๑

คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต ๑
ที่ ๔๓๒/ ๒๕๖๓
เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
…………………………………………………….
ตามที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต ๑ ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ตามคําสั่งที่ ๔๓๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โรงเรียนในกลุมที่รับผิดชอบและสรุปรายงานผล
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ตอคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) นั้น
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนการมอบหมายการปฏิบัติหนาที่ดูแลพื้นที่รับผิดชอบเขตพัฒนา
การศึกษาของผูบริหารการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาประธานกลุมโรงเรียน ศึกษานิเทศก และ
ผูทรงคุณวุฒิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต ๑ จึงแตงตั้งคณะอนุกรรมการ ติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้
คณะกรรมการอํานวยการ
๑. นายประยงค เลาลักษณจรรยา รอง ผอ.สพป.บร.๑
๒. นายมานพ คงเสนา
รอง ผอ.สพป.บร.๑
๓. นายประสิทธิ์ พิเศษ
รอง ผอ.สพป.บร.๑
๔. นายสุริยัน คะเณวัน
ผอ.รร.บานยาง (คุรุราษฎรรังสรรค)
๕. นายสิรภพ ปราบริปูตลุง
ผอ.รร.ฮั้วเคี้ยว
๖. นายประสงค เหลาฉลาด
ผอ.รร.ไตรคามสามัคคีวิทยา
๗. นายชาติชาย วงศคํา
ผอ.รร.วัดบานสวายสอ
๘. นายทองดี อาจทวีกุล
ผอ.รร.ไตรมิตรวิทยาคาร
๙. นายไชยสิทธิ์ พวงศรี
ศึกษานิเทศก สพป.บร.๑
๑๐.นายศราวุธ โรจนาวรรณ
ผอ.กลุมนิเทศ ติดตามฯ
๑๑.นางบุศยรินทร อาณาเขต
ศึกษานิเทศก สพป.บร.๑
๑๒.นางจุฬาพร คําพิมูล
ศึกษานิเทศก สพป.บร.๑

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

มีหนาที่ ใหคําปรึกษา แนะนํา สงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือการดําเนินงานของอนุกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ใหเปนไปดวยความเรียบรอย สําเร็จและมีประสิทธิภาพ
/คณะอนุกรรมการติดตาม…

๒
คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
๑. นายธนภัทร สิริวาส
๒. นายสิทธินนั ท โสกงโสด
๓. นายไชยสิทธิ์ พวงศรี

กลุมเมืองบุรีรัมย ๑ จํานวน ๑๒ โรงเรียน
ผอ.รร.บานตะโก
ประธานกรรมการ
ผอ.รร.บานมะคา
กรรมการ
ศึกษานิเทศก สพป.บร.๑
กรรมการและเลขานุการ

๑. นายสนอง วิเศษนคร
๒. นายชาติชาย วงศคํา
๓. นางสาวปลิดา พันธวัน

กลุมเมืองบุรีรัมย ๒ จํานวน ๑๐ โรงเรียน
ผอ.รร.บานโกรกขี้หนู
ประธานกรรมการ
ผอ.รร.วัดบานสวายสอ
กรรมการ
ศึกษานิเทศก สพป.บร.๑
กรรมการและเลขานุการ
กลุมเมืองบุรีรัมย ๓ จํานวน ๑๓ โรงเรียน

๑. นายพัชรินทร มีพัฒน
๒. นายสมศักดิ์ พิมพภู
๓. นางสาวปลิดา พันธวัน

ผอ.รร.บานสําโรงโนนเค็ง
ผอ.รร.บานมวง
ศึกษานิเทศก สพป.บร.๑

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑. นายวิทิต มะริดรัมย
๒. นายคมสันต ทวยมีฤทธิ์
๓. นางสาวสุมาลี กุงไธสง

กลุมเมืองบุรีรัมย ๔ จํานวน ๑๑ โรงเรียน
ผอ.รร.บานสําโรงพรหมอนุสรณ ประธานกรรมการ
ผอ.รร.วัดบานเม็ด
กรรมการ
ศึกษานิเทศก สพป.บร.๑
กรรมการและเลขานุการ

๑. นายทองดี อาจทวีกุล
๒. นายกมลศิลป มีตุวงศ
๓. นางจุฬาพร คําพิมูล

กลุมเมืองบุรีรัมย ๕ จํานวน ๑๑ โรงเรียน
ผอ.รร.ไตรมิตรวิทยาคาร
ประธานกรรมการ
ผอ.รร.เบญจคามวิทยา
กรรมการ
ศึกษานิเทศก สพป.บร.๑
กรรมการและเลขานุการ

๑. นายจิรยศ จรดรัมย
๒. นางธนพร ทรงรัมย
๓. นางจุฬาพร คําพิมูล

กลุมเมืองบุรีรัมย ๖ จํานวน ๑๐ โรงเรียน
ผอ.รร.วัดบานเยยสะแก
ประธานกรรมการ
ผอ.รร.บานสารภี
กรรมการ
ศึกษานิเทศก สพป.บร.๑
กรรมการและเลขานุการ

กลุมเมืองบุรีรัมย ๗ จํานวน ๑๓ โรงเรียน
๑. นายสมกิจ อาจจุฬา
ผอ.รร.บานโพธิ์ดอนหวาย
๒. นายณัฐวุฒิ ประวันรัมย
ผอ.รร.บานหนองมา
๓. นายไชยสิทธิ์ พวงศรี
ศึกษานิเทศก สพป.บร.๑

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
/กลุมเมืองบุรีรัมย ๘…

๓
๑. นายสมพงษ กลาแข็ง
๒. นายวีระ ทรงรัมย
๓. นางสาวสุมาลี กุงไธสง

กลุมเมืองบุรีรัมย ๘ จํานวน ๑๔ โรงเรียน
ผอ.รร.วัดบานเมืองดู
ผอ.รร.บานหนองไผ
ศึกษานิเทศก สพป.บร.๑

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กลุมลําปลายมาศ ๑ จํานวน ๑๐ โรงเรียน
๑. นายภานุมาศ วงศคํา
๒. นายสุวสันต ปดกอง
๓. นางมณีรัตน เถื่อนแกว
๑. นายศักดิ์ศริ ิ บุตรเกิ่ง
๒. นางสุนนั ท วันลวน
๓. นางจุติมาพร เชียงกา

รร.บานหนองมันปลา “กุศลสามัคคีวทิ ยา” ประธานกรรมการ

ผอ.รร.จันทราวาส “คุรุราษฎรวิทยา” กรรมการ
ศึกษานิเทศก สพป.บร.๑
กรรมการและเลขานุการ
กลุมลําปลายมาศ ๒ จํานวน ๖ โรงเรียน
ผอ.รร.บานนาศรีนวล
ผอ.รร.บานตูมหวาน
ศึกษานิเทศก สพป.บร.๑

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กลุมลําปลายมาศ ๓ จํานวน ๑๐ โรงเรียน
๑. นายมงคล แวงวรรณ
๒. นายสุริยันต คะเณวัน
๓. นางจุติมาพร เชียงกา

ผอ.รร.บานปญจคาม “เรียนติสวงศวิทยา” ประธานกรรมการ

ผอ.รร.บานยาง(คุรุราษฎรรังสรรค)
ศึกษานิเทศก สพป.บร.๑

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กลุมลําปลายมาศ ๔ จํานวน ๑๐ โรงเรียน
๑. นายประนอม วีระนันทสิทธิ์
ผอ.รร.บานหนองผักโพด
ประธานกรรมการ
๒. นายกิติชัย ตุพิมาย
ผอ.รร.วัดบานบุขี้เหล็ก
กรรมการ
๓. นายสมบูรณ เทพศรัทธา
ศึกษานิเทศก สพป.บร.๑
กรรมการและเลขานุการ
๑. นายสุรวุฒิ ธรรมธุระ
๒. นายอุทัย ไรขาม
๓. นางมณีรัตน เถื่อนแกว

กลุมลําปลายมาศ ๕ จํานวน ๗ โรงเรียน
ผอ.รร.บานหนองมวง
ประธานกรรมการ
ผอ.รร.บานหนองตาดนอย
กรรมการ
ศึกษานิเทศก สพป.บร.๑
กรรมการและเลขานุการ

กลุม ลําปลายมาศ ๖ จํานวน ๑๑ โรงเรียน
๑. นายประสงค เหลาฉลาด
ผอ.รร.ไตรคามสามัคคีวิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นายจิระศักดิ์ กิตตินพเกา
ผอ.รร.บานหนองซอแซ
กรรมการ
๓. นายสมบูรณ เทพศรัทธา
ศึกษานิเทศก สพป.บร.๑
กรรมการและเลขานุการ
๑. นายจิรวัฒน เทศแกว
๒. นายนพดล เถื่อนแกว
๓. นางนวลอนงค ชูใส

กลุมลําปลายมาศ ๗ จํานวน ๑๒ โรงเรียน
ผอ.รร.บานหนองเฒากา
ประธานกรรมการ
ผอ.รร.วัดโนนสําราญ
กรรมการ
ศึกษานิเทศก สพป.บร.๑
กรรมการและเลขานุการ
/กลุมลําปลายมาศ ๘…

๔
๑. นายรัฐพล วิลยั ฤทธิ์
๒. นายวีระชัย วิเศษสัตย
๓. นางนวลอนงค ชูใส

กลุมลําปลายมาศ ๘ จํานวน ๘ โรงเรียน
ผอ.รร.บานตูบชาง
ประธานกรรมการ
ผอ.รร.บานเมืองแฝก
กรรมการ
ศึกษานิเทศก สพป.บร.๑
กรรมการและเลขานุการ

๑. นายสวาสดิ์ วารินกุฏ
๒. นายสัญญา เสาวกูล
๓. นางบุศยรินทร อาณาเขต

กลุมชํานิ ๑ จํานวน ๘ โรงเรียน
ผอ.รร.บานดอนหวาย
ผอ.รร.บานตาเหล็ง
ศึกษานิเทศก สพป.บร.๑

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑. นายสมร หลาดอนดู
๒. นายบารมี ศรีทะลับ
๓. นางบุศยรินทร อาณาเขต

กลุมชํานิ ๒ จํานวน ๙ โรงเรียน
ผอ.รร.บานหนองพะอง
ผอ.รร.บานบุ-หนองเทา
ศึกษานิเทศก สพป.บร.๑

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กลุมบานดาน ๑ จํานวน ๑๐ โรงเรียน
๑. นายมนัส วาปโส
๒. นายทองใบ สะอาดรัมย
๓. นางสาวธัญญรวี พงศธรภูริวัฒน

ผอ.รร.,มหิดลอนุสรณ
ผอ.รร.อนุบาลบานดาน
ศึกษานิเทศก สพป.บร.๑

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กลุมบานดาน ๒ จํานวน ๖ โรงเรียน
๑. นายวิชชา กลิ่นวงศ
ผอ.รร.วัดบานปลัดปุก
ประธานกรรมการ
๒. นายสวัสดิ์ ชาติรัมย
ผอ.รร.บานบุมะขามปอม
กรรมการ
๓. นางสาวธัญญรวี พงศธรภูริวัฒน
ศึกษานิเทศก สพป.บร.๑
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โรงเรียนที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของเขตพื้นที่การศึกษา
วิเคราะห วิจัย สรุปรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา และกําหนดโครงการ
กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ตอคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของเขตพื้นที่การศึกษา
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
(นายประยงค เลาลักษณจรรยา)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต ๑
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต ๑
/เอกสารแนบทายคําสั่งที่…

๕
เอกสารแนบทายคําสั่งที่ ๔๓๒ /๒๕๖3
ลงวันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖3
...................................................
กลุมเมืองบุรีรัมย ๑ จํานวน ๑๒ โรงเรียน
ชื่อโรงเรียน
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

อนุบาลบุรีรัมย
บานโคกวัด
เขตการทางสงเคราะห ๕ (ไตรคามสิทธิศิลป)
คงชัยสิทธิ์วิทยา
บานงาง
บานตะโก
เสนสิริอนุสรณ
บานโคกสะอาดวิทยาคาร
ประกาศธรรมคุณวิทยา
วัดโพธิ์ทอง
บานหนองโสน
บานมะคา

ตําบล/อําเภอ
ในเมือง/ เมืองบุรีรัมย
อิสาณ/เมืองบุรีรัมย
อิสาณ/ เมืองบุรีรัมย
อิสาณ/เมืองบุรีรัมย
บานยาง/ เมืองบุรีรัมย
บานยาง/ เมืองบุรีรัมย
อิสาณ/ เมืองบุรีรัมย
อิสาณ/ เมืองบุรีรัมย
อิสาณ/ เมืองบุรีรัมย
บานยาง/ เมืองบุรีรัมย
บานยาง/ เมืองบุรีรัมย
บานยาง/ เมืองบุรีรัมย

กลุมเมืองบุรีรัมย ๒ จํานวน ๑๐ โรงเรียน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ชื่อโรงเรียน
บานโกรกขี้หนู
บานหนองตราดนอย
บานตราดหนองพลวง
สามัคคีมีชัยวิทยา
บานหนองเพชร
บานตะเคียน
บานหนองไผใหญ
ไตรภูมิวิทยา
วัดบานสวายสอ
วัดบานรุน

ตําบล/อําเภอ
ชุมเห็ด/ เมืองบุรีรัมย
ชุมเห็ด/ เมืองบุรีรัมย
ชุมเห็ด/ เมืองบุรีรัมย
ชุมเห็ด/ เมืองบุรีรัมย
บัวทอง/ เมืองบุรีรัมย
บัวทอง/ เมืองบุรีรัมย
ชุมเห็ด/ เมืองบุรีรัมย
ชุมเห็ด/ เมืองบุรีรัมย
บัวทอง/ เมืองบุรีรัมย
บัวทอง/ เมืองบุรีรัมย

๖
กลุมเมืองบุรีรัมย ๓ จํานวน ๑๓ โรงเรียน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

ชื่อโรงเรียน
บานหนองตราด
บานมวงโนนสูง
บานสําโรงโนนเค็ง
วัดสถานีหนองตาด
วัดบานบัลลังก
บานนากลาง
บานมาบสมอ
พระครูวิทยา
บานมวง
บานหนองมะคาแต
บานหนองยาง
บานสระเกษ
บานหนองขวาง

ตําบล/อําเภอ
หนองตาด/เมืองบุรีรัมย
หนองตาด/เมืองบุรีรัมย
หนองตาด/เมืองบุรีรัมย
หนองตาด/เมืองบุรีรัมย
หนองตาด/เมืองบุรีรัมย
หนองตาด/เมืองบุรีรัมย
หนองตาด/เมืองบุรีรัมย
พระครู/เมืองบุรีรัมย
พระครู/เมืองบุรีรัมย
พระครู/ เมืองบุรีรัมย
พระครู/ เมืองบุรีรัมย
พระครู/ เมืองบุรีรัมย
พระครู/ เมืองบุรีรัมย

กลุมเมืองบุรรี ัมย ๔ จํานวน ๑๑ โรงเรียน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

ชื่อโรงเรียน
วัดบานถลุงเหล็ก
บานโนนศิลา
บานหนองผักแวน
บานพะไล
บานสําโรงพรหมอนุสรณ
บานทองเรือ
บานพระครูนอย
บานหนองปรือ
บานกลันทาวิทยา
วัดบานเสม็ด
บานกลางเพชร(สุโขวิทยา)

ตําบล/อําเภอ
ถลุงเหล็ก/เมืองบุรีรัมย
ถลุงเหล็ก/เมืองบุรีรัมย
ถลุงเหล็ก/เมืองบุรีรัมย
ถลุงเหล็ก/เมืองบุรีรัมย
ถลุงเหล็ก/เมืองบุรีรัมย
กลันทา/เมืองบุรีรัมย
กลันทา/เมืองบุรีรัมย
กลันทา/เมืองบุรีรัมย
กลันทา/เมืองบุรีรัมย
กลันทา/เมืองบุรีรัมย
ในเมือง/เมืองบุรีรัมย

๗
กลุมเมืองบุรีรัมย ๕ จํานวน ๑๑ โรงเรียน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

ชื่อโรงเรียน
บานสวายจีก
บานหนองปรือนอย
บานโคกเปราะ
บานพลวง
บานฝาย
เบญจคามวิทยา
บานถาวร
ไตรมิตรวิทยาคาร
บานหลักเขต
บานโคกเกา
วิมลวิทยา

ตําบล/อําเภอ
สวายจีก/ เมืองบุรีรัมย
สวายจีก/ เมืองบุรีรัมย
สวายจีก/ เมืองบุรีรัมย
สวายจีก/ เมืองบุรีรัมย
สวายจีก/ เมืองบุรีรัมย
สวายจีก/ เมืองบุรีรัมย
สวายจีก/ เมืองบุรีรัมย
หลักเขต/เมืองบุรีรัมย
หลักเขต/เมืองบุรีรัมย
หลักเขต/เมืองบุรีรัมย
หลักเขต/เมืองบุรีรัมย

กลุมเมืองบุรีรัมย ๖ จํานวน ๑๐ โรงเรียน
ที่

ชื่อโรงเรียน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

บานสารภี
ประชาสวัสดิว์ ิทยา
วัดบานสะแกซํา
บานตลาดควาย
บานฝงงา
บานเสม็ดโคกตาล
โสภณวรวัฒนวิทยา
บานโคกหัวชาง
วัดบานเยยสะแก
ชุมชนบานหัววัว (ราษฎรอุทิศ)

ตําบล/อําเภอ
หลักเขต/ เมืองบุรีรัมย
สะแกซํา/เมืองบุรีรัมย
สะแกซํา/เมืองบุรีรัมย
สะแกซํา/เมืองบุรีรัมย
สะแกซํา/เมืองบุรีรัมย
เสม็ด/เมืองบุรีรัมย
เสม็ด/ เมืองบุรีรัมย
เสม็ด/ เมืองบุรีรัมย
เสม็ด/ เมืองบุรีรัมย
เสม็ด/ เมืองบุรีรัมย

๘
กลุมเมืองบุรีรัมย ๗ จํานวน ๑๓ โรงเรียน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

ชื่อโรงเรียน
อนุบาลเมืองบุรีรัมย (บานบัว)
บานปรุบุมะคา
บานโคกระกา
บานมวงวิทยาคาร
บานหนองคาย
บานดอนใหญ
บานโพธิ์ดอนหวาย
บานกระสัง (หรุนราษฎรรังสรรค)
บานหนองมา
วัดบานหนองตลุมปุก
บานหนองทะลอก
วัดสวางบูรพา
บานหนองไทร

ตําบล/อําเภอ
บานบัว/เมืองบุรีรัมย
บานบัว/เมืองบุรีรัมย
บานบัว/ เมืองบุรีรัมย
บานบัว/เมืองบุรีรัมย
บานบัว/เมืองบุรีรัมย
บานบัว/เมืองบุรีรัมย
กระสัง/ เมืองบุรีรัมย
กระสัง/ เมืองบุรีรัมย
กระสัง/ เมืองบุรีรัมย
ลุมปุก/ เมืองบุรรี ัมย
ลุมปุก/ เมืองบุรีรัมย
ลุมปุก/เมืองบุรีรัมย
ลุมปุก/ เมืองบุรีรัมย

กลุมเมืองบุรีรัมย ๘ จํานวน ๑๔ โรงเรียน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

ชื่อโรงเรียน
บานหนองสองหอง
บานตลาดชัย
บานกระเดื่อง
บานโคกระกานอย
บานรมไทร
วัดบานเมืองฝาง
วัดบานเมืองดู
บานโคกกลาง
สะแกโพรงอนุสรณ
บานหนองมะเขือ
บานสวายสอ(ประชาบูรณะ)
บานสมสนุก
บานหนองไผ
บานโนนแดง

ตําบล/อําเภอ
สองหอง/ เมืองบุรีรัมย
สองหอง/ เมืองบุรีรัมย
สองหอง/ เมืองบุรีรัมย
สองหอง/ เมืองบุรีรัมย
สองหอง/ เมืองบุรีรัมย
เมืองฝาง/ เมืองบุรีรัมย
เมืองฝาง/ เมืองบุรีรัมย
เมืองฝาง/ เมืองบุรีรัมย
สะแกโพรง/เมืองบุรีรัมย
สะแกโพรง/เมืองบุรีรัมย
สะแกโพรง/เมืองบุรีรัมย
สะแกโพรง/ เมืองบุรีรัมย
สะแกโพรง/ เมืองบุรีรัมย
สะแกโพรง/ เมืองบุรีรัมย

๙
กลุมลําปลายมาศ ๑ จํานวน ๑๐ โรงเรียน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ชื่อโรงเรียน
อนุบาลลําปลายมาศ
บานหนองมันปลา“กุศลสามัคคีวิทยา”
จันทราวาส(คุรุราษฎรวิทยา)
บานบุตาวงษ
บานแทนพระ
วัดหัวสะพาน
วัดบานหินโคน“คุรุราษฎรบํารุง”
วัดกะทิง
วัดโคกสะอาด
วัดบานตะขบ

ตําบล/อําเภอ
ลําปลายมาศ/ลําปลายมาศ
ลําปลายมาศ/ลําปลายมาศ
ลําปลายมาศ/ลําปลายมาศ
หนองคู/ ลําปลายมาศ
หนองคู/ ลําปลายมาศ
หนองคู/ ลําปลายมาศ
หินโคน/ ลําปลายมาศ
หินโคน/ ลําปลายมาศ
หินโคน/ ลําปลายมาศ
หินโคน/ลําปลายมาศ

กลุมลําปลายมาศ ๒ จํานวน ๖โรงเรียน
ที่

ชื่อโรงเรียน

๑
๒
๓
๔
๕
๖

บานตลาดโพธิ์ (ศรีตลาดโพธิ์)
วัดชัยมงคลปราสาทวิทยา
บานหนองไฮ
วัดบานบุโพธิ์
บานตูมหวาน
บานนาศรีนวล

ตําบล/อําเภอ
ตลาดโพธิ์/ ลําปลายมาศ
ตลาดโพธิ์/ ลําปลายมาศ
ตลาดโพธิ์/ ลําปลายมาศ
บุโพธิ์/ ลําปลายมาศ
บุโพธิ์/ ลําปลายมาศ
บุโพธิ์/ ลําปลายมาศ

๑๐
กลุมลําปลายมาศ ๓ จํานวน ๑๐ โรงเรียน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ชื่อโรงเรียน
บานยาง”คุรุราษฎรรังสรรค”
วัดหนองกระทุม
บานมวงหนองบอนสามัคคี
บานสระสี่เหลี่ยม
บานซําแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ๕)
บานโคกกลางอนุสรณ
บานกวางงอย“รัฐราษฎรอํานวยวิทย”
วัดโกรกประดู
บานปญจคาม (เรียนติสสวงศวิทยา)
บานหนองโดนประสาทวิทย

ตําบล/อําเภอ
บานยาง/ลําปลายมาศ
บานยาง/ ลําปลายมาศ
บานยาง/ ลําปลายมาศ
บานยาง/ ลําปลายมาศ
บานยาง/ ลําปลายมาศ
โคกกลาง/ ลําปลายมาศ
โคกกลาง/ ลําปลายมาศ
หนองโดน/ ลําปลายมาศ
หนองโดน/ ลําปลายมาศ
หนองโดน/ ลําปลายมาศ

กลุมลําปลายมาศ ๔ จํานวน ๑๐โรงเรียน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ชื่อโรงเรียน
บานแสลงพัน
บานสี่เหลี่ยมนอย
วัดบานบุขี้เหล็ก
บานโคกใหมหนองสรวง
บานหนองระนาม
บานหนองผักโพด
จตุคามสามัคคีวิทยา
บานหวยศาลา
ชุมชนบานหนองบัวโคก
บานสี่เหลี่ยมใหญ

แสลงพัน/ ลําปลายมาศ
แสลงพัน/ ลําปลายมาศ
แสลงพัน/ ลําปลายมาศ
แสลงพัน/ ลําปลายมาศ
หนองบัวโคก/ลําปลายมาศ
แสลงพัน/ ลําปลายมาศ
แสลงพัน/ ลําปลายมาศ
แสลงพัน/ ลําปลายมาศ
แสลงพัน/ ลําปลายมาศ
แสลงพัน/ ลําปลายมาศ
กลุมลําปลายมาศ ๕ จํานวน ๗ โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน
บานหนองไทร
บานหนองมวง
บานบริหารชนบท
บานทะเมนชัย
บานหนองบัว
บานหนองหญาปลอง
บานหนองตาดนอย

ตําบล/อําเภอ

ตําบล/อําเภอ
ทะเมนชัย/ ลําปลายมาศ
ทะเมนชัย/ลําปลายมาศ
ทะเมนชัย/ ลําปลายมาศ
ทะเมนชัย/ ลําปลายมาศ
ทะเมนชัย/ ลําปลายมาศ
ทะเมนชัย/ ลําปลายมาศ
ทะเมนชัย/ ลําปลายมาศ

๑๑
กลุมลําปลายมาศ ๖ จํานวน ๑๑ โรงเรียน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

ชื่อโรงเรียน
วัดบานหนองกะทิง
ไตรคามสามัคคีวิทยา
บานหนองซอแซ
บานหนองเมืองต่ํา
วัดบานหนองปลาไหล
บานผไทรินทร
บานโคกสูง
วัดบานโคกชาด
บานหนองหัวชาง
บานโคกสวาง
รวมมิตรวิทยา

ตําบล/อําเภอ
หนองกะทิง/ลําปลายมาศ
หนองกะทิง/ลําปลายมาศ
หนองกะทิง/ลําปลายมาศ
หนองกะทิง/ลําปลายมาศ
หนองกะทิง/ลําปลายมาศ
ไผทรินทร/ ลําปลายมาศ
ไผทรินทร/ ลําปลายมาศ
ไผทรินทร/ ลําปลายมาศ
ไผทรินทร/ ลําปลายมาศ
ไผทรินทร/ ลําปลายมาศ
ไผทรินทร/ ลําปลายมาศ

กลุมลําปลายมาศ ๗ จํานวน ๑๒ โรงเรียน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

ชื่อโรงเรียน
วัดโคกลาม“สิริประภาวิชาคาร”
บานลุงมวง
บานสระคูณ
วัดโนนสําราญ
เรืองทองสามัคคี
บานหนองกุง
บานวานเขื่อนคอวิทยา
บานหนองเฒากา
บานหนองปลิง
วัดขี้ตนุ
บานสนวน(ศิริมงคลวิทยา)
วัดหวยหวายหนองเติ่นพัฒนา

ตําบล/อําเภอ
โคกลาม/ลําปลายมาศ
โคกลาม/ ลําปลายมาศ
โคกลาม/ ลําปลายมาศ
โคกลาม/ ลําปลายมาศ
โคกลาม/ ลําปลายมาศ
โคกลาม/ลําปลายมาศ
โคกสะอาด/ลําปลายมาศ
โคกสะอาด/ลําปลายมาศ
โคกสะอาด/ลําปลายมาศ
โคกสะอาด/ลําปลายมาศ
โคกสะอาด/ลําปลายมาศ
โคกสะอาด/ลําปลายมาศ

๑๒
กลุมลําปลายมาศ ๘ จํานวน ๘ โรงเรียน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ชื่อโรงเรียน

ตําบล/อําเภอ

บานหนองแวง
บานเมืองแฝก
บานตูบชาง
วัดหนองเกาขา
วัดหนองครก
วัดหนองสองหอง
บานหวยมะไฟ
วัดหนองขุนปราบ

เมืองแฝก/ ลําปลายมาศ
เมืองแฝก/ลําปลายมาศ
เมืองแฝก/ลําปลายมาศ
เมืองแฝก/ ลําปลายมาศ
เมืองแฝก/ลําปลายมาศ
เมืองแฝก/ลําปลายมาศ
เมืองแฝก/ลําปลายมาศ
เมืองแฝก/ลําปลายมาศ
กลุมชํานิ ๑ จํานวน ๘ โรงเรียน

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ชื่อโรงเรียน

ตําบล/อําเภอ

บานเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล)
บานโคกขามโนนสมบูรณ
บานประคอง
บานกระโดนกะลันทา
บานตาเหล็ง
บานดอนหวาย
วัดหนองปลอง
บานโคกสนวน

เมืองยาง/ชํานิ
เมืองยาง/ชํานิ
เมืองยาง/ชํานิ
หนองปลอง/ชํานิ
หนองปลอง/ชํานิ
โคกสนวน/ชํานิ
โคกสนวน/ชํานิ
โคกสนวน/ชํานิ

กลุมชํานิ ๒ จํานวน ๙ โรงเรียน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

ชื่อโรงเรียน
อนุบาลชํานิ
บานชอผกา
บานโคกสะอาด
บานบุ-หนองเทา
บานหนองพะอง
บานหนองเพิก
บานสําโรงโคกเพชร
บานหัวสะพาน
วัดละลวด

ตําบล/อําเภอ
ชํานิ/ชํานิ
ชอผกา/ชํานิ
ชอผกา/ชํานิ
ชอผกา/ชํานิ
ละลวด/ชํานิ
ละลวด/ชํานิ
ละลวด/ชํานิ
ละลวด/ชํานิ
ละลวด/ชํานิ

๑๓
กลุมบานดาน ๑ จํานวน ๑๐ โรงเรียน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ชื่อโรงเรียน
อนุบาลบานดาน
โนนสวรรควิทยา
สรีพรรณสันติภาพนาฝาย
บานโยนชา (บุญอาจวิทยา)
มหิดลอนุสรณ (สันติภาพพัฒนา)
บานหนองแตพัฒนา
บานดงเย็น
บานสําโรงสันติภาพ
บานดงกระทิงมิตรภาพอนุสรณ
บานตะโคงสามัคคี

ตําบล/ กิ่งอําเภอ
บานดาน/ บานดาน
บานดาน/ บานดาน
บานดาน/ บานดาน
บานดาน/ บานดาน
บานดาน/ บานดาน
โนนขวาง/ บานดาน
โนนขวาง/ บานดาน
โนนขวาง/ บานดาน
โนนขวาง/ บานดาน
บานดาน/ บานดาน

กลุมบานดาน ๒ จํานวน ๖ โรงเรียน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

ชื่อโรงเรียน
วัดบานปราสาท
บานบุมะขามปอม
วัดบานกะชาย
บานตะโกตาเนตร
วัดบานกะหาด
วัดบานปลัดปุก

ตําบล/ กิ่งอําเภอ
ปราสาท/ บานดาน
ปราสาท/ บานดาน
ปราสาท/ บานดาน
ปราสาท/ บานดาน
วังเหนือ/ บานดาน
วังเหนือ/ บานดาน

