
 
 
 

 
 
 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ติดตามตรวจสอบ  

และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
………………………………………………………………………….. 

 
  ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มีประกาศใช้ก าหนดหลักเกณฑ์ และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.  2554  ขึ้นเพ่ือให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้พัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิ ท าหน้าที่ 
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรียบร้อยแล้ว จึงได้ 
ประกาศรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1  จ านวน  103  ราย  ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ นี้ 
 

   ประกาศ   ณ  วันที่  7    สิงหาคม    พ.ศ.  2555 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

บัญชีแนบท้ายประกาศ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต  1 

เร่ือง ประกาศรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ ติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ประกาศ ณ วันที่    7  สงิหาคม  2555 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
1 นายชาญวิทย์  มูลโคตร  
2 นายอภิชัย  ท ามาน  
3 นายปิยะพงษ์  ผลาจันทร์  
4 นายมงคล  รุณธาตุ  
5 นายรัฐศาสตร์  กองสินแก้ว  
6 นายชวรงค์  วงศ์ศรีทา  
7 นายมงคล  รุ่งสว่าง  
8 นางสุนันท์  แสงนาโก  
9 นางวัฒนา  กงวิรัตน์  
10 นายสุระชัย  อักษร  
11 นายปริญญา  ปริญญาโชติกุล  
12 นายอ านวย  สุทธิคุณ  
13 นายทวี  วงศ์แก้ว  
14 นายผล  สังข์สน  
15 นางพรรณวดี  มณีรัตน์  
16 นายสุรพงษ์  จันทะโคตร  
17 นายสุทธิศักดิ์  พรหมจันทร์  
18 นายสงวนศักดิ์  แสงผา  



ที ่ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
19 นายพรชัย  สุวรรณบ ารุง  
20 นางนัยนา  ฉายวงค์  
21 นางจันทร์เพ็ญ  สาแก้ว  
22 นางรินทิพย์  วารี  
23 นางพัชรินทร์  นวลตา  
24 นายระเด่น  รักษาวงศ์  
25 นายภูมิสิทธิ์  วงศ์ณรัตน์  
26 นายชัยวัฒน์  จันทร์อ่อน  
27 นายปรีชา  จิรพัทธ์พงศกร  
28 นายปริญญา  พรหมมา  
29 นายนพพร  มีอภิรักษ์  
30 นายพุทธพงษ์  พงษ์พวงเพชร  
31 นายชะเอม  ค าหา  
32 นางสาวภทรมาศ  ภะวะ  
33 นายสุระพล  พันธ์ดี  
34 นายอนุสรณ์  แสนเคน  
35 นางอัชฉราวดี  กสิบุตร  
36 นางฤดี  พันธุวรรณ  
37 นายสว่าง  บันหาร  
38 นายวีระกุล  สิทธิ  
39 นายปรารถนา  พละมา  
40 นายประจบ  ดีพรม  
41 นายอรุณ  ค าลี  
42 นายโกมล  ยะวงศรี  
43 นางวันเพ็ญ  ทัศนบรรลือ  
44 นายอ านาจ  นาไชย  
45 นายสาธิต  วารีย์  
46 นายนิกร  ภู่น้อย  
47 นายเอกมินทร์  ชินโคตร  
48 นายภานุวัฒน์  ธงยศ  
49 นายกนก  นวลจันทร์  



ที ่ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
50 นายวิไลศิลป์  แสงสุวรรณ  
51 ว่าที่ ร.ต.วีระชัย  กานิล  
52 นายประเสริฐ  พลอาสา  
53 นายโสภา  ยศทะราช  
54 นายเรืองสวัสดิ์  มุลตองคะ  
55 นายประวัติ  ดลเจิม  
56 นายพลชัย  สุขคณา  
57 นายบุญร่วม  คิดการ  
58 นายธวัชชัย  ตั้งวิกรัย  
59 นายสุรัตน์  พันธรักษา  
60 นายสมหวัง  ยตะโคตร  
61 นายคมกฤษณ์  คนยัง  
62 นายสุพันธ์  นามโสรส  
63 นายไสว  พลชัย  
64 นายบุญทัด  วงศ์จ าปา  
65 นายหงษา  วงศ์จ าปา  
66 ว่าที่ร้อยโทวุฒิชัย  ไปปลอด  
67 นายล าพอง  วิเศษศรี  
68 นายเกรียงศักดิ์  ปาพรม  
69 นายเทิดไทย  ดาววัน  
70 นางละอองเดือน  คนยัง  
71 นายวิเชียร  บุตรชา  
72 นายพิชิต  โกพล  
73 นายสฤษดิ์  วิเศษแก้ว  
74 นายวันชัย  บัวชุม  
75 นายไพโรจน์  แสงผา  
76 นายวิมล  โคตรตะวงศ์  
77 นายรุ่งอรุณ  ไชยจันทร์  
78 นายถนอม  สุวรรณไตร  
79 นายทองค า  อรรคสังข์  
80 นายวิจัย  มาภา  



ที ่ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
81 นายค าสอน  ด้วงโต้ด  
82 นายรัฐศรันย์  ไชยมาตร์  
83 นายภูวินทร์  โพธิสาขา  
84 นายอิทธิพล  พลเหี้ยมหาญ  
85 นายประนงค์  ถิตย์เรือง ถึงแก่กรรม พ.ค.56 
86 นายแถวทอง  มาตยะโค  
87 นายอาจ  ชมพูโคตร  

88 นายนิวชน  บัวสาย  
89 นายพีรพงษ์  วงษ์หาบุศย์  
90 นางสุกัญญา  หงษาวงศ์  
91 นายอภิเดช  ศรีหาเศษ  
92 นายธงชัย  ชิณช่าง  
93 นายสมชาย  สังข์เกิด  
94 นายธีรวัฒน์  ค านวณ  
95 นายสุรชาติ  นนทะแสน  
96 นายอภิเชษฐ  บุตรวร  
97 นายอรัญ  เทือกขันตี  
98 นายชูทรัพย์  ตงศิริ  
99 นายอภิรักษ์   วรวัฒนธรรม  
100 นายชูชาติ  พวงมาลี  
101 นางพัชรินทร์  ทัศคร  
102 นายฉลวย  ชัยบุญมา  
103 นายไฉน  มีบุญ  

 
 
 
 
 
 



รายชื่อผูท้รงคุณวุฒทิีไ่ด้รับแต่งตั้งจาก สพฐ  จ านวน  16  คน  ดังน้ี 
 

1. นายกรัยสิทธิ์   พ่อสาร 
2. นายสุขบดินทร์  สุทธะมา 
3. นายอนัลฐพงษ์  ม่วงลายทอง 
4. นายเกียรติศักดิ์  ลาภจิตร 
5. นายฉัตรชัย  ชายทวีป 
6. นายพงษ์เพชร  ทิพย์วงศ์ 
7. นายนิกุล  มณีรัตน์ 
8. นายสุพิศ  เจียรสุคนธ์ 
9. นายสิทธิชัย  ขวัญเพชร 
10. นายบุญถึง  พรมสุ้ย 
11. นายประเสริฐ  นวลตา 
12. นายประมงค์  ไตรยราช 
13. นางสุพร  เจียรสุคนธ์ 
14. นางจุลมาศ  จ าปา 
15. นางพุทธวรรณ   ราชอินทร์ 
16. นางสาวอิศราภรณ์   ชูมาศ 


