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3. คณะกรรมกำรศูนย์เครือข่ำยสถำนศึกษำหลังสวน 3  ประกอบด้วย 
3.1 นายศักดิ์ชาย  บุญมี   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดราษฎร์อรุณ          ประธานกรรมการ 
3.2 นายธัญญา  นาคมุสิก               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง          รองประธานกรรมการ 
3.3 นายยงยุทธ  สุขหญีต        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสะพานยงู          รองประธานกรรมการ 
3.4 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองกก      กรรมการ 
3.5 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบ้านหนองโพธิ์มิตรภาพที่ 129                          กรรมการ 
3.6 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชลธารวดี                                                กรรมการ 
3.7 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนตะวนัออก                                             กรรมการ 
3.8 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอัมพาวาส                                                     กรรมการ 
3.9 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าตก       กรรมการ 
3.10 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยหลอด                                                กรรมการ 
3.11 ผู้อ านวยการโรงเรียนสหกรณ์นิคมอุปถัมภ์    กรรมการ 
3.12 นางณัฐพร  บุญร่ม     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากน้ าฯ           กรรมการและเลขานุการ 
3.13 นางพรทิพย์  สุขกรม     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนาทิการาม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

4. คณะกรรมกำรศูนย์เครือข่ำยสถำนศึกษำภูผำนำสัก  ประกอบด้วย 
4.1 นายส าเริง  นิลพัฒน์   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี   ประธานกรรมการ 
4.2 นางประไพ  ยมขวัญเมือง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาค่าย            รองประธานกรรมการ 
4.3 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไทยพฒันา                                                  กรรมการ 
4.4 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาทะลุ                                                     กรรมการ 
4.5 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่งกะท่ัง                                                   กรรมการ 
4.6 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านในหุบ                                                กรรมการ 
4.7 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยทับทอง                                                กรรมการ 
4.8 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนาสัก                                                      กรรมการ 
4.9 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด                                                 กรรมการ 
4.10 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางงาม                                                   กรรมการ 
4.11 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองบัว                                                    กรรมการ 
4.12 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยกลาง       กรรมการ 
4.13 นายสมหมาย  โพธิสาร             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว    กรรมการและเลขานุการ 
4.14 นางทัสดา  บุตรวาทิตย์     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

5. คณะกรรมกำรศูนย์เครือข่ำยสถำนศึกษำพระบรมธำตุสวี  ประกอบด้วย 
5.1 นายไวกูณฐ์  เหมือนทอง     ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสวีฯ  ประธานกรรมการ 
5.2 นายสัมภาษณ์  ตรีวุธ   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเล็บกะรอก       รองประธานกรรมการ 
5.3 นายสุชาติ  พรรณสัณฐาน  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธัญญาราม          รองประธานกรรมการ 
5.4 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต                                               กรรมการ 
5.5 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองน้อย                                                   กรรมการ 
5.6 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองปลา                                                   กรรมการ 

 /5.7. ผู้อ านวยการ... 
 



- 3 - 
 
 
5.7 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี                                                กรรมการ 
5.8 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยชัน                                                   กรรมการ 
5.9 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท้องตม                                                       กรรมการ 
5.10 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าเขาล้าน     กรรมการ 
5.11 ผู้อ านายการโรงเรียนวัดชุมแสง      กรรมการ 
5.12 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าหิน (ดรุณศึกษา)    กรรมการ 
5.13 นายครรชิต  รักชู             ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนสวี                 กรรมการและเลขานุการ 
5.14 ว่าท่ี ร.ต.หญิง ฐิติรัตน์ วีระกูล  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าลอดน้อย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

6. คณะกรรมกำรศูนย์เครือข่ำยสถำนศึกษำสวี ครน วิสัย  ประกอบด้วย 
6.1 นายจารึก  ปานสวี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าฉา     ประธานกรรมการ 
6.2 นายสมพล  อินทรัตน์     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจันทราวาส รองประธานกรรมการ 
6.3 นางปัทมาวดี  อุปฐาก           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาล้าน      รองประธานกรรมการ 
6.4 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเชิงคีรี                                                       กรรมการ 
6.5 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง                                                    กรรมการ 
6.6 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคู                                                      กรรมการ 
6.7 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแหลมปอ                                                กรรมการ 
6.8 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพะงุน้                                                  กรรมการ 
6.9 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไทรล่า       กรรมการ 
6.10 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า                                               กรรมการ 
6.11 นายเดชจะนันท์  ศิริมาลา    ผู้อ านวยการโรงเรียนค่ายลูกเสืออ าเภอสวี   กรรมการและเลขานุการ 
6.12 นางทักษอร  พัฒน์ชนะ    ครูโรงเรียนบ้านแพรกแห้ง รกัษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงเรียนแพรกแห้ง       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

7. คณะกรรมกำรศูนย์เครือข่ำยสถำนศึกษำทุ่งตะโก  ประกอบด้วย 
7.1 นายเอนก  ทองเหลือ   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสามแยกจ าปา     ประธานกรรมการ 
7.2 นายดุลสฤษด์ิ  รัตนูปกรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3   รองประธานกรรมการ 
7.3 นายปราโมทย์  ปั้นมณี  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าทอง      รองประธานกรรมการ 
7.4 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม                                              กรรมการ 
7.5 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่าวมะมว่ง                                                  กรรมการ 
7.6 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแหลมยางนา                                                กรรมการ 
7.7 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาวงกรด                                                กรรมการ 
7.8 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม                                             กรรมการ 
7.9 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยมุด                                                      กรรมการ 
7.10 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวงัปลา                                                     กรรมการ 
7.11 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมุจลินทาราม                                                กรรมการ 
7.12 ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวร                                            กรรมการ 
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7.13 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดผุสดีภูผาราม                                                กรรมการ 
7.14 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับช้าง      กรรมการ 
7.15 ว่าท่ี ร.ต.หญิง อัจฉรา รัตตะมาน ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม  กรรมการและเลขานุการ 
 

8. คณะกรรมกำรศูนย์เครือข่ำยสถำนศึกษำละแม  ประกอบด้วย 
8.1 นายมาโนช  ชูส าราญ   ผู้อ านวยการโรงเรียนสามัคคีวัฒนา    ประธานกรรมการ 
8.2 นางกรรณิการ์  จงจิตร  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปิยะวฒันาราม   รองประธานกรรมการ 
8.3 นางเสาวภา  บุญทองกุล  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับใหม ่     รองประธานกรรมการ 
8.4 ผู้อ านวยการโรงเรียนประชาเอื้ออารี                                                   กรรมการ 
8.5 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดวด                                                      กรรมการ 
8.6 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์                                                 กรรมการ 
8.7 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนแค       กรรมการ 
8.8 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทรายทอง                                                    กรรมการ 
8.9 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโสมสิริวัฒนาราม                                              กรรมการ 
8.10 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแหลมสันติ                                                 กรรมการ 
8.11 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสุวรรณนิมิต      กรรมการ 
8.12 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาตากุน                                                   กรรมการ 
8.13 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองสง                                                    กรรมการ 
8.14 ผู้อ านวยการโรงเรียนสหกรณ์พัฒนา      กรรมการ 
8.15 นางรุ่งนภา  ธนบัตร     ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง    กรรมการและเลขานุการ 
8.16 นางสาววิจิตรา  คงสนิท          ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปากน้ าละแม      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

9. คณะกรรมกำรศูนย์เครือข่ำยสถำนศึกษำพะโต๊ะ  ประกอบด้วย 
9.1 นายอ าพร  ศรีพรหม      ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ     ประธานกรรมการ 
9.2 นายธนัญ วัธนอินทร ์      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปังหวาน    รองประธานกรรมการ 
9.3 นายเอกวิทย์  ม่วงน้อย      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา  รองประธานกรรมการ 
9.9 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาตะเภาทอง                                              กรรมการ 
9.4 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองเหนก                                                  กรรมการ 
9.5 ผู้อ านวยการโรงเรียนพฒันศึกษา                                                       กรรมการ 
9.6 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากทรง                                                     กรรมการ 
9.7 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านต่อต้ัง                                                         กรรมการ 
9.8 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา                                         กรรมการ 
9.10 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพงัเหา                                                     กรรมการ 
9.11 ผู้อ านวยการโรงเรียนเพียงหลวง 5ฯ                                                 กรรมการ 
9.12 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากเลข                                                   กรรมการ 
9.13 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตรัง (จันทสิงห์อทิุศ)    กรรมการ 
9.14 นางสาวพิมภา  คีรีเมฆ   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์พฒันา    กรรมการและเลขานุการ 
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