชียง
กลำง 

199 10 

89 บ้ำน
ปำงส้ำน 

ยอด สองแคว 16 2 ทุกชั้น 2560 บ้ำนผำหลัก ยอด สอง
แคว 

88 8 

90 
 

91 

บ้ำนเส้ียว 
(ปัว) 

ไชยวัฒนำ ปัว 2 2 ทุกชั้น 2560 ศรีสระวงค์ ไชย
วัฒนำ 

ปัว 72 7 

บ้ำนหนำด ไชยวัฒนำ ปัว 4 1 ทุกชั้น 2560      
92 บ้ำนนำฝำง สถำน ปัว 17 2 ทุกชั้น 2560 จตุรำษฎร์ศึกษำ สถำน ปัว 80 9 
93 บ้ำนนำ

ขวำง 
บ่อเกลือ
ใต้ 

บ่อเกลือ 50 2 ทุกชั้น 2560 บ้ำนผักเฮือก บ่อ
เกลือใต้ 

บ่อ
เกลือ 

120 11 

94 ยอดดอย
วัฒนำสำขำ
น้ ำหมำว 

บ่อเกลือ
ใต้ 

บ่อเกลือ 38 1 ทุกชั้น 2555 บ้ำนยอดดอย
วัฒนำ 

บ่อ
เกลือใต้ 

บ่อ
เกลือ 

67 6 

95 บ้ำนม่วง ศรีภูมิ ท่ำวังผำ 6 0 ทุกชั้น 2559 ชุมชนบ้ำนดอน
ตัน 

ศรีภูมิ ท่ำวัง
ผำ 

103 14 

96 บ้ำนพร้ำว ยม ท่ำวังผำ 28 3 ทุกชั้น 2562 บ้ำนเส้ียว(ทำ่วัง
ผำ) 

ยม ท่ำวัง
ผำ 

79 5 

หมายเหตุ สพป.น่ำน เขต 2 มีโรงเรียนขนำดเล็กท่ีมีกำรไปเรียนรวมแล้ว จ ำนวนรวมทั้งสิ้น 21 โรง  
ซึ่งจะประกอบด้วยโรงเรียนขนำดเล็กตำมเกณฑ์ (จ ำนวนนักเรียนตั้งแต่ 1-60 คน) 14 โรง และโรงเรียน 
ขนำดเล็กนอกเหนือจำกเกณฑ์ (จ ำนวนนักเรียน 61-120 คน) 7 โรง คือ โรงเรียนบ้ำนผำหลัก ศรีสระวงศ์  
จตุรำษฏร์ศึกษำ  บ้ำนผักเฮือก บ้ำนยอดดอยวัฒนำ ชุมชนบ้ำนดอนตัน บ้ำนเสี้ยว(อ.ท่ำวังผำ) 
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๒.๒ โรงเรียนขนาดเล็กที่ยังไม่มีการไปเรียนรวม จ านวน 47 โรงเรียน 

      แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในการไปเรียนรวม ปี ๒๕๖๓ จ านวน 24  โรงเรียน 
 

 
ที่ 

โรงเรียนขนาดเล็กที่ไปเรียนรวม โรงเรียนหลักที่โรงเรียนขนาดเล็กมาเรียนรวม 
ชื่อโรงเรียน ต าบล อ าเภอ จ านวน

นักเรียน 
จ านวน

คร ู
ชั้นที่มา
เรียนรวม 

ชื่อโรงเรียน ต าบล อ าเภอ จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
คร ู

1 บ้ำนธงหลวง กองควำย เมือง 25 2 ทุกชั้น 10.บ้ำนน้ ำครกใหม ่ กองควำย เมือง 106 12 

2 บ้ำนกำใส สะเนียน เมอืง 35 3 ทุกชั้น 11.บ้ำนวังตำว สะเนียน เมือง 47 5 

3 บ้ำนศรีนำชื่น ทุ่งศรีทอง เวียงสำ 22 3 ทุกชั้น 12.บ้ำนทุ่งศรีทอง ทุ่งศรีทอง เวียงสำ 70 8 

4 ริมฝ่ังน่ำนวิทยำ นำเหลือง เวียงสำ 29 3 ทุกชั้น บ้ำนนำเหลืองไชยรำม นำเหลือง เวียงสำ 61 3 

5 บ้ำนฝั่งหมิ่น อ่ำยนำไลย เวียงสำ 21 5 ทุกชั้น 13.บ้ำนชมพ ู อ่ำยนำไลย เวียงสำ                                                                                                                               58 3 

6 บ้ำนนำกอก ตำลชุม เวียงสำ 16 2 ทุกชั้น บ้ำนครกค ำ ตำลชุม เวียงสำ 70 4 

7 บ้ำนน้ ำแพะ ปิงหลวง นำหมื่น 31 2 ทุกชั้น 14.บ้ำนปิงหลวง ปิงหลวง นำหมื่น 107 7 

8 บ้ำนส้ำน สันทะ นำน้อย 31 2 ทุกชั้น บ้ำนสันทะ สันทะ นำน้อย 149 14 

9 บ้ำนทัพม่ำน บัวใหญ ่ นำน้อย 18 2 ทุกชั้น ชุมชนบ้ำนอ้อย บัวใหญ ่ นำน้อย 228 16 

15 บ้ำนสองแคว
สำขำบ้ำนน้ ำโมง 

นำไร่หลวง สอง
แคว 

2 1 ทุกชั้น บ้ำนสองแคว นำไร่หลวง สอง
แคว 

184 11 

16 บ้ำนผำสิงห ์ ยอด สอง
แคว 

20 2 ทุกชั้น บ้ำนผำหลัก ยอด สอง
แคว 

88 8 

17 บ้ำนน้ ำพ ิ ทุ่งช้ำง ทุ่งช้ำง 33 4 ป.4-ป.6 ชุมชนบ้ำนทุ่งช้ำง ทุ่งช้ำง ทุ่งช้ำง 193 18 

18 บ้ำนหนองบัว ป่ำคำ ท่ำวัง
ผำ 

20 5 ทุกชั้น ชุมชนไตรคำม
รำษฎร์บ ำรุง 

ป่ำคำ ท่ำวัง
ผำ 

128 10 

19 บ้ำนดอนมูล
(แงง) 

แงง ปัว 26 3 ทุกชั้น บ้ำนทุ่งกวำง แงง ปัว 156 10 

20 บ้ำนพำน แงง ปัว 39 4 ทุกชั้น บ้ำนทุ่งกวำง แงง ปัว 156 10 

21 บ้ำนขอน ปัว ปัว 29 3 ทุกชั้น บ้ำนปรำงค์ ปัว ปัว 935 40 

22 บ้ำนป่ำลำน ปัว ปัว 40 3 ทุกชั้น บ้ำนปรำงค์ ปัว ปัว 935 40 

23 บ้ำนนำกอ้ เจดีย์ชัย ปัว 35 3 ทุกชั้น บ้ำนปงสนุก เจดีย์ชัย ปัว 202 17 

24 บ้ำนแดนพนำ ไชยวัฒนำ ปัว 35 2 ทุกชั้น ศรีสระวงศ์ ไชยวัฒนำ ปัว 72 7 
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แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 120 คนลงมา) (พ.ศ. 2563-2564) จังหวัดน่าน 

 
 

        แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในการไปเรียนรวม ปี ๒๕๖๔ จ านวน 24 โรงเรียน 
 

 
ที่ 

โรงเรียนขนาดเล็กที่ไปเรียนรวม โรงเรียนหลักที่โรงเรียนขนาดเล็กมาเรียนรวม 
ชื่อโรงเรียน ต าบล อ าเภอ จ านวน

นักเรียน 
จ านวน

คร ู
ชั้นที่มา
เรียนรวม 

ชื่อโรงเรียน ต าบล อ าเภอ จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
คร ู

1 บ้ำนนำผำ กองควำย เมือง 57 4 บำงชั้น บ้ำนน้ ำครกใหม ่ กองควำย เมือง 106 12 

2 ชุมชนบ้ำนดู่ใต ้ ดู่ใต ้ เมือง 60 3 บำงชั้น รำชำนุบำล ในเวียง เมือง 1,499 58 

 บ้ำนดอนเฟือง เรือง เมือง 53 3 บำงชั้น 8. บ้านเรือง เรือง เมือง 50 6 

3 ชุมชนบ้ำนนำหลวง นำน้อย นำน้อย 58 2 บำงชั้น บ้ำนนำรำบ นำน้อย นำน้อย 577 24 

4 บ้ำนสำลีก ส้ำน เวียงสำ 42 3 บำงชั้น ชุมชนบ้ำนใหม ่ ส้ำน เวียงสำ 157 13 

5 บ้ำนปำงสำ จอมจันทร ์ เวียงสำ 32 2 ทุกชั้น จอมจันทร์วิทยำ จอมจันทร ์ เวียงสำ 164 15 

6 บ้ำนนำเคียน จอมจันทร ์ เวียงสำ 19 2 ทุกชั้น จอมจันทร์วิทยำ จอมจันทร ์ เวียงสำ 164 15 

7 บ้ำนหัวเวียงเหนือ ฝำยแกว้ ภูเพียง 35 2 ทุกชั้น บ้ำนดอน  
(ศรีเสริมกสิกร) 

ในเวียง เมือง 1,772 73 

9 บ้ำนน้ ำลำด งอบ ทุ่งช้ำง 50 3 ทุกชั้น ไทยรัฐวิทยำ 98  
(บ้ำนงอบ) 

งอบ ทุ่งช้ำง 158 5 

10 
 

บ้ำนปอน ปอน ทุ่งช้ำง 39 4 ทุกชั้น ไทยรัฐวิทยำ 98  
(บ้ำนงอบ) 

งอบ ทุ่งช้ำง 158 7 

11 บ้ำนพร้ำวกลำง 
ธำรำบรรพต 

พระธำต ุ เชียง
กลำง 

57 
53 

4 
5 

ทุกชั้น 
ทุกชั้น 

บ้ำนดอนแกว้ พระธำต ุ เชียงกลำง 96 7 

12 ไตรคำมวิทยำ เปือ เชียง
กลำง 

59 3 ทุกชั้น ชุมชนรัชดำภิเษก
มิตรภำพที่ 115 

เปือ เชียงกลำง 199 10 

13 บ้ำนดอนสบเปือ เปือ เชียง
กลำง 

45 4 บำงชั้น ไตรคำมวิทยำ เปือ เชียงกลำง 59 3 

14 พัฒนำนิคมวิทยำ ศรีภูมิ ท่ำวัง
ผำ 

27 3 ทุกชั้น ชุมชนบ้ำนดอนตัน ศรีภูมิ ท่ำวังผำ 103 14 

15 บ้ำนคัวะ ศรีภูมิ ท่ำวัง
ผำ 

57 5 ทุกชั้น ชุมชนบ้ำนดอนตัน ศรีภูมิ ท่ำวังผำ 103 14 

16 บ้ำนสบสำย ตำลชุม ท่ำวัง
ผำ 

28 4 ทุกชั้น ตำลชุมมิตรภำพที่ 186 ตำลชุม ท่ำวังผำ 181 13 

17 บ้ำนสบหนอง ตำลชุม ท่ำวัง
ผำ 

37 4 ทุกชั้น ตำลชุมมิตรภำพที่ 186 ตำลชุม ท่ำวังผำ 181 13 

18 บ้ำนวังวำ้ ท่ำวังผำ ท่ำวัง
ผำ 

29 3 ทุกชั้น บ้ำนท่ำวังผำ  
(ประชำรัฐ) วิทยำคำร 

ท่ำวังผำ ท่ำวังผำ 571 24 

19 บ้ำนน้ ำฮำว จอมพระ ท่ำวัง
ผำ 

35 3 ทุกชั้น บ้ำนนำฝ่ำ จอมพระ ท่ำวังผำ 74 6 

20 บ้ำนถ่อน จอมพระ ท่ำวัง
ผำ 

49 3 ทุกชั้น บ้ำนนำฝ่ำ จอมพระ ท่ำวังผำ 74 6 

21 บ้ำนก๋ง (มงคล
ประชำรังสรรค์) 

ยม ท่ำวัง
ผำ 

60 4 ทุกชั้น บ้ำนเส้ียว(ทำ่วังผำ) ท่ำวังผำ ยม 79 5 

22 บ้ำนนำหนุน  1-
ปิตุรำษฎร ์

แสนทอง ท่ำวัง
ผำ 

55 4 ทุกชั้น แสนทองวิทยำ แสนทอง ท่ำวังผำ 146 15 

23 บ้ำนห้วยท่ำง ไชยวัฒนำ ปัว 44 4 ทุกชั้น ศรีสระวงศ์ ไชยวัฒนำ ปัว 72 7 

24 บ้ำนทุ่งเฮ้ำ อวน ปัว 48 5 ทุกชั้น บ้ำนไร่ อวน ปัว 222 18 
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แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 120 คนลงมา) (พ.ศ. 2563-2564) จังหวัดน่าน 

 

หมายเหตุ  ล ำดับที่ 5 โรงเรียนบ้ำนปำงสำ มีนักเรียน จ ำนวน 32 คนและไม่มีผู้บริหำรโรงเรียน ขอขยำยเวลำไป
เรียนรวมในปีกำรศึกษำ 2564 ปัจจุบันชุมชนสนับสนุนงบประมำณจ้ำงครูช่วยสอน (ตำมเกณฑ์ข้อ 2.2 ต้องเรียน
รวมในปีกำรศึกษำ 2563 
              ล ำดับที่ 6  โรงเรียนบ้ำนนำเคียน มีนักเรียน จ ำนวน 19 คน มีผู้บริหำรโรงเรียน (อยู่ระหว่ำงกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนผู้บริหำรบรรจุใหม่) ขอขยำยเวลำไปเรียนรวมในปีกำรศึกษำ 2564  (ตำมเกณฑ์ข้อ 2.3 ต้องไปเรียน
รวมในปีกำรศึกษำ 2563) 
              ล ำดับที่ 7  โรงเรียนบ้ำนหัวเวียงเหนือ มีนักเรียน จ ำนวน 35 คน และมีผู้บริหำรโรงเรียน ขอขยำยเวลำ
ไปเรียนรวมปีกำรศึกษำ 2564 ปัจจุบันชุมชนสนับสนุนงบประมำณจ้ำงครูช่วยสอน (ตำมเกณฑ์ข้อ 2.3 ต้องไปเรียน
รวมในปีกำรศึกษำ 2563) 
    จำกข้อมูลโรงเรียนฯ ของ สพป.น่ำน เขต 2 แสดงถึงโรงเรียนขนำดเล็ก ที่ยังไม่มีกำรไปเรียนรวม  
โดยวำงแผนจะไปเรียนรวมในปีกำรศึกษำ 2564 จ ำนวน 19 โรง ซึ่งจะประกอบด้วยโรงเรียนขนำดเล็กตำมเกณฑ์ 
(จ ำนวนนักเรียนตั้งแต่ 1-60 คน) 17 โรง และโรงเรียนขนำดเล็กนอกเหนือจำกเกณฑ์ (จ ำนวนนักเรียน 61-120 คน)  
2 โรง คือ โรงเรียนบ้ำนดอนแก้ว และโรงเรียนบ้ำนนำฝ่ำ  
 

แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในการไปเรียนรวม ปี ๒๕๖5 และปีถัดไป จ านวน  44   โรงเรียน 

   สพป.น่าน เขต 1 จ านวน 26 โรงเรียน  
 

 
 

ที่ 

โรงเรียนขนาดเล็กที่ไปเรียนรวม โรงเรียนหลักที่โรงเรียนขนาดเล็กมาเรียนรวม 
 

ชื่อโรงเรียน 
 

ต าบล 
 

อ าเภอ 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
คร ู

ชั้นที่มา
เรียนรวม 

 

ชื่อโรงเรียน 
 

ต าบล 
 

อ าเภอ 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
คร ู

1 บ้ำนต้ำม สวก เมือง 67 4 บำงชั้น 22.บ้ำนซำวหลวง สวก เมือง 109 6 
2 บ้ำนป่ำสัก น้ ำปำย แม่จริม 69 6 บำงชั้น 23.บ้ำนน้ ำปำย น้ ำปำย แม่จริม 66 6 
3 บ้ำนก้อ แม่จริม แม่จริม 83 6 บำงชั้น 24.บ้ำนตอง แม่จริม แม่จริม 100 8 
4 บ้ำนแคว้ง หนองแดง แม่จริม 57 3 บำงชั้น ชุมชนบ้ำนนำคำ หนองแดง แม่จริม 204 11 
5 บ้ำนดอนหล่ำยทุ่ง สวด บ้ำนหลวง 88 5 บำงชั้น ชุมชนบ้ำนหลวง สวด บ้ำนหลวง 147 9 
6 บ้ำนนำไค้ บัวใหญ ่ นำน้อย 113 10 บำงชั้น ชุมชนบ้ำนอ้อย บัวใหญ ่ นำน้อย 228 16 
7 บ้ำนหัวเมือง ศรีษะเกษ นำน้อย 82 10 บำงชั้น บ้ำนใหม ่ ศรีษะเกษ นำน้อย 140 9 
 บ้ำนหนองบัว ศรีษะเกษ นำน้อย 74 4 บำงชั้น      

8 บ้ำนเชตวัน สันทะ  นำน้อย 65 4 บำงชั้น บ้ำนสันทะ สันทะ นำน้อย 149 14 
9 บ้ำนน้ ำลัด สถำน นำน้อย 46 4 บำงชั้น บ้ำนนำ สถำน นำน้อย 229 17 

10 บ้ำนห้วยส้ม สันทะ นำน้อย 48 3 บำงชั้น บ้ำนสันทะ สันทะ นำน้อย 149 14 
11 บ้ำนหลับมืนพรวน จอมจันทร ์ เวียงสำ 61 3 บำงชั้น จอมจันทร์วิทยำ จอมจันทร ์ เวียงสำ 164 15 
12 บ้ำนห้วยน้ ำอุ่น อ่ำยนำไลย เวียงสำ 73 4 บำงชั้น บ้ำนชมพ ู อ่ำยนำไลย เวียงสำ 58 3 
13 บ้ำนส้ำนนำหนอง

ใหม่ 
ส้ำนนำ

หนองใหม่ 
เวียงสำ 43 4 บำงชั้น บ้ำนน้ ำมวบ น้ ำมวบ เวียงสำ 218 11 

14 บ้ำนค้ำงอ้อย นำทะนุง นำหมื่น 87 5 บำงชั้น ชุมชนบ้ำนนำทะนุง นำทะนุง นำหมื่น 149 9 
15 บ้ำนปิงใน ปิงหลวง นำหมื่น 53 3 บำงชั้น บ้ำนปิงหลวง ปิงหลวง นำหมื่น 107 7 
16 บ้ำนค ำเรือง บ่อแกว้ นำหมื่น 47 3 บำงชั้น ชุมชนบ้ำนบ่อแก้ว บ่อแกว้ นำหมื่น 148 9 
17 บ้ำนโป่งค ำ ดู่พงษ์ สันติสุข 67 4 บำงชั้น บ้ำนดู่พงษ ์ ดู่พงษ์ สันติสุข 196 15 
18 บ้ำนศรีบุญเรือง พงษ์ สันติสุข 65 4 บำงชั้น 25.บ้ำนป่ำแดด พงษ์ สันติสุข 64 5 
19 บ้ำนห้วยแฮ้ว พงษ์ สันติสุข 119 6 บำงชั้น บ้ำนศรีนำม่ำน พงษ์ สันติสุข 138 14 
20 บ้ำนสบยำง ป่ำแลวหลวง สันติสุข 44 3 บำงชั้น ป่ำแลวหลวงวิทยำ ป่ำแลวหลวง สันติสุข 164 14 
21 บ้ำนเมืองจัง เมืองจัง ภูเพียง 48 4 บำงชั้น 26.บ้ำนหำดเค็ด เมืองจัง ภูเพียง 87 9 

หมายเหตุ  ล ำดับที่ 4 , 9 , 10 , 13 , 15 , 16 , 20 , 21 เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนจ ำนวน 41-60 คน ขอขยำยเวลำไปเรียน
รวมในปีกำรศึกษำ 2565 ปัจจุบันชุมชนสนบัสนุนงบประมำณจ้ำงครูช่วยสอน และคำดว่ำจะมนีักเรียนเพิ่มข้ึนเกิน 60 คน ในปี
กำรศึกษำ 2564  (ตำมเกณฑข์้อ 2.4 ต้องไปเรียนรวมในปีกำรศึกษำ 2564) 
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  สพป.น่าน เขต 2 จ านวน 18 โรงเรียน 

ที ่ ชื่อโรงเรียน ต าบล อ าเภอ จ านวน จ านวนคร ู
        นักเรียน    
1 บ้ำนป่ำหัด ปัว ปัว 61 4 
2 บ้ำนดอนมูล (ศิลำเพชร) ศิลำเพชร ปัว 67 7 
3 จอมแจ้งวิทยำคำร วรนคร ปัว 75 4 
4 บ้ำนน้ ำยำว อวน ปัว 108 10 
5 บ้ำนเชียงแล นำทรำย (คุรรุำษฎรร์ังสฤษฎ์) ริม ท่ำวังผำ 63 4 
6 บ้ำนทำ่ค้ ำ (ไตรรำษฎร์บ ำรุง) ริม ท่ำวังผำ 82 4 
7 บ้ำนนำหนุนสอง ผำตอ ท่ำวังผำ 65 4 
8 ไตรรำษฎร์วิทยำ ยม ท่ำวังผำ 71 4 
9 บ้ำนยู้ จอมพระ ท่ำวังผำ 83 4 

10 บ้ำนปง ตำลชุม ท่ำวังผำ 89 7 
11 บ้ำนแหน ผำทอง ท่ำวังผำ 90 11 
12 ไตรมิตรวิทยำ พญำแก้ว เชียงกลำง 63 5 
13 บ้ำนน้ ำคำ พญำแก้ว เชียงกลำง 68 4 
14 บ้ำนส้อเด่นพัฒนำ เปือ เชียงกลำง 66 5 
15 ชุมชนเจดีย์เชียงโคม เชียงกลำง เชียงกลำง 86 6 
16 บ้ำนแพะกลำง ทุ่งช้ำง ทุ่งช้ำง 69 3 
17 บ้ำนเวียงสอง และ ทุ่งช้ำง 96 6 
18 บ้ำนน้ ำสอด และ ทุ่งช้ำง 102 7 
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  3. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นอ่ืนๆ ในการส่งเสริมให้การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเลก็ 
ประสบผลส าเร็จ 
                          ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ร่วมกับจังหวัดน่าน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำน่ำน เขต 1 /เขต 2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 37 (แพร่-น่ำน) หน่วยงำนทำงกำร
ศึกษำที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้ ง  เครือข่ ำยภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำชน ในจังหวัดน่ำน ขอเสนอแนะ  
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กของจังหวัดน่ำน ที่ทุกภำคส่วนจะสำมำรถขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนให้ 
เป็นไปตำมนโยบำย ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนและเป็นไปในทิศทำงเดียวกันในกำรพัฒนำโรงเรียน 
ขนำดเล็กเกิดประสิทธิภำพเพ่ิมข้ึน ดังนี้   
 

        1. ปรับปรุงระเบียบ หลักเกณฑ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลในโรงเรียนที่ได้รับ
ผลกระทบจำกกำรควบรวมโรงเรียน ควรเสนอขอปรับปรุงระเบียบ หลักเกณฑ์ฯ กำรเพ่ิมอัตรำก ำลังของครูผู้สอนใน
โรงเรียนขนำดเล็กที่ไม่สำมำรถควบรวมโรงเรียนได้ให้เป็นโรงเรียนที่มีครูครบชั้น ครบทุกกลุ่มสำระ หรือปรับ
หลักเกณฑ์กำรย้ำยผู้บริหำรโรงเรียน ข้ำรำชกำรครูในโรงเรียนขนำดเล็กที่มีกำรควบรวมโรงเรียนไปก ำหนดไว้ใน
โรงเรียนหลัก หรือโรงเรียนอ่ืนๆ ให้มีควำมเหมำะสมต่ออัตรำก ำลังครูต่อนักเรียน รองรับกำรขยำยตัวของจ ำนวน
ผู้เรียนต่อห้อง ต่อชั้น ที่ไม่เกิดผลกระทบต่อผู้บริหำรโรงเรียน ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ อนึ่ง ยังเป็น
กำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำวอีกประกำรหนึ่งด้วย    
 

  2. ปรับปรุงระเบียบ หลักเกณฑ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้ำนงบประมำณและทรัพยำกรทำงกำร
ศึกษำ ควรส่งเสริม สนับสนุนงบประมำณให้กับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและโรงเรียนหลักที่มีโรงเรียนมำควบรวม
ให้ครอบคลุม ทั้ง งบด ำเนินงำน งบสำธำรณูปโภค งบค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้ำงต่ำงๆ และงบค่ำพำหนะ
นักเรียนให้เพียงพอต่อกำรบริหำรจัดกำรขอเสนอให้มีกำรพิจำรณำเพ่ิมขึ้นจำกเดิม เนื่องจำกสภำพปัญหำพ้ืนที่ใน
จังหวัดน่ำนส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ห่ำงไกล กันดำร เป็นพ้ืนที่ภูเขำสูง กำรคมนำคมในกำรเดินทำงไปเรียนค่อนข้ำงล ำบำก 
เป็นเหตุให้โรงเรียนขนำดเล็กบำงโรงเรียนไม่สำมำรถมำเรียนรวมได้ รวมทั้ง ควรมีมำตรกำรและตระหนักถึงกำร
เดินทำงมำเรียนของนักเรียนให้มีควำมปลอดภัยสูงสุด กำรพิจำรณำจ้ำงรถรับจ้ำงต้องได้มำตรฐำน  ค ำนึงถึงควำม
ปลอดภัย เหมำะสมตำมระเบียบที่ก ำหนด และเกิดควำมพึงพอใจต่อชุมชน ผู้ปกครองที่จะเชื่อมั่นในกำรส่งบุตรหลำน
ไปเรียนยังโรงเรียนไกลบ้ำน มีประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน และไม่ก่อให้เกิดเป็นข้อปัญหำในกำรบริหำรจัดกำร
โรงเรียนขนำดเล็ก  
 

      3. ปรับปรุงระเบียบ หลักเกณฑ์ นโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ระเบียบว่ำด้วย
กำรจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2550 ในเรื่องกำรก ำหนดเวลำกำรควบรวมโรงเรียนให้ยืดหยุ่น
ต่อกำรบริหำรจัดกำรและให้มีควำมเหมำะสมบนควำมต้องกำรในแต่ละเขตพ้ืนที่  
 

   4. การประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับชุมชน ผู้ปกครอง ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ควรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรควบรวมโรงเรียนให้กับ
ชุมชน ผู้ปกครอง ซึ่งเป็นกำรพัฒนำในรูปแบบหนึ่งที่จะสำมำรถแก้ไขปัญหำและสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำให้กับ
นักเรียน และเห็นถึงควำมส ำคัญในกำรพัฒนำกำรศึกษำโดยชุมชน ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำและ 
ให้ควำมเห็นชอบในกำรควบรวมโรงเรียน ตำมระเบียบว่ำด้วยกำรจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
พ.ศ. 2550  
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     5. การส่งเสริมศักยภาพและคุณภาพของโรงเรียนหลักที่มีโรงเรียนมาควบรวม ควรวำงแผนและ
ก ำหนดรูปแบบกำรพัฒนำศักยภำพให้ โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล หรื อ โรงเรียนหลักที่มี โ รง เรียน 
ขนำดเล็กมำควบรวม เป็นโรงเรียนคุณภำพอย่ำงแท้จริง เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับโอกำสและคุณภำพทำงกำรศึกษำ ชุมชน 
ผู้ปกครอง มีควำมควำมศรัทธำและควำมเชื่อม่ันในกำรที่จะส่งบุตรหลำนมำเรียนในโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล หรือ 
โรงเรียนหลักที่มีโรงเรียนขนำดเล็กมำควบรวม ส่งผลให้กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กเป็นไปตำมนโยบำย 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ และเป็นไปตำมแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กที่ก ำหนด 
 

     6. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาให้มีความเข้มแข็ง จังหวัดน่ำน และส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจั งหวัดน่ ำน ร่ วมกับหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ หน่วยงำนภำครัฐ  ภำคเอกชน  
ภำคประชำชนที่เกี่ยวข้องทุกภำคส่วน ควรส่งเสริม สนับสนุนกำรด ำเนินงำนควบรวมโรงเรียน โดยให้ควำมร่วมมือใน
กำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำตำมแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กฯ ฉบับนี้ ให้เกิดประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล 
 

    7. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำในพ้ืนที่จังหวัดน่ำน ได้เสนอแนะในแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กและเสนอไปยังส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนซึ่งเป็นหน่วยงำนต้นสังกัดพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบต่อไป  
 

********************* 
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ประกำศส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนวำงแผนกำรด ำเนินงำนและพิจำรณำคัดเลือกภำคีเครือข่ำย  

ระดับจังหวัด/อ ำเภอ ในกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กของจังหวัดน่ำน 
.............................. 

  ด้วย กระทรวงศึกษำธิกำร ได้มีนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก เพ่ือให้มีกำรบริหำร
ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ รวมถึงกำรบริหำรอัตรำก ำลังให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด โดยมีแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก
แบบขั้นบันไดที่มีควำมต่อเนื่อง และยั่งยืน เห็นผลอย่ำงเป็นรูปธรรมภำยใน 2 ปี จึงให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
ทุกจังหวัดร่วมมือกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ รวมทั้ง ภำคีเครือข่ำยที่เกี่ยวข้อง จัดท ำแผนบริหำรจัดกำร
โรงเรียนขนำดเล็กที่มีกำรก ำหนดเป้ำหมำย ระยะเวลำและแนวทำงกำรด ำเนินงำนอย่ำงชัดเจนให้แล้วเสร็จภำยใน  
6 สัปดำห์ (ภำยในวันที่ 31 ตุลำคม 2562) นั้น  
  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กที่กระทรวงศึกษำธิกำร  
ก ำหนด ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อ ย 
รวดเร็ว ถูกต้องและมีประสิทธิภำพ จึงได้ออกประกำศแต่งตั้งคณะท ำงำนวำงแผนกำรด ำเนินงำนและพิจำรณำ  
คัดเลือกภำคีเครือข่ำย ระดับจังหวัด/อ ำเภอ ในกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กของจังหวัดน่ำน  
เพ่ือเสนอผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดน่ำนออกค ำสั่งจังหวัดน่ำน ในกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กของ 
จังหวัดน่ำนต่อไป โดยมีคณะท ำงำนดังต่อไปนี้  
   1. ศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน              ประธำนคณะท ำงำน 
  2. รองศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน          รองประธำนคณะท ำงำน 
   3. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 37 (แพร่-น่ำน)          คณะท ำงำน 
    4. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน  
      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 37 (แพร่-น่ำน)                         คณะท ำงำน  
  5. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล   
      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 37 (แพร่-น่ำน)                         คณะท ำงำน 
  6. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 1                   คณะท ำงำน 
    7. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน  
      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 1                                  คณะท ำงำน 
    8. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล   
      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 1                                  คณะท ำงำน 
                     /9. ผู้อ ำนวยกำร... 
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  9. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 2                   คณะท ำงำน 
    10. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน  
      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 2                                  คณะท ำงำน 
    11. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล   
      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 2                                  คณะท ำงำน 
   12. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่มในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน           คณะท ำงำน 
  13. ศึกษำนิเทศก์ในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน                      คณะท ำงำน 
   14. นำยณรงค์  พันหนูเทียน  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน    คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
  15. นำงสกนธรัตน์  วงษ์สิริโชตน์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร   
        ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน  คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนกุำร 
  16. นำงสำวนนวรัตน์  ณีวัง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์   
        ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน  คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนกุำร 
 

  ให้คณะท ำงำนที่ได้รับแต่งตั้งตำมประกำศฉบับนี้ ปฏิบัติหน้ำทีท่ี่ได้รับมอบหมำยให้เป็นไปตำมนโยบำยใน
กำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนและพิจำรณำคัดเลือกภำคีเครือข่ำย ระดับจังหวัด/อ ำเภอ ในกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำร
โรงเรียนขนำดเล็กของจังหวัดน่ำน เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธผิลต่อไป  
 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

        
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 120 คนลงมา) (พ.ศ. 2563-2564) จังหวัดน่าน 

 

 

 
 
 
 
 
 

ค ำสั่งจังหวัดน่ำน 
ที่ 14010/2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนบูรณำกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กระดับจังหวัดน่ำน 
.............................. 

  ด้วย กระทรวงศึกษำธิกำร ได้มีนโยบำยและจุดเน้นที่จะบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กให้มี
ประสิทธิภำพ เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำและยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ สอดคล้องตำมยุทธศำสตร์และนโยบำยรัฐบำลในกำร 
บริหำรทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ รวมถึงกำรบริหำรอัตรำก ำลังให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด โดยมีแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียน
ขนำดเล็กแบบขั้นบันไดที่มีควำมต่อเนื่อง และยั่งยืน เห็นผลอย่ำงเป็นรูปธรรมภำยใน 2 ปี   โดยก ำหนดให้ส ำนักงำน 
ศึกษำธิกำรจังหวัดจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ของแต่ละจังหวัด และมีหน้ำที่เสนอผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแต่งตั้งคณะท ำงำน จัดประชุมคณะท ำงำน น ำเสนอต่อคณะ 
กรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผนฯ และรำยงำนส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  
ตำมแนวปฏิบัติที่ก ำหนดให้แล้วเสร็จภำยใน 6 สัปดำห์ (ภำยในวันที่ 31 ตุลำคม 2562)  
 

  ดังนั้น เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กดังกล่ำว สู่กำรปฏิบัติอย่ำง
เป็นรูปธรรม มีประสิทธิภำพ จังหวัดน่ำนจึงได้แต่งตั้งคณะท ำงำนบูรณำกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียน  
ขนำดเล็กระดับจังหวัดน่ำน มีหน้ำที่จัดท ำแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กในพ้ืนที่จังหวัดน่ำน โดยมีกำรก ำหนด
เป้ำหมำย ระยะเวลำและมีแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน /พิจำรณำแต่งตั้งคณะท ำงำนบูรณำกำรจัดท ำแผน  
บริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กระดับอ ำเภอทุกอ ำเภอ โดยเน้นต ำบลเป็นฐำนในกำรด ำเนินงำน /ส่งเสริม สนับสนุน 
ก ำกับติดตำมและเร่งรัดกำรด ำเนินงำนจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
และคณะท ำงำนบูรณำกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กระดับอ ำเภอ ดังมีรำยชื่อดังนี้  
 

   1. ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดน่ำน              ประธำนคณะท ำงำน 
   2. ศึกษำธิกำรภำค 16               คณะท ำงำน 
  3. ท้องถิ่นจังหวัดน่ำน                คณะท ำงำน 
   4. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 37 (แพร่-น่ำน)          คณะท ำงำน 
  5. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 1                   คณะท ำงำน 
  6. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 2                   คณะท ำงำน 
           7. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน กศน.จังหวัดน่ำน              คณะท ำงำน 
          8. ประธำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำจังหวัดน่ำน           คณะท ำงำน 
         9. นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดน่ำน                         คณะท ำงำน 
         10. นำยอ ำเภอเมืองน่ำน                                 คณะท ำงำน 
                                                                                                            /11. นำยอ ำเภอเวียงสำ  
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11. นำยอ ำเภอเวียงสำ                      คณะท ำงำน  
12. นำยอ ำเภอนำน้อย                             คณะท ำงำน 
13. นำยอ ำเภอนำหมื่น                  คณะท ำงำน 
14. นำยอ ำเภอบ้ำนหลวง               คณะท ำงำน 
15. นำยอ ำเภอสันติสุข                  คณะท ำงำน 
16. นำยอ ำเภอแม่จริม                  คณะท ำงำน 
17. นำยอ ำเภอภูเพียง                   คณะท ำงำน 
18. นำยอ ำเภอท่ำวังผำ                 คณะท ำงำน 
19. นำยอ ำเภอสองแคว                 คณะท ำงำน 
20. นำยอ ำเภอปัว                 คณะท ำงำน 
21. นำยอ ำเภอเชียงกลำง               คณะท ำงำน 
22. นำยอ ำเภอทุ่งช้ำง                 คณะท ำงำน 
23. นำยอ ำเภอบ่อเกลือ                 คณะท ำงำน        
24  นำยอ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ                                                         คณะท ำงำน 
25. นำยพินิจ สำยใจ         ผู้แทนองค์กรภำคเอกชน         คณะท ำงำน 
26. นำยตะวัน  สวนนันท์     ผู้แทนองค์กรภำคเอกชน        คณะท ำงำน 
27. นำยเกียรติชำย  ทิพย์บุญศรี   ผู้แทนองค์กรภำคเอกชน      คณะท ำงำน 
28. นำยนพไกร  ไชยช่อฟ้ำ   ผู้แทนชุมชน         คณะท ำงำน 
29. นำยอิทธิพล  ศรีเทพ    ผู้แทนชุมชน         คณะท ำงำน 
30. นำงสำวจงรักษ์  รัตนวิฑูรย์  ผู้แทนชุมชน      คณะท ำงำน 
31. นำยธีรทัศน์  ธนเศรษฐวรำกิต  ผู้ทรงคุณวุฒิ      คณะท ำงำน 
32. นำยสมัย  ธนะศรี    ผู้ทรงคุณวุฒิ              คณะท ำงำน 
33. นำยประเสริฐ  มะโนชัย   ผู้ทรงคุณวุฒิ      คณะท ำงำน 
34. ศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน                         คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
35. รองศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน          คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
36. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน         คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร   
      ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน     
37. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล          คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร         
      ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน  
38. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ                 คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร  
      ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน  
39. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน          คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร         
      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 1 
40. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน          คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร         
      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 2 
                      /41. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม..... 
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   41. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน                คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร         
                          ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 37 (แพร่-น่ำน)  
  42. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล                คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร         
            ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 1 
  43. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล                คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร         
            ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 2 
  44. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล                คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร         
            ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 37 (แพร่-น่ำน)  
   45. นำงสกนธรัตน์  วงษ์สิริโชตน์              ผู้ช่วยคณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
                  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน  
  46. นำยจีระวัฒน์  อินท ำ                        ผู้ช่วยคณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
                  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน  
   47. นำยเอกพันธ์  ทิพย์จ ำนงค์          ผูช้่วยคณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
                  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน 
   48. นำงพสชณันค์  พรหมจรรย์                  ผูช้่วยคณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
                  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน 
  49. นำงนนวรัตน์  ณีวัง                    ผูช้่วยคณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
                  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน 
 

  ให้คณะท ำงำนระดับจังหวัด มีหน้ำที่ดังต่อไปนี้                                                                    
                     1.จัดท ำแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กในเขตพ้ืนที่จังหวัด โดยมีกำรก ำหนดเป้ำหมำย
ระยะเวลำ และแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน 
  2.แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กในระดับอ ำเภอตำมองค์ประกอบ       
ที่กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด โดยเน้นต ำบลเป็นฐำนในกำรด ำเนินงำน                                                   
                     3.ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ติดตำม และเร่งรัดกำรเนินงำนจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียน  
ขนำดเล็กของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและคณะท ำงำนระดับอ ำเภอ 
  4.ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย  
    
  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

    สั่ง  ณ  วันที่   18  กันยำยน พ.ศ. 2562 
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ค ำสั่งจังหวัดน่ำน 
ที่  15045/2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนบูรณำกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กในระดับอ ำเภอ  
.............................. 

  ด้วย กระทรวงศึกษำธิกำร ได้มีนโยบำยและจุดเน้นที่จะบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กให้มี
ประสิทธิภำพ เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำและยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ สอดคล้องตำมยุทธศำสตร์และนโยบำยรัฐบำล  
ในกำรบริหำรทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ รวมถึงกำรบริหำรอัตรำก ำลังให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดโดยมีแผนบริหำรจัดกำร 
โรงเรียนขนำดเล็กแบบขั้นบันไดที่มีควำมต่อเนื่อง และยั่งยืน เห็นผลอย่ำงเป็นรูปธรรมภำยใน 2 ปี และก ำหนดให้  
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กในสังกัดส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำนของแต่ละจังหวัด และมีหน้ำที่เสนอผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแต่งตั้งคณะท ำงำน จัดประชุมคณะท ำงำน น ำเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก และรำยงำนให้
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรตำมแนวปฏิบัติที่ก ำหนดใหแ้ล้วเสร็จภำยใน 6 สัปดำห์ (ภำยในวันที่ 31 ตุลำคม 2562)  

 

  อำศัยข้อสั่งกำรของกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ ศธ 02137/14727 ลงวันที่ 29 สิงหำคม 2562  
เรื่อง กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก แนวปฏิบัติในกำรบูรณำกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก 
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร และค ำสั่งจังหวัดน่ำน ที่ 14010/2562 
ลงวันที่ 18 กันยำยน 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนบูรณำกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กระดับ
จังหวัดน่ำน ที่มีหน้ำที่แต่งตั้งคณะท ำงำนบูรณำกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กในระดับอ ำเภอ  
ที่ประชุมคณะท ำงำนบูรณำกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กระดับจังหวัด ในครำวประชุม ครั้งที่ 
1/2562 วันที่ 24 กันยำยน 2562 มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะท ำงำนบูรณำกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียน
ขนำดเล็กในระดับอ ำเภอ เพ่ือจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กระดับอ ำเภอในเขตพ้ืนที่จังหวัดน่ำน  
ตำมแนวทำงที่คณะท ำงำนบูรณำกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กระดับจังหวัดก ำหนด โดยเน้นต ำบล 
เป็นฐำนในกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 
 

อ าเภอเมืองน่าน 
1. นำยอ ำเภอเมืองน่ำน         ประธำนคณะท ำงำน 
2. ผู้แทนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน       
    2.1 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน      คณะท ำงำน 

                   /๓. ผู้แทนส ำนักงำน... 
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 3. ผู้แทนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต ๑ 
     3.1 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล       คณะท ำงำน 

4. ผู้แทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 37 (แพร่-น่ำน)  คณะท ำงำน 
5. ผู้อ ำนวยกำรกศน.อ ำเภอเมืองน่ำน       คณะท ำงำน 
6. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 

    6.1 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนน้ ำครกใหม่      คณะท ำงำน 
    6.2 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนไชยสถำน       คณะท ำงำน 
    6.3 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนดู่ใต้        คณะท ำงำน 
    6.4 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนถืมตอง       คณะท ำงำน
    6.5 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนวรำษฏร์        คณะท ำงำน 
    6.6 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดอน (ศรีเสริมกสิกร)     คณะท ำงำน 
    6.7 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนผำขวำง       คณะท ำงำน 
    6.8 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนผำตูบ       คณะท ำงำน 
    6.9 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเรือง       คณะท ำงำน 
    6.10 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนซำวหลวง       คณะท ำงำน 
    6.11 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนน้ ำโค้ง       คณะท ำงำน 

7. ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7.1 นำยกเทศมนตรีต ำบลกองควำย        คณะท ำงำน 
7.2 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไชยสถำน      คณะท ำงำน 
7.3 นำยกเทศมนตรีต ำบลดู่ใต้        คณะท ำงำน 
7.4 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถืมตอง      คณะท ำงำน 
7.5 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อสวก      คณะท ำงำน 
7.6 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำซำว      คณะท ำงำน 
7.7 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อ       คณะท ำงำน 
7.8 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลผำสิงห์      คณะท ำงำน 
7.9 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเนียน      คณะท ำงำน 

      7.10 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเรือง                คณะท ำงำน 
8. ผู้แทนองค์กรภำคเอกชนในพื้นที่อ ำเภอเมืองน่ำน    

     ๘.1 นำยเล็ก  กุณำวงค์        คณะท ำงำน 
     ๘.2 นำยพิชิตชัย มั่นคงมำหำสุข        คณะท ำงำน 
     ๘.3 นำงนันทิดำ  กันทรประเสริฐ       คณะท ำงำน 

9. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำโรงเรียนขนำดเล็ก      
     ๙.๑ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนวังตำว       คณะท ำงำน 
     ๙.๒ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกำใส       คณะท ำงำน 
     ๙.๓ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนธงหลวง       คณะท ำงำน 
                                                                                                                  /๑๐. ผู้อ ำนวยกำร.... 
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10. ผู้แทนชุมชน        
       ๑๐.๑ นำงสำวสุบินรัตน์ รัตนศิลำ       คณะท ำงำน 
       ๑๐.๒ นำงเพ็ญ อินวุฒิ        คณะท ำงำน 
       ๑๐.๓ นำยประเสริฐ แซจ่๋ำว        คณะท ำงำน 

11. ผู้แทนผู้ปกครอง         
       ๑๑.๑ นำงอรัญญำ  สำวริส        คณะท ำงำน 
       ๑๑.๒ นำยธนกฤต  ปัญญำพรม        คณะท ำงำน 
       ๑๑.๓ นำยสมบูรณ์  ต้ังพิทักษ์ตระกูล       คณะท ำงำน 

12. ผู้ทรงคุณวุฒิ          
       ๑๒.๑ นำยเกษม สัพพัญญู        คณะท ำงำน 
       ๑๒.๒ นำยบุญเหลื่อม สุทธวงค ์       คณะท ำงำน 
       ๑๒.๓ นำยเอกมล ลีพิพัฒน์กุล       คณะท ำงำน 

13. ศึกษำนิเทศก์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต ๑    
       13.1 นำยสุรชำติ ภูผำผยุ  ศึกษำนิเทศก์เชี่ยวชำญ    คณะท ำงำน 
       13.2 นำยวันชัย ภูผำคณุ  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ   คณะท ำงำน 
       13.3 นำงวิพำภรณ์ พุฒิมำ  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ   คณะท ำงำน 
       13.4 นำงศิริรัตน์  แย้มศิลป์  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ   คณะท ำงำน 
        13.5 นำยไชยยศ  ค ำสังวำล            ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ    คณะท ำงำน 

14. ศึกษำนิเทศก์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๗ (แพร่-น่ำน)  คณะท ำงำน 
15. ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน 
      ๑๕.๑ นำงปิยะนุช  ไชยสมทิพย์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ   คณะท ำงำน 
16. รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต ๑ 
      ๑๖.๑ นำยนิวัฒน ์ไชยเลศิ          คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
17. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน                     คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต ๑ 

อ าเภอเวียงสา 
 1. นำยอ ำเภอเวียงสำ         ประธำนคณะท ำงำน 
 2. ผู้แทนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน       

    ๒.๑ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน  คณะท ำงำน 
 3. ผู้แทนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต ๑     คณะท ำงำน 
     ๓.๑ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  
 4. ผู้แทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 37 (แพร่ – น่ำน)   คณะท ำงำน 
 5. ผู้อ ำนวยกำร กศน.อ ำเภอเวียงสำ       คณะท ำงำน 
 6. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
     6.1 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีเวียงสำวิทยำคำร      คณะท ำงำน 
     6.2 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนขึ่งงำมมงคล      คณะท ำงำน 
                                                                                                        /๖.๓ ผู้อ ำนวยกำร.... 
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    6.3 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนจอมจันทร์วิทยำคำร      คณะท ำงำน 
    6.4 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนครกค ำ       คณะท ำงำน
    6.5 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนทุ่งศรีทอง        คณะท ำงำน 
    6.6 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำเหลืองไชยรำม      คณะท ำงำน 
    6.7 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนน้ ำปั้ว      คณะท ำงำน 
    6.8 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนน้ ำมวบ       คณะท ำงำน 
    6.9 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนปงสนุก       คณะท ำงำน 
    6.10 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแม่ขะนิง        คณะท ำงำน 
    6.11 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำมงคล        คณะท ำงำน 
    6.12 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนฮำกฮำน        คณะท ำงำน 
    6.13 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนใหม่      คณะท ำงำน 
    6.14 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหำดทรำยทองวิทยำคำร     คณะท ำงำน 
    6.15 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนไหล่น่ำน        คณะท ำงำน 
    6.16 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนชมพู       คณะท ำงำน 
 7. ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
    7.1 นำยกเทศมนตรีต ำบลกลำงเวียง        คณะท ำงำน
    7.2 นำยกเทศมนตรีต ำบลขึ่ง         คณะท ำงำน 
    7.3 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอมจันทร์      คณะท ำงำน 
    7.4 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำลชุม      คณะท ำงำน 
    7.5 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งศรีทอง      คณะท ำงำน 
    7.6 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำเหลือง      คณะท ำงำน 
    7.7 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำปั้ว      คณะท ำงำน 
    7.8 นำยกเทศมนตรีต ำบลเวียงสำ        คณะท ำงำน 
    7.9 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ขะนิง      คณะท ำงำน 
    7.10 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำ      คณะท ำงำน 
    7.11 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำคร      คณะท ำงำน 
    7.12 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำบหัวนำ      คณะท ำงำน 
    7.13 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส้ำน      คณะท ำงำน 
    7.14 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำมวบ      คณะท ำงำน 
    7.15 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไหล่น่ำน      คณะท ำงำน 
    7.16 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอ่ำยนำไลย      คณะท ำงำน 

8. ผู้แทนองค์กรภำคเอกชนในพื้นที่อ ำเภอเวียงสำ    
   8.1 นำงจินตนำ สินใจ         คณะท ำงำน 

    8.2 นำยธรรมเนียม พรมรักษำ          คณะท ำงำน 
    8.3 นำงบังอร หลวงแก้ว        คณะท ำงำน 
                                                                                                                   /๙. ผู้อ ำนวยกำร.... 
                
 
 



37 
แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 120 คนลงมา) (พ.ศ. 2563-2564) จังหวัดน่าน 

                                             
9. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำโรงเรียนขนำดเล็ก      

    9.1 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนปำงสำ       คณะท ำงำน   
    9.2 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนส้ำนนำหนองใหม่      คณะท ำงำน 
    9.3 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสำคร       คณะท ำงำน
 10. ผู้แทนชุมชน         
      10.1 นำยอุดร  ปร่ ำเป็ง        คณะท ำงำน 
      10.2 นำยประสิทธิ์  กันทะวิชัย       คณะท ำงำน 
      10.3 นำยอินสอน  ต๊ะปะแสง        คณะท ำงำน 

11. ผู้แทนผู้ปกครอง        
      11.1 นำยจักรชัย  สีปวน        คณะท ำงำน 
      11.2 นำยหลั่น  เมืองติ๊บ        คณะท ำงำน 
      11.3 นำงสมรัก  ปนสำ        คณะท ำงำน 

12. ผู้ทรงคุณวุฒิ        
       12.1 นำยสมบัติ  แดงถำ        คณะท ำงำน 
       12.2 นำยหย่วน  อินทะเขื่อน            คณะท ำงำน 
       12.3 นำยรับ  อ้อยใจ        คณะท ำงำน 

13. ศึกษำนิเทศก์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 1    
      13.1 นำยอนุชำ  รัตนอุบล  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ   คณะท ำงำน 

       13.2 นำยสวุิทย์  ผูกจิต  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ   คณะท ำงำน 
       13.3 นำงนรำกร  เพ็งผ่อง  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ   คณะท ำงำน 
       13.4 นำงสำวพรพรรณ  ณ ล ำพูน ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร    คณะท ำงำน 

14. ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๗ (แพร่-น่ำน)   คณะท ำงำน 
15. ศึกษำนิเทศก ์ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน 
      ๑๕.๑ นำยนภัทร  เครือผดุงสกุล ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร    คณะท ำงำน 
16. รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต ๑ 
      ๑๖.๑ ว่ำที่พันตรีสุรเดช  รอดจินดำ           คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
17. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน                     คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

       ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต ๑  
    

อ าเภอนาน้อย 
 1. นำยอ ำเภอนำน้อย         ประธำนคณะท ำงำน 
 2. ผู้แทนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน       

    ๒.๑ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน  คณะท ำงำน 
 3. ผู้แทนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต ๑ 
     3.1 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล       คณะท ำงำน 
                                                                                                                   /๔. ผู้อ ำนวยกำร.... 
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 ๔. ผู้อ ำนวยกำร กศน.อ ำเภอนำน้อย       คณะท ำงำน 
 ๕. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
     ๕.1 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเชียงของ       คณะท ำงำน 
     ๕.2 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำรำบ (จุลเกษตรศึกษำคำร)    คณะท ำงำน 
     ๕.3 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเปำ       คณะท ำงำน 
     ๕.4 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนอ้อย      คณะท ำงำน 

    ๕.5 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนใหม่       คณะท ำงำน 
     ๕.6 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำ       คณะท ำงำน 
     ๕.7 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสันทะ       คณะท ำงำน 
 ๖. ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
     ๖.1 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเชียงของ      คณะท ำงำน 
     ๖.2 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำน้อย      คณะท ำงำน 
      6.3 นำยกเทศมนตรีต ำบลนำน้อย                  คณะท ำงำน
     ๖.4 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำตก      คณะท ำงำน 
     ๖.5 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบัวใหญ่      คณะท ำงำน 
     ๖.6 นำยกเทศมนตรีต ำบลศรีษะเกษ        คณะท ำงำน 
     ๖.7 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสถำน      คณะท ำงำน 
     ๖.8 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสันทะ      คณะท ำงำน 
 ๗. ผู้แทนองค์กรภำคเอกชนในพื้นที่อ ำเภอนำน้อย    
       ๗.1 นำยธวชั ไชยบุญมำ        คณะท ำงำน 
     ๗.2 นำยจ่วน อ้นยะ         คณะท ำงำน 
     ๗.3 นำยรื่น หินหล้ำ         คณะท ำงำน 
 ๘. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำโรงเรียนขนำดเล็ก      

    ๘.1 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนชุมชนบ้ำนนำหลวง     คณะท ำงำน 
    ๘.2 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนศำลำ       คณะท ำงำน 

     ๘.3 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองห้ำมิตรภำพที่ 125     คณะท ำงำน 
     ๘.4 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำหล่ำย       คณะท ำงำน 
 ๙. ผู้แทนชุมชน         
     ๙.๑ นำงเกสร เจดีย์นันท์        คณะท ำงำน 
     ๙.๒ นำยมนตรี อินถำ         คณะท ำงำน 
     ๙.๓ นำยเกียรติรักษ ์ถำต๊ะวงค์        คณะท ำงำน 
 1๐. ผู้แทนผู้ปกครอง        
     ๑๐.1 นำยอนุรัตน์ เกียรติบ ำรุงขจร       คณะท ำงำน 
     ๑๐.2 นำงกิ่งดำว ปิวศิลป์        คณะท ำงำน             

    ๑๐.3 นำยสมบูรณ์ ใจมะณี        คณะท ำงำน 
                                                                                                       /๑๑. ผู้ทรงคุณวุฒิ.... 
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 1๑. ผู้ทรงคณุวุฒิ        
      1๑.1 นำยประสิทธิ์  ณ รำช        คณะท ำงำน 
      1๑.2 นำยวชิัย  วงษ์นันท์        คณะท ำงำน 
      1๑.3 นำยวิทยำ  เต็มดวง        คณะท ำงำน 
 1๒. ศึกษำนิเทศก์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต ๑  
      1๒.1 นำยสุรชำติ  ภูผำผยุ  ศึกษำนเิทศก์เชี่ยวชำญ    คณะท ำงำน 
      1๒.2 นำงดวงตำ  ล ำลึก    ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ   คณะท ำงำน 
      1๒.3 นำงเรณู  หมื่นพรมแสน  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ   คณะท ำงำน 

1๓. ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน 
      ๑๓.๑ นำงสำวอำทิตยำ กุศล  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร    คณะท ำงำน 
1๔. รองส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต ๑ 
      ๑๔.๑ นำยอัศรำยุทธ  ศรีใจอินทร์                   คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
1๕. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน           คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต ๑ 
 

อ าเภอนาหม่ืน 
 1. นำยอ ำเภอนำหมื่น         ประธำนคณะท ำงำน 
 2. ผู้แทนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน       

    ๒.๑ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน   คณะท ำงำน 
 3. ผู้แทนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต ๑ 
     ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล       คณะท ำงำน 
 ๔. ผู้อ ำนวยกำร กศน.อ ำเภอนำหมื่น       คณะท ำงำน 
 ๕. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
     ๕.1 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนนำทะนุง      คณะท ำงำน 
     ๕.2 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนบ่อแก้ว      คณะท ำงำน 
     ๕.3 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนปิงหลวง       คณะท ำงำน 
     ๕.4 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำคำ       คณะท ำงำน 
 ๖.ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
     ๖.1 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทะนุง      คณะท ำงำน 
     ๖.2 นำยกเทศมนตรีต ำบลบ่อแก้ว        คณะท ำงำน 
     ๖.3 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปิงหลวง      คณะท ำงำน 
     ๖.4 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองลี      คณะท ำงำน 
 ๗. ผู้แทนองค์กรภำคเอกชนในพื้นที่อ ำเภอนำหมื่น    

    ๗.1 นำงวิลำวรรณ  จีระ        คณะท ำงำน 
    ๗.2 นำยจ ำนง  ค ำฤทธิ์        คณะท ำงำน 
    ๗.3 ร.ต.อ.ขุนสยำม  วงศ์เกตุ        คณะท ำงำน 

                                                                                                                    /๘. ผู้อ ำนวยกำร.... 
 
 
 



40 
แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 120 คนลงมา) (พ.ศ. 2563-2564) จังหวัดน่าน 

 
 ๘. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำโรงเรียนขนำดเล็ก      
     ๘.1 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนน้ ำแพะ       คณะท ำงำน 
     ๘.2 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนน้ ำอูน       คณะท ำงำน 
     ๘.3 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนค ำเรือง       คณะท ำงำน 
 ๙. ผู้แทนชุมชน         
     ๙.1 นำยณฐพล  อมรทิพย์วงศ์        คณะท ำงำน 
     ๙.2 นำยสุจินต์  ฐำนะ         คณะท ำงำน 
     ๙.3 นำยอ ำนวย  สำรเถื่อนแก้ว       คณะท ำงำน 
 1๐. ผู้แทนผู้ปกครอง        
      1๐.1 นำยพยุงศักดิ์  สมปำนวัง       คณะท ำงำน 
      1๐.2 นำยบรรเจิด  ศรีแก้ว        คณะท ำงำน 

     1๐.3 นำงนิตยำ  เด็ดขำด           คณะท ำงำน 
 1๑. ผู้ทรงคุณวุฒิ        
      1๑.1 นำยเจนณรงค์  ศุภศิริ        คณะท ำงำน 
      1๑.2 นำยสุเทพ  แก้วกัน        คณะท ำงำน 
      1๑.3 นำยเจริญ  เปี่ยมทวีศักดิ์       คณะท ำงำน 
 1๒. ศึกษำนิเทศก์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต ๑  
       1๒.1 นำงล ำเนำว์  ชัยค ำ  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ   คณะท ำงำน 
       1๒.2 นำยจักรวรรดิ ญำณกรสกุล ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ   คณะท ำงำน 

1๓. ศึกษำนิเทศก์ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน 
      ๑๓.๑ นำงปำณิศำ  จินะแปง  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร    คณะท ำงำน 
1๔.รองส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต ๑ 

๑๔.๑ นำยอัศรำยุทธ  ศรีใจอินทร์                   คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
1๕. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน                     คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต ๑ 
 

อ าเภอภูเพียง 
 1. นำยอ ำเภอภูเพียง        ประธำนคณะท ำงำน 
 2. ผู้แทนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน       

    ๒.๑ ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน   คณะท ำงำน 
 3. ผู้แทนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 1  
     3.1 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล       คณะท ำงำน 
 4. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 37 (แพร่-น่ำน)    คณะท ำงำน 
 5. ผู้อ ำนวยกำร กศน.อ ำเภอภูเพียง       คณะท ำงำน 

                                                                                                         /๖. ผู้อ ำนวยกำร... 
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 6. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
    6.1 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองรังมิตรภำพที่ 107     คณะท ำงำน 
    6.2 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนม่วงใหม่       คณะท ำงำน 
    6.3 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนน้ ำเกี๋ยน       คณะท ำงำน 
    6.4 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแก่นเหนือ        คณะท ำงำน 
    6.5 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนทุ่งน้อย       คณะท ำงำน 
    6.6 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนม่วงตึ๊ด       คณะท ำงำน 
    6.7 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหำดเค็ด       คณะท ำงำน 
 7. ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
    7.1 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำน้ำว      คณะท ำงำน 
    7.2 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำปัง      คณะท ำงำน 
    7.3 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำแก่น      คณะท ำงำน 
    7.๔ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำเกี๋ยน      คณะท ำงำน 
    7.๕ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว      คณะท ำงำน 
    7.๖ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลม่วงตึ๊ด      คณะท ำงำน 
    7.๗ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองจัง      คณะท ำงำน
 8. ผู้แทนองค์กรภำคเอกชนในพื้นที่อ ำเภอภูเพียง    

   8.1 นำยธรรมวัฒน์  สัตยวงค์        คณะท ำงำน 
     8.2 นำยบุญชัย  อุปจักร์        คณะท ำงำน 
    8.3 นำยดุจ  ธรรมศิลป์        คณะท ำงำน 
 9. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำโรงเรียนขนำดเล็ก       
    9.1 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเมืองจัง       คณะท ำงำน 
    9.2 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหัวเวียงเหนือ      คณะท ำงำน 
    9.3. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนน้ ำแก่นกลำง      คณะท ำงำน 

10. ผู้แทนชุมชน         
      10.1 นำยธีรชัย  เชียงทอง        คณะท ำงำน 
      10.2 นำงเพลินพิศ  แสงเนตร        คณะท ำงำน 

     10.3 นำยอำหล่ ำ  มูลหล้ำ        คณะท ำงำน 
11. ผู้แทนผู้ปกครอง        

      11.1 นำยชเณรินทร์  บวัผัน        คณะท ำงำน 
      11.2 นำงเมตตำ  เพชรดิน        คณะท ำงำน 
      11.3 นำงกัลป์ยำภัสร์  จนัทรโชติกุล       คณะท ำงำน 

12. ผู้ทรงคุณวุฒิ        
      12.1 นำยจุล แสนดวงแก้ว        คณะท ำงำน 
      12.2 นำยทวีศักดิ์ สีหรำช        คณะท ำงำน 
      12.3 นำยศิริพล  สมเกียรติ         คณะท ำงำน 

         /๑๓. ศึกษำนิเทศก์.... 
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13. ศึกษำนิเทศก์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต ๑  

       13.1 นำยวัชรพงค์  โนทะนะ  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ   คณะท ำงำน 
14. ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 37     คณะท ำงำน 
15. ศึกษำนิเทศก์ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน 
      ๑๕.๑ นำงชิรญำ  พิชัยวงศ์  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ   คณะท ำงำน 
16. รองส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต ๑ 
      ๑๖.๑ ว่ำที่พันตรีสุรเดช  รอดจินดำ                   คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
17. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน                        คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต ๑ 

  

อ าเภอแม่จริม 
 1. นำยอ ำเภอแม่จริม         ประธำนคณะท ำงำน 
 2. ผู้แทนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน       

    ๒.๑ ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน   คณะท ำงำน 
 3. ผู้แทนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต ๑ 
     ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล        คณะท ำงำน 
 ๔. ผู้อ ำนวยกำร กศน.อ ำเภอแม่จริม       คณะท ำงำน 
 ๕. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
    ๕.1 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนน้ ำปำย       คณะท ำงำน 
    ๕.2 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนน้ ำพำง       คณะท ำงำน 
    ๕.3 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนตอง       คณะท ำงำน 
    ๕.4 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนนำคำ      คณะท ำงำน 
    ๕.5 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยบง       คณะท ำงำน 
 ๖. ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
     ๖.1 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำพำง      คณะท ำงำน 
     ๖.2 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่จริม      คณะท ำงำน 
     ๖.3 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแดง      คณะท ำงำน 
     ๖.4 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหมอเมือง      คณะท ำงำน 
     ๖.๕ นำยกเทศมนตรีต ำบลหนองแดง        คณะท ำงำน 
 ๗. ผู้แทนองค์กรภำคเอกชนในพื้นที่อ ำเภอแม่จริม    

    ๗.1 นำงจิรำพร  สุทธิไส        คณะท ำงำน 
     ๗.2 นำงมำลัย  ไชยศรีติ๊บ         คณะท ำงำน 
     ๗.3 นำงสำวรัชฏำภร  ฝั้นพรมมินทร์       คณะท ำงำน 
                                                                                                                      /๘.ผู้อ ำนวยกำร... 
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๘. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำโรงเรียนขนำดเล็ก      

     ๘.1 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนพรหม       คณะท ำงำน 
     ๘.2 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนป่ำสัก       คณะท ำงำน 
     ๘.3 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแคว้ง       คณะท ำงำน 

๙. ผู้แทนชุมชน         
     ๙.1 นำยเมฆินทร์  ค ำมงคล        คณะท ำงำน 
     ๙.2 นำงพงษ์สิทธิ์  สุธรรมำ        คณะท ำงำน 
     ๙.3 นำยอดุลย์  ก้อสละ        คณะท ำงำน 

1๐. ผู้แทนผู้ปกครอง        
      1๐.1 นำยสุปิยพงษ์  หลวงพรม       คณะท ำงำน 
      1๐.2 นำยสุบิน  ค ำมงคล        คณะท ำงำน 
      1๐.๓ นำยวรินทร์  ก้อสละ        คณะท ำงำน 

1๑. ผู้ทรงคุณวุฒิ        
      1๑.1 ร้อยตรีชูศักดิ์  สอนนนฐี        คณะท ำงำน 
      1๑.2 นำยฉลอง ค ำมงคล        คณะท ำงำน 
      1๑.2 นำยวรอัฐ จิตวชิำ        คณะท ำงำน 

1๒. ศึกษำนิเทศก์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต ๑   คณะท ำงำน 
      1๒.1 นำยชำติชำย  ทนะขว้ำง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิศษ 

1๓. ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน 
      ๑๓.๑ นำยสุกิจ  สวุรรณ์  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ   คณะท ำงำน 
1๔. รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต ๑ 
      ๑๔.๑ นำยอัศรำยุทธ  ศรีใจอินทร์           คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
1๕. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน                     คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

                ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต ๑ 
 

อ าเภอบ้านหลวง 
 1. นำยอ ำเภอบ้ำนหลวง         ประธำนคณะท ำงำน 
 2. ผู้แทนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน       

    ๒.๑ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน   คณะท ำงำน 
 3. ผู้แทนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำในพ้ืนที่ 
     3.1 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล        คณะท ำงำน 
 ๔. ผู้อ ำนวยกำร กศน.อ ำเภอบ้ำนหลวง        คณะท ำงำน 
 ๕. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
     ๕.1 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนพี้ใต้      คณะท ำงำน 
     ๕.2 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนเป้ำ       คณะท ำงำน 

                                                                                                        /๕.๓. ผู้อ ำนวยกำร
... 
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    ๕.3 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนหลวง      คณะท ำงำน 
    ๕.4 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนวังยำว       คณะท ำงำน 
 ๖. ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
    ๖.1 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนพี้      คณะท ำงำน 
    ๖.2 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนฟ้ำ      คณะท ำงำน 
    ๖.3 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสวด        คณะท ำงำน 
    ๖.4 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำคำหลวง       คณะท ำงำน 
 ๗. ผู้แทนองค์กรภำคเอกชนในพื้นที่อ ำเภอบ้ำนหลวง   

   ๗.1 นำยประสด  น้ ำพี ้        คณะท ำงำน 
    ๗.2 นำยเมืองดี  เชื้อหมอ        คณะท ำงำน 
    ๗.3 นำยเมืองมล  ทิพย์ปัญญำ        คณะท ำงำน 
 ๘. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำโรงเรียนขนำดเล็ก      

   ๘.๑ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนพี้เหนือ       คณะท ำงำน 
   ๘.๒ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดอนหล่ำยทุ่ง      คณะท ำงำน 

 ๙. ผู้แทนชุมชน         
   ๙.1 นำยชัยวัฒน์  อุดค ำอ้ำย        คณะท ำงำน 
   ๙.2 นำยเวท  อำยุยืน         คณะท ำงำน 
   ๙.3. นำยจตุพร  อธิกรม        คณะท ำงำน 
1๐. ผู้แทนผู้ปกครอง        
      1๐.1 นำยเจนต์  มั่นคง        คณะท ำงำน 
      1๐.2 นำยบรรจง  ไชยวงค์        คณะท ำงำน 
      1๐.3 นำงสำวพิมศิริ  บัณฑิต        คณะท ำงำน 
1๑. ผู้ทรงคุณวุฒิ        

      1๑.1 นำยสมคิด  อินเป็ง        คณะท ำงำน 
      1๑.2 นำยศรีมำส  เชื้อหมอ        คณะท ำงำน 
      11.3 นำยสุทัศน์  แก้วใหม่        คณะท ำงำน 

12. ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต ๑ 
      ๑2.๑ นำงสำวกฤติยำ  ขัติยะ  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ   คณะท ำงำน 
13. ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน 
      ๑3.๑ นำงกรกนก  แสวงผล  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ   คณะท ำงำน 
14. รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต ๑ 
      ๑4.๑ นำยนิวัฒน ์ ไชยเลิศ                    คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
15. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน                       คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต ๑ 
                                                                                                           /อ ำเภอสันติสุข... 
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อ าเภอสันติสุข 
 1. นำยอ ำเภอสันติสุข        ประธำนคณะท ำงำน 
 2. ผู้แทนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน       

    ๒.๑ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล     คณะท ำงำน 
 3. ผู้แทนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต ๑ 
     3.1 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล       คณะท ำงำน 
 ๔. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน กศน. อ ำเภอสันติสุข      คณะท ำงำน 
 ๕. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
    ๕.1 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดู่พงษ์       คณะท ำงำน 
    ๕.2 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนป่ำแลวหลวงวิทยำ      คณะท ำงำน 
    ๕.3 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนศรีนำม่ำน        คณะท ำงำน 
 6. ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
    6.1 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดู่พงษ์      คณะท ำงำน 
    6.2 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำแลวหลวง      คณะท ำงำน 
    6.3 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพงษ์         คณะท ำงำน
 7. ผู้แทนองค์กรภำคเอกชนในพื้นที่อ ำเภอสันติสุข   

   7.1 นำงวรำภรณ์  บุญศัพท์        คณะท ำงำน 
    7.2 นำยสมบูรณ์  ค ำมงคล        คณะท ำงำน 
    7.3 นำงมลฤดี  ปรำงค์วัฒนกุล        คณะท ำงำน 
 8. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำโรงเรียนขนำดเล็ก      

   8.1 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสบยำง       คณะท ำงำน 
   8.2 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีบุญเรือง       คณะท ำงำน 

        8.3 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโป่งค ำ       คณะท ำงำน 
        8.4 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนป่ำแดด        คณะท ำงำน 
 9. ผู้แทนผู้ปกครอง        

    9.1 นำงอ ำมำลำ  พรมสะวะนำ       คณะท ำงำน 
     9.2 นำยอธิวัฒน์  สธุรรม        คณะท ำงำน 
     9.3 นำงสุทธิกำนต์  อินต๊ะพันธ์       คณะท ำงำน 
 10. ผู้ทรงคุณวุฒิ        
       10.1 นำยปัน  ค ำชมพู        คณะท ำงำน 
       10.2 นำงกรรณิกำร์  โคฤทธิ์        คณะท ำงำน 
       10.3 นำยท ำนอง  ทะนะอัน        คณะท ำงำน 

11. ศึกษำนิเทศก์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต ๑  
       11.1 นำยปิยะ  จะเฮิง  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ   คณะท ำงำน 

12. ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 37 (แพร่-น่ำน)  คณะท ำงำน 
                                                                                                        /๑3. ศึกษำนิเทศก์

... 
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13. ศึกษำนิเทศก์ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน 
      ๑3.๑ นำงสำวภัทรวดี  ปันต ิ  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร    คณะท ำงำน 
14. รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต ๑ 
      ๑4.๑ นำยนิวัฒน ์ ไชยเลิศ           คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
15. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน                คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต ๑ 
 

อ าเภอท่าวังผา 
1. นำยอ ำเภอท่ำวังผำ        ประธำนคณะท ำงำน 
2. ผู้แทนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน       
    2.1 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน   คณะท ำงำน 

 3. ผู้แทนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 2 
     3.1 นำงปริฉัตร  ธนะ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ     คณะท ำงำน 
 4. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 37 (แพร่-น่ำน)   คณะท ำงำน 

5. ผู้อ ำนวยกำร กศน.อ ำเภอท่ำวังผำ       คณะท ำงำน 
6. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 

     6.1 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำฝ่ำ       คณะท ำงำน 
     6.2 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนตำลชุมมิตรภำพที่ 186     คณะท ำงำน 
     6.3 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำวังผำ "ประชำรัฐวิทยำคำร"    คณะท ำงำน 
     6.4 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนไตรคำมรำษฎร์บ ำรุง     คณะท ำงำน
     6.5 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนน้ ำโมงปำงสำ      คณะท ำงำน 
     6.6 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแหน       คณะท ำงำน 
     6.7 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเสี้ยว       คณะท ำงำน 
     6.8 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำค้ ำ (ไตรรำษฎร์บ ำรุง)     คณะท ำงำน 
     6.9 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนดอนตัน      คณะท ำงำน 
     6.10 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนแสนทองวิทยำ      คณะท ำงำน 

7. ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7.1 นำยกเทศมนตรีต ำบลท่ำวังผำ        คณะท ำงำน 
7.2 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลริม       คณะท ำงำน 
7.3 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำคำ      คณะท ำงำน 
7.4 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลผำตอ      คณะท ำงำน 
7.5 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยม       คณะท ำงำน 
7.6 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำลชุม      คณะท ำงำน 
7.7 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศรีภูมิ      คณะท ำงำน 
7.8 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอมพระ      คณะท ำงำน 
                           /7.9 นำยกองค์กำร... 
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7.9 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแสนทอง      คณะท ำงำน 
7.10 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลผำทอง      คณะท ำงำน 

8. ผู้แทนองค์กรภำคเอกชนในพื้นที่อ ำเภอท่ำวังผำ    
     ๘.1 สิบเอกจ ำลอง  ค ำชั่ง        คณะท ำงำน 
     ๘.2 นำยชุณห์  ยำวิไชย        คณะท ำงำน 
     ๘.3 นำยมนตรี  ยอดสำร        คณะท ำงำน 

9. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำโรงเรียนขนำดเล็ก      
     ๙.๑ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสบหนอง       คณะท ำงำน 
     ๙.๒ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำฝ่ำ       คณะท ำงำน 
     ๙.๓ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพัฒนำนิคมวิทยำ      คณะท ำงำน 

10. ผู้แทนชุมชน        
       ๑๐.๑ นำยสมำน  หนองแก้ว        คณะท ำงำน 
       ๑๐.๒ นำยจ ำเนียร  สุทธิแสน        คณะท ำงำน 
       ๑๐.๓ นำยกิติศักดิ์  สุเดช        คณะท ำงำน 

11. ผู้แทนผู้ปกครอง         
       ๑๑.๑ นำยพิชิต  วำสนรุ่งเรือง       คณะท ำงำน 
       ๑๑.๒ นำยสำมำรถ  ปรำชัย        คณะท ำงำน 
       ๑๑.๓ นำงอลิษำ  วงค์สุนทรีย์        คณะท ำงำน 

12. ผู้ทรงคุณวุฒิ          
       ๑๒.๑ นำยส ำเนียง  ส่ำงค ำ         คณะท ำงำน 
       ๑๒.๒ นำยสมบูรณ์  พะมิตร        คณะท ำงำน 
       ๑๒.๓ นำยส ำรำญ  ปำละ        คณะท ำงำน 

13. ศึกษำนิเทศก์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 2    
       13.1 ศึกษำนิเทศก์ผู้รับผิดชอบเครือข่ำยกลุ่มโรงเรียนริมป่ำคำ    คณะท ำงำน 
       13.2 ศึกษำนิเทศก์ผู้รับผิดชอบเครือข่ำยกลุ่มโรงเรียนยมจอมพระ   คณะท ำงำน 
       13.3 ศึกษำนิเทศก์ผู้รับผิดชอบเครือข่ำยกลุ่มโรงเรียนทักษิณ     คณะท ำงำน 
       13.4 ศึกษำนิเทศก์ผู้รับผิดชอบเครือข่ำยกลุ่มโรงเรียนผำทอง     คณะท ำงำน   
  14. ศึกษำนิเทศก์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๗ (แพร่-น่ำน)   คณะท ำงำน 

15. ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน 
      ๑๕.๑ ว่ำที่ร.ต.พงษ์พิณิตย์  อุทธิยำ   ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ   คณะท ำงำน 
16. รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 2       คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
17. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน                      คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 2 

                                                                                                                     /อ ำเภอสองแคว.... 
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อ าเภอสองแคว 
1. นำยอ ำเภอสองแคว        ประธำนคณะท ำงำน 
2. ผู้แทนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน       
    2.1 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน   คณะท ำงำน 

 3. ผู้แทนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 2 
      3.1 นำยจ ำลอง ไชยยำ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                                             คณะท ำงำน 

๔. ผู้อ ำนวยกำร กศน.อ ำเภอสองแคว       คณะท ำงำน 
๕. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 

     ๕.1 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบรรณโศภิษฐ์       คณะท ำงำน 
     ๕.2 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสองแคว       คณะท ำงำน 
     ๕.3 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนผำหลัก       คณะท ำงำน 

๖. ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๖.1 นำยกเทศมนตรีต ำบลยอด        คณะท ำงำน 
๖.2 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำไร่หลวง      คณะท ำงำน 
๖.3 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชนแดน      คณะท ำงำน 

๗. ผู้แทนองค์กรภำคเอกชนในพื้นที่อ ำเภอสองแคว    
     ๗.1 นำยอุดม  ทองสุข         คณะท ำงำน 
     ๗.2 นำยนิรันดร์  ปุกคำม        คณะท ำงำน 
     ๗.3 นำงนงลักษ์  ทะก๋ำ        คณะท ำงำน 

๘. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำโรงเรียนขนำดเล็ก      
     ๘.๑ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนผำหลัก       คณะท ำงำน 
     ๘.๒ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนปำงปุก       คณะท ำงำน 
     ๘.๓ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนปำงกอม       คณะท ำงำน 

๙. ผู้แทนชุมชน        
     ๙.๑ นำยสมำน  รักษำ         คณะท ำงำน 
     ๙.๒ นำยจ ำเริญ  ศรีโปทำ        คณะท ำงำน 
     ๙.๓ นำยเริงชัย  ปะละสี        คณะท ำงำน 

1๐. ผู้แทนผู้ปกครอง         
       ๑๐.๑ นำงรัชนีกร  พงษ์ภูวนันท์       คณะท ำงำน 
       ๑๐.๒ นำยสุรชัย  ดวงใจ        คณะท ำงำน 
       ๑๐.๓ นำงร ำจวน  ค ำดี        คณะท ำงำน 

1๑. ผู้ทรงคุณวุฒิ          
       ๑๑.๑ นำยทวี  สนนำ        คณะท ำงำน 
       ๑๑.๒ นำยสุรชัย  สลัดใด        คณะท ำงำน 
       ๑๑.๓ นำยประสำน  เสำรำงทอย       คณะท ำงำน 
                                     /12. ศึกษำนิเทศก์… 
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1๒. ศึกษำนิเทศก์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 2    

       1๒.1 ศึกษำนิเทศก์ผู้รับผิดชอบเครือข่ำยกลุ่มโรงเรียนสองแคว    คณะท ำงำน 
1๓. ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน 
      ๑๓.๑ นำยภัคพงษ ์ สีหรำช    ศึกษำนิเทศก์       คณะท ำงำน 
1๔. รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 2       คณะท ำงำนและเลขำนุกำร   
1๕. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน           คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 2 

 
อ าเภอปัว 

1. นำยอ ำเภอปัว         ประธำนคณะท ำงำน 
2. ผู้แทนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน  
    2.1 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน    คณะท ำงำน 

  3. ผู้แทนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 2 
      3.1 นำงชลธชิำ  อุ่นเสียม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์                   คณะท ำงำน 
  4. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 37 (แพร่-น่ำน)    คณะท ำงำน 

5. ผู้อ ำนวยกำร กศน.อ ำเภอปัว         คณะท ำงำน 
6. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 

     6.1 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนทุ่งกวำง       คณะท ำงำน 
     6.2 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนปงสนุก       คณะท ำงำน 
     6.3 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีสระวงค์       คณะท ำงำน 
     6.4 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนปรำงค์       คณะท ำงำน
     6.5 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนป่ำกลำงมิตรภำพที่ 166     คณะท ำงำน 
     6.6 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนภูคำวิทยำคม       คณะท ำงำน 
     6.7 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวรนคร       คณะท ำงำน 
     6.8 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนศิลำเพชร      คณะท ำงำน 
     6.9 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนศิลำแลง      คณะท ำงำน 
     6.10 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสกำดพัฒนำ       คณะท ำงำน 
     6.11 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนส้ำน(คุรุรำษฎร์รังสรรค์)     คณะท ำงำน 
     6.12 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนไร่       คณะท ำงำน 

7. ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7.1 นำยกเทศมนตรีต ำบลปัว         คณะท ำงำน 
7.2 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแงง       คณะท ำงำน 
7.3 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสถำน      คณะท ำงำน 
7.4 นำยกเทศมนตรีต ำบลศิลำแลง        คณะท ำงำน 
7.5 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศิลำเพชร      คณะท ำงำน 
                                                                                                  /7.6 นำยกองค์กำร... 
                                        
 

 



50 
แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 120 คนลงมา) (พ.ศ. 2563-2564) จังหวัดน่าน 

 
7.6 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอวน      คณะท ำงำน 
7.7 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไชยวัฒนำ      คณะท ำงำน 
7.8 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเจดีย์ชัย      คณะท ำงำน 

    7.9 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลภูคำ      คณะท ำงำน                                                                                 
7.10 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสกำด      คณะท ำงำน 
7.11 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง      คณะท ำงำน 
7.12 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวรนคร      คณะท ำงำน 

8. ผู้แทนองค์กรภำคเอกชนในพื้นที่อ ำเภอปัว    
     ๘.1 นำยสมชำย  รุ่งรัชตะวนิช        คณะท ำงำน 
     ๘.2 นำงสุบินรัตน์  ชำวสำ้น        คณะท ำงำน 
     ๘.3 นำงพวง  สุทธหลวง        คณะท ำงำน 

9. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำโรงเรียนขนำดเล็ก      
     ๙.๑ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนป่ำหัด       คณะท ำงำน 
     ๙.๒ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนพำน       คณะท ำงำน 
     ๙.๓ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนทุ่งเฮ้ำ       คณะท ำงำน 

10. ผู้แทนชุมชน        
       ๑๐.๑ นำยนิคม  ไชยโย        คณะท ำงำน 
       ๑๐.๒ นำยอินเขียน  ยำอุด        คณะท ำงำน 
       ๑๐.๓ นำยพูน  ไชยหำญ        คณะท ำงำน 

11. ผู้แทนผู้ปกครอง         
       ๑๑.๑ นำงฐิติรัตน์  ใจกำรณ์        คณะท ำงำน 
       ๑๑.๒ นำยสมำน  อินไทย        คณะท ำงำน 
       ๑๑.๓ นำงสำวสชุำวลี  ไชยหำญ       คณะท ำงำน 

12. ผู้ทรงคุณวุฒิ          
       ๑๒.๑ นำยเสริมศักดิ์  หำญยุทธ       คณะท ำงำน 
       ๑๒.๒ นำยสง่ำ  สำยใจ        คณะท ำงำน 
       ๑๒.๓ นำยเชิด  กะรัตน์        คณะท ำงำน 

13. ศึกษำนิเทศก์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 2    
       13.1 ศึกษำนิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนปัว 1    คณะท ำงำน 
       13.2 ศึกษำนิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนปัว 2    คณะท ำงำน 
       13.3 ศึกษำนิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนปัว 3    คณะท ำงำน 
       13.4 ศึกษำนิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนปัว 4    คณะท ำงำน 

14. ศึกษำนิเทศก์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๗ (แพร่-น่ำน)  คณะท ำงำน 
15. ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน 
      ๑๕.๑ นำยยุทธพงษ ์ หำญยุทธ   ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ    คณะท ำงำน 
                                         /16. รองผู้อ ำนวยกำร... 
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16. รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 2 
      ๑๖.๑ นำยทวีศักดิ์  สงวนศรี    ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ    คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
17. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน                     คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 2                                                                                                 
 

อ าเภอเชียงกลาง 
1. นำยอ ำเภอเชียงกลำง        ประธำนคณะท ำงำน 
2. ผู้แทนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน       
   2.1 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด   คณะท ำงำน 

  3. ผู้แทนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 2 
     3.1 นำงสำวรัตนำ  หลวงจันทร์ นักวิชำกำรตรวจสอบบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ   คณะท ำงำน 

๔. ผู้อ ำนวยกำร กศน.อ ำเภอเชียงกลำง       คณะท ำงำน 
๕. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 

     ๕.1 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดอนแก้ว       คณะท ำงำน 
     ๕.2 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพระพุทธบำทวิทยำ      คณะท ำงำน 
     ๕.3 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนใหม่       คณะท ำงำน 
     ๕.4 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนรัชดำภิเษกมิตรภำพที่ 115    คณะท ำงำน
     ๕.5 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนไตรมิตรวิทยำ       คณะท ำงำน 
     ๕.6 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสบกอน       คณะท ำงำน 

6. ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6.1 นำยกเทศมนตรีต ำบลเชียงกลำง        คณะท ำงำน 
6.2 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเปือ       คณะท ำงำน 
6.3 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพระธำตุ      คณะท ำงำน 
6.4 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเชียงกลำงพญำแก้ว     คณะท ำงำน 
6.5 นำยกเทศมนตรีต ำบลพระพุทธบำทเชียงคำน     คณะท ำงำน 

๗. ผู้แทนองค์กรภำคเอกชนในพื้นที่อ ำเภอเชียงกลำง    
     ๗.1 นำยชุมพล  ยศอำลัย        คณะท ำงำน 
     ๗.2 นำยมนัส  พลหล้ำ        คณะท ำงำน 
     ๗.3 นำยธีรพงษ์  ชวำเขต        คณะท ำงำน 

๘. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำโรงเรียนขนำดเล็ก      
     ๘.๑ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดอนสบเปือ      คณะท ำงำน 
     ๘.๒ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนธำรำบรรพต        คณะท ำงำน 
     ๘.๓ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนน้ ำคำ       คณะท ำงำน 
                                                                                                                   /9. ผู้แทนชุมชน... 
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๙. ผู้แทนชุมชน        

     ๙.1 นำงศิริลักษณ์  อัญชัน        คณะท ำงำน 
     ๙.2 นำงพงษกร  ค่ำคำม        คณะท ำงำน 
     ๙.3 นำยธนิก  สงวนฤทธิ ์        คณะท ำงำน 

10. ผู้แทนผู้ปกครอง         
       ๑0.๑ นำยเกียรติศักดิ์  ยศอำลัย       คณะท ำงำน 
       ๑0.๒ นำงประจวบ  อุ่นใจ        คณะท ำงำน 
       ๑0.๓ นำยสมลัด  อุทุมพร        คณะท ำงำน                                                                                          

11. ผู้ทรงคุณวุฒิ          
       ๑1.๑ นำยสภุกิจ  วรรณโกฎิ์         คณะท ำงำน 
       ๑1.๒ นำยประพัฒน์  บุญเกิด       คณะท ำงำน 
       ๑1.๓ นำยธีรพันธุ์  บุญเกิด         คณะท ำงำน 

12. ศึกษำนิเทศก์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 2    
       12.1 ศึกษำนิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มเปือพระธำตุพระพุทธบำท     คณะท ำงำน 
       12.2 ศึกษำนิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มเชียงกลำงเชียงคำนพญำแก้ว   คณะท ำงำน 

13. ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน 
      ๑3.๑ นำงสุชำดำ  ไตรจนิดำ   ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ    คณะท ำงำน 
14. รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 2     คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
15. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน           คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 2 

 
อ าเภอทุ่งช้าง 

1. นำยอ ำเภอทุ่งช้ำง        ประธำนคณะท ำงำน 
2. ผู้แทนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน       
    2.1 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน       คณะท ำงำน 

 3. ผู้แทนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 2 
      3.1 นำงอำรี  ปัญญำภู    นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ    คณะท ำงำน 

4. ผู้อ ำนวยกำร กศน.อ ำเภอทุ่งช้ำง       คณะท ำงำน 
5. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 

     5.1 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 98 (บ้ำนงอบ)     คณะท ำงำน 
     5.2 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนทุ่งช้ำง      คณะท ำงำน 
     5.3 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนน้ ำเลียง       คณะท ำงำน 
     5.4 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนเฟือยลุง      คณะท ำงำน 
                                                                                                                         /6. ผู้บริหำร.... 
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6. ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6.1 นำยกเทศมนตรีต ำบลทุ่งช้ำง        คณะท ำงำน 
6.2 นำยกเทศมนตรีต ำบลงอบ        คณะท ำงำน 

     6.3 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งช้ำง       คณะท ำงำน
     6.4 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปอน      คณะท ำงำน 

6.5 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและ      คณะท ำงำน 
7. ผู้แทนองค์กรภำคเอกชนในพื้นที่อ ำเภอทุ่งช้ำง    

     7.1 นำยอ ำนวย  สัตยวงษ์        คณะท ำงำน 
     7.2 นำยวิทูร  อินยำ         คณะท ำงำน 
     7.3 นำยอินสม  อินทะรังษ ี        คณะท ำงำน 

8. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำโรงเรียนขนำดเล็ก      
     8.๑ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนน้ ำพิ       คณะท ำงำน 
     8.๒ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนน้ ำลำด       คณะท ำงำน 
     8.๓ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนปอน       คณะท ำงำน 

9. ผู้แทนชุมชน        
     9.๑ นำยบรรจบ  สุรินทร ์        คณะท ำงำน 
     9.๒ นำงละเอียด  อินทะรังษี        คณะท ำงำน 
     9.๓ นำยถนัด  บำนเย็น        คณะท ำงำน 

10. ผู้แทนผู้ปกครอง         
       ๑0.๑ นำยถวิลกำละสอด        คณะท ำงำน 
       ๑0.๒ นำยวชิำ  ละม่อม        คณะท ำงำน 
       ๑0.๓ นำยประพันธุ์  หน่อท้ำว       คณะท ำงำน 

11. ผู้ทรงคุณวุฒิ          
       ๑1.๑ นำยศิริทัศน์  รัตนวงศ์        คณะท ำงำน 
       ๑1.๒ นำยบุรินทร์  สำยทอง        คณะท ำงำน 
       ๑1.๓ นำยธวัชชัย  นันทสว่ำง        คณะท ำงำน 

12. ศึกษำนิเทศก์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 2    
       12.1 ศึกษำนิเทศก์ผู้รับผิดชอบเครือข่ำยกลุ่มโรงเรียนงอบปอน     คณะท ำงำน 
       12.2 ศึกษำนิเทศก์ผู้รับผิดชอบเครือข่ำยกลุ่มโรงเรียนเฟือยลุง     คณะท ำงำน 

13. ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน 
      ๑3.๑ นำงสำวพิมพ์วลัญช์  ชัยชนะ  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร     คณะท ำงำน 
14. รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 2       คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
15. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน                     คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 2 

                                                                                                                     /อ ำเภอบ่อเกลือ.... 
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อ าเภอบ่อเกลือ 

1. นำยอ ำเภอบ่อเกลือ        ประธำนคณะท ำงำน 
2. ผู้แทนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน       
    2.1 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน    คณะท ำงำน 

 3. ผู้แทนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 2 
      3.1 นำยประเชิญ  ยำอุด นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร                                             คณะท ำงำน 

4. ผู้อ ำนวยกำร กศน.อ ำเภอบ่อเกลือ       คณะท ำงำน 
5. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 

     5.1 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสว้ำ       คณะท ำงำน 
     5.2 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนผักเฮือก       คณะท ำงำน
     5.3 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบ่อหยวก       คณะท ำงำน 
     5.4 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสบมำง       คณะท ำงำน 

6. ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6.1 นำยกเทศมนตรีต ำบลบ่อเกลือใต้       คณะท ำงำน 
6.2 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อเกลือเหนือ     คณะท ำงำน 
6.3 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลภูฟ้ำ      คณะท ำงำน 
6.4 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงพญำ      คณะท ำงำน 

7. ผู้แทนองค์กรภำคเอกชนในพื้นที่อ ำเภอบ่อเกลือ    
     7.1 นำยเมธวัฒน์  พุทธิธำดำกุล        คณะท ำงำน 
     7.2 นำยประเสริฐ  ขันหลวง        คณะท ำงำน 
     7.3 นำยทวน  อุปจักร์        คณะท ำงำน 

8. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำโรงเรียนขนำดเล็ก      
     8.๑ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนขุนน้ ำน่ำน      คณะท ำงำน 
     8.๒ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนยอดดอยวัฒนำ      คณะท ำงำน 
     8.๓ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนท่ำนผู้หญิงสง่ำ อิงคุลำนนท์     คณะท ำงำน 

9. ผู้แทนชุมชน        
     9.๑ นำยจ ำลอง  ปันอิน        คณะท ำงำน 
     9.๒ นำยจรัส  พนะสัน        คณะท ำงำน 
     9.๓ นำยสุวิทย์  บุญอิน        คณะท ำงำน 

10. ผู้แทนผู้ปกครอง         
      ๑0.๑ นำงสำวสุพรรณษำ  ปันอิน       คณะท ำงำน 
      ๑0.๒ นำยเคียงชัย  พิศจำร        คณะท ำงำน 
      ๑0.๓ นำยบุญส่ง  บุญอิน        คณะท ำงำน 
                                                                                                                         /ผู้ทรงคุณวุฒิ
... 
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 11. ผู้ทรงคุณวุฒิ          
       ๑1.๑ นำยยุทธชัย  วงศ์บุญญำนุวัฒน์       คณะท ำงำน 
       ๑1.๒ นำยอนันต์  ธิค ำ        คณะท ำงำน 
       ๑1.๓ นำยก๋อง  อุปจักร์        คณะท ำงำน 

12. ศึกษำนิเทศก์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 2    
       12.1 ศึกษำนิเทศก์ผู้รับผิดชอบเครือข่ำยกลุ่มโรงเรียนภูเกลือใต้    คณะท ำงำน 
       12.2 ศึกษำนิเทศกผ์ู้รับผิดชอบเครือข่ำยกลุ่มโรงเรียนพญำเหนือ    คณะท ำงำน 

13. ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน 
      ๑3.๑ นำยนิพนธ์  สำรถอ้ย   ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ     คณะท ำงำน 
14. รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 2       คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
15. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน                     คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

                ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 2 
           
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 

1. นำยอ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ       ประธำนคณะท ำงำน 
2. ผู้แทนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน       
    2.1 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน     คณะท ำงำน

 3. ผู้แทนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 2 
      3.1 ด.ต.ธนัญชัย  แก้วศรีงำม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี                                 คณะท ำงำน 

4. ผู้อ ำนวยกำรกศน.อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ      คณะท ำงำน 
5. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 

     5.1 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยโก๋น       คณะท ำงำน 
     5.2 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนด่ำน       คณะท ำงำน 

6. ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6.1 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยโก๋น      คณะท ำงำน 
6.2 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขุนน่ำน      คณะท ำงำน 

7. ผู้แทนองค์กรภำคเอกชนในพื้นที่อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ    
     7.1 นำยจตุพล  นันดี         คณะท ำงำน 
     7.2 นำงสำยบัว  อุปจักร์        คณะท ำงำน 
     7.3 นำงสำคร  อนุจร         คณะท ำงำน 
 8. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำโรงเรียนขนำดเล็ก      
     8.1 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยทรำยขำว      คณะท ำงำน 
     8.๒ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยโก๋น       คณะท ำงำน 
     8.๓ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสบปืน       คณะท ำงำน 
                 /9. ผู้แทนชุมชน.... 
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9. ผู้แทนชุมชน        

    9.1 นำยเพชร  หอมดอก        คณะท ำงำน 
    9.๒ นำยสมัย  กันต์กวีกุล        คณะท ำงำน 
    9.๓ นำยเยี่ยมศักดิ์  เครือทิพย์        คณะท ำงำน 

10. ผู้แทนผู้ปกครอง         
      10.1 นำงต๋อย  หอมดอก        คณะท ำงำน 
      10.๒ นำงลัดดำ  พิสุทธิศักดิ์สกุล       คณะท ำงำน 
      10.๓ นำยธวัฒน์อินต๊ะแก้ว        คณะท ำงำน 

11. ผู้ทรงคุณวุฒิ          
       11.1 นำยสำคร  ค ำวัง        คณะท ำงำน 
       11.๒ นำยมงคล  พรหมพินิจ        คณะท ำงำน 
       11.๓ นำยสว่ำง  ใจปิง        คณะท ำงำน 

12. ศึกษำนิเทศก์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต ๒    
       12.1 ศึกษำนิเทศก์ผู้รับผิดชอบเครือข่ำยกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ   คณะท ำงำน 

13. ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน 
      13.1 นำยนิพนธ์  สำรถอ้ย     ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ    คณะท ำงำน 
14. รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต ๒ 
      14.1 นำยประสิทธิ์  ชำวแหลง                  คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
              รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 2 
15. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน                     คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต ๒ 
 

   ให้คณะท ำงำนบูรณำกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กในระดับอ ำเภอมีหน้ำที่ดังต่อไปนี้                                                                    
                     1. จัดท ำแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กในระดับอ ำเภอ ตำมแนวทำงท่ีคณะท ำงำนบูรณำกำร
จัดท ำแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กระดังจังหวัดก ำหนด  โดยเน้นต ำบลเป็นฐำนในกำรด ำเนินงำน 
  2. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย  

    
  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

    สั่ง  ณ  วันที่   3  ตุลำคม พ.ศ. 2562 
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รายชื่อโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ในพ้ืนที่จังหวดัน่าน จ านวน ๑๒๘  โรงเรียน 
แบ่งตามเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้ดังนี ้

๑. โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ จ านวน ๕๗ โรงเรียน 

ที ่ รหัสโรงเรียน โรงเรียน ต าบล อ าเภอ 

1 1055250120 บ้ำนเชียงของ เชียงของ นำน้อย 

2 1055250114 บ้ำนนำรำบ(จุลเกษตรศึกษำคำร) นำน้อย นำน้อย 

3 1055250137 บ้ำนเปำ น้ ำตก นำน้อย 

4 1055250139 ชุมชนบ้ำนอ้อย บัวใหญ่ นำน้อย 

5 1055250121 บ้ำนใหม่ ศรีษะเกษ นำน้อย 

6 1055250131 บ้ำนนำ สถำน นำน้อย 

7 1055250140 บ้ำนสันทะ สันทะ นำน้อย 

8 1055250329 ชุมชนบ้ำนนำทะนุง นำทะนุง นำหมื่น 

9 1055250325 ชุมชนบ้ำนบ่อแก้ว บ่อแก้ว นำหมื่น 

10 1055250336 บ้ำนปิงหลวง ปิงหลวง นำหมื่น 

11 1055250340 บ้ำนนำคำ เมืองลี นำหมื่น 

12 1055250316 บ้ำนพี้ใต้ บ้ำนพี้ บ้ำนหลวง 

13 1055250320 บ้ำนเป้ำ บ้ำนฟ้ำ บ้ำนหลวง 

14 1055250312 ชุมชนบ้ำนหลวง สวด บ้ำนหลวง 

15 1055250314 บ้ำนวังยำว ป่ำคำหลวง บ้ำนหลวง 

16 1055250425 บ้ำนหนองรังมิตรภำพที่ 107 ท่ำน้ำว ภูเพียง 

17 1055250423 บ้ำนม่วงใหม่ นำปัง ภูเพียง 

18 1055250399 บ้ำนน้ ำเกี๋ยน น้ ำเกี๋ยน ภูเพียง 

19 1055250400 บ้ำนน้ ำแก่นเหนือ น้ ำแก่น ภูเพียง 

20 1055250405 บ้ำนทุ่งน้อย ฝำยแก้ว ภูเพียง 

21 1055250403 บ้ำนม่วงตึ๊ด ม่วงตึ๊ด ภูเพียง 

22 1055250417 บ้ำนหำดเค็ด เมืองจัง ภูเพียง 

23 1055250006 บ้ำนน้ ำครกใหม่ กองควำย เมืองน่ำน 

24 1055250020 บ้ำนไชยสถำน ไชยสถำน เมืองน่ำน 

25 1055250003 ชุมชนบ้ำนดู่ใต้ ดู่ใต้ เมืองน่ำน 
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ที ่ รหัสโรงเรียน โรงเรียน ต าบล อ าเภอ 

26 1055250026 บ้ำนถืมตอง ถืมตอง เมืองน่ำน 

27 1055250014 บ้ำนนวรำษฎร์ นำซำว เมืองน่ำน 

28 1055250007 บ้ำนดอน(ศรีเสริมกสิกร) ในเวียง เมืองน่ำน 

29 1055250034 บ้ำนผำขวำง บ่อ เมืองน่ำน 

30 1055250037 บ้ำนผำตูบ ผำสิงห์ เมืองน่ำน 

31 1055250023 บ้ำนเรือง เรือง เมืองน่ำน 

32 1055250012 บ้ำนซำวหลวง สวก เมืองน่ำน 

33 1055250030 บ้ำนน้ ำโค้ง สะเนียน เมืองน่ำน 

34 1055250302 บ้ำนน้ ำปำย น้ ำปำย แม่จริม 

35 1055250301 บ้ำนน้ ำพำง น้ ำพำง แม่จริม 

36 1055250290 บ้ำนตอง แม่จริม แม่จริม 

37 1055250295 ชุมชนบ้ำนนำคำ หนองแดง แม่จริม 

38 1055250297 บ้ำนห้วยบง หมอเมือง แม่จริม 

39 1055250049 ศรีเวียงสำวิทยำคำร กลำงเวียง เวียงสำ 

40 1055250062 บ้ำนขึ่งงำมมงคล ขึ่ง เวียงสำ 

41 1055250056 จอมจันทร์วิทยำคำร จอมจันทร์ เวียงสำ 

42 1055250060 บ้ำนครกค ำ ตำลชุม เวียงสำ 

43 1055250069 ทุ่งศรีทอง ทุ่งศรีทอง เวียงสำ 

44 1055250100 นำเหลืองไชยรำม นำเหลือง เวียงสำ 

45 1055250067 ชุมชนบ้ำนน้ ำปั้ว น้ ำปั้ว เวียงสำ 

46 1055250097 บ้ำนน้ ำมวบ น้ ำมวบ เวียงสำ 

47 1055250078 บ้ำนปงสนุก ปงสนุก เวียงสำ 

48 1055250073 บ้ำนแม่ขะนิง แม่ขะนิง เวียงสำ 

49 1055250088 บ้ำนท่ำมงคล แม่สำคร เวียงสำ 

50 1055250112 บ้ำนฮำกฮำน ยำบหัวนำ เวียงสำ 

51 1055250061 ชุมชนบ้ำนใหม่ ส้ำน เวียงสำ 

52 1055250093 หำดทรำยทองวิทยำคำร ส้ำนนำหนองใหม่ เวียงสำ 

53 1055250091 บ้ำนไหล่น่ำน ไหล่น่ำน เวียงสำ 

54 1055250107 บ้ำนชมพู อ่ำยนำไลย เวียงสำ 

55 1055250350 บ้ำนดู่พงษ์ ดู่พงษ์ สันติสุข 

56 1055250343 ป่ำแลวหลวงวิทยำ ป่ำแลวหลวง สันติสุข 

57 1055250354 บ้ำนศรีนำม่ำน พงษ์ สันติสุข 
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๒. โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ จ านวน ๔๑ โรงเรียน 

ที ่ รหัสโรงเรียน โรงเรียน ต าบล อ าเภอ 

1 1055250148 บ้ำนท่ำค้ ำ(ไตรรำษฎร์บ ำรุง) ริม ท่ำวังผำ 

2 1055250153 ชุมชนไตรคำมรำษฎร์บ ำรุง ป่ำคำ ท่ำวังผำ 

3 1055250147 บ้ำนท่ำวังผำ(ประชำรัฐวิทยำคำร) ท่ำวังผำ ท่ำวังผำ 

4 1055250175 ตำลชุมมิตรภำพที่ ๑๘๖ ตำลชุม ท่ำวังผำ 

5 1055250166 ชุมชนบ้ำนดอนตัน ศรีภูมิ ท่ำวังผำ 

6 1055250183 แสนทองวิทยำ แสนทอง ท่ำวังผำ 

7 1055250187 บ้ำนแหน ผำทอง ท่ำวังผำ 

8 1055250194 บ้ำนน้ ำโมงปำงสำ ผำตอ ท่ำวังผำ 

9 1055250164 บ้ำนเสี้ยว ยม ท่ำวังผำ 

10 1055250159 บ้ำนนำฝ่ำ จอมพระ ท่ำวังผำ 

11 1055250373 บ้ำนสองแคว นำไร่หลวง สองแคว 

12 1055250379 บรรณโศภิษฐ์ ชนแดน สองแคว 

13 1055250384 บ้ำนผำหลัก ยอด สองแคว 

14 1055250272 ชุมชนบ้ำนทุ่งช้ำง ทุ่งช้ำง ทุ่งช้ำง 

15 1055250274 ชุมชนบ้ำนเฟือยลุง และ ทุ่งช้ำง 

16 1055250283 ไทยรัฐวิทยำ ๙๘ (บ้ำนงอบ) งอบ ทุ่งช้ำง 

17 1055250289 บ้ำนน้ ำเลียง ปอน ทุ่งช้ำง 

18 1055250213 วรนคร วรนคร ปัว 

19 1055250296 บ้ำนปรำงค์ ปัว ปัว 

20 1055250226 บ้ำนปงสนุก เจดีย์ชัย ปัว 

21 1055250229 บ้ำนทุ่งกวำง แงง ปัว 

22 1055250204 ศรีสระวงศ์ ไชยวัฒนำ ปัว 

23 1055250215 บ้ำนส้ำน(คุรุรำษฎร์รังสรรค์) สถำน ปัว 

24 1055250218 สกำดพัฒนำ สกำด ปัว 

25 1055250242 บ้ำนป่ำกลำงมิตรภำพที่ ๑๖๖ ป่ำกลำง ปัว 

26 1055250241 ชุมชนศิลำแลง ศิลำแลง ปัว 

27 1055250220 ชุมชนศิลำเพชร ศิลำเพชร ปัว 
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ที ่ รหัสโรงเรียน โรงเรียน ต าบล อ าเภอ 

28 1055250233 บ้ำนไร่ อวน ปัว 

29 1055250244 ภูคำวิทยำคม ภูคำ ปัว 

30 1055250256 บ้ำนสบกอน เชียงกลำง เชียงกลำง 

31 1055250260 ไตรมิตรวิทยำ พญำแก้ว เชียงกลำง 

32 1055250246 ชุมชนรัชดำภิเษกมิตรภำพที่ ๑๑๕ เปือ เชียงกลำง 

33 1055250252 บ้ำนดอนแก้ว พระธำตุ เชียงกลำง 

34 1055250267 พุทธบำทวิทยำ พระพุทธบำท เชียงกลำง 

35 1055250271 บ้ำนใหม่ เชียงคำน เชียงกลำง 

36 1055250366 บ้ำนผักเฮือก บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ 

37 1055250369 บ้ำนสบมำง ภูฟ้ำ บ่อเกลือ 

38 1055250360 บ้ำนบ่อหยวก บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ 

39 1055250359 บ้ำนสว้ำ ดงพญำ บ่อเกลือ 

40 1055250388 บ้ำนห้วยโก๋น ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ 

41 1055250393 บ้ำนด่ำน ขุนน่ำน เฉลิมพระเกียรติ 
 
 

๓. โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ จ านวน ๓๐ โรงเรียน 

ที ่ รหัสโรงเรียน โรงเรียน ต าบล อ าเภอ 
๑ ๕๕๐๑๒๐๐๑ ศรีสวัสดิ์วิทยำคำรจังหวัดน่ำน ดู่ใต้ เมืองน่ำน 
๒ ๕๕๐๑๒๐๐๒ สตรีศรีน่ำน ในเวียง เมืองน่ำน 
๓ ๕๕๐๑๒๐๐๓ บ่อสวกวิทยำคำร สวก เมืองน่ำน 
๔ ๕๕๐๑๒๐๐๔ น่ำนประชำอุทิศ กองควำย เมืองน่ำน 
๕ ๕๕๐๑๒๐๐๖ แม่จริม หนองแดง แม่จริม 
๖ ๕๕๐๑๒๐๐๗ บ้ำนหลวง ป่ำคำหลวง บ้ำนหลวง 
๗ ๕๕๐๑๒๐๐๘ นำน้อย นำน้อย นำน้อย 
๘ ๕๕๐๑๒๐๐๙ สำ กลำงเวียง เวียงสำ 
๙ ๕๕๐๑๒๐๑๑ สำธุกิจประชำสรรค์ รัชมังคลำภิเษก น้ ำมวบ เวียงสำ 

๑๐ ๕๕๐๑๒๐๑๒ ยำบหัวนำวิทยำ ยำบหัวนำ เวียงสำ 
๑๑ ๕๕๐๑๒๐๑๔ นำหมื่นพิทยำคม บ่อแก้ว นำหมื่น 
๑๒ ๕๕๐๑๒๐๑๕ เมืองลีประชำสำมัคคี ปิงหลวง นำหมื่น 
๑๓ ๕๕๐๑๒๐๑๖ สันติสุขพิทยำคม ดู่พงษ์ สันติสุข 
๑๔ ๕๕๐๑๒๐๑๗ น่ำนนคร นำปัง ภูเพียง 
๑๕ ๕๕๐๑๒๐๑๘ ศรีนครน่ำน เมืองจัง ภูเพียง 
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ที ่ รหัสโรงเรียน โรงเรียน ต าบล อ าเภอ 
๑๖ ๕๕๐๑๓๐๐๑ นันทบุรีวิทยำ ในพระบรมรำชำนุเครำะห์ ในเวียง เมืองน่ำน 
๑๗ ๕๕๐๒๒๐๐๑ ปัว ปัว ปัว 
๑๘ ๕๕๐๒๒๐๐๒ ศรัทธำศิลำเพชรรังสรรค์ ศิลำเพชร ปัว 
๑๙ ๕๕๐๒๒๐๐๓ เมืองแงง แงง ปัว 
๒๐ ๕๕๐๒๒๐๐๔ มัธยมป่ำกลำง ป่ำกลำง ปัว 
๒๑ ๕๕๐๒๒๐๐๕ ท่ำวังผำพิทยำคม ท่ำวังผำ ท่ำวังผำ 
๒๒ ๕๕๐๒๒๐๐๖ สำรธรรมวิทยำคำร ตำลชุม ท่ำวังผำ 
๒๓ ๕๕๐๒๒๐๐๗ หนองบัวพิทยำคม ป่ำคำ ท่ำวังผำ 
๒๔ ๕๕๐๒๒๐๐๘ เมืองยมวิทยำคำร ยม ท่ำวังผำ 
๒๕ ๕๕๐๒๒๐๐๙ ทุ่งช้ำง ทุ่งช้ำง ทุ่งช้ำง 
๒๖ ๕๕๐๒๒๐๑๐ เชียงกลำง “ประชำพัฒนำ” เชียงกลำง เชียงกลำง 

๒๗ ๕๕๐๒๒๐๑๑ พระธำตุพิทยำคม พระธำตุ เชียงกลำง 

๒๘ ๕๕๐๒๒๐๑๒ บ่อเกลือ บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ 

๒๙ ๕๕๐๒๒๐๑๓ ไตรเขตประชำสำมัคคี รัชมังคลำภิเษก นำไร่หลวง สองแคว 

๓๐ ๕๕๐๒๒๐๑๔ มัธยมพระรำชทำนเฉลิมพระเกียรติ หว้ยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ 
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 ประชุมคณะท างานวางแผนการด าเนินงานและพิจารณาคัดเลือกภาคีเครือข่าย ระดับจังหวัด/อ าเภอ  
ในการจัดท าแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของจังหวัดน่าน ในวันที่ 4 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 
เวทีวิชาการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
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  ประชุมคณะท างานบูรณาการจัดท าแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับจังหวัดน่าน ครั้งที่ 
1/2562 ในวันที่ 24 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน  
เพื่อพิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งคณะท างานบูรณาการจัดท าแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในระดับอ าเภอ 
และหลักเกณฑ์การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของจังหวัดน่าน    
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  ประชุมคณะท างานบูรณาการจัดท าแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในระดับอ าเภอ รวม 15 อ าเภอ 
ตั้งแต่วันที่ 7 - 17 ตุลาคม 2562 ณ ที่ว่าการอ าเภอและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  
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  ประชุมคณะท างานวางแผนการด าเนินงานและพิจารณาคัดเลือกภาคีเครือข่าย ระดับจังหวัด/อ าเภอ 
คณะท างานในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และ 
เขต 2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่ -น่าน) ประชุมในวันที่ 18 ตุลาคม 2562  
ณ ห้องประชุมสิริสาธร เพื่อตรวจสอบผลการประชุมในระดับอ าเภอและข้อมูลการควบรวมโรงเรียน  
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  ประชุมคณะท างานบูรณาการจัดท าแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับจังหวัดน่าน ในวันที่ 21 
ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน เพื่อพิจารณาเห็นชอบ  
แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนที่มีนักเรียน 120 คนลงมา) (พ.ศ. 2563-2564) จังหวัดน่าน 
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ที่ปรึกษา 

1. ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดน่ำน               
2. ศึกษำธิกำรภำค 16   
3. ศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน                          
4. รองศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน           
5. ท้องถิ่นจังหวัดน่ำน         
6. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 37 (แพร่-น่ำน)           
7. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 1                    
8. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 2                    
9. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน กศน.จังหวัดน่ำน              
10. ประธำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำจังหวัดน่ำน            
11. นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดน่ำน                          
12. นำยอ ำเภอเมืองน่ำน                                  
13. นำยอ ำเภอเวียงสำ                       
14. นำยอ ำเภอนำน้อย                              
15. นำยอ ำเภอนำหมื่น                   
16. นำยอ ำเภอบ้ำนหลวง                
17. นำยอ ำเภอสันติสุข                   
18. นำยอ ำเภอแม่จริม                   
19. นำยอ ำเภอภูเพียง                    
20. นำยอ ำเภอท่ำวังผำ                  
21. นำยอ ำเภอสองแคว                  
22. นำยอ ำเภอปัว                  
23. นำยอ ำเภอเชียงกลำง                
24. นำยอ ำเภอทุ่งช้ำง                  
25. นำยอ ำเภอบ่อเกลือ                        
26. นำยอ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ                                                          
27. ผู้แทนองค์กรภำคเอกชน          
28. ผู้แทนชุมชน         
29. ผู้ทรงคุณวุฒิ    

ข้อมูล/รวบรวม/เรียบเรียง/จัดท ารูปเล่ม 
1. นำยณรงค์  พันหนูเทียน  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน ศธจ.น่ำน 
2. นำงสกนธรัตน์  วงษ์สิริโชตน์   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร ศธจ.น่ำน 
3. นำงรุ่งทิพย์  สำยมำ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน  สพป.น่ำน เขต 1  
4. นำงรัตนำ  ภูเขียว   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ สพป.น่ำน เขต 1 
5. นำงจันทนำ  อินท ำ   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน  สพป.น่ำน เขต 1 
6. นำงสำวนันทวัน เลิศวุฒิวรรักษ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร สพป.น่ำน เขต 1 

คณะผู้จัดท า 
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