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1 บ้านกุดจับ กุดจับเมืองเพีย กุดจับ 6 8 นางอวยพร นาคสุทธ์ิ

2 บ้านหัวขัว กุดจับเมืองเพีย กุดจับ 16 16 นายสมชาย นุ่มตูม

3 บ้านโสกแกค าเจริญ กุดจับเมืองเพีย กุดจับ 11 12 นายสุวิทย์  สุขอ้วน

4 บ้านโคกวิชัยโนนไชยพร กุดจับเมืองเพีย กุดจับ 2 7 นายสมชาย นุ่มตูม

5 บ้านหนองโนไชยวาน กุดจับเมืองเพีย กุดจับ 19 25 นายอิทธิชัย  นิตย์กุลกานต์

6 บ้านดงน้อย กุดจับเมืองเพีย กุดจับ 6 10 นายสุวิทย์ สุขอ้วน

7 บ้านดงธาตุ กุดจับเมืองเพีย กุดจับ 15 18 นางอวยพร  นาคสุทธ์ิ โรงเรียนด้วยรักและห่วงใย

8 บ้านดงบัง กุดจับเมืองเพีย กุดจับ 10 17 นายศุภภูมิ  พลจางวาง

9 บ้านข่า กุดจับเมืองเพีย กุดจับ 3 5 นายชาตรี  สังฆศรี

10 อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพท่ี 138 กุดจับเมืองเพีย กุดจับ 67 94 นางสาวดารุณี  อัคเทพ

11 บ้านดงหวาย กุดจับเมืองเพีย กุดจับ 3 2 นายอิทธิชัย นิตย์กุลกานต์

12 บ้านหันเทาผักกาดย่า เชียงเพ็งปะโค กุดจับ 11 28 นายศตรัฐ พลมณี

13 บ้านเชียงเพ็ง เชียงเพ็งปะโค กุดจับ 13 12 นายพูนลาภ นาคสุทธ์ิ

14 บ้านหนองสร้างไพร เชียงเพ็งปะโค กุดจับ 8 5 นายศตรัฐ  พลมณี

15 บ้านกานต์สามัคคี เชียงเพ็งปะโค กุดจับ 11 13 นายทินกร โคตรโยธา

16 ชุมชนหนองแปนหินโงมวิทยา เชียงเพ็งปะโค กุดจับ 10 15 นายอภัย  เดโชโชติพิพัฒน์

การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2565

ศูนย์สอบส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
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17 ชุมชนบ้านสร้างแป้น เชียงเพ็งปะโค กุดจับ 37 36 นายอภัย  เดโชโชติพิพัฒน์

18 บ้านโคกสว่าง เชียงเพ็งปะโค กุดจับ 13 27 นายพูนลาภ  นาคสุทธ์ิ

19 บ้านถ่ิน เชียงเพ็งปะโค กุดจับ 8 15 นางฉวีวรรณ ดอลบ้ี

20 โนนสูงวิทยา เชียงเพ็งปะโค กุดจับ 8 10 นางฉวีวรรณ ดอลบ้ี

21 บ้านโพธ์ิโนนแดง เชียงเพ็งปะโค กุดจับ 11 11 นายทินกร โคตรโยธา

22 บ้านเหล่าต าแย ภูพาน กุดจับ 13 11 นางสาวกรีสุชา สิงห์วิสุทธ์ิ

23 นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 ภูพาน กุดจับ 16 22 นางอาทิมา สุขหา

24 บ้านขอนยูง ภูพาน กุดจับ 17 19 นายบรรเจิด พรศิริรัตน์

25 บ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า ภูพาน กุดจับ 13 22 นางสาววรัญญา ส าแดงชัย

26 บ้านล าภู ภูพาน กุดจับ 7 10 นายชินวุธ จันนาหว้า

27 บ้านหนองกุงหนองเจริญ ภูพาน กุดจับ 16 18 นายกรกฎ  ชัยวินิตย์

28 โนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา ภูพาน กุดจับ 12 25 นานสุขอนันต์ ปักอินทรีย์

29 บ้านสร้างก่อ ภูพาน กุดจับ 30 49 นายประหยัด  ขันภิบาล

30 บ้านโนนฐานะ ภูพาน กุดจับ 12 6 นายรัญจวน  จันทะพล

31 บ้านหนองทุ่ม ภูพาน กุดจับ 3 5 นายกฤตชัย  สุริยา

32 ชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน ภูพาน กุดจับ 9 21 นายวิเชียร โทกุล
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33 บ้านหนองฆ้องนาสีนวล ภูพาน กุดจับ 8 8 นายสอนชัย พรมประเสริฐ

34 ตชด.บ้านเมืองทอง นายูงโนนทอง นายูง 10 6 ด.ต.หญิง อุไรวรรณ  สมบุตร โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน

35 ตชด.บ้านห้วยเวียงงาม นายูงโนนทอง นายูง 18 12 พ.ต.ท. สุชาติ บุญหาญ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน

36 บ้านสว่างปากราง นายูงโนนทอง นายูง 10 14 นายเอกสิงห์  ปากแก้ว

37 บ้านปากเจียงโนนทอง นายูงโนนทอง นายูง 24 24 นายอนุชาติ ไชยศรี

38 บ้านนายูง นายูงโนนทอง นายูง 13 18 นายอดิเรก กล้าหาญ

39 บ้านนาต้องนาสมนึก นายูงโนนทอง นายูง 8 14 นายสยาม ตะวงษา

40 ชุมพลนาคลัง นายูงโนนทอง นายูง 28 15 นายพิชิต พันทะสี โรงเรียนด้วยรักและห่วงใย

41 บ้านท่าโปงทอง นายูงโนนทอง นายูง 13 21 นางสุพรรัตน์ บุญโชติ

42 บ้านวังเลาโสมสวรรค์ นายูงโนนทอง นายูง 12 10 นายสมเสียง นันทกุล

43 บ้านสมประสงค์ นายูงโนนทอง นายูง 10 13 นายพงษ์พันธ์ มาลาอ่อน โครงการพัฒนาเด็กเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร (กพด.)

44 บ้านเชียงดีกุดเซือม นายูงโนนทอง นายูง 21 17 ส.ต.อ.ธีรยุทธ พลแสง

45 บ้านนาตูม บ้านก้องนาแค นายูง 9 5 นายเจษฎาภร สีดา

46 ชายแดนประชาสรรค์ บ้านก้องนาแค นายูง 5 4 นายเจษฎาภร สีดา

47 บ้านนาค าน้อย บ้านก้องนาแค นายูง 22 19 นายพิศาล  ผิวศิริ

48 อนุบาลบ้านก้องวิทยา บ้านก้องนาแค นายูง 19 24 นายวีระยุทธ เวียงสมุทร
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49 บ้านวังแข้ บ้านก้องนาแค นายูง 3 8 นางสาวนิตยา อินทรขีนี 

50 บ้านเพ่ิม(อรุโณอุปถัมภ์) บ้านก้องนาแค นายูง 10 13 จ่าสิบโท อนิวัติ บุพศิริ

51 บ้านนาแค บ้านก้องนาแค นายูง 10 17 นายอุดม พรมโท

52 บ้านนาค า (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) บ้านก้องนาแค นายูง 12 10 นายพิศาล  ผิวศิริ

53 บ้านวังบง บ้านก้องนาแค นายูง 7 7 นางสาวนิตยา อินทรขีนี 

54 ตชด.บ้านนาชมภู บ้านก้องนาแค นายูง 9 8 พ.ต.ต.สุครีพ  โพธ์ิชัย โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน

55 บ้านท่าล่ี น้ าโสม น้ าโสม 6 17 นายวุฒิไกร  เจริญศิลป์

56 บ้านน้ าขุ่นโนนผางาม น้ าโสม น้ าโสม 4 1 นายบุญมี  วิวาจารย์

57 บ้านจ าปาทอง น้ าโสม น้ าโสม 5 5 นายยงยุทธ  แพงน้อย

58 บ้านน้ าปู่ น้ าโสม น้ าโสม 19 20 นางสาวฐิติวรดา ปรีชาเช่ียว

59 บ้านทุ่งทอง น้ าโสม น้ าโสม 14 16 นายยงยุทธ แพงน้อย

60 บ้านเจริญสุข น้ าโสม น้ าโสม 3 5 นายวิชัย อุทก

61 บ้านนางัว น้ าโสม น้ าโสม 12 28 นายวิชัย  อุทก

62 บ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ น้ าโสม น้ าโสม 18 19 นายขจรศักด์ิ จันทรวงศ์

63 บ้านหยวก น้ าโสม น้ าโสม 19 16 นายอดุลย์ เถาวัลย์

64 บ้านโสมเย่ียมโนนพัฒนา โสมส าราญ น้ าโสม 13 14 นายวัฒนา  ศรัทธาคลัง
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65 บ้านเทพประทาน โสมส าราญ น้ าโสม 10 16 นายประภาส เกาะกาใต้

66 บ้านหัวช้าง โสมส าราญ น้ าโสม 10 10 นายทิวา  หอมสวาสด์ิ

67 บ้านโนนสมบูรณ์ โสมส าราญ น้ าโสม 16 19 นายประดิษฐ์  อ าไพ โรงเรียนด้วยรักและห่วงใย

68 น้ าโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) โสมส าราญ น้ าโสม 20 14 นายเกียรติทรงธรรม ปรัชญาประชากร

69 บ้านท่าโสม โสมส าราญ น้ าโสม 124 252 นายสุนทร  สุนสิน

70 บ้านนาเมืองไทย โสมส าราญ น้ าโสม 25 16 นายประชา โสดาวิชิต

71 บ้านน้ าทรง โสมส าราญ น้ าโสม 2 3 นายนิโรจน์ มะเสนา

72 บ้านนาจานโนนนาโพธ์ิ โสมส าราญ น้ าโสม 5 5 นายนิโรจน์ มะเสนา

73 ตชด.บ้านเทพภูเงิน โสมส าราญ น้ าโสม 5 6 ด.ต.หญิง รัศมี สิทธิธรรม โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน

74 บ้านโชคเจริญ หนองแวงสามัคคี น้ าโสม 20 21 นางอรุณนีย์ สวัสด์ิชิตัง

75 บ้านสวัสดี หนองแวงสามัคคี น้ าโสม 11 15 นายวิสุทธิศักด์ิ  ป้องเรือ

76 บ้านโคกสะอาด หนองแวงสามัคคี น้ าโสม 5 6 นายทวี ตันนารัตน์

77 บ้านสามัคคี หนองแวงสามัคคี น้ าโสม 35 38 นายสุวิช  ถาโคตร

78 บ้านน้ าซึม หนองแวงสามัคคี น้ าโสม 12 24 นายสุพจน์ แข็งแรง

79 บ้านหนองแวง หนองแวงสามัคคี น้ าโสม 12 9 นางนฤมล พรหมทา

80 เตชะไพบูลย์ 2 หนองแวงสามัคคี น้ าโสม 5 23 นายทัศดี แสนราษฎร์
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81 บ้านสาครพัฒนา หนองแวงสามัคคี น้ าโสม 10 20 นายอภิสิทธ์ิ ศักด์ิชัย

82 บ้านนาเก็น หนองแวงสามัคคี น้ าโสม 20 17 นายทวี ตันนารัตน์

83 บ้านดงหวายดงขวาง โนนทองหายโศก บ้านผือ 27 27 นายสมเกียรติ  อุ่นท้าว

84 บ้านหายโศก โนนทองหายโศก บ้านผือ 4 4 นายสมเกียรติ อุ่นท้าว

85 บ้านนาเตย โนนทองหายโศก บ้านผือ 13 18 นายปฏิภาณ  ป้องนางไชย

86 บ้านโคกสีแก้ว โนนทองหายโศก บ้านผือ 6 12 นายสมัย ประเสริฐ

87 บ้านโนนดู่ โนนทองหายโศก บ้านผือ 11 7 นายจีรศักด์ิ ผิวสว่าง

88 บ้านคูดงประชาสรรค์ โนนทองหายโศก บ้านผือ 17 14 นางทศพร สิทธิโชติ

89 บ้านโนนแดง โนนทองหายโศก บ้านผือ 4 4 นางสาวสุธาทิพย์ นิยม

90 โนนทองโนนหวาย โนนทองหายโศก บ้านผือ 12 7 นางสาวสุธาทิพย์  นิยม

91 หนองกุงวังแสง โนนทองหายโศก บ้านผือ 11 14 นายสมัย  ประเสริฐ

92 บ้านนาค า โนนทองหายโศก บ้านผือ 5 9 นายประดิษฐ์   ก่ิงก้าน

93 บ้านนาไฮ โนนทองหายโศก บ้านผือ 7 7 นางทศพร สิทธิโชติ

94 ดอนตาลดงบังวิทยา โนนทองหายโศก บ้านผือ 21 15 นายไพโรจน์  หมู่มาก

95 บ้านหนองนกเขียน โนนทองหายโศก บ้านผือ 5 3 นายไพโรจน์ หมู่มาก

96 บ้านธาตุประชานุกูล โนนทองหายโศก บ้านผือ 12 10 นายประดิษฐ์  ก่ิงก้าน
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ผู้อ านวยการโรงเรียน หมายเหตุ

การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2565

ศูนย์สอบส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

97 บ้านโนนอุดม โนนทองหายโศก บ้านผือ 8 6 นางสาวเนืองนิตย์ สีสะเทือน

98 บ้านนาคูณ บ้านผือ บ้านผือ 8 9 นางสาวนิภารัตน์ อินทนาม

99 ชุมชนบ้านแวง บ้านผือ บ้านผือ 13 20 นางสาวณัฐธิฌา  พรหมแสง โรงเรียนด้วยรักและห่วงใย

100 บ้านนารายณ์ บ้านผือ บ้านผือ 9 7 นายสุปัญญา  วิชากุล

101 บ้านภูดิน บ้านผือ บ้านผือ 13 9 นายสุรศักด์ิ พิมพ์ศรี

102 บริบาลภูมิเขตต์ บ้านผือ บ้านผือ 76 81 นางสาวนิภารัตน์  อินทนาม

103 อนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ บ้านผือ บ้านผือ 70 88 นายโสภณ พลพรหมจร

104 บ้านต้ิว ภูพระบาท บ้านผือ 9 2 นายสุวิทย์ ทองไวย์

105 บ้านใหม่ ภูพระบาท บ้านผือ 9 12 นางสาวพัทธนันท์  นนทมุติ

106 เมืองพานบ้านโก่มวิทยา ภูพระบาท บ้านผือ 8 16 นายประติพัตร์ นรสาร

107 อุดรวัฒนานุสรณ์ ภูพระบาท บ้านผือ 4 6 นายชัยยัน  ขุมดินพิทักษ์

108 บ้านนาหลวง ภูพระบาท บ้านผือ 14 2 นายสุดใจ  ละคร

109 บ้านหนองกบนาแมน ภูพระบาท บ้านผือ 4 5 นายสายสินทร์  เงินดี

110 บ้านสระคลองพัฒนา ภูพระบาท บ้านผือ 6 7 นางลักษณาศิริ ค าภูแก้ว

111 จอมศรีโคกก่องวิทยา ภูพระบาท บ้านผือ 7 4 นายวิทยา หงษ์ศรี

112 บ้านลาดหอค า ภูพระบาท บ้านผือ 4 3 นายชัยยัน ขุมดินพิทักษ์
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การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2565

ศูนย์สอบส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

113 บ้านตาดน้ าพุ ภูพระบาท บ้านผือ 11 10 นายด ารง ชัยชนะ  

114 บ้านผักบุ้ง ภูพระบาท บ้านผือ 21 27 นายวิทยา  หงษ์ศรี

115 บ้านกาลึม ภูพระบาท บ้านผือ 25 25 นายสายสินทร์   เงินดี

116 บ้านค าด้วง ภูพระบาท บ้านผือ 6 10 นายด ารง  ไชยชนะ

117 บ้านนาง้ิว ภูพระบาท บ้านผือ 19 16 นายสุดใจ ละคร

118 กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ ภูพระบาท บ้านผือ 13 13 นางลักษณาศิริ  ค าภูแก้ว

119 บ้านหนองหัวคู มหาธาตุ เจดีย์ บ้านผือ 26 28 นายวิสันต์ชัย   เครือเนตร 

120 ค าบงเจริญสุข มหาธาตุเจดีย์ บ้านผือ 25 19 นายอภิรมย์  ผิวละออ

121 บ้านเท่ือม มหาธาตุเจดีย์ บ้านผือ 33 28 นายนิคม สมจิตร

122 บ้านโพธ์ิ มหาธาตุเจดีย์ บ้านผือ 9 8 นายอภิรมย์ ผิวละออ

123 บ้านหลุมข้าว มหาธาตุเจดีย์ บ้านผือ 12 12 นายเดชชาติ อุชชิน

124 บ้านเขือน้ า มหาธาตุเจดีย์ บ้านผือ 8 9 นายเดชชาติ  อุชชิน

125 ยางโกนวิทย์ มหาธาตุเจดีย์ บ้านผือ 12 12 นางสุภารัตน์  ศิริธร

126 ราษฎร์จุฬาสามัคคี มหาธาตุเจดีย์ บ้านผือ 5 7 นางปริชญา  บัวมี

127 บ้านนาสี มหาธาตุเจดีย์ บ้านผือ 8 8 นายอนุปกรณ์ สมบัติมี

128 บ้านกุดเม็ก มหาธาตุเจดีย์ บ้านผือ 10 10 นายไชยเลิศ  ผดุงเวียง
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การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2565

ศูนย์สอบส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

129 บ้านสะคุวิทยา มหาธาตุเจดีย์ บ้านผือ 10 8 นายสุพรต  ศิริธร

130 บ้านดงหมูชัยเจริญ มหาธาตุเจดีย์ บ้านผือ 12 14 นายอาณัติ ผิวสว่าง

131 บ้านค้อปัญญานุสรณ์ มหาธาตุเจดีย์ บ้านผือ 6 15 นายไชยเลิศ  ผดุงเวียง

132 บ้านโนนสะอาด มหาธาตุเจดีย์ บ้านผือ 6 10 นายนิคม   สมจิตร

133 บ้านนาล้อม มหาธาตุเจดีย์ บ้านผือ 10 5 นายเปรม มีภูเวียง

134 บ้านหนองบอนเวียงชัย ลุ่มน้ าโมง บ้านผือ 8 2 นายวีรศักด์ิ ตะหน่อง

135 บ้านแดง ลุ่มน้ าโมง บ้านผือ 4 2 นางฉวีวรรณ  ทองไวย์

136 บ้านนาอ่าง ลุ่มน้ าโมง บ้านผือ 5 5 นายไสว พังคะบุตร

137 บ้านลาน ลุ่มน้ าโมง บ้านผือ 8 8 นายไสว พังคะบุตร

138 บ้านข้าวสาร ลุ่มน้ าโมง บ้านผือ 15 16 นายณปภัช ณฐิตาจุติภัค

139 บ้านม่วง ลุ่มน้ าโมง บ้านผือ 6 5 นายณปภัช ณฐิตาจุติภัค

140 บ้านเม็ก ลุ่มน้ าโมง บ้านผือ 16 12 นายไสว พังคะบุตร

141 บ้านโนนสว่าง ลุ่มน้ าโมง บ้านผือ 23 27 นางฉวีวรรณ ทองไวย์

142 บ้านหินต้ัง ลุ่มน้ าโมง บ้านผือ 7 8 นายหัสดี อุทรักษ์

143 บ้านแหลมทองพัฒนา ลุ่มน้ าโมง บ้านผือ 5 15 นายหัสดี  อุทรักษ์

144 บ้านขัวล้อ ลุ่มน้ าโมง บ้านผือ 8 12 นางฉวีวรรณ  ทองไวย์
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การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2565

ศูนย์สอบส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

145 บ้านหนองแวง ลุ่มน้ าโมง บ้านผือ 13 25 นายวีรศักด์ิ ตะหน่อง

146 ชุมชนสงเคราะห์ ลุ่มน้ าโมง บ้านผือ 4 7 นางสาวกนกวรรณ  จ าปาฤทธ์ิ

147 บ้านนางาม ลุ่มน้ าโมง บ้านผือ 11 9 นางสาวกนกวรรณ จ าปาฤทธ์ิ

2014 2411

1. โรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 4 รับการประเมิน RT จ านวน 143 โรงเรียน/จาก 143 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 100 

2. โรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 4 รับการประเมิน NT จ านวน 143 โรงเรียน/จาก 143 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 100 

3. โรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 4 รับการประเมิน RT และ NT จ านวน 143 โรงเรียน/จาก 143 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 100 

4. โรงเรียนในสังกัด ตชด. รับการประเมิน RT และ NT จ านวน 4 โรงเรียน/จาก 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 100 

5. กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนท่ีมีจ านวนโรงเรียนรับการประเมิน RT และ NT คิดเป็นร้อยละ 100  ประกอบด้วย

5.1 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนกุดจับเมืองเพีย จ านวน 11 โรงเรียน

5.2 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเชียงเพ็งปะโค จ านวน 10 โรงเรียน

5.3 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนภูพาน จ านวน 12 โรงเรียน

5.4 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนนายูงโนนทอง จ านวน 9 โรงเรียน

5.5 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านก้องนาแค จ านวน 9 โรงเรียน

5.6 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนน้ าโสม จ านวน 9 โรงเรียน

สรุป

รวมจ านวน
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การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2565

ศูนย์สอบส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

5.7 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนโสมส าราญ จ านวน 9 โรงเรียน

5.8 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนหนองแวงสามัคคี จ านวน 9 โรงเรียน

5.9 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนโนนทองหายโศก จ านวน 15 โรงเรียน

5.10 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านผือ จ านวน 6 โรงเรียน

5.11 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนภูพระบาท จ านวน 15 โรงเรียน

5.12 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนมหาธาตุเจดีย์ จ านวน 15 โรงเรียน 

5.13 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนลุ่มน้ าโมง จ านวน 14 โรงเรียน

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4


