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ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต ๑ 

ที่  ๕๐/๒๕๖๑ 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและแก้ไขปัญหำกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตในสถำนศึกษำ 

 

 ด้วยกระทรวงศึกษำธิกำร มีนโยบำยส ำคัญในกำรปรับปรุงระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต  เพ่ือให้ 
สถำนศึกษำทั่วประเทศ  สำมำรถใช้อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง  (Hi-speed Internet)  เพ่ือสนับสนุนกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอนและกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ  ลดควำมเหลื่อมล้ ำที่จะท ำให้สถำนศึกษำทุกพ้ืนที่สำมำรถ 
เข้ำถึงกำรเรียนรู้ได้อย่ำงหลำกหลำย  ซึ่งกระทรวงศึกษำธิกำรได้ยกเลิกกำรใช้เครือข่ำย Moenet ตั้งแต่วันที่  
๑ มกรำคม ๒๕๖๑  และเปิดโอกำสให้สถำนศึกษำเลือกใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตจำกผู้ให้บริกำรที่มีเครือข่ำยในพ้ืนที่   
โดยก ำหนดให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ติดตำมให้ควำมช่วยเหลือให้สถำนศึกษำในสังกัดมีอินเทอร์เน็ตใช้ 
ครบถ้วนทุกแห่งภำยในวันที่ ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๑ 
 

 เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปอย่ำงเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำม  
และแก้ไขปัญหำกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตในสถำนศึกษำ ดังนี้ 
 

๑. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  ประกอบด้วย 
 ๑.๑ นำยชัชชัย  ทับทิมอ่อน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ ประธำนกรรมกำร 
 ๑.๒ นำยเชษฐ์  ไทยปิยะ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ รองประธำนกรรมกำร 
 ๑.๓ นำยนิรัติ  โปร่งแสง  รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ กรรมกำร 
 ๑.๔ ว่ำที่พันตรี สมชำย อินทร์ข ำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ กรรมกำร 
 ๑.๕ นำงจรรยำ  มีทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล กรรมกำร 
 ๑.๖  นำงชะเรียม ชัยทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร กรรมกำร 
 ๑.๗ นำงเรียม  แดงหน่ำย รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ กรรมกำร 
 ๑.๘ นำงสำวดอกไม้  จิ๋วปำน รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ กรรมกำร 
 ๑.๙ นำยพงษ์ศักดิ์ ฉำยบ้ำนใหม่ ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน กรรมกำร  
 ๑.๑๐ นำงสำวละออ  วันจิ๋ว ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๑.๑๑ นำยสมบูรณ ์ วันยะนำพร นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ๑.๑๒ นำงวัชรำ   ค ำภู่ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  มีหน้ำที่  ให้ค ำปรึกษำกำรด ำเนินกำร อ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรทุกฝ่ำยเป็นไป 
ด้วยควำมเรียบร้อย 
 

๒. คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานการติดตาม แก้ไขปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา  ประกอบด้วย 
 ๒.๑ นำยเชษฐ ์ ไทยปิยะ  รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ ประธำนกรรมกำร 
 ๒.๒ นำงสำวละออ  วันจิ๋ว  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน  กรรมกำร 
 ๒.๒ ว่ำที่พันตรี สมชำย อินทร์ข ำ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ กรรมกำร 
 ๒.๓ นำงสำวเสำวพิศ อุ่นพันธ์  ศึกษำนิเทศก์  กรรมกำร 
 ๒.๔ นำงสุนันทำ รักพงษ์  ศึกษำนิเทศก์  กรรมกำร 
 ๒.๕ นำยจ ำเนียร   จันทะ  ศึกษำนิเทศก์  กรรมกำร 
 ๒.๖ นำยค ำรณ จวนอำจ  ศึกษำนิเทศก์  กรรมกำร 
 

/ ๒.๗ นำงผกำมำศ  ... 



\ 
-๒- 

 
 ๒.๗ นำงผกำมำศ  อ่ิมประยูร  ศึกษำนิเทศก์  กรรมกำร 
 ๒.๘ นำงณัฐพัชร์  โรจน์ธนปญัญำกุล  ศึกษำนิเทศก์  กรรมกำร 
 ๒.๙ นำงศิรินันท์  ศรีพุทธโชติ  ศึกษำนิเทศก์  กรรมกำร 
 ๒.๑๐ นำงสุกัญญำ  หอมอ่อน  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน กรรมกำร 
 ๒.๑๑ นำงสุพัตรำ  ศิษย์ปู่ทรัพย์  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน กรรมกำร 
 ๒.๑๒ นำงจันทร์ธิรำ  วงษ์วรรณำ  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน กรรมกำร 
 ๒.๑๓ นำงสำวพิชญ์ณัฏฐ์  คณำรักษ์  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน กรรมกำร 
 ๒.๑๔ นำยสมบูรณ์  วันยะนำพร  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๒.๑๕ นำงวัชรำ  ค ำภู่  วิเครำะห์นโยบำยและแผน กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  มีหน้ำที่  ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ก ำกับ ตรวจสอบและกำรแก้ไขปัญหำ พร้อมทั้งอ ำนวยควำมสะดวกในกำร
ด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรติดตำม แนะน ำ และแก้ไขปัญหำกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตในสถำนศึกษำเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย 
 

๓. คณะกรรมการติดตาม แนะน า และแก้ไขปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา  ในแต่ละเครือข่ำย 
    ประกอบด้วย 
 ๓.๑ เครือข่ำยกลุ่มโรงเรียนคุ้งตะเภำ-ถ้ ำฉลอง 
  ๑) นำยสุนทร  อ่อนวัง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนป่ำขนุนเจริญวิทยำ ประธำนกรรมกำร 
  ๒) สิบเอกวัชชิระ  บ ำรุงเกตุ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนวังถ้ ำ  กรรมกำร 
  ๓) นำยพีรวัส   ทองตีฆำ  ครโูรงเรียนบ้ำนวังถ้ ำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๓.๒ เครือข่ำยกลุ่มโรงเรียนเมืองอุตรดิตถ์ 
  ๑) นำยส ำรำญ แก้วเมธีกุล  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดวังกะพ้ี ฯ ประธำนกรรมกำร 
  ๒) นำงนิพัทธำ   นำคมี ครูโรงเรียนวัดอรัญญิกำรำม กรรมกำร 
  ๓) นำงโสมอุษำ   เพ็งค ำ ครูโรงเรียนวัดวังกะพ้ี ฯ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๓.๓ เครือข่ำยกลุ่มโรงเรียนป่ำเซ่ำ-หำดกรวด 
  ๑) นำยสำโรช ดีวิจิตร  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองกลำยฯ ประธำนกรรมกำร 
  ๒) นำยสมศักดิ์ สิริคุณำลัย  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดงช้ำงดี  กรรมกำร 
  ๓) นำงวิลำลี    เมืองศรี  ครูโรงเรียนหนองกลำย ฯ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๓.๔ เครือข่ำยกลุ่มโรงเรียนไตรภำค ี
  ๑) นำยสุรพล  ท ำนุพันธุ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนงิ้วงำม  ประธำนกรรมกำร 
  ๒) นำยเฉลิมเกียรติ   ค้ ำชู  ครูโรงเรียนชุมชนเมืองปำกฝำง  กรรมกำร 
  ๓) นำยกวี     พุฒโต  ครูโรงเรียนพิชัยดำบหัก 1 กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๓.๕ เครือข่ำยกลุ่มโรงเรียนด่ำนด ำรงฤทธิ์ 
  ๑) นำยภรำดร เชียงส่ง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดแม่เฉย ประธำนกรรมกำร 
  ๒) นำยณธกร  ขวัญมุข  ครูโรงเรียนรำษฏร์อ ำนวย  กรรมกำร 
  ๓) นำยสุทธิพงษ์ มะโนปำ  อัตรำจ้ำงโรงเรียนน้ ำริดรำษฏร์บ ำรุง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๓.๖ เครือข่ำยกลุ่มโรงเรียนนพเก้ำศึกษำ 
  ๑) นำยประสพโชค มำเลี้ยง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนขุนฝำง ประธำนกรรมกำร 
  ๒) นำยวีรภัทร กลเรียน ครูโรงเรียนบ้ำนขุนฝำง  กรรมกำร 
  ๓) นำยวุฒิบัตร ค ำเหม็ง ธุรกำรโรงเรียนสำมัคคีวิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

/ ๓.๗ เครือข่ำย... 
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 ๓.๗ เครือข่ำยกลุ่มโรงเรียนเมืองฝำง 
  ๑) นำยประหยัด มีมำ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดพระฝำง ประธำนกรรมกำร 
  ๒) นำยศุภวิชญ์   ทำต่อย ครูโรงเรียนวัดดอยแก้ว  กรรมกำร 
  ๓) นำยอภิรักษ์   สุรสอน ครูโรงเรียนวัดพระฝำง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๓.๘ เครือข่ำยกลุ่มโรงเรียนนำอิน-บ้ำนโคน 
  ๑) นำยชุมพร แก้วเปี้ย  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำอินวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
  ๒) นำยมณเฑียร  สอนศรี   ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนโคน กรรมกำร 
  ๓) นำยศุภณัฐ อ้นน่วม  ครูโรงเรียนนำอินวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๓.๙ เครือข่ำยกลุ่มโรงเรียนพิชัยท่ำพญำ 
  ๑) นำยวิโรจน ์ ปลิกแสง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนดง ประธำนกรรมกำร 
  ๒) นำยวีระ   ปัญญำสงค์ ครูโรงเรียนบ้ำนป่ำกะพ้ี  กรรมกำร 
  ๓) นำยสำวิตร   เกิดเจริญ  ครูโรงเรียนวัดพญำปันแดน กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๓.๑๐ เครือข่ำยกลุ่มโรงเรียนนำยำง 
  ๑) นำยกิตติกุล แย้งจันทร์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหลักร้อย ประธำนกรรมกำร 
  ๒) นำยธีรภัทร์   บุญพิมพ์  ครูโรงเรียนบ้ำนนำอิซำง   กรรมกำร 
  ๓) นำยมรุพงษ์  แสงจันทร์  ครูโรงเรียนบ้ำนหลักร้อย กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๓.๑๑ เครือข่ำยกลุ่มโรงเรียนดำรำรัศมี 
  ๑) นำยนัธวุฒิ   อ่อนแพง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำสัก ประธำนกรรมกำร 
  ๒) นำยสุริยำ  มำติดต่อ  ครูโรงเรียนบ้ำนช ำสอง   กรรมกำร 
  ๓) นำยพิทพงศ์   เดือนหงำย ครูโรงเรียนบ้ำนท่ำสัก กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๓.๑๒ เครือข่ำยกลุ่มโรงเรียนไร่อ้อยดำรำ 
  ๑) นำยอดุลย์  อู่ตุ้ม  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดบ้ำนเกำะ ประธำนกรรมกำร 
  ๒) นำยเอกวิทย์   นำคหอม  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดวังผักรุง   กรรมกำร 
  ๓) นำยสันต์ชัย   บุญเลี้ยง  ครูโรงเรียนวัดไร่อ้อย กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๓.๑๓ เครือข่ำยกลุ่มโรงเรียนพิชัยดำบหัก 
  ๑) นำยประดิษฐ์ มีกลิ่นหอม  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนในเมือง ประธำนกรรมกำร 
  ๒) นำงพรศิริ  โหมดพันธ์  ครูโรงเรียนบ้ำนหน้ำพระธำตุ  กรรมกำร 
  ๓) นำงสำวนิตยำ   อินชำญ  ครูโรงเรียนบ้ำนในเมือง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๓.๑๔ เครือข่ำยกลุ่มโรงเรียนพิชัยสงครำม 
  ๑) นำยประพันธ์ ท ำมำ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนคลองกล้วย ประธำนกรรมกำร 
  ๒) นำยณัฐวุฒิ เกิดเชื้อ  ครูโรงเรียนบ้ำนกองโค   กรรมกำร 
  ๓) นำยปริญญำ   สะลิม ครูโรงเรียนบ้ำนคลองกล้วย กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๓.๑๕ เครือข่ำยกลุ่มโรงเรียนเมืองตรอน ๑ 
  ๑) นำยประเจตน์ จันทร์ลภ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแหลมถ่อนฯ ประธำนกรรมกำร 

๒) นำยตระกำร  ปั้นคุ่ย   ครูโรงเรียนบ้ำนแหลมทองฯ กรรมกำร 
๓) นำยจักรำวุธ  แตงแก้ว  ครูโรงเรียนบ้ำนแหลมถ่อนฯ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 ๓.๑๖ เครือข่ำยกลุ่มโรงเรียนเมืองตรอน ๒ 
  ๑) นำยช ำนำญ สิงห์ใส  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนวังหิน ประธำนกรรมกำร 

๒) นำยธนศุภกิจ เชื้อน่วม  ครูโรงเรียนบ้ำนวังแดง(สหจิตฯ)   กรรมกำร 
๓) นำงสำวชมชื่น  ชมภู่  ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนวังแดง(สหจิตฯ) กรรมกำรและเลขำนุกำร 

/๓.๑๗ เครือข่ำย... 



\ 
-๔- 

 
 ๓.๑๗ เครือข่ำยกลุ่มโรงเรียนเมืองตรอน ๓ 
  ๑) นำยนเรศ  เภำรอด  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนแก่ง ฯ ประธำนกรรมกำร 
  ๒) นำงสำวพนิดำ  ศักด์ศรี   ครูโรงเรียนหมู่ห้ำสำมัคคี    กรรมกำร 

 ๓) นำงสำวนันทิชำ แก้วจ้อน    ครโูรงเรียนบ้ำนน้ ำอ่ำง ฯ  กรรมกำร 
 ๓.๑๘ เครือข่ำยกลุ่มโรงเรียนผักขวง 
  ๑) นำยศิริศักดิ์ ค ำด้วง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนร้องลึก ประธำนกรรมกำร 

๒) นำงสำวนิฤมล   ดำสี  ครูโรงเรียนบ้ำนปำงวุ้น กรรมกำร 
๓) นำงสำวมนัสชนก  มณีจ ำนง  ครูโรงเรียนบ้ำนร้องลึก กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 ๓.๑๙ เครือข่ำยกลุ่มโรงเรียนเหล็กน้ ำพ้ี 
  ๑) นำยภำนุ  พรหมน้อย  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำป่ำคำย ประธำนกรรมกำร 
  ๒) นำยปัญญำ  เกิดยิ้ม   ครูโรงเรียนบ้ำนน้ ำพี้มิตรภำพที่ ๒๑๔  กรรมกำร 
  ๓) นำยเสน่ห์  บัวสมบูรณ์   ครูโรงเรียนบ้ำนวังปรำกฏ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๓.๒๐ เครือข่ำยกลุ่มโรงเรียนบ่อทอง 
  ๑) นำยนเรศ  สุขเกษม  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำช้ำง ประธำนกรรมกำร 
  ๒) นำงสำวสุกัญญำ  มะโนค ำ   ครูโรงเรียนบ้ำนแสนขัน  กรรมกำร 
  ๓) นำยชำญชัย  ข ำฉำ   ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนแพะ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๓.๒๑ เครือข่ำยกลุ่มโรงเรียนลับแลพัฒนำ 
  ๑) นำยสมรัฐ  แย้งจันทร์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดน้ ำใส  ประธำนกรรมกำร 
  ๒) นำยวทัญญู เทพทองค ำ  ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยใต้   กรรมกำร 
  ๓) นำงวรำลักษณ์   เชียงส่ง ครูโรงเรียนอนุบำลชุมชนหัวดง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๓.๒๒ เครือข่ำยกลุ่มโรงเรียนพระแท่นศิลำอำสน์ 
  ๑) นำยมำนะ  แย้งจันทร์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยทรำย ประธำนกรรมกำร 
  ๒) นำยสุรินทร์ เนียมแก้ว  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนด่ำนแม่ค ำมัน  กรรมกำร 
  ๓) นำยธีรวัฒน์  แก้วทองมำ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 5 ฯ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๓.๒๓ เครือข่ำยกลุ่มโรงเรียนทุ่งเวฬุวัน 
  ๑) นำยพิทักษ์ สนประเทศ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนวัดบรมธำตุ ประธำนกรรมกำร 

๒) นำยณรงค์   อินหมู   ครูโรงเรียนชุมชนบรมธำตุ กรรมกำร 
๓) นำยวัชระ   วงศ์หล้ำ  ธุรกำรโรงเรียนวัดดงสระแก้ว กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 ๓.๒๔ เครือข่ำยกลุ่มโรงเรียนอนุบำลอุตรดิตถ์    
  ๑) นำยสง่ำ   มีอินถำ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลอุตรดิตถ์ ประธำนกรรมกำร 
  ๒) นำยประกำศ เพียสำมำรถ ครูโรงเรียนอนุบำลอุตรดิตถ์   กรรมกำร 
  ๓) นำยเอกพันธ์ อ่ิมเอิบ  ครูโรงเรียนอนุบำลอุตรดิตถ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  มีหน้ำที่ ติดตำม ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ช่วยเหลือแก้ไขปัญหำ กำรเช่ำสื่อสัญญำณอินเทอร์เน็ตจำก 
ผู้ให้บริกำร (ISP) ให้ได้สัญญำณท่ีมีควำมเสถียร เหมำะสม ตำมสภำพแต่ละพ้ืนที่ และคุ้มค่ำมำกที่สุด  
 

๔. คณะท างานฝ่ายการเงินและพัสดุ  ประกอบด้วย 
 ๔.๑ นำยเชษฐ์  ไทยปิยะ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ ประธำนกรรมกำร 
 ๔.๒ นำยกิตต ิ เมืองก้อน ครูช่วยรำชกำร สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑   กรรมกำร 
 ๔.๓ นำยวิเนต  จันทร์วิจิตร นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร  กรรมกำร 
 ๔.๔ นำงดิศรำ  พรมโต นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำร  กรรมกำร 

/ ๓.๕ นำงพัทธนันท์... 
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...................................ตรวจ 


