
 
 

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 2 
เรื่อง  รายชื่อการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของ “ครูดีศรีกาฬสินธุ์  เขต 2” 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 2 
………………………………………………………. 

 ตามท่ี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 2 ได้ก าหนดนโยบายการยกย่องเชิด
ชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง “ครูดีศรีกาฬสินธุ์ เขต 2” ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 2 จึงได้จัดท า โครงการ การพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา“ครูดีศรีกาฬสินธุ์ เขต 2” ประจ าปี พ.ศ. 2564  ขึ้นเพ่ือคัดเลือก
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากร ลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบุคลากรและลูกจ้าง
ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 เพ่ือเป็นการ              
ยกย่องเชิดชูเกียรติสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากร ในสังกัด ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบั ติงานและ
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิต และท าคุณโยชน์เพ่ือส่วนรวม จนเป็น    
ที่ยอมรับหรือเป็นบุคลากรในหน่วยงานที่สมควรได้การยอมรับหรือสมควรจะได้รับรางวัล “ครูดีศรีกาฬสินธุ์ 
เขต 2 นั้น 
 บัดนี้  การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล  “ครูดีศรีกาฬสินธุ์  เขต 2 ” ได้เสร็จสิ้นแล้ว ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 2  จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล “ครูดีศรีกาฬสินธุ์  
เขต 2” ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่  20  สิงหาคม  พ.ศ.  2564 
   
  
 
 
                                                    (นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 2 
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รายช่ือผู้สมควรได้รับรางวัล  “ครูดีศรีกาฬสินธุ์  เขต 2” 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต 2 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประเภท  ผู้อ านวยการกลุ่ม/รก.ผู้อ านวยการกลุ่ม 
1. นางสาวพุทธรักษ์  กุตัน                    
2. นางนันทิรา  เมตตา         
3. นายการัณยภาส  ศิวะกรภูริหิรัญ          
4. นายปรเมษฐ์  ไฝ่ฤทธิ์                        

ประเภท  ศึกษานิเทศก์ 
1. นางประคอง  จุลสอน  
2. นายสถิต  ศรีถาวร 
3. นางสาวสุกัลญา  ภูผิวโคก ล าดับที่  3 
4. นางสาวนุชนารถ  ภูมาศ   ล าดับที่  3 

ประเภท บุคลากร 38 ค.(2) 
1. นางปวีณ์กร   ภูกาสอน 
2. นางสาวธัญลักษณ์  ภูสง่า 

ประเภท  ลูกจ้างประจ า 
1.  นายชาติชาย  ภูกาสอน 

ประเภท  ลูกจ้างชั่วคราว 
1. นางจันทร์จีรา  สุวรรณแสง 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา,ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา 

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ยางตลาด 1 

ประเภท  ผู้บริหารสถานศึกษา 
1. นายรุ้ง ทาสะโก   โรงเรียนปอแดงวิทยา 
2. นางบุษบา นรินทร์รัมย์  โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา 
3. นางวาสนา ภูภักดิ์  โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 
4. นางเพียงณภัส ศรีบุรัมย์  โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน  
5. นายวิวัฒพงษ์ พัทโท  โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 
6. นางศิรารัตน์ นาถมทอง   โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา 
7. นางศิริลภัสร กาพย์มณี   โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา  



8. นายรัฐพล เมืองชื่น   โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ 
9. นายมนตรี รัตนศรี   โรงเรียนพินิจราษฎร์บ ารุง 

ประเภท  ครู 
1. นายประสงค์ สกุลซ้ง   โรงเรียนพินิจราษฎร์บ ารุง 
2. นางปณิตา ภูงามทอง   โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 
3. นางนิตยา อุทัยจอม   โรงเรียน ปอแดงวิทยา 
4. นางสาวภัทร์ภัสสร ภูแย้มไสย์ โรงเรียน ปอแดงวิทยา 
5. นายวาทิต  โนนศรี   โรงเรียน ปอแดงวิทยา 
6. นางจิรนันท์ กุญชะโมรินทร์  โรงเรียน พินิจราษฎร์บ ารุง  
7. นายณัฐวุฒิ ใจแน่น   โรงเรียน หนองอิเฒ่าวิทยา 
8. นายสมโชค เครือแสง   โรงเรียน พินิจราษฎร์บ ารุง 
9. นางสาวสุพิชา คณาโจด   โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 
10. นางสาวอภิญชญา นาขันดี  โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 
11. นางสาวอรุณี สุวรรณศรี   โรงเรียนพินิจราษฎร์บ ารุง 
12. นางสาวขจรจิต ติตะปัน   โรงเรียนพินิจราษฎร์บ ารุง 
13. นางจุฑาวรรณ ภูบัวเพชร   โรงเรียนขม้ินพัฒนวิทย์ 
14. นางธิดาพร แก้วหยาด   โรงเรียนพินิจราษฎร์บ ารุง 
15. นางพัชรี พิกุล    โรงเรียนปอแดงวิทยา 
16. นางพุทธวรรณ พิชัยเชิด   โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 
17. นางสาวเพ็ญพรรณ จรัสแผ้ว  โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา 
18. นางสาวรินนา ภูเต้านิล   โรงเรียนพินิจราษฎร์บ ารุง 
19. นางสาววรรณิภา ภูถมศรี   โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา 
20. นางสาวแสงระวี ฟูวงษ์   โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา 
21. นางสาวอารยา ล้อมไธสง   โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน 
22. นางสาวสาวิตรี สุพรม   โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา 
23. นางปภัสรา กัลยาสนธิ์   โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา 
24. นางสาวพริ้มพักตร์ มะลิฉิม  โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา 
25. นางสาวปิยะนุช ปัจฉิมา   โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ 
26. นางสาวรุจิราภรณ์ ค าศิลา  โรงเรียนพินิจราษฏร์บ ารุง 
27. ส.ต.ต.อุชุกร ถิ่นละออ   โรงเรียนขม้ินพัฒนวิทย์ 
28. นางวันเพ็ญ เทศารินทร์   โรงเรียนพินิจราษฎร์บ ารุง 
29. นางดวงจันทร์ มั่นคง   โรงเรียนพินิจราษฎร์บ ารุง 
30. นางวรรณภา อินบุญยา   โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ 
31. นางมุจรินท์  ขันแข็ง   โรงเรียนพินิจราษฎร์บ ารุง 
32. นางศรีสมพร จันทะเลิศ   โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 
33. นายณัฐพล บุญสวัสดิ์   โรงเรียนปอแดงวิทยา 
34. นางสาวดลจิตร ภูชมพูล   โรงเรียนพินิจราษฎร์บ ารุง 
35. นางสาวนงเยาว์ ไพรัตน์   โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา 
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36. นางวนิดา ภูบุญลาภ   โรงเรียนพินิจราษฎร์บ ารุง 
37. นายกันตภณ ธรรมาจารุศิล  โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 
38. นางสาวณัฐชยา ปานเพชร  โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน 
39. นางสาวรัชนี มุลศรี   โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา 
40. นายชนาธิป อัยวรรณ์   โรงเรียนปอแดงวิทยา 
41. นางสาวพรพรรณ อรัญเฉวียง  โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา 
42. นางไพคิด ภูหัวไร่   โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา 
43. นางอัยลฎา ภูมิชูชิต   โรงเรียนพินิจราษฎร์บ ารุง 

ประเภท พนักงานราชการ/อัตราจ้าง/ครูพี่เลี้ยง 
1. นางสาวปาริชาติ อ่ิมสว่าง  โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา 
2. นางสาวศศินาภรณ์ เคนทรภักดิ์ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 
3. นายปวีณ ภูคงก่ิง   โรงเรียนปอแดงวิทยา 

ประเภท  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 
1. นางสาวรัชฎาภรณ ์ภูตีกา  โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 
2. นายรัฐพงศ์ จ ารูญ   โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ 

 

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ยางตลาด 2 

ประเภท  ผู้บริหารสถานศึกษา 
1. นายขวัญใจ  อุดมรัตน์  โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม 
2. นายอนันต์  ทิพย์อาสน์  โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา  
3. นายสุรศักดิ์  ภูบัวเพชร โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ 
4. นายพิพัฒน์  ปารมีชัย  โรงเรียนยางค าวิทยา 
5. นางสาววรรณกานต์  สิมมา  โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว 
6. นายพนานต์  อัมรานนท์  โรงเรียนนางามแก่นล าดวนวิทยา 
7. นางวราภรณ์  สิมมะลิ  โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี 

ประเภท  ครู 
1. นางอรุณรัตน์  อัมรานนท์  โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 
2. นางนิตยา  อุดมรัตน์  โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม 
3. นางหิรัญญา  ทองวุฒิ  โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม 
4. นางกนิษฐา  สาลี  โรงเรียนดงบังวิทยา 
5. นางสุพิชญา  มาลี  โรงเรียนดอนขีวิทยา 
6. นางสุไพรัตน์  ชินสีห์  โรงเรียนยางค าวิทยา 
7. นายประสงค์  ภูขันสูง  โรงเรียนยางค าวิทยา 
8. นายปัญญา  เสนภูงา  โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 
9. นางสาวกัลยา  บัณฑิต  โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี 
10. นางกัลยารัตน์  เมืองชื่น  โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ 
11. นางนิลุบล  ภูเต้าทอง    โรงเรียนยางค าวิทยา 
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12. นางมัณฑนา  ภูขันสูง    โรงเรียนยางค าวิทยา 
13. นางกฤติกา  นามบุดดี    โรงเรียนดงบังวิทยา 
14. นางสุจิตรา  ประจงกูล    โรงเรียนดงบังวิทยา 
15. นางนงนิต  ปัดถามา    โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 
16. นางสาวกุณฑีรา  วงศ์หาเทพ   โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 
17. นายภูวสิษฏ ์ ศรีไชยแสง    โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ 
18. นางสุมาวดี  ศุภวิเศษ    โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ 
19. นางสาวกุลิสรา  ขุนราช    โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ 
20. นางสาวอติพร  นุริศักดิ์    โรงเรียนหัวนาค าจรูญศิลป์ 
21. นายสุนทร  สิทธิจันทร์    โรงเรียนโนนสูงวิทยา 
22. นางสาวจ านรรจา  พวงพิลา   โรงเรียนดงบังวิทยา 
23. นายจงลักษณ์  ชูปัญญา    โรงเรียนโนนสูงวิทยา 
24. นางสาวกุสุมา  นามเสถียร   โรงเรียนดงบังวิทยา 
25. นางรัตนา  คงประพัฒน์    โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ 
26. นางสาวจุลนิศา  เกษาพันธ์   โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ 
27. นายณัฐวรรษ  กิจอินทรีย์   โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ ์
28. นายดวงเด่น  โทหารวงษ ์   โรงเรียนดอนขีวิทยา 
29. นางพิมลพรรณ  กุลาสา    โรงเรียนนางามแก่นล าดวนวิทยา 
30. นางสาวธนัญญา  พาชนิด   โรงเรียนดงบังวิทยา 
31. นางสาวปฐมวรรณ  สุริสาร   โรงเรียนโนนสูงวิทยา 
32. นางสาวนีรนุช  ภูบุญอบ    โรงเรียนดงบังวิทยา 
33. นายสุรพล  พานะวาน    โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี 
34. นางอภิสรา  ชูปัญญา    โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ 
35. นายเทียนชัย  ชาลีวรรณ ์   โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี 
36. นายพงษ์สิทธิ์  พิณพงษ์    โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี 
37. นางสาวผกามาศ  ศิริเกต    โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี 
38. นางสาวจตุพร  พลเกิ้น    โรงเรียนยางค าวิทยา 
39. นางสาววายุรี  สิทธิคุณ    โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี 
40. นางสาวกนิษฐา  มาเบ้า   โรงเรียนบ้านโคกศรี 
41. นางสาวฐานิษตรี  จิตศรัทธา   โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี 
42. นางสาวลักขณา  ภูถาวรณ์   โรงเรียนหัวนาค าจรูญศิลป์ 
43. นางทัศนนันท์  ภูลายยาว    โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 
44. นางสาวไอรินทร์  จิตติพงษ์กีรดิต   โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี 
45. นางสาวกชพร  อันทะนัน    โรงเรียนยางค าวิทยา 
46. นางสาวจันทร์สวย  นาทันรีบ   โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 
47. นายธนวัฒน ์ วรนิตย์    โรงเรียนยางค าวิทยา 
48. นายธีรศักดิ์  สุภีถิตย์    โรงเรียนหัวนาค าจรูญศิลป์ 
49. นางนฤมล  ใจซื่อ    โรงเรียนหัวนาค าจรูญศิลป์ 
50. นางสาวผ่องณภา  ใจทา    โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม 
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51. นางสาวสุกัญญา  ภูชมชื่น   โรงเรียนหัวนาค าจรูญศิลป์ 

ประเภท พนักงานราชการ/อัตราจ้าง/ครูพี่เลี้ยง 
1. นางรัติรถ  ไกรพินิจ    โรงเรียนดงบังวิทยา 
2. นางสาวมยุรี  ไกรษรศรี    โรงเรียนบ้านโคกศรี 
3. นางสาวชฎาภา  วงศ์ชา    โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี 

ประเภท  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 
1. นางนิษฐานันท์  เกตุค า    โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ 
2. นางสาวธีราภรณ์  สุดชาด ี  โรงเรียนยางค าวิทยา 
3. นางสาวสายฝน  กองอุดม   โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี 

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ยางตลาด 3 

ประเภท  ประธานศูนย์เครือข่าย 

1. นายศราวุธ  ศรีประภา     โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 

ประเภท  ผู้บริหารสถานศึกษา 

1. นายวีรศักดิ์  ดอนสามารถ   โรงเรียนนาแกราษฎร์อ านวย 
2. นายสุนันต์  ศรแสง    โรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บ ารุง 
3. ว่าที่ร้อยตรีค าตัน  เค้าแคน   โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 

ประเภท  ครู 

1. นางสมปอง  อ่อนพรรณนา   โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 
2. นางสุปราณี  ศรแสง    โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ 
3. นางสาวอัลดา  กุลาสา    โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 
4. นางพรพิมล  วงศ์ศิริ     โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 
5. นางไอวริญย์  ภูสีเหลื่อม    โรงเรียนนาแกราษฎร์อ านวย 
6. นางสาวพรสุดา  ภูผาจง    โรงเรียนบ้านหนองขาม 
7. นางสาววราภรณ์  ภูบุญเติม   โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ 
8. นางประไพย  โกศล     โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 
9. นายเทวินทร์  ดีจรัส     โรงเรียนนาแกราษฎร์อ านวย 
10. นางสาวศิริวิภากร  บุญสิงห์    โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 
11. นายชัยวุฒิ  บุรีรัตน์     โรงเรียนนาแกราษฎร์อ านวย 
12. นางมนันท์ญา  สุทธิบุตร     โรงเรียนโคกค าวิทยา 
13. นางสาวจงจิต  พรมค ามุล   โรงเรียนนาแกราษฎร์อ านวย 
14. นางสาวพิสมัย  ภูพาที     โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 
15. นางสาวอนงลักษณ์  ภูพันนา    โรงเรียนนาแกราษฎร์อ านวย 
16. นางวิลาวัลย์  ภูกิจเย็น     โรงเรียนนาแกราษฎร์อ านวย 
17. นางสาวพูลสุข  ภูกงสี     โรงเรียนดอนยานางศึกษา 
18. นางสาววริศรา  ชาวเวียง   โรงเรียนเชียงสาศิลปะสถาน 
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19. นางทรงจิต  ภูโอบ    โรงเรียนเชียงสาศิลปะสถาน 
20. นางพการี  ศรีสุวัฒน์     โรงเรียนเชียงสาศิลปะสถาน 
21. นางสาวเมตตา  ภูนาวัน     โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 
22. นางสาวสมประสงค์  อาจฤทธิ์    โรงเรียนโคกค าวิทยา 
23. นางสาวชมนาฏ  งามยิ่งไพศาล    โรงเรียนโคกค าวิทยา 
24. นางสาวเพ็ญศิริ  หันชัยเนาว์    โรงเรียนโคกค าวิทยา 
25. นางสาวณัฐกานต์  ภูผิวเดือน    โรงเรียนเชียงสาศิลปะสถาน 
26. นางจุฑาภรณ์  ปุณะตุง     โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 
27. นางยุพา  จันทวงศ์     โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 
28. นางสาวหฤชนันก์  แสนกันยา    โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 
29. นายศรายุทธ  สายโรจน์     โรงเรียนดอนยานางศึกษา 
30. นางพิสมัย  ภูสมนึก     โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 
31. นางวไลพร  มาตรา     โรงเรียนโคกก่องราษฎร์นุกูล 
32. นางสาวศันสนีย์  ยานสุวรรณ์    โรงเรียนดอนยานางศึกษา 
33. นางนิศรานารถ  ไสยลักษณ์    โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 
34. นางพรนภา  ช านินอก    โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 

ประเภท พนักงานราชการ/อัตราจ้าง/ครูพี่เลี้ยง 
1. นางขวัญรัตน์  ภูพันธ์เว่อ    โรงเรียนบ้านหนองขาม 
2. นางสาวนิภาวรรณ  แสนหอม   โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 
3. นางสาวอ าภา  ภูโปร่ง   โรงเรียนนาแกราษฎร์อ านวย 

ประเภท  ลูกจ้างประจ า/ลุกจ้างช่ัวคราว/นักการภารโรง 
1. นายมาย  ทองจินดา    โรงเรียนโคกก่องราษฎร์นุกูล 

ประเภท  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 

1. นายภัทรพิชญ์  เกตุค า    โรงเรียนดอนยานางศึกษา 
2. นางสาววิไลรัตน์  ภูทัดหมาก    โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 

 

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ห้วยเม็ก  1 

ประเภท  ผู้บริหารสถานศึกษา 
1. นายอภิชัย  ศรีโท    โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล 
2. นางสาวศิวนาถ  ศรีเล็ก   โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ 

ประเภท  ครู 
1. นางกุลจิราภรณ์  ศิวะกรภูริหิรัญ   โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล 
2. นางสาวณัฐฑริกาญจน์  ประทุมวัน  โรงเรียนเนินลาดวิทยา 
3. นางสาวนิภาวรรณ  สายสมบตัิ   โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ 
4. นางสุเนตร  ภวสุริยกุล    โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล 
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ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ห้วยเม็ก  2 
1. นางสาวภทรภรณ์  พลขันธ์   โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา 
2. นางกัญญาภัค  แก้วกลางเมือง    โรงเรียน คุรุชนประสิทธิ์ศิลป์  
3. นางดารา  ดาวดึงษ์    โรงเรียนหนองโนวิทยาคม 
4. นางประสพสุข  ศรีหงษ์ทอง   โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อ านวย 
5. นายวิโรจน์  นามโส    โรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคม 

ประเภท  ครู 
1. นางนวลจันทร์  สืบกินนอน   โรงเรียนคุรุชนประสิทธิ์ศิลป์  
2. นางสาวสมปอง  รักสุทธี    โรงเรียนค ามันปลาผดุงวิทย์ 
3. นางบุญญรัตน์  แก้วมาลุน   โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ 
4. นายอัมรินทร์  พาลี    โรงเรียนหนองแวงม่วง 
5. นางสาวรัชฎาภรณ์  มาตรา   โรงเรียน หนองแวงประชาสรรพ์ 
6. นางสาวพัชราพรรณ  วรรณสินธุ์   โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ 
7. นางสาวศิริวิมล  พู่ก าแพ    โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ 
8. นางสาวศินีนาถ  ศรีปัญญา   โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ 
9. นางสมจิต  ไชยบุดดี    โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อ านวย 
10. นายสุรศักดิ์  สารสม    โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อ านวย 
11. นางชายิกา  กิ่งพลอยเดิม    โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม 

 
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอ าเภอหนองกุงศรี 1 

ประเภท  ประธานศูนย์เครือข่าย 
1. นายนิกร   นามโส    โรงเรียนค าไฮวิทยา 

ประเภท  ผู้บริหารสถานศึกษา 
1. นางกาญจนา  วรพันธ์    โรงเรียนสว่างกิจวิทยา 
2. นายประเมธ  ภูคงคา    โรงเรียนท่อนสังข์วิทยา 
3. นายวสันต์  ภูคงคา    โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 
4. นายณัฐวัฒน์  บัวค าภ ู   โรงเรียนพรมลีศรีสว่าง 
5. นายณัฐวุฒิ  อุ่นส าโรง    โรงเรียนค าถาวรเจริญวิทย์ 

ประเภท  ครู 
1. นางยุภาวดี  ขันธุลา    โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษร์บ ารุง 
2. นางสาวอรุณี  ศรีแก้วน้ าใสย์   โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 
3. นางจินตนา  ไค่นุ่นสิงห์    โรงเรียนค าไฮวิทยา 
4. นางสาวรมณี  ไชยค าม่ิง    โรงเรียนสว่างกิจวิทยา 
5. นางสาวอัญนิกานต์  ทิพยการย์สิริ   โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 
6. นางสาวกีรติย์  การเลิศ    โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 
7. นางสาวมุกดา  เอกมาตร    โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ 
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8. นายเวสภู  สายแก้ว    โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 
9. นางนิลบล  วังคะฮาต    โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 
10. นายจักรภพ  ศรีทอนสุด                 โรงเรียนบ้านหนองไผ่     
11. นางเพียงนุช  มูลสาร    โรงเรียนพรมลีศรีสว่าง  
12. นายสุพันธ์  ผิวเหลือง     โรงเรียนท่อนสังข์วิทยา 
13. นางกัลยา  เลิศล้ า    โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษร์บ ารุง   
14. นายพิรภพ  ผิวนิล   โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา 
15. นางพรศิล  ฉายบุญครอง              โรงเรียนพรมลีศรีสว่าง 
16. นายณัฐพล  ละมัยวงษ์     โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 
17. นางนภัสวรรณ  ภูคงคา     โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 
18. นายสมควร  นาถมทอง    โรงเรียนหนองมันปลาวิทยา 
19. นางสาวศศิธร  ศรีวงษ์แสง     โรงเรียนพรมลีศรีสว่าง  
20. นางสาวชลลิกา  ธรรมเกตุ          โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษร์บ ารุง   
21. นายสุรพงษ์ พลนาคู     โรงเรียนท่อนสังข์วิทยา  
22. นางสาวผกาพันธ์  อาษาราช         โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ 
23. นางเฟ่ืองฟ้า  ปัญญา          โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ 

ประเภท พนักงานราชการ/อัตราจ้าง/ครูพี่เลี้ยง 
1. นางสาวฐิติกุล  แสนหอม        โรงเรียนค าไฮวิทยา 
2. นางสาวสุมิตรี  ธรรมเกตุ             โรงเรียนสว่างกิจวิทยา 
3. นางสาวขนิษฐา  อุตรโส            โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 

ประเภท  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 
1. นายสมัย  พัฒนา         โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 
2. นายเอกอนันต์  ทิพย์รักษ์        โรงเรียนสว่างกิจวิทยา 

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอ าเภอหนองกุงศรี ๒ 

ประเภท  ผู้บริหารสถานศึกษา 
1. นายสาคร  ค าแสน    โรงเรียนโคกเครือวิทยา 
2. นายวีระชัย  มูลรัตน์   โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม 
3. นางสาวสุธาสิน ีประสานวงศ์  โรงเรียนนาอวนวิทยาสิทธิ์ 
4. นางสาวเจศิกา เจฒิภัทรกุล  โรงเรียนหนองบัวชุม 
5. นายสุรเนตร  เนตรมุข    โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร 
6. นายสุรชัย  ค าก้อน   โรงเรียนค าขามวิทยา 
7. นายคม เอกพันธ์    โรงเรียนหนองแข้วิทยา 
8. นางวนิดา  ศรีค ามูล    โรงเรียนนามูลสมบูรณ์วิทย์ 
9. นางนฤมล  หลักค า    โรงเรียนส าราญ-ประภาศรี 

ประเภทครูผู้สอน 
1. นางธัญญา  ค าแสน    โรงเรียนโคกเครือวิทยา 
2. นางพลอยไพลิน  โคตรตาแสง   โรงเรียนโคกเครือวิทยา 
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3. นางกรรณิการ์  ศรีกุดตา    โรงเรียนโคกเครือวิทยา 
4. นายสมพร  เหล่าดี    โรงเรียนโคกเครือวิทยา 
5. นางสาวสิริณัฐวีร ์ ภักดีรักษ์   โรงเรียนนาอวนวิทยาสิทธิ์ 
6. นางทองพันธ์  นาสมบัติ    โรงเรียนห้วยยางดงวิทยา 
7. นายนัทพงษ์  ตระการ    โรงเรียนส าราญ-ประภาศรี 
8. นางยุพิน  เอกพันธ์    โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร 
9. นางสาวกุลสตรี  อัศวภูม ิ   โรงเรียนหนองแข้วิทยา 
10. นางวิภารัตน์  ภูสง่า    โรงเรียนโคกเครือวิทยา 
11. นางสาวสุกัญญา  อุปดิษฐ์   โรงเรียนหนองแข้วิทยา 
12. นางวนิดา  เกษทองมา    โรงเรียนโคกเครือวิทยา 
13. นางเยาวภา  กัลยาวงศ ์   โรงเรียนโคกเครือวิทยา 
14. นางวรารัตน์  เชื้อตาวงศ์    โรงเรียนโคกเครือวิทยา 
15. นางศิริพร  อุ่นส าโรง    โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 
16. นางสาววิลุนพร  อุ่นทรพันธุ์   โรงเรียนโคกเครือวิทยา 
17. นางเพ็ญศรี  จอมทอง                          โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร     
18. นางมาลินี  โพธิ์แสง    โรงเรียนหนองแข้วิทยา 
19. นางสาวกนกวรรณ  พลขันธ์   โรงเรียนโคกเครือวิทยา 
20. นางสุทาธินี  คิดอ่าน    โรงเรียนโคกเครือวิทยา 
21. นายวิชาญ  ศรีค ามูล    โรงเรียนนาบงวิทยา 
22. นางสาวเพชราภรณ์  แก้วพรม   โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม 
23. นางอ าพร  ภูกาบเพชร    โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร 
24. นางเจนจิฬา  นาถมทอง    โรงเรียนนามูลสมบูรณ์วิทย์ 
25. นายทิณวัตร  ภูพานเพ็ชร    โรงเรียนโคกเครือวิทยา 
26. นางสาวจิราภรณ์  แสนส ี   โรงเรียนค าขามวิทยา 
27. นางเสาวรีย์  กุมภวงค์    โรงเรียนหนองแข้วิทยา 
28. นายวิทวัฒน์  เครือศรี    โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม 
29. นางสาวพนิดา  หมื่นศรี    โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร 
30. นายปฏิญญา  ศรีสุข    โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม 
31. นางสาวนวรัตน์  จองหนุ่ม   โรงเรียนนามูลสมบูรณ์วิทย์ 
32. นางสาวรัตนมณี  หารเทศ   โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร 
33. นางสาวนิภาพร  งามลุน    โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 
34. สิบเอกศิริพร  ชวนชัยสิทธิ ์  โรงเรียนหนองโนวิทยา 
35. นางสาวสุดารัตน์ วรสาร    โรงเรียนหนองโนวิทยา 
36. นางสาวอภิญญา  พละสุข   โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม 
37. นางสาวสายฝน  ขันแก้ว    โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม 
38. นางสาวปวีณา  ภูระวงษ ์   โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 
39. นางแว่นแก้ว  ขวดแก้ว   โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร 
40. นางสาวมุกดา  อันศิริ    โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร 
41. นายอดิพล  สิทตะวงษ์    โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ 
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42. นางสาวณัฏฐ์ชญา  ศรีคิรินทร์   โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร 

ประเภท  พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง/ครูพี่เลี้ยง 
1. นางปพิชญา  ชาวหนองแสน   โรงเรียนนาอวนวิทยาสิทธิ์ 
2. นางสาวกาญจนาภรณ์  พิณสา   โรงเรียนนาอวนวิทยาสิทธิ์ 
3. นายจักร์พงษ์  กล้าหาญ    โรงเรียนประชารัฐศึกษา 
4. นายพิเชษฐ์  ฮวดคันทะ    โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร 
5. สิบเอกกิตติพงษ์ คุณสุทธิ์    โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร 
6. นางสาวกฤตยา  ฝ่ายไธสงค์   โรงเรียนนามูลสมบูรณ์วิทย์ 
7. นาสาวพรนภา  แก้วอรุณ    โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร 
8. นางสาวกมลวรรณ  อุตตรนคร  โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร 

ประเภท  ลูกจ้างประจ า/ลุกจ้างช่ัวคราว/นักการภารโรง 
1. นายไสว  ภูถมทอง    โรงเรียนนาอวนวิทยาสิทธิ์ 

ประเภท  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 
1. นางสาวอนุสรา  วิชาชัย    โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม 
2. นางสาวสมประกร  ภูถมทอง   โรงเรียนนาอวนวิทยาสิทธิ์ 
3. นางสาวภิรมยา  พุทธวงศ์   โรงเรียนนามูลสมบูรณ์วิทย์ 

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฆ้องชัย 

ประเภท  ผู้บริหารสถานศึกษา 
1. นางรุ้งเพ็ชร   หัตถามาศ    โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา 
2. นายวีรเดช   นรินทร์รัมย์    โรงเรียนหนองคูวังเดือนห้าวิทยา 
3. นางสุพรรณิการ์   นาชัยฤทธิ์   โรงเรียนหนองเม็กวิทยา 
4. นายธนพล   ศิลาจันทร์    โรงเรียนน้อยดอนข่าประชาสามัคคี 
5. นางจิราพร   นาจรูญ    โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์ 
6. นายอารมณ์   จารุทรัพย์สดใส   โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ 
7. นายเทิดชัย   บัวอาจ    โรงเรียนบ้านชาดวิทยาคาร 
8. นายพัฒน์พงษ์   นาสมใจ    โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ 
9. นางสาวชนันภรณ์   ศรีคงเพ็ชร   โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม 
10. นางสาวศิริวรรณ   เหล่าหว้าน   โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา 

ประเภท  ครูผู้สอน 
1. นายจักรพันธ์   นาทองไชย   โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา 
2. นางสาวนัยต์ตะวัน   ชื่นนิรันดร์  โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ 
3. นางอุดมศรี   ภาระกุล    โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา 
4. นางสาวอัมพร   คชคีรี    โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ 
5. นางพุทธชาติ   ยอดค า    โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ 
6. นางสาววาสนา   เกิดชูกุล   โรงเรียนหนองเม็กวิทยา 
7. นางส าราญ   ชัยเพชร    โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา 
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8. นางสาวประทุมรัตน์  ยศเสนา   โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา 
9. นางสาวพิมพ์พร   ทวีวัฒน์   โรงเรียนบ้านชาดวิทยาคาร 
10. นางนิรันดร์   ก้อนวิมล    โรงเรียนบ้านชาดวิทยาคาร 
11. นายพิทักษ์   ฉายวิชัย    โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา 
12. นางสาวดวงหทัย   ภูงามเขียว  โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา 
13. นางสาวนิตยา   ภูเงินข า    โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา 
14. นางพยอม  สตาสิทธิ์   โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา 
15. นางพัชรินทร์   ไพรินทร์    โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ 
16. ว่าที่ ร.ต.สุริยา   อรัญเฉวียง   โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ 
17. นางสาวจรวยพร   ก้อนวิมล   โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ 
18. นางสาววรารัตน์   แสนพันดร    โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์   
19. นางพิชชากานต์  เสนารา    โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม 
20. นางค าพันธ์  พิลา    โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา 
21. นางทองษร   นาสมวา    โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา  
22. นางปราณี   นาสมบัติ    โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา 
23. นางสาวจันทร์เพ็ญ   เวียงปฏิ     โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา  
24. นางโสภา   ค าบับภา     โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา 
25. นางเพ็ญพร   สุนทรรส    โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา 
26. นางสมทรง   พัดไธสง    โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์   
27. นางสาวอริยาพร   เขตเสนา   โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม 
28. นางสาววานิดา   ภูนาเพชร   โรงเรียนน้อยดอนข่าประชาสามัคคี 
29. นางสุภีวรรณ   ทัศบุตร    โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ 
30. นางสาวนันทวรรณ   เพ็ญธิสาร   โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา 
31. นางสาวอุราภรณ์  คูนาเอก    โรงเรียนวังยางวิทยาคาร 
32. นายไขแสง   อุทัยมาตย์    โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา 
33. นางภัทรา   พิราลัย    โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ 
34. นางวชิราภรณ์   สุภารี     โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ 
35. นางเกษร   เกษมาลา     โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ 
36. นางใจศิลป์   บุตรพรม    โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ 
37. ว่าที่ ร.ต.หญิงบุษยมาศ นนทะโย    โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม 
38. นางชนาภา   ดอนศิลา     โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ 
39. นางสาวจิระประภา   พัฒนโชติ   โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค ์

ประเภท  พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง/ครูพี่เลี้ยง 
1. นางสาวเสาวนีย์   จันทุดม   โรงเรียนหนองเม็กวิทยา 
2. นายอนุชา   นาแถมทอง    โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ 
3. นางสาวอมลวรรณ   พละเดช   โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ 
4. นางสมยงค์   แก้วดวงดี    โรงเรียนหนองเม็กวิทยา 
5. นายอิทธพล   ชนแดง    โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ 
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6. นางสาวกมลพร   นาทันรีบ   โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา 

ประเภท  ลูกจ้างประจ า/ลุกจ้างช่ัวคราว/นักการภารโรง 
1. นายสวน   ภผูานม    โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ 
2. นายวันดี   นาทันรีบ    โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา 

ประเภท  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 
1. นายนันทพัทธ์   วิชาชัย    โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม 
2. นางสาววราภรณ์   มาศงามเมือง   โรงเรียนน้อยดอนข่าประชาสามัคคี 
3. นางสาวอัญมณี   ทองนวล   โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ 
4. นางสาวอุไรรัตน์   สารผล   โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา 
5. นางสาวจิตภัทตรา   ปราณีสอน   โรงเรียนหนองเม็กวิทยา 
6. นางสาวประภาภรณ์   ภาระกุล   โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา 

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท่าคันโท 

ประเภท  ประธานศูนย์เครือข่าย 
1. นายวัลลภ  ภูจอมจิตร    โรงเรียนบ้านหนองแซง 

ประเภท  ผู้บริหารสถานศึกษา 
1. นายจรัญ  มุสิกา     โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 
2. นายชาญ  ยอดประทุม    โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร 
3. นายสมใจ  คัสกรณ์    โรงเรียนบ้านแสนสุข 
4. นางจินตนา ค าก้อน    โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร 
5. นายทองสุข  วงษ์อนันท์     โรงเรียนสร้างแก้วรัฐราษฎร์บ ารุง 
6. นายธานินทร์ วรรณสาร     โรงเรียนดงบังอ านวยวิทย์ 
7. นางสาวนิตยา  นากองศรี    โรงเรียนบ้านโคกกลาง 

ประเภท  ครูผู้สอน 
1. นายสายันต์  พงษ์พูล    โรงเรียนบ้านหนองแซง 
2. นางสาวยุภาภรณ์ แพงแสง   โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม 
3. นายวีรพงษ์  วงค์ไชยา    โรงเรียนบ้านโคกกลาง 
4. นายวสวัตดี  ภูนาวัง    โรงเรียนบ้านหนองแซง 
5. นางกรรณิกา  พงษ์พูล    โรงเรียนบ้านหนองแซง 
6. นางสาวกัญญาภัทร  พุทธสอน   โรงเรียนบ้านหนองแซง 
7. นางจริยา  คมสัน    โรงเรียนบ้านหนองแซง 
8. นางสาวธนวรรณ  พลขันธ์   โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม 
9. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมลฤดี วิชาศรี   โรงเรียนดงบังอ านวยวิทย์ 
10. นายอนุสิทธิ์  สุวงค์ฤทธิ์    โรงเรียนบ้านโคกกลาง 
11. นางสาวชญาณี  มีแสนสัตย์   โรงเรียนสร้างแก้วรัฐราษฎร์บ ารุง 
12. นายจักรกฤษ  ภูจอมคา    โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร 
13. นางสาวทัศณีญา  นาเมือง   โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 
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14. นางชไมพร  ปัญญาวงค์    โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร 
15. นางสาวสุธาวัลย์ น้อยเสนา   โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร 
16. นางสาวเบญจวรรณ  วันนุกูล   โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร 

     17.นางพันธิมา  ยอดประทุม    โรงเรียนบ้านโคกกลาง 
     18.น.ส.ไอรินทร์พิชญ์  แสนณรงค์   โรงเรียนบ้านโคกกลาง 
     19.นางสาวนงค์นภา  ทีอุปมา   โรงเรียนดงบังอ านวยวิทย์ 
     20.นายชัยอนันต์  โพธิ์บญุปลูก   โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร 
     21. นายประวัติ ทาสะโก    โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร 
     22. นายค านวน  บัวทอง    โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร 
     23. นางณัฐรวดี โฮชิน    โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร 
     24. นางอรัญญา  อันไกรฤทธิ์    โรงเรียนบ้านหนองแซง 
     25. นายชาญ  สรรพโชติ     โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 

ประเภท  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 
1. นางสาวรฎพร  บัวระคร    โรงเรียนบ้านแสนสุข 

 
 
  
 

-13- 


