
 

             

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ 
เรื่อง  ผลการประเมินเพ่ือคัดเลือก “คนดีศรี สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑” ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

......................................... 
 ตามท่ี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ ได้ด าเนินโครงการ  
“คนดีศรี สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑” ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยได้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ทั้งท่ีปฏิบัติ
หน้าที่ในสถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่สนใจส่งแบบค าขอรับการประเมินเพ่ือคัดเลือกเป็น  
“คนดีศรี สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑” ประจ าปี ๒๕๖๔ และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประเมินเพ่ือ
คัดเลือกบุคลากรประเภทต่างๆ ทั้งด้านเอกสารและสภาพจริงไปแล้ว นั้น    
 บัดนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ ได้พิจารณากลั่นกรองผลการประเมิน
เพ่ือคัดเลือกบุคลากรเป็น “คนดีศรี สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑” ประจ าปี ๒๕๖๔ เสร็จสิ้นแลว้ ปรากฏผลการประเมิน 
ดังนี้ 

  ๑. บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต ๑ ดังนี้ 

   ๑.๑ ประเภท รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑   ได้แก่   
    นายอดุลย์  ภูปลื้ม 

   ๑.๒ ประเภทผู้อ านวยการกลุ่มฯ ได้แก่ 
     1.2.1 นางสาวกฤติยา  นนท์บัณฑิตย์ 
     1.2.2 นางสาวกุลรัตน์  บุญใหญ่ 
   ๑.๓ ประเภทศึกษานิเทศก์  ได้แก่  
     1.3.1 นางพรเพ็ญ  ฤทธิลัน      
        1.3.2 นางสาวนิพพิทา  กุลชิต 
   ๑.๔ ประเภทบุคลากรและเจ้าหน้าที่  ได้แก่ 

๑.๔.1 นางแสงเดือน  ชารีแสน 
๑.๔.๒ นางกัลยารัตน์  ทองระยับ 
๑.๔.๓ นางเบญญาลักษณ์  ไชยหอม 
๑.๔.๔ นางลลิตา  สายสินธุ ์
๑.๔.๕ นางสาวนพมาส  ผาสขุเลิศ 
๑.๔.๖ นางสาวกชวรรณ  ศรีบานชื่น 
๑.๔.๗ นางนารีรัตน์  นะคะสอน 

   ๑.๕ ประเภทลูกจ้างประจ า ได้แก่  
๑.๕.๑ นางช่อเอ้ือง  ชาสุนทร 

 
/๒. ผู้บริหารสถานศึกษา 

 
  



 
 

๒ 
 

 ๒. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ ท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ 

    ๒.๑ ประเภทประธานกลุ่มเครือข่าย  ได้แก่ 
     ๒.๑.๑ นายอัครพงษ์  ภูจริต   ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโสมพะมิตร 
     ๒.๑.๒ นายศรีประสิทธิ์ แสนมาโนช   ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองน้ าด า 

  ๒.๑.๓ นายสมาน  เหมกุล      ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโปงลาง 
  ๒.๑.๔ นายณัฐชัย  บูรวัตร      ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาไสยาสน์  
  ๒.๑.๕ นายวัชรพงษ์  ญาณกาย       ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเข่ือนล าปาว 

     ๒.๑.๖ นายศักดิ์ชัย  พิลาลัย            ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากมลาไสย 
     ๒.๑.๗ นายสวาสดิ์  แสนพันดร  ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองฟ้าแดดสงยาง 
     ๒.๑.๘ นายสรุะชิต  ชนาสิทธิ ์          ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโนนนาทอง 
     ๒.๑.๙ นายชาติชาย  ยี่สารพัฒน์  ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสหัสขันธ์ก้าวหน้า 
     ๒.๑.๑๐ นายปรีชา  ค าภาบุตร          ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดอนจาน 
     ๒.๑.๑๑ นายยุทธศิลป์  ประทุมทิพย์   ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่องค า 
     ๒.๑.๑๒ นายประยุทธ  เพิ่มพูน          ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามชัย 
    ๒.๒ ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ 
     ๒.๒.๑ นายศักรินทร์  ภูละมุล ผู้อ านวยการโรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 
     ๒.๒.๒ นายสชุาติ  แวงโสธรณ์    ผู้อ านวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
     ๒.๒.๓ นายนิพนธ์  โนวะ    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกกว้าง 
     ๒.๒.๔ นายจ านงค์  ก านาดี  ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรค์ภูปอ 
     ๒.๒.๕ นายอดุลย์  อิ่มเจริญ  ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 
     ๒.๒.๖ ว่าที่ ร.ต.เฉลิมชัย  จันทรนิมะ ผู้อ านวยการโรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 
     ๒.๒.๗ นายสริวิชญ์  ค าวโิส  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 
     ๒.๒.๘ นายพลาดร  ดาบพิมพ์ศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกเจริญค าน้ าแซบวิทยา 
     ๒.๒.๙ นายวีระยุทธ  ยนยุบล ผู้อ านวยการโรงเรียนสิงห์สะอาด 
     ๒.๒.๑๐ นางณกมลชน  ศรีบุตตะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 
     ๒.๒.๑๑ นายสุรพงษ์  กมลสาร   ผู้อ านวยการโรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 
     ๒.๒.๑๒ นางสาวขนิษฐา  ยี่สารพัฒน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกกลางวิทยา 
   ๒.๓ ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ได้แก่ 
     ๒.๓.๑ นางมะลิ  โลหะมาศ ครูโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 
     ๒.๓.๒ นางสาวจิราภรณ์  ดลรัศมี ครูโรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 
     ๒.๓.๓ นางพจนา  อรหันตา ครูโรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 
     ๒.๓.๔ นางสาวพิสมัย  ภธูาตุทิพย์ ครูโรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 
     ๒.๓.๕ นางเรียมน้อย  ยานจรัส ครูโรงเรียนค าปลาฝาโนนชัย 
     ๒.๓.๖ นายเอกวิทย์  นาสมตรึก ครูโรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 
     ๒.๓.๗ นางสาวอุไรวรรณ  แสงฤทธิ์ ครูโรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บ ารุง 

     /๒.๓.๘ นางจิราภา  อุดมรัตน์ 



 
 

๓ 
 

        ๒.๓.๘ นางจิราภา  อุดมรัตน์ ครูโรงเรียนค าคาราษฎร์บ ารุง 
     ๒.๓.๙ นางเปรมใจ  ถิ่นแสนดี ครูโรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 
     ๒.๓.๑๐ นางสาวมาศสุรีย์  ทรัพย์ส าราญ    ครูโรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 
     ๒.๓.๑๑ นางเกสร  ถิ่นวิลัย ครูโรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 
     ๒.๓.๑๒ นางแสงเดือน  บุญอรัญ ครูโรงเรียนบ้านห้วยยาง 
    ๒.๔ ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ได้แก่  
     ๒.๔.๑ นางปิลดา  ยศระวาส ครูโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 
     ๒.๔.๒ นางสาวปัทมาภรณ์  พูลสมบัติ ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
     ๒.๔.๓ นายอภิสิทธิ์  จ าเริญเจือ ครูโรงเรียนหนองโพนวิทยายน 
     ๒.๔.๔ นายจิระพันธ์  วภิาคะ ครูโรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 
     ๒.๔.๕ นางสาวพิมพ์พัชรี  ยลวิชัย ครูโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 
     ๒.๔.๖ นางสาวภัทราภรณ์  โพนเงิน ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 
     ๒.๔.๗ นางวาสนา  กองณรงค์ ครูโรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 
     ๒.๔.๘ นางสุปรียา  พันธุ์อุสาห์ ครูโรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 
     ๒.๔.๙ นางสิรวิรรณ  ศุขอร่าม ครูโรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 
     ๒.๔.๑๐นายวิระสิทธิ์  มาตรอ าพร ครูโรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 
     ๒.๔.๑๑ นางละมุลเพ็ชร  พุฒชา ครูโรงเรียนเหล่าเขอืงโนนเสียววิทยา 
     ๒.๔.๑๒ นางศิริวรรณ  ถิตย์รัศมี ครูโรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 
    ๒.๕ ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้แก่ 
     ๒.๕.๑ นางศิรินทร์ประภา  เครือศรี ครูโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 
     ๒.๕.๒ นายธวัชชัย  เครือศรี ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
     ๒.๕.๓ นางสาวนันทิยา  ศรีสงคราม ครูโรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 
     ๒.๕.๔ นายผดุงศักดิ์  ทบประดิษฐ์ ครูโรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 
     ๒.๕.๕ นางดวงใจ  ภูยางตูม ครูโรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 
     ๒.๕.๖ นางสาวมณฑิชา  อนุแสน ครูโรงเรียนปากน้ าราษฎร์บ ารุง 
     ๒.๕.๗ นายวุฒิกุล  ศรีชะตา ครูโรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 
     ๒.๕.๘ นางสาวเบญญาดา  สทุธิบุตร ครูโรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 
     ๒.๕.๙ นางสภุาวดี  วรรัตน ์ ครูโรงเรียนถ้ าปลาวิทยายน 
     ๒.๕.๑๐ นางสาวจิตตริกา  หลาวมา ครูโรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 
     ๒.๕.๑๑ นางกาญลดา  เปานาเรียง ครูโรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 
     ๒.๕.๑๒ นายวิชัย  ยุระตา ครูโรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 
    ๒.๖ ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้แก่ 
     ๒.๖.๑ นายสมร  สุดชาร ี ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  
     ๒.๖.๒ นางเตือนใจ  มูลมณี ครูโรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 
     ๒.๖.๓ นางสาวจุฬาลักษณ์  หาญนคร ครูโรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 
     ๒.๖.๔ นายรัศมี  ไชยภ ู ครูโรงเรียนค าปลาฝาโนนชัย 

/๒.๖.๕ นายจักรพงศ ์ พลข่า 
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     ๒.๖.๕ นายจักรพงศ์  พลข่า ครูโรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 
     ๒.๖.๖ นางเพ่ิมพูน  จังทพร ครูโรงเรียนเสมาสามัคคี 
     ๒.๖.๗ นางจิระประภา  ยันตะบุษย์ ครูโรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 
     ๒.๖.๘ นางอัญชลี  ไชยขันธ ์ ครูโรงเรียนค าประถมนิคมสงเคราะห์ 
     ๒.๖.๙ นายณัฐพล  ข าค าเขต ครูโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 
     ๒.๖.๑๐ นางปิยา  ทิพย์พิมานพร ครูโรงเรียนส าเริงวิทยา 
     ๒.๖.๑๑ นางเพชรลดา  นาสินพูล ครูโรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 
    ๒.๗ ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้แก่ 
     ๒.๗.๑ นางทองใส  กองอุดม ครูโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์  
     ๒.๗.๒ นายวัชรินทร์  ภูแย้ม ครูโรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 
     ๒.๗.๓ นางนิภาพร  บุญพันธ ์ ครูโรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 
     ๒.๗.๔ นางสาวนันทิวา  ราชภักดี ครูโรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 
     ๒.๗.๕ นางอรอนงค์  ไชยภู ครูโรงเรียนค าปลาฝาโนนชัย 
     ๒.๗.๖ นางสาวกีรติกานต์  ศรีดอกไม้ ครูโรงเรียนค าโพนทองราษฎร์นิยม 
     ๒.๗.๗ นายอ านวย  แก้วมา ครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 
     ๒.๗.๘ นางศิริพร  ฉายจรัส ครูโรงเรียนโคกเจริญค าน้ าแซบวิทยา 
     ๒.๗.๙ นางสาวเพ่ิมพูน  ลาภบุญเรือง ครูโรงเรียนถ้ าปลาวิทยายน 
     ๒.๗.๑๐ นางสาวธัญญลักษณ์  ค าอ่อนหล้า ครูโรงเรียนหนองแคนวิทยา 
     ๒.๗.๑๑ นายนิพนธ์  จิมากร ครูโรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 
     ๒.๗.๑๒ นางสาวสุทิศา  เลื่องลือ ครูโรงเรียนโคกกลางวิทยา 
    ๒.๘ ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้แก่ 
     ๒.๘.๑ นายทรงศักดิ์  ทองจรัส ครูโรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 
     ๒.๘.๒ นางเพลินพิศ  ตาลประดิษฐ์ ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
     ๒.๘.๓ นายกิตติศักดิ์  ศรีทา ครูโรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 
     ๒.๘.๔ นายอัครเดช  แสนกั้ง ครูโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 
     ๒.๘.๕ นายวิษณุ  สารปรัง ครูโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 
     ๒.๘.๖ นายสันต ิ ภักดีสมัย ครูโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 
     ๒.๘.๗ นายณัฐพล  คานส ี ครูโรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 
     ๒.๘.๘ นายก าจัด  รังวิจ ี ครูโรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 
     ๒.๘.๙ นายสงกรานต์  พลพุทธา ครูโรงเรียนถ้ าปลาวิทยายน 
     ๒.๘.๑๐นายอนุชา  น้อยจันทร์ ครูโรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 
     ๒.๘.๑๑ นายสมาน  ระดาไสย ครูโรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 
     ๒.๘.๑๒ นายวิชัย  มะนัส ครูโรงเรียนบ้านห้วยยาง 
    ๒.๙ ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้แก่ 
     ๒.๙.๑ นางเต็มกมล  ศิริบุตร ครูโรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 
     ๒.๙.๒ นายเฉลิมชัย  ภูครองนาค ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 

/๒.๙.๓ นางอัญญารัตน์  ขวัญเกษม 



 
 

๕ 
 

     ๒.๙.๓ นางอัญญารัตน์  ขวัญเกษม ครูโรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 
     ๒.๙.๔ นายวิระวัฒน์  ค าอุต ครูโรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บ ารุง 
     ๒.๙.๕ นางบุญเรียบ  วดีศิริศกัดิ์ ครูโรงเรียนนาโกวิทยา 
     ๒.๙.๖ นางสุพรรณี  ภูอ่อนศรี ครูโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บ ารุง 
     ๒.๙.๗ นางรัตนาภรณ์  หาญรกัษ์ ครูโรงเรียนหนองตุวิทยา 
     ๒.๙.๘ นางรุ่งฤดี  รักษาผล ครูโรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 
     ๒.๙.๙ นายจตุรงค์  ถิ่นวิมล ครูโรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 
     ๒.๙.๑๐ นายมนูญ  ถิ่นวิลัย ครูโรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 
     ๒.๙.๑๑ นางสาวกัญนิกา  ปัญจิตร ครูโรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์    
   ๒.๑๐ ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้แก่ 
     ๒.๑๐.๑ นางสาวจีวราภรณ์  กมลนัส ครูโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 
     ๒.๑๐.๒ นายทรงสิทธิ์  ทองจรัส  ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
     ๒.๑๐.๓ นางสาวเยาวลักษณ์  โยธะมาตย์ ครูโรงเรียนบ้านโคกกว้าง 

๒.๑๐.๔ นางสมสุข  โรจนพร  ครูโรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 
๒.๑๐.๕ นางเดือนเพ็ญ  ภูเพ็ชร  ครูโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 
๒.๑๐.๖ นางยุวภา  ชูเอียด  ครูโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 
๒.๑๐.๗ ว่าที่ ร.ต.หญิงธนันธยิาภรณ์  อังคะนิจ ครูโรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 
๒.๑๐.๘ นางวิภาพร  นามนิตย์  ครูโรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 
๒.๑๐.๙ นายสุพรรณ  เพชรโก  ครูโรงเรียนถ้ าปลาวิทยายน 
๒.๑๐.๑๐ นางสาวแพรวพรรณ  บุญมาวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 
๒.๑๐.๑๑ นางลัดดา  อารีย์  ครูโรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 
๒.๑๐.๑๒ นางอัจฉริยาพร  โยคะสัย ครูโรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 

    ๒.๑๑ ประเภทครูผู้สอนกิจกรรมแนะแนว   ได้แก่ 
     ๒.๑๑.๑ นางศรีอัมพร  ศรีวิไสย   ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
     ๒.๑๑.๒ นางวิภาดา  พลอาจทัน ครูโรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 

๒.๑๑.๓ นางฉวีวรรณ  มาตย์ภูมี ครูโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 
๒.๑๑.๔ นางสาวอิศราภรณ ์ บุญจรัล ครูโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 
๒.๑๑.๕ นางวิไพฑูรย์  ไสยโชติ   ครูโรงเรียนนามลวิทยาคาร 
๒.๑๑.๖ นางอุไรวรรณ  ชูศรียิ่ง   ครูโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดสัมโฮงวิทยา 
๒.๑๑.๗ นางสาวแพงกฤต  จันทรโสตถิ์  ครูโรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 
๒.๑๑.๘ นายพินิจ  เปานาเรียง   ครูโรงเรียนหนองพอกวิทยายน 
๒.๑๑.๙ นายวีระวัฒน์  สิมมาเคน   ครูโรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 
๒.๑๑.๑๐ นายธัชกร  เฉยฉิว   ครูโรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 

    ๒.๑๒ ประเภทครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ ได้แก่ 
     ๒.๑๒.๑ นางวิรงรอง  ศรีพอ ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  
     ๒.๑๒.๒ นายศุภฤกษ์  ขวัญเกษม   ครูโรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 

/๒.๑๒.๓ นางสาวอัญชลี  วาจาเด็ด 



 
 

๖ 
 

๒.๑๒.๓ นางสาวอัญชลี  วาจาเด็ด   ครูโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 
๒.๑๒.๔ นายวัฒนากร  ต่อชอน   ครูโรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 
๒.๑๒.๕ นางสาวภัทราภรณ์  อัตไพบูลย์  ครูโรงเรียนน้ าจั้นราษฎร์บ ารุง 
๒.๑๒.๖ นางสาวภทรนันท์  จติราช   ครูโรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบ ารุง 
๒.๑๒.๗ นายถวัลย์  ปัญญาม ี   ครูโรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 
๒.๑๒.๘ นางสาวพรทิพย์  จันทคร   ครูโรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 
๒.๑๒.๙ นายวันชัย  ปรีพูล   ครูโรงเรียนนาจ าปา 
๒.๑๒.๑๐ นายสมจิตร  ชูศรีวาส   ครูโรงเรียนด่านใต้วิทยา 
๒.๑๒.๑๑ นางบุญญา  อุปนันท์   ครูโรงเรียนท่านาจานวิทยา 

    ๒.๑๓ ประเภทครูผู้สอนปฐมวัย  ได้แก่ 
     ๒.๑๓.๑ นางพรพรรณ  สุดชารี   ครูโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 
     ๒.๑๓.๒ นางอนิสา  ศรทฤทธิ์   ครูโรงเรียนท่าแสงวิทยายน 

๒.๑๓.๓ นางสาวเพชรจันทร์  ภูทะวัง  ครูโรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 
๒.๑๓.๔ นางสาวชฎารัตน์  ทองไทย  ครูโรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 
๒.๑๓.๕ นางบุษราค า  อิ่มเจือ   ครูโรงเรียนบ้านหนองม่วง 
๒.๑๓.๖ นางโศภิษฐ์  เบ้าจังหาร   ครูโรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 
๒.๑๓.๗ นางศิริลักษณ์  โคตรพัฒน์   ครูโรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 
๒.๑๓.๘ นางธิติมา  ชนาสิทธิ ์   ครูโรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 
๒.๑๓.๙ นางทัศนีย์  โทท า   ครูโรงเรียนถ้ าปลาวิทยายน 
๒.๑๓.๑๐ นางสาวนุสรา  สารกรณ์   ครูโรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 
๒.๑๓.๑๑ นางพนาวัลย์  ศรีชมพู   ครูโรงเรียนด่านใต้วิทยา 
๒.๑๓.๑๒ นางกนกพิชญ์  ศรียางค์   ครูโรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 

    ๒.๑๔ ประเภทครูผู้สอนหลักสูตรต้านทุจริต   ได้แก่ 
     ๒.๑๔.๑ นางพนมวรรณ  เถรี   ครูโรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 
     ๒.๑๔.๒ นางเพ็ญศิริ  ภูมิสายดร   ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 

๒.๑๔.๓ นางสาวจันทิรา  สุรยิมาตร  ครูโรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 
๒.๑๔.๔ นางสาวอภิชญา  สังกะค า   ครูโรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 
๒.๑๔.๕ นางสาวบุณยานุช  นาวิชัย  ครูโรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บ ารุง 
๒.๑๔.๖ นางฉันทนา  กันท า   ครูโรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 
๒.๑๔.๗ นางสุนิสา  แทนสม   ครูโรงเรียนชุมชนสีถานด ารงวิทย์ 
๒.๑๔.๘ นางวรัญญา  อันทรบุตร   ครูโรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 
๒.๑๔.๙ นางกนกกาญจน์  ชาลีเอ่น  ครูโรงเรียนถ้ าปลาวิทยายน 
๒.๑๔.๑๐ นางสุพรรณ  ทรัพย์พงษ์   ครูโรงเรียนหนองพอกวิทยายน 
๒.๑๔.๑๑ นางสาวนงนุช  พลเรียงโพน  ครูโรงเรียนสามัคคีส าราญวิทย์ 
๒.๑๔.๑๒ นายอนุชิต  แสงสวัสดิ์   ครูโรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 

   
/๒.๑๕ ประเภทครูผู้สอนเพศวิถีศึกษา 



 
 

๗ 
 

  ๒.๑๕ ประเภทครูผู้สอนเพศวิถีศึกษา ได้แก่ 
     ๒.๑๕.๑ นายวารินทร์  ดอกนารี   ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
     ๒.๑๕.๒ นางสาวอรอนงค์  เฉวียงวาส  ครูโรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 

๒.๑๕.๓ นางสาววัชรียา  เดชะองอาจ  ครูโรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 
๒.๑๕.๔ นางสาวพรภิญญา  พันนารี  ครูโรงเรียนค าปลาฝาโนนชัย 
๒.๑๕.๕ นางสาวชาลินี  ดอนนาค   ครูโรงเรียนหัวขวาวิทยา 
๒.๑๕.๖ นายประมูล  เจียงวิเศษ   ครูโรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 
๒.๑๕.๗ นายวัชรพล  ขันธุแสง   ครูโรงเรียนบ้านแกวิทยายน 
๒.๑๕.๘ นางสาวชื่นจิตย์  บญุบรรจง    ครูโรงเรียนถ้ าปลาวิทยายน 
๒.๑๕.๙ นางสาวอรทัย  อิงภู   ครูโรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 
๒.๑๕.๑๐ นางวิลาวัลย์  ชูศรวีาส   ครูโรงเรียนด่านใต้วิทยา 
๒.๑๕.๑๑ นางสัจพร  อาญาเมือง   ครูโรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 

    ๒.๑๖ ประเภทพนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง/ครูพี่เลี้ยง ได้แก ่
     ๒.๑๖.๑ นางสาวนุชรา  ผลประสาท  ครูโรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม  
     ๒.๑๖.๒ นางสาวสุดาพรรณ  ภารสวัสดิ ์  ครูโรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 

๒.๑๖.๓ นายนัฐพงษ ์ ไร่อ าไพ   ครูโรงเรียนโคกล่ามวิทยา 
๒.๑๖.๔ นางสาวชลิตา  จุทาการ   ครูโรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 
๒.๑๖.๕ นางอรดี  คัง    ครูโรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 
๒.๑๖.๖ นายอุดม  มุทิตา    ครูโรงเรียนโนนไฮหนองฮีกุ้มวิทยา 
๒.๑๖.๗ นายปุรุเมศ  ไชยค ามิ่ง   ครูโรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ าวิทยาคาร 
๒.๑๖.๘ นายวีระชาติ  สันทิตย์   ครูโรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 
๒.๑๖.๙ นางสาววิยะดา  ผดุงจันทร์  ครูโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 
๒.๑๖.๑๐ นางส าลี  ศรีแพงมูล   ครูโรงเรียนเหล่าอ้อยบ ารุงวิทย์ 
๒.๑๖.๑๑ นางเกตน์นิภา  อันภาพรม  ครูโรงเรียนค าแคนราษฎร์วิทยา 

    ๒.๑๗ ประเภทนักการภารโรง ได้แก่ 
     ๒.๑๗.๑ นายวชิรพงษ์  อรงค์เดช   โรงเรียนค าไผ่สงเคราะห์ 
     ๒.๑๗.๒ นายยอดชาย  บุญสนาม   โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 

๒.๑๗.๓ นายนิวัฒน์  ผลไชย   โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 
๒.๑๗.๔ นายอุดม  ถิ่นมีผล   โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 
๒.๑๗.๕ นายวิเชียร  นาสมบตัิ   โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา 
๒.๑๗.๖ นายชมพู  อรัญสาร   โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บ ารุง 
๒.๑๗.๗ นายประเวช  การรัตน์   โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 
๒.๑๗.๘ นายประดิษฐ์  จ่าบุญ   โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 
๒.๑๗.๙ นายวิมล  พลเรียงโพน   โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 
๒.๑๗.๑๐ นายชาญชัย  ชุ่มเรืองศรี   โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 

   
/๒.๑๘ ประเภทเจ้าหน้าทีธุ่รการ 



 
 

๘ 
 

   ๒.๑๘ ประเภทเจ้าหน้าที่ธุรการ ได้แก ่
     ๒.๑๘.๑ นางสาวสุภาวดี  ไผ่ผาด   โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
     ๒.๑๘.๒ นางสาวปภัชญา  พันธุ์ขันธ์  โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 

๒.๑๘.๓ นางสาวสุชญา  สุริยะสาร   โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 
๒.๑๘.๔ นางสาวกมลทิพย์  แสงครจิต  โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 
๒.๑๘.๕ นายอุดม  คุณพรม   โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 
๒.๑๘.๖ นายอาทิตย์  มิอามาตย์   โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 
๒.๑๘.๗ นางวรรณี  ปัญญาม ี   โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 
๒.๑๘.๘ นางสาวธัญณิชา  คันศิลป์   โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 
๒.๑๘.๙ นางสาววิทยา  ไชยค า   โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 
๒.๑๘.๑๐ นางสาวมลินี  จงลอืชา   โรงเรียนด่านใต้วิทยา 
๒.๑๘.๑๑ นายศักดา  เสนามา   โรงเรียนบ้านหนองช้าง 

 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ วันที่   ๑๙  เมษายน  พ.ศ. ๒๕6๔ 

 
 


