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รายงานการประชมุผู้บรหิารสถานศึกษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรรีมัย ์เขต 2 
ครัง้ที ่2/2561 

วนัที ่15 เดอืน กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2561  เวลา  09.00 น.  
ณ  หอประชมุโรงเรยีนอนบุาลประโคนชยัฯ  อ าเภอประโคนชยั  จงัหวดับรุรีมัย์ 

 
 

ผูม้าประชมุ 

1. นางภานิชา  อินทร์ช้าง  ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 
2. นายสมศักดิ์  สุขส าโรง  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 
3. จ.ส.อ.ชัยยงค์  จันทร์โสดา  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
4. นางวี่แวว  พรประสพ   ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ 
5. นางกัญญาภัค  เปียกระโทก  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอ านวยการ 
6. นายอุดม บุ้งทอง   ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
7. นายสุริยา  สายมณี   ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
8. นางสุภาภรณ์ เอี่ยมศิริ  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 
9. นายณัฐภัทร  แสงอินทร์  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 
10. นางดวงปาน  นครทัศน์  ศึกษานิเทศก์ 
11. นายมนต์ชัย  เลี้ยงรักษา  ศึกษานิเทศก์ 
12. นายสาคร  แขนรัมย์   ศึกษานิเทศก์ 
13. นายประยุทธ  น้ าอบเชย  ศึกษานิเทศก์ 
14. นางอัจฉรา  บัวแย้ม   ศึกษานิเทศก์ 
15. นางสาวสุนันท์  ปัณทุพา  ศึกษานิเทศก์ 
16. นางสาวพรวิมล ระวันประโคน  ศึกษานิเทศก์ 
17. นายวงศ์วัฒน์  ภูมิประโคน  ผอ.โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยฯ 
18. นายอรรณพ สังข์สนิท  ผอ.โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 
19. ว่าที่ ร.ต.พัฒนา นพตลุง  ผอ.โรงเรียนวัดแจ้งฯ 
20. นางชนิสา เลิศสกุล(แทน)  ผอ.โรงเรียนบ้านศรีถาวร 
21. นางพัชรี  ไชยชิต   ผอ.โรงเรียนบ้านหนองม่วง 
22. นายประสิทธิ์  สระหอม  ผอ.โรงเรียนบ้านเขว้า 
23. นายพิรุฬห์  อารีราษฎร์  ผอ.โรงเรียนบ้านปังกู 
24. นางสุภาพร  ขุนงามข า  ผอ.โรงเรียนบ้านพาชี 
25. นายสุคนธ์  ก าธร   ผอ.โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 
26. นายสนั่น  นพตลุง   ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยปอ 
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27. นายส าราญ  สัตบุตร   ผอ.โรงเรียนบ้านเขาคอก 
28. นายประสิทธิ์  แสงดาว  ผอ.โรงเรียนบ้านโคกกลอย 
29. นายจรัญ  สิทธิศักดิ์   ผอ.โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยา 
30. นายปณิธาน  ช านาญกอง  ผอ.โรงเรียนบ้านหนองตะโก 
31. นายกฤตภาส  ไชยอินทร์  ผอ.โรงเรียนบ้านหนองเอียน 
32. นายพิชัย  คะกาเนปะ   ผอ.โรงเรียนบ้านโนนศิลา 
33. นายเชิดศักดิ์ ปามุทา   รักษาการผอ.โรงเรียนบ้านไพรวัลย์น้อย 
34. นายสมาน  วงศ์แต้   ผอ.โรงเรียนบ้านละเวี้ย (แปลงคุรุราษฎร์บ ารุง) 
35. นายวิโรจน์ เพ็งประโคน  ผอ.โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ 
36. นายธนาวุฒิ  บัวภา   ผอ.โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี 
37. นายวิรัตน์  อาญาเมือง  รักษาการผอ.โรงเรียนบ้านหนองนา 
38. นางร าไพ ศรีวงศ์  สุดชากล (แทน) ผอ.โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 
39. นายวิบูลย์ โพใครศรี(แทน)  ผอ.โรงเรียนบ้านหนองคูณพิณทอง 
40. นายสุทิน  ทะเรรัมย์   ผอ.โรงเรียนบ้านไทรโยง 
41.  นายจีรศักดิ์  พวงไพบูลย์  ผอ.โรงเรียนบ้านหนองเก็ม 
42. นายณัฐพล  มีเวที   ผอ.โรงเรียนบ้านบ่อดิน 
43. นายสุรัตน์  เทียมศักดิ์  ผอ.โรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคี 
44. นายเก็ง  ทวันเวช   ผอ.โรงเรียนบ้านละลมพนู 
45. นายสมพงษ์  โคตรทม  ผอ.โรงเรียนบ้านสังเคิล 
46. นายวิเชียร  ทองมี   ผอ.โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง 
47. นายณรงค์  เจริญชัย   ผอ.โรงเรียนบ้านร่มเย็นวิทยา 
48. นายดุสิต  หลอมประโคน  รักษาการผอ.โรงเรียนบ้านตะลุงเก่า 
49. นายณรงค์  นุแรมรัมย์  ผอ.โรงเรียนบ้านโคกกลาง 
50. นายสุรศักดิ์  สหวิริยะสิน  ผอ.โรงเรียนบ้านเกียรติเจริญ 
51. นายณรงค์  วันจันทึก   ผอ.โรงเรียนบ้านโคกมะขาม 
52. นายปรีชา  หมัดโนต   ผอ.โรงเรียนบ้านหนองอาแมะ 
53. นายจรัล  เป็งหน้อย   ผอ.โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนสามัคคี 
54. นายวิเชียร  แสงสาย   ผอ.โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 
55. นายจ าเนียร  บัวแย้ม   ผอ.โรงเรียนบ้านโคกย่าง 
56. นายวิโรจน ์ นราศรี   ผอ.โรงเรียนบ้านเก็ม 
57. นายสมหมาย  อาทวัง   ผอ.โรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุ 
58. นางนิ่มนวล ปราบวิชิตร์(แทน)  ผอ.โรงเรียนบ้านหนองกระต่าย 
59. นายเฉลิมพล  แก้วประโคน  ผอ.โรงเรียนบ้านกระสัง 
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60. นายสุทัศน์  มิเขมา   รักษาการผอ.โรงเรียนบ้านหินกอง 
61. ดร.นิคม  ขันโสม    ผอ.โรงเรียนบ้านจรเข้มาก 
62. นายทองใบ ดวงเนตร(แทน)  ผอ.โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ า 
63. นายแสน  กังประโคน   ผอ.โรงเรียนบ้านบุ(รัฐราษฎร์รังสฤษฏ์) 
64. นายพิชัย  อาจสังข์   ผอ.โรงเรียนบ้านบัว 
65. นายจีรพัฒน์  เทียมศักดิ์  ผอ.โรงเรียนบ้านหนองร้าน 
66. นายวาทิต มะริดรัมย์   ผอ.โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี 
67. นายสุวรรณ  ภาษี   ผอ.โรงเรียนบ้านแสลงโทน 
68. นายศรัณยู  สินรัมย์   ผอ.โรงเรียนบ้านหนองบอน 
69. นายรอง  ชาญประโคน  ผอ.โรงเรียนบ้านโคกเพชร(บุญเหลือคุรุราษฎร์) 
70. นายนรังสรรค์  จันทร์สนาม  ผอ.โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา 
71. นางเพ็ญศิริ  สายจันทร์หอม  ผอ.โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 
72. นายสมพงศ์  เพ็งดี   ผอ.โรงเรียนบ้านสารภี 
73. นายอุดร  จงกล   ผอ.โรงเรียนวัดบ้านไทร(เสคุรุราษฎร์อนุสรณ์) 
74. นายบุญลือ  ไชยชิต   ผอ.โรงเรียนวัดบ้านไพบูลย์ 
75. นางสาวล าดวน  ทุยประโคน  ผอ.โรงเรียนบ้านโคกกี่ 
76. นางธวัลรัตน์  ทูลเกียรติวัฒนา  ผอ.โรงเรียนบ้านโคกส าโรง 
77. นายพยัพ  สมานสารกิจ  ผอ.โรงเรียนบ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ 
78. นายเมธา  นพตลุง   ผอ.โรงเรียนวัดบ้านยาง(ช้อยคุรุราษฎร์บ ารุง) 
79. นายเรวัต  ประพันธ์   ผอ.โรงเรียนบ้านหนองบอนวิทยา 
80. นายสุรกิตติ์ พิลาวุธ   ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยเสลา 
81. ว่าที่ ร.ต.ชานนท์ วันดีรัมย์  ผอ.โรงเรียนบ้านหนองน้ าขุ่น 
82. นายประทีบ  ดวงนิลล(แทน)  ผอ.โรงเรียนบ้านโนนเสน่ห์ 
83. นายเกษม  ปาประโคน  ผอ.โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ 
84. นายสมพร  วันศุกร์   ผอ.โรงเรียนบ้านบาตร(ชัยทัตราษฎร์บ ารุง) 
85. นายสุธีรพันธ์  พูลผล   ผอ.โรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์ 
86. นายบรรจง  จ ารูญอิสระกุล  ผอ.โรงเรียนบ้านชุมแสง 
87. นางดวงมณี  นครวงศ์   รักษาการผอ.โรงเรียนบ้านโคกเห็ด 
88. นายเสนอ  ปรังประโคน  ผอ.โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 
89. นายสุนทรเทพ  ปุรณะ  ผอ.โรงเรียนบ้านโคกตูม 
90. นางประภัสสร  สรวนรัมย ์  ผอ.โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม 
91. นางอรุณรัตน์  ชาติประสพ  ผอ.โรงเรียนบ้านหนองม่วงพัฒนา 
92. นายบรรพต  สรวนรัมย์  ผอ.โรงเรียนบ้านโคกรัง 
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93. นายสมชาย  ไกรศุทธิกานต์  ผอ.โรงเรียนอนุบาลกระสัง 
94. ว่าที่ ร.ต.ศุกรี  กะรัมย์  ผอ.โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม 
95. นางจินตนา  สุขส าราญ  ผอ.โรงเรียนบ้านตะเคียน 
96. นายนาวิน  ยวนจิตปิยะ  ผอ.โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ 
97. นายบุญส่ง  พิชนาหารี  ผอ.โรงเรียนบ้านขามตาเบ้า 
98. นายอนันต์  พิสาดรัมย์  ผอ.โรงเรียนบ้านถนน 
99. ดร.ไชยวัตร  คงประภัสสร์  ผอ.โรงเรียนบ้านหนองตระเสก 
100. นายปฐม  สุทารัมย์  ผอ.โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์ 
101. นายมานพ  คงเสนา  ผอ.โรงเรียนบ้านหนองเต็ง(จันทศิริอนุสรณ์) 
102. นายสมศักดิ์  จักรสาน  ผอ.โรงเรียนวัดหนองตะครอง 
103. นายประพันธ์  วงศ์ค า(แทน) ผอ.โรงเรียนบ้านเสม็ด”สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร” 
104. นายชัยเดช  หรีกประโคน  ผอ.โรงเรียนบ้านโนนแดง 
105. นายยุทธพล สิงหบุตร(แทน) ผอ.โรงเรียนบ้านจาน 
106. นางพจณี สุขประเสริฐ(แทน) ผอ.โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 
107. นางพรทิพย์ วรรณทวีเกียรติ รักษาการผอ.โรงเรียนบ้านกุดใหญ่ 
108. นายศิริศาสตร์ ส่องแสง  ผอ.โรงเรียนบ้านละลูน 
109. นายสมศักดิ์ เพประโคน  ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น 
110. นายธวัธชัย  กิรัมย์  ผอ.โรงเรียนวัดบ้านจอม 
111. นายสุนทอง  มีมาก  ผอ.โรงเรียนบ้านเสม็ด 
112. นายเลื่อน สุยารัมย์(แทน)  ผอ.โรงเรียนบ้านหนองรักษ์ 
113. นางมธุรส  ไชยสุริยา  ผอ.โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ 
114. นายมงคล  นิพรรัมย์  ผอ.โรงเรียนบ้านโคลด 
115. นางพรทิพย์ วรรณทวีเกียรติ ผอ.โรงเรียนบ้านนาราใหญ่ 
116. นายเฉลิม  ชวนชื่น  ผอ.โรงเรียนวัดบ้านชุมแสง 
117. นางคนงึ  ยืนยง (แทน)  ผอ.โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 
118. นางติรกา  ศรีวังราช  ผอ.โรงเรียนบ้านไม้แดง 
119. นายเฉลิม  บุญโก่ง  ผอ.โรงเรียนบ้านสวายสอ”ไกรปัญญานุเคราะห์” 
120. นายสมศักดิ์  นุสันรัมย์  ผอ.โรงเรียนบ้านไผ่ลวก 
121. นายส าราญ  อยู่นาน  ผอ.โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ 
122. นายวัชเรนทร์  สุตะนนท์  ผอ.โรงเรียนบ้านสวายสอ 
123. นางสาววรรณี  สายสอน(แทน) ผอ.โรงเรียนวัดธรรมถาวร 
124. นายวัฒนา  สราญบุรุษ  ผอ.โรงเรียนบ้านอโณทัย 
125. นายจรัญ  วารินทร์  ผอ.โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคค ี
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126. นายประยุทธ ยืนยง  ผอ.โรงเรียนบ้านล าดวน 
127. นางสุรีรัตน์ จันทีนอก(แทน) ผอ.โรงเรียนวัดอินทบูรพา 
128. นายระวี  ศรีเฉลิม  ผอ.โรงเรียนบ้านนารา”กัลยาประชาสรรค์” 
129. นายชาญณรงค์  หาญกิจ  ผอ.โรงเรียนบ้านสูงเนิน 
130. นายอรรถพล  พิมพ์นนท์  ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 
131. นายคาน  นามสว่าง  ผอ.โรงเรียนบ้านบัวถนน 
132. นายสมจิต  การเพียร  ผอ.โรงเรียนบ้านตะครองใต้ 
133. นายประดิษฐ์  พิชนาหะรี  ผอ.โรงเรียนวัดบ้านปราสาท 
134. นางเอมอร  เกรติกุล  ผอ.โรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคี 
135. นายอิทธิกร  หนูยงค์  ผอ.โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ 
136. นายทรงชัย  สุขแสนสุข  ผอ.โรงเรียนบ้านระกาเสม็ด 
137. นายสุเทพ  เพชรสุริยา  ผอ.โรงเรียนบ้านหนองขอน 
138. นางแสงเดือน  ม่วงทอง  ผอ.โรงเรียนบ้านดอนยาว 
139. นายจ านงค์  กันรัมย์  ผอ.โรงเรียนบ้านโคกยาง 
140. นางปิยนันท์  หรีกประโคน ผอ.โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์) 
141. นายบุญพร้อม  อุปแก้ว  ผอ.โรงเรียนบ้านตาสะด า(สุรวุฒิอนุเคราะห์) 
142. นายประพฤติ  เยรัมย์  ผอ.โรงเรียนบ้านส าโรง(ภิญโญอนุสรณ์) 
143. นายศิวัฒ  พูนแสง  ผอ.โรงเรียนบ้านระกา 
144. นางสิริวัฒน์  ลือนาม(แทน) ผอ.โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง 
145. นายสมบัติ  ทองโพธิ์  ผอ.โรงเรียนบ้านยาง 
146. นายอังกูร  สายบุตร  ผอ.โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา 
147. นายบุญเชิด  คุณมาศ  ผอ.โรงเรียนบ้านแซวประดู่ 
148. นางอภิญญา  ญาณวุฒิพงศ์ ผอ.โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 
149. นางสาวภรณ์นภสร  ลอยเทียนโกมล ผอ.โรงเรียนบ้านขามสามัคคี 
150. ว่าที่ ร.ต.วิสูตร  สุขใหญ่  ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยส าราญ 
151. นางจิราภรณ์  ไชยสุริยา  ผอ.โรงเรียนบ้านกุดโคลน 
152. นายญาต  ชัยมี   ผอ.โรงเรียนบ้านน้ าอ้อม 
153. นายชูเกียรติ พะนิรัมย์  ผอ.โรงเรียนบ้านตะครอง 
154. นายมานะ  ค าผิว (แทน)  ผอ.โรงเรียนบ้านตาเป้า 
155. นายวชิระ  ไชยสุริยา  ผอ.โรงเรียนวัดปทุมคงคา 
156. นายอภิชาติ หวังสวัสดิ์ปรีชา ผอ.โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 
157. นายสงกรานต์  อือตระกูล  ผอ.โรงเรียนบ้านโคกยาง 
158. นางสาวมนัสวัณณ์  กระจ่างทอง ผอ.โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ 
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159. นางบัวผัน  ปุยะต ิ  ผอ.โรงเรียนบ้านยาง 
160. นายเกียรติพงษ์  ตุละวิภาค ผอ.โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 
161. นายอัครเดช  กิจคณะ  ผอ.โรงเรียนบ้านโคกเบง 
162. นายอดิศร  ศรีชัยชนะ  ผอ.โรงเรียนบ้านปราสาททอง 
163. นางราณี กุยรัมย์   ผอ.โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง 
164. นางพัฒน์สรณ์  เจืองประโคน ผอ.โรงเรียนบ้านตาอี 
165. นายพงศ์ศักดิ์  แสงทอง  ผอ.โรงเรียนนิคมพัฒนาสายตรี 2 
166. นายกฤษฎาพัฒน์  เช่นรัมย์ ผอ.โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 
167. นางสงวน  อรัญเพ่ิม  ผอ.โรงเรียนบ้านโคกระเหย 
168. นายทองหลา พลเยี่ยม  รักษาการผอ.โรงเรียนบ้านสายโท 1 
169. นายมงคล  อรัญเพ่ิม  ผอ.โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 
170. นายสุธรรม  เลิศนพคุณวงศ์ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 
171. นายพเยาว์ สันตะพันธ์  รักษาการผอ.โรงเรียนบ้านตะลุมพุก 
172. นายบุญเชิด  จงกล  รักษาการผอ.โรงเรียนบ้านสายตรี 9 
173. นายภานุเมศ สิมมะลี  ผอ.โรงเรียนบ้านสายตรี 16 
174. นางสาวหนึ่งฤทัย  วงศ์ค าจันทร์ ผอ.โรงเรียนบ้านหินลาด 
175. ส.อ.ดร.ชาตรี มาประจง  ผอ.โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ 
176. นายสุรชัย ละม้ายศรี  ผอ.โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า 
177. นางอัญชลี  แฟ้นประโคน  ผอ.โรงเรียนบ้านถนนน้อย 
178. จ.ส.อ.สุพรรณ์  อรัญสาร  ผอ.โรงเรียนบ้านหว้า 
179. นายภคิน  จ าปา   ผอ.โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ 
180. นางกริชศมน  รัตนโฆษา  ผอ.โรงเรียนบ้านศรีสุข 
181. นายสงัด  ศรีเจริญ  ผอ.โรงเรียนบ้านหลัก 
182. นายพิสณห์  เนตรประโคน ผอ.โรงเรียนบ้านตรุง 
183. นางสาวกชวรรณ  บุตรโพธิ์ ผอ.โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 
184. นายศรชัย  หนูน้ าค า  ผอ.โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 
185. นางสาววนัสชาค์  สุวรรณทอง ผอ.โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 
186. นายศิโรตม์  บุญข่าย  ผอ.โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 7 
187. นายไพบูลย์  ภูมิทัศน์  รักษาการผอ.โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 
188. นายอุทิศ  จันทร์เสน  ผอ.โรงเรียนบ้านสายโท 8 
189. นายสงกรานต์  ประเสริฐศรีศักดิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านสายโท 4 ใต้ 
190. นายสราวุธ  มโนวสิุทธิ์  ผอ.โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 
191. นางสาวพิชณ์สินี  ศรีทัพไทยเบญญาภา ผอ.โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 
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192. นายพัสกร  หัสดิน  ผอ.โรงเรียนบ้านบึงเจริญ 
193. นายนรินทร์  กะฐินสี  ผอ.โรงเรียนบ้านตัวอย่าง 
194. นายองอาจ  วัชเรนทร์วงศ์  ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ 
195. นายเกียรติพงศ์ พาชื่นใจ  ผอ.โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ 
196. นางมัชฌิมา  ดวงศรี  ผอ.โรงเรียนบ้านหนองแวง 
197. นายเจมวิทย์  เครือค า  ผอ.โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 
198. นายณรงค์  พรหมทอง  ผอ.โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 
199. นายมนทิพย์  จานเขื่อง  ผอ.โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 12 เหนือ 
200. นายสถิต  อะเพ่ือนรัมย์  ผอ.โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ 
201. นายไพเรศ  เสชัง   ผอ.โรงเรียนเพียงหลวง 2 
202. นายพิเชษฐ์  ยงปัญญา  ผอ.โรงเรียนบ้านโคกกะชาย 
203. นายวิชัย  ชาญประโคน  ผอ.โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา 
204. นางวิไล  ชัยสุริยะเดชา  ผอ.โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง 
205. นายวิทูร  สุขส าราญ(แทน) ผอ.โรงเรียนบ้านโคกขม้ินพัฒนา 
206. นายพงศธร  สร้อยสวรรค์  ผอ.โรงเรียนบ้านตาแก 
207. นายเอนก  วายประโคน  ผอ.โรงเรียนเขว้าศึกษา 
208. นายปริพันธ์  สมภาค  ผอ.โรงเรียนบ้านมะมัง 
209. นางสาวจิราภรณ์ อยู่เย็น(แทน) ผอ.โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา 
210. นายทรงศักดิ์  เสริมสุข  ผอ.โรงเรียนวัดบ้านจันดุมฯ 
211. นางสาวสุกันยามาศ มาประจง ผอ.โรงเรียนบ้านปลัด 
212. นายประเสริฐ  นาสารีย์  ผอ.โรงเรียนบ้านตะแบก 
213. นายเกียรติ  แสวงตน  รักษาการผอ.โรงเรียนบ้านแพงพวย 
214. นายสุทัศน์  สารพัฒน์  ผอ.โรงเรียนบ้านโคกชุม 
215. นางยุวดี  เหล่าจิรานุวัฒน ์ ผอ.โรงเรียนบ้านปราสาท 
216. นายทรงพล  ศิริรมยานนท์ ผอ.โรงเรียนวัดโคกเจริญ 
217. นายไพบูลย์  ยงทวี  ผอ.โรงเรียนบ้านบุญช่วย 
218. นายบุญเทียน ไชยรัตน์  ผอ.โรงเรียนวัดพลับพลา  
219. นายสุริยา  จันทร์จ าปา  ผอ.โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ 
220. นายพรเลิศ  พงษ์เรืองหนู  ผอ.โรงเรียนวัดส าโรง 
221. นายทวี  ทองนัด   ผอ.โรงเรียนบ้านตะโกรี 
222. นายอนุสนธิ์  สุนินทบูรณ์  ผอ.โรงเรียนบ้านเสม็ด 
223. นายยุทธพงษ์  ยวงรัมย์  ผอ.โรงเรียนพุทธบารมี 
224. นายกิตติศักดิ์  สายกระสุน ผอ.โรงเรียนบ้านประดู่ 
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225. นายศุภชัย นิธุรัมย์  ผอ.โรงเรียนอนุบาลห้วยราช 
226. นางสาวพรรณทิวา  สินใหม่ ผอ.โรงเรียนบ้านดวน 
227. นายนิคม  สีแสงหน่อม  ผอ.โรงเรียนบ้านสวายจีกน้อย 
228. นายอรรถพล  วรรณพงศ์สถิต ผอ.โรงเรียนวัดบ้านสนวน 
229. นายอภิเชษฐ์  พรหมศร  ผอ.โรงเรียนบ้านจบก 
230. นายสังเวียน  ตีเวียง  ผอ.โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก 
231. นายบุญเที่ยง  สัตย์ซ้ า  ผอ.โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี 
232. นายกิตติ   เตชะนอก  ผอ.โรงเรียนบ้านโคกขม้ินพัฒนา 
233. นายไพโรจน์ ยอดสะเทิ้น  ผอ.โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 
234. นายอดิศักดิ์  อิสณพงษ์  ผอ.โรงเรียนวัดบ้านตาเสา 
235. นายณัฐนันท์  จะแรบรัมย์  ผอ.โรงเรียนบ้านมะขามทานตะวัน 
236. นายกฤษฎากร  บุญคล้อย  ผอ.โรงเรียนบ้านเกต”สุตาประชาอุปถัมภ์” 
237. นายชิตสกุล กิ่งวิชิต(แทน)  ผอ.โรงเรียนบ้านตะโกบ ารุง 
238. นางสาวศิราณี  ศักรินพานิชกุล ผอ.โรงเรียนบ้านโชคกราด 
239. นายเสถียร โคตรวงษ์  ผอ.โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี 
240. นางสาวญาณิตา กล้าเชียง(แทน) ผอ.โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 

ผู้ไม่มาประชมุ 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านละหอกกระสัง 
2. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านช าแระ 
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาราม 
4. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสูง 
5. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าชัน 

ผูเ้ขา้รว่มประชุม 

1. นายสมพร  สนสกุล   นักทรัพยากรบุคคล 
2. ว่าที่ ร.ต. อเนก  จอมค าสิงห์  นักประชาสัมพันธ์ 
3. นายอภิชาติ เพ็งโนนยาง  นักจัดการงานทั่วไป 
4. นายอุดมพงษ์  เทศวงษ์  พนักงานขับรถ 
5. นายจักรกฤช  อินนอก  เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล 
6. นางสาวกาญจนา  นิลวรรณ์  พนักงานพิมพ์ดีด 
7. นางสาววรัญญา  วันนูประถัมภ์ นักทรัพยากรบุคคล 
8. นายณัฐวัฒน์  เครือศรี  เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเทศ 
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9. นางกฤษติกา  บุญปลูก  แม่บ้าน 
10. นางนิชธิมา  เพ็งโนนยาง  เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน 
11. นางสาวนงลักษณ์ พิทักษ์จิตต์อรุณ เจ้าหน้าที่กลุ่มอ านวยการ 
12. นางสาววัชราภรณ์  สายะสมิต  เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล 
13. นางสาวรัตน์ติกานต์  แปลงดี  เจ้าหน้าที่กลุ่มอ านวยการ 
14. นางรัศมี  ต่างประโคน  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
15. นางสายรุ้ง  บ้างต ารวจ  นักจัดการงานทั่วไป 
16. นายสายันห ์ เทศวงษ์   พนักงานธุรการ 
17. นายสุภโชค  อินทร์ช้าง  พนักงานขับรถ 
18. นายวีรศักดิ์  สืบวัน   เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 
19. นายศศิธร  เหิมหาญ   นักจัดการงานทั่วไป 
20. นายถาวร  กุลวงษ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
21. นายธีระนัย  ไม้สูงเนิน  นักวิชาการศึกษา 
22. นางสาวศิริมา ศศินครเทวัญย์  เจ้าหน้าที่กลุ่มอ านวยการ 
23. นางสาวอสมาภรณ์  เทศวงษ์  เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 
24. นางเนาวรัตน์ น้ าอบเชย  นักวิชาการศึกษา 
25. นางสาวณิชาพร  ไชยหมก  เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 
26. นายประเสริฐ  ศรีเนาวรัตน์  นักการภารโรง 
27. นายกิตติศักดิ์  เรืองไพศาล  เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
28. นางสาววรรฤดี  ค าศรี  เจ้าหน้าทีก่ลุ่มนโยบายและแผน 
29. นางสาวรุ่งฤดี  วงศ์ประโคน  เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 
30. นางสาวรัชนีกร  วรรณกลางซ้าย เจ้าหน้าที่กลุ่มอ านวยการ 
31. นางนวลอนงค์  โรจนากาศ  เจ้าหน้าที่กลุ่มอ านวยการ 
32. นายสายเชื้อ  ค าประโคน  พนักงานธุรการ 
33. นายเวทิน หงส์วิเศษ   นักทรัพยากรบุคคล 
34. นางสาวภัทรลดา มะเรืองศรี  เจ้าหน้ากลุ่มบริหารงานการเงินฯ 
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เริ่มประชมุเวลา  09.00 น. 

  นางภานิชา  อินทร์ช้าง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 
ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

วาระที ่1  เรื่องทีป่ระธานแจง้ทีป่ระชมุทราบ 
1.1 รับชม VTR การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ระดับประเทศ  
1.2 มอบจักรยาน ตามโครงการจักรยานเพ่ือการศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รอบ ๒) 
1.3 มอบเหรียญรางวัล เกียรติบัตร ให้กับนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน และผู้อ านวยการโรงเรียน ที่ได้รับ 

รางวัลในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67 ระดับประเทศ  
1.4 ศึกษาดูงาน ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 และส านักงานเขต 

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 
ระดับภาค ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
      1.5 การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (National Test: NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษา   
ปีที ่3 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 
      1.6 การไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ไม่อนุญาตให้ไปช่วงที่ยังไม่ปิดภาคเรียน กรณีจ าเป็นให้
ผู้อ านวยการโรงเรียนบันทึกความเห็น ก่อนเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ 
      1.7 ขอเชิญชวน ผู้อ านวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา รับชมรายการ “พุธเช้า 
ข่าวโรงเรียน” และ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ซึ่งมีการถา่ยทอดสด ทุกวัน พุธ ตั้งแต่เวลา 07.30 น. – 09.00 น. 
      1.8 การก าหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระที ่2  เรื่องการรบัรองรายงานการประชมุครัง้ที ่1 /2561 เมือ่วนัที ่24 มกราคม 2561 

  มตทิีป่ระชมุ  รับรอง 

วาระที ่3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ และพจิารณา 
 3.1 กลุ่มสง่เสริมการจดัการศกึษา 

  3.1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร “งานได้ผล คนส าราญ องค์กรส าเร็จ” ประจ าปี 2561 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ได้ก าหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ

ผู้บริหาร “งานได้ผล คนส าราญ องค์กรส าเร็จ” ประจ าปี 2561 ระหว่างวันที่ 15 – 17 มีนาคม 2561  ณ 
โรงแรมพลอยพาเลซ จังหวัดมุกดาหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม พัฒนาผู้บริหารให้มีคุณธรรม มีความซื่อ 
สัตย์สุจริต เสมอภาค เที่ยงธรรม ตรงต่อเวลา และปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามระเบียบของ
ทางราชการ มีทักษะในการปฏิบัติภารกิจที่เหมาะสม มีระเบียบวินัยการเป็นข้าราชการที่ดี มีวัฒนธรรมการ
ท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ยึดหลัก ธรรมาภิบาล ใสสะอาด ปราศจากคอรัปชั่น เป็นแบบอย่างได้  
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และเพ่ือให้สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วม สามารถพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการศึกษาสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จึงขอเรียนเชิญท่าน เข้าร่วม
โครงการตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุ รีรัมย์ เขต 2 
จะรับผิดชอบค่าที่พัก ส าหรับค่าพาหนะและค่าเบี้ยเลี้ยงให้ใช้งบเงินอุดหนุนของโรงเรียน หากโรงเรียนใด
ประสงค์เข้าร่วมโครงการ หรือไม่สามารถเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ให้มอบหมายผู้แทน/ไม่มอบผู้แทน และ
ส่งใบตอบรับการเข้าร่วมโครงการและรายงานชี้แจงเหตุผลตามความจ าเป็นต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 เป็นลายลักษณ์อักษร ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 (รายละเอียด
ตามใบตอบรับ แนบท้ายวาระการประชุม) 

 

3.1.2 พิธีมอบจักรยาน ตามโครงการจักรยานเพื่อการศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รอบ ๒)   

ตามที่  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒  ได้จัดโครงการจักรยาน 
เพ่ือการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  โดยการอุปถัมภ์
ของหลวงปู่อุทัย อุทโย วัดตาด่าน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน  ๑,๐๖๖  คันๆละ ๑,๒๐๐ บาท                 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๑,๒๗๙,๒๐๐  บาท  (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) เพ่ือมอบให้แก่                   
นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒  ที่เรียนดี  ความประพฤติดี  ยากจน               
ด้อยโอกาส  บ้านอยู่ไกลจากโรงเรียนและมีความจ าเป็นที่ต้องใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางไปเรียน
หนังสือและได้ท าพิธีมอบในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ แล้วนั้น    

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒  ขอเรียนว่ามีผู้มีจิตศรัทธาบริจาค
เพ่ิมเติมจ านวน ๘๐ คัน รวมทั้งสิ้น ๑,๑๕๐ คัน จึงได้พิจารณาจัดสรรและก าหนดให้มีพิธีมอบจักรยานฯ     
(รอบที ่๒)ในวันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 
(อ านวยกิจราษฎร์วิทยาคาร)   

 จึงขอให้โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร รอบท่ี ๑  แต่ยังได้รับจักรยานไม่ครบ  จ านวน  ๑๖๒  
คัน และโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร รอบท่ี ๒ จ านวน ๘๐ คัน รวม ๒๔๒ คัน โดยพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มี
ความประสงค ์ และมีคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์  ตามจ านวนที่ได้รับ 

 
3.1.3 การจัดท าใบอนุโมทนาบัตรตามโครงการจักรยานเพื่อการศึกษา เฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒  ได้จัดโครงการจักรยาน              
เพ่ือการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  โดยการอุปถัมภ์
ของหลวงปู่อุทัย อุทโย วัดตาด่าน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน ๑,๐๖๖  คันๆละ ๑,๒๐๐ บาท           
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๗๙,๒๐๐  บาท  (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)   
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เพ่ือมอบให้แก่นักเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒ ที่เรียนดีความ
ประพฤติดี ยากจน ด้อยโอกาส  บ้านอยู่ไกลจากโรงเรียนและมีความจ าเป็นที่ต้องใช้จักรยานเป็นพาหนะในการ
เดินทางไปเรียนหนังสือ นั้น  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒  จึงขอให้โรงเรียนที่ได้รับบริจาค 
จัดท าใบอนุโมทนาบัตรให้แก่ผู้มีจิตศรัทธาตามจ านวนที่ได้รับบริจาคทุกราย  ส าหรับบุคคลภายในโรงเรียนให้
โรงเรียน มอบให้โดยตรง  ส าหรับบุคคลภายนอกให้โรงเรียนน าส่งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒ ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑   

  อนึ่ง การด าเนินการโครงการดังกล่าวเป็นโครงการ ประจ าปี ๒๕๖๐  และผู้บริจาคได้บริจาค             
ภายในปี  ๒๕๖๐  จึงขอความร่วมมือท่านออกใบอนุโมทนาบัตรภายในปี  ๒๕๖๐  เพ่ือจะได้ด าเนินการส่งมอบ
ให้ผู้บริจาคดังกล่าวต่อไป 

   3.1.4 การรายงานผลการรับนักเรยีน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ผา่นระบบเวบ็ไซต์ 
  ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ชี้แจงการใช้คู่มือและวิธีการกรอก
ข้อมูลลงในระบบการรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ผ่านระบบ (Video Conference) เมื่อ
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป นั้น  ได้แจ้งขั้นตอนและแนวทางการด าเนินงานการ
รายงานผลการรับนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้โรงเรียนในสังกัดด าเนินการรายงานผ่านเว็บไซต์ระบบการ
รายงานการรับนักเรียน (https://admission.bopp-obec.info) ตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ในแต่ละระดับ  ดังนี้ 
  ๑. ระดับก่อนประถมศึกษา (อ. ๑ (๓ ขวบ) ,อ. ๒) 
          - ห้องเรียนปกติ ให้ด าเนินการรายงานผลการมาสมัครเรียน ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์  – ๔ มีนาคม ๒๕๖1 
  ๒. ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑  
          - ห้องเรียนปกติ ให้ด าเนินการรายงานผลการมาสมัครเรียน ในวันที่ ๗ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 
          - ห้องเรียนพิเศษ (โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย อ านวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) ให้ด าเนินการ
รายงานผลการมาสมัครเรียน ในวันที่ ๑๔ – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
  ๓. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
          - ห้องเรียนปกติ ให้ด าเนินการรายงานผลการมาสมัครเรียน ในวันที ่๒๕ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 

  มตทิีป่ระชมุ รับทราบ  
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 3.2 กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                   3.2.1 การด าเนนิการโครงการ”บา้นนกัวทิยาศาสตรน์้อยประเทศไทย” ในปีการศกึษา 2560 
                           ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ได้ก าหนดนโยบายให้มีการด าเนินการโครงการ”บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย”          
ในปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีโรงเรียนเข้าโครงการในปีนี้ จ านวน 22 โรงเรียนและมีโรงเรียนที่ต้องรักษาสภาพ 
ในปีนี้ จ านวน 10 โรงเรียน และมีโรงเรียนที่ส่งไม่ผ่านต้องส่งใหม่ จ านวน 29 โรงเรียน รวม 61  โรงเรียน 
ตามรายชื่อที่แนบ      
รายชื่อโรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รุ่นที่ 7 จ านวน  22 โรงเรียนที่ต้องขอรับการประเมินปีการศึกษา2560 

ล าดับ โรงเรียน อ าเภอ ล าดับ โรงเรียน อ าเภอ 

1 บ้านแสลงพันกระเจา กระสัง 12 บ้านเกียรติเจรญิ ประโคนชัย 

2 บ้านโนนสว่าง กระสัง 13 บ้านเมืองไผ ่ กระสัง 
3 บ้านนาราใหญ ่ กระสัง 14 บ้านดอนยาว กระสัง 
4 บ้านจะเนียงสามัคค ี กระสัง 15 บ้านยาง บ้านกรวด 
5 บ้านหนองนา ประโคนชัย 16 บ้านละหอกตะแบง บ้านกรวด 
6 นิคมสรา้งตนเอง 4 บ้านกรวด 17 นิคมสรา้งตนเอง 2 บ้านกรวด 
7 บ้านปราสาท พลับพลาชัย 18 บ้านหนองม่วง ประโคนชัย 
8 บ้านหนองร้าน ประโคนชัย 19 บ้านหนองน้ าขุ่น ประโคนชัย 
9 บ้านบัว ประโคนชัย 20 บ้านหนองตะขบ ประโคนชัย 

10 บ้านหนองเอียน ประโคนชัย 21 บ้านหนองม่วงพัฒนา ประโคนชัย 
11 บ้านโนนเสนห่ ์ ประโคนชัย 22 บ้านละลมพน ู ประโคนชัย 

 
โรงเรียนที่ต้องรักษาสภาพโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยที่ต้องขอรับการประเมินเพ่ือรักษาสภาพปีการศึกษา2560 

 จ านวน  10 โรงเรียน 
ล าดับ โรงเรียน อ าเภอ รุน่ 

1 บ้านโคกสูง กระสัง 1 

2 วัดบ้านเมืองโพธิ ์ ห้วยราช 1 
3 บ้านเขาคอก ประโคนชัย 1 
5 นิคมสรา้งตนเอง 5 บ้านกรวด 1 
6 บ้านหนองไม้งาม2 บ้านกรวด 1 
7 วัดบ้านกันทรารมย ์ กระสัง 1 
8 วัดบ้านตะโกตาพ ิ ประโคนชัย 1 
9 บ้านก้านเหลือง กระสัง 4 

10 บ้านโคกเบง บ้านกรวด 4 
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โรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยที่ส่งไม่ผ่านต้องส่งใหม่ ปีกรศึกษา 2560 จ านวน 29 โรงเรียน 

ล าดับ โรงเรียน อ าเภอ รุน่ ล าดับ โรงเรียน อ าเภอ รุน่ 

1 บ้านโคกเหล็ก ห้วยราช 2 16 วัดบ้านจอม กระสัง 4 

2 บ้านปังกู ประโคนชัย 3 17 บ้านระกา กระสัง 5 
3 บ้านโคกตูม ประโคนชัย 3 18 บ้านตะเคียน กระสัง 5 
4 บ้านระโยงใหญ่ กระสัง 3 19 บ้านส าโรง(ภิญโญฯ) กระสัง 5 
5 บ้านบัวถนน กระสัง 3 20 บ้านเขว้าศึกษา พลับพลาชัย 5 
6 บ้านไม้แดง กระสัง 3 21 บ้านชุมแสง ประโคนชัย 5 
7 บ้านตะครอง กระสัง 3 22. วัดชุมพลมณีรัตน์ กระสัง 5 
8 บ้านหนองพลวง กระสัง 3 23 วัดหนองตะครอง กระสัง 5 
9 บ้านหินลาด บ้านกรวด 3 24 บ้านเสมด็ประชาอุปถัมภ ์ กระสัง 5 

10 นิคมสร้างตนเอง 6 บ้านกรวด 3 25 เพียงหลวง 2 บ้านกรวด 5 
11 นิคมสร้างตนเอง 8 บ้านกรวด 3 26 บ้านตะลุมพุก บ้านกรวด 5 
12 บ้านตัวอย่าง บ้านกรวด 3 27. บ้านตาแก พลับพลาชัย 5 
13 บ้านหนองไม้งาม 1 บ้านกรวด 3 28. บ้านมะขามทานตะวัน ห้วยราช 5 
14 บ้านเสม็ด พลับพลาชัย 3 29. บ้านหนองบอน ประโคนชัย 6 

15 วัดบ้านใหม่ ห้วยราช 3     

 เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทันตามก าหนดเวลาจึงขอความร่วมมือให้โรงเรียนดัง
แนบ เตรียมส่งเอกสารการด าเนินการตามที่เขตพ้ืนที่ได้ประชุมชี้แจงไปแล้วในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โดย
ส่งภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561  และตรวจสอบเอกสารการส่ง ตามแบบตรวจสอบเอกสารที่แนบท้าย
วาระการประชุม 
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  3.2.2 รายงานผลการประเมนิการอา่น การเขยีน นักเรยีน ชัน้ ป.1-6 และการประเมนิ 
PISA ม.1-ม.3 ภาคเรยีนที ่2 ครัง้ที ่4 
ร้อยละนักเรียนชั้น ป.1-6 ที่อ่านออกเสียง อ่านรู้เรื่อง เขียนค า เขียนเรื่องในระดับพอใช้ ถึง ดีมาก 

 
ร้อยละนักเรียนชั้น ป.1-6 ที่อ่านออกเสียง อ่านรู้เรื่อง เขียนค า เขียนเรื่องในระดับปรับปรุง 
 

ชัน้ จ านวนนกัเรียน
ปกต ิ

ร้อยละ 
อ่านออกเสยีง 

ร้อยละ 
อ่านรูเ้รื่อง 

ร้อยละ 
เขยีนค า 

ร้อยละ 
เขยีนเรื่อง 

ป.1 4,296 5.96 
256 คน 

6.13 
263 คน 

17.86 
767 คน 

5.22 
224 คน 

ป.2 3,884 2.52 
98 คน 

7.16 
278 คน 

22.89 
559 คน 

3.37 
128 คน 

ป.3 3,840 1.33 
51 คน 

2.45 
94 คน 

13.75 
528 คน 

1.04 
40 คน 

ป.4 3,818 1.73 
66 คน 

5.03 
192 คน 

- 1.50 
57 คน 

ป.5 4,051 1.16 
47 คน 

5.13 
208 คน 

- 1.43 
58 คน 

ป.6 4,146 1.23 
51 คน 

5.96 
247 คน 

- 1.52 
63 คน 

รวม 24,035 2.36 
569 คน 

     5.33 
     1,282 คน 

     7.71 
     1,854 คน 

2.37 
570 คน 

 
ร้อยละนักเรียนชั้น ม.1-3 ที่อ่านรู้เรื่องในการประเมินการอ่านในระดับพอใช้ ถึง ดีมาก 
 

ชัน้ จ านวนนกัเรียนปกติ ร้อยละอ่านรูเ้รื่อง 
ม.1 1,843 91.53 
ม.2 1,741 89.77 
ม.3 1,732 95.49 
รวม 5,316 92.26 

ชัน้ จ านวนนกัเรียน
ปกต ิ

ร้อยละ 
อ่านออกเสยีง 

ร้อยละ 
อ่านรูเ้รื่อง 

ร้อยละ 
เขยีนค า 

ร้อยละ 
เขยีนเรื่อง 

ป.1 4,296 94.04 93.87 82.14 94.78 
ป.2 3,884 97.48 92.84 77.11 96.63 
ป.3 3,840 98.67 97.55 86.25 98.96 
ป.4 3,818 98.27 94.97 - 98.50 
ป.5 4,051 98.84 94.87 - 98.57 
ป.6 4,146 98.77 94.04 - 98.48 
รวม 24,035 97.63 94.66 92.28 97.63 
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ร้อยละนักเรียนชั้น ม.1-3 ที่อ่านรู้เรื่องในการประเมินการอ่านในระดับปรับปรุง 
 

ชัน้ จ านวนนกัเรียนปกติ ร้อยละอ่านรูเ้รื่อง 
ม.1 1,843 8.47  

156 คน  
ม.2 1,741 10.24  

178 คน 
ม.3 1,732 4.51 

77 คน    
รวม 5,316 7.73 

411 คน 
 
จึงขอความร่วมมือให้โรงเรียนจัดท าข้อมูลสารสนเทศการอ่าน การเขียนในระดับปรับปรุง  

เป็นรายโรงเรียนและให้ ดาวน์โหลดเครื่องมือ และนวัตกรรมแก้ไขปรับปรุงการอ่านการเขียน ที่เว็บไชต์     
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 
เพ่ือการช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเป้าหมายต่อไป 

  มตทิีป่ระชมุ รับทราบ 
 
วาระที ่4  เรื่องอืน่ๆ 
  ไม่มี 

เลิกประชมุเวลา  12.00 น 

 

อภิชาติ เพ็งโนนยาง 
(นายอภิชาติ เพ็งโนนยาง) 

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
ผู้จดรายงานการประชุม 

กัญญาภัค เปียกระโทก 
(นางกัญญาภัค  เปียกระโทก) 

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


