
วนั เดือน ปี
1 นางสาวภาสุณีย ์ ค  าพนัธ์ ค  าม่วง 1 ต.ค. 2561 กศ.บ. ภาษาไทย สอบแข่งขนั
2 นางสาวพนาวรรณ  นิลโสม กมลาไสย 1 ต.ค. 2561 ค.บ. ภาษาองักฤษ พฒันาทอ้งถ่ิน
3 นายวนัชยั    สาระขนัธ์ กมลาไสย 1 ต.ค. 2561 ค.บ. ดนตรีศึกษา พฒันาทอ้งถ่ิน
4 นางสาวอาริษา  พ่ึงเยน็ กุฉินารายณ์ 1 ต.ค. 2561 กศ.บ. ภาษาไทย พฒันาทอ้งถ่ิน
5 นางสาวสุวนนัท ์ กั้วนามน ค าเจริญวิทยาคม 1 ต.ค. 2561 ค.บ. เคมี พฒันาทอ้งถ่ิน
6 นางสาวอนญัญา  ก่ิงหลกัเมือง ค าม่วง 1 ต.ค. 2561 ค.บ. ชีววิทยา พฒันาทอ้งถ่ิน
7 นางสาวเกศสุดา  ศรีหาโคตร ค าม่วง 1 ต.ค. 2561 ค.บ. ศิลปศึกษา (นาฏศิลป์) พฒันาทอ้งถ่ิน
8 นางสาวพวงเพช็ร  รัตนางาม โคกศรีเมือง 1 ต.ค. 2561 ศษ.บ. พลศึกษาและสุขศึกษา พฒันาทอ้งถ่ิน
9 นางสาวธนญัญา  ทองด่านเหนือ โคกศรีเมือง 1 ต.ค. 2561 ศษ.บ. วิทยาศาสตร์ศึกษา พฒันาทอ้งถ่ิน

10 นางสาวอญัญาพร  โยธาฤทธ์ิ มหาไชยพิทยาคม 1 ต.ค. 2561 กศ.บ. ภาษาไทย พฒันาทอ้งถ่ิน
11 นางสาวอนงคช์นก  ภูโอบ มหาไชยพิทยาคม 1 ต.ค. 2561 ค.บ. ฟิสิกส์ พฒันาทอ้งถ่ิน
12 นางสาวจีรภา  บุดดีค  า สมเด็จพิทยาคม 1 ต.ค. 2561 ค.บ. สังคมศึกษา พฒันาทอ้งถ่ิน
13 นายประชา  มาชยัภูมิ อนุกูลนารี 1 ต.ค. 2561 ค.บ. สังคมศึกษา พฒันาทอ้งถ่ิน
14 นางสาวมณฑิรา  สุเทวี กมลาไสย 12 พ.ย. 2561 ศศ.บ. ภาษาองักฤษ สอบแข่งขนั
15 นางสาวลทัธวรรณ  วงษโ์พย กมลาไสย 12 พ.ย. 2561 ศษ.บ. การสอนภาษาองักฤษ สอบแข่งขนั
16 นางสาวปนดัดา  สุรทร เขาวงพิทยาคาร 12 พ.ย. 2561 ค.บ. ดนตรีศึกษา สอบแข่งขนั
17 นายนาวา  พิมโยธา ค าเจริญวิทยาคม 12 พ.ย. 2561 ศษ.บ. พลศึกษา สอบแข่งขนั
18 นางสาวรุ่งนภา  ศรีลาศกัด์ิ ฆอ้งชยัวิทยาคม 12 พ.ย. 2561 ค.บ. สังคมศึกษา สอบแข่งขนั
19 นายศราวธุ  ฉวีแปลง จ าปาหลวงวิทยาคม 12 พ.ย. 2561 ค.บ. ภาษาไทย สอบแข่งขนั
20 นางสาวศิริพร  ดว้งขาว นามะเขือพฒันศึกษา 12 พ.ย. 2561 ค.บ. ภาษาองักฤษ สอบแข่งขนั
21 นางสาวพิมพว์ลยั  แซ่อ้ึง นามะเขือพฒันศึกษา 12 พ.ย. 2561 ค.บ. ภาษาองักฤษ สอบแข่งขนั
22 นายวีระพงษ ์ มีแกว้ บวัสามคัคีพิทยาสรรพ์ 12 พ.ย. 2561 ศศ.บ. ดนตรีแขนงดนตรีสากล สอบแข่งขนั
23 นางสาววลัยล์ดา  ประเสริฐหลา้ มอสวนขิงพิทยาสรรพ์ 12 พ.ย. 2561 ค.บ. ภาษาองักฤษ สอบแข่งขนั
24 นายกฤษณะ  วงมนตรี เมืองกาฬสินธุ์ 12 พ.ย. 2561 ศ.บ. ศิลปดนตรีและการแสดง สอบแข่งขนั
25 นางสาวชวลัลกัษณ์  พลอาสา ร่องค า 12 พ.ย. 2561 ค.บ. คณิตศาสตร์ สอบแข่งขนั
26 นายชรินทร์  ทานู ร่องค า 12 พ.ย. 2561 กศ.บ. สังคมศึกษา สอบแข่งขนั
27 นางสาววชัราภรณ์  แจ่มพงษ์ สมเด็จพิทยาคม 12 พ.ย. 2561 ค.บ. คณิตศาสตร์ สอบแข่งขนั
28 นางสาวขนิษฐา  ธานี สมเด็จพิทยาคม 12 พ.ย. 2561 วท.บ. คณิตศาสตร์ สอบแข่งขนั
29 นางสินใจ  ภูทองเงิน สมเด็จพิทยาคม 12 พ.ย. 2561 ค.บ. สังคมศึกษา สอบแข่งขนั
30 นางสาวพรชนก  นดาบุตร สมเด็จพิทยาคม 12 พ.ย. 2561 ค.บ. สังคมศึกษา สอบแข่งขนั
31 นางสาวมตัติกา  พงษนิ์น สมเด็จพิทยาคม 12 พ.ย. 2561 ศศ.บ. การพฒันาสังคม สอบแข่งขนั
32 นางสาวเรืองรัตนา  ค  าเรืองศรี หวัหินวฒันาลยั 12 พ.ย. 2561 ศษ.บ. การสอนภาษาองักฤษฯ หลกัสูตรนานาชาติ สอบแข่งขนั
33 นางสาวพิชญาภร  หลานวงศ์ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 16 พ.ย. 2561 ศษ.บ. การสอนภาษาญ่ีปุ่ น ทุนภาษาท่ี 2
34 นางสาวชนิสรา  ค  าหงษา อนุกูลนารี 16 พ.ย. 2561 ศศ.บ. ภาษาสเปน ทุนภาษาท่ี 2
35 นางสาวกนกพร  ไชยศรี อนุกูลนารี 16 พ.ย. 2561 ศศ.บ. ภาษาฝร่ังเศส ทุนภาษาท่ี 2
36 นางสาวสุธินี  เณรเกิด อนุกูลนารี 16 พ.ย. 2561 อ.บ. ภาษาเยอรมนั ทุนภาษาท่ี 2
37 นางสาวนริศรา ภูผาพลอย โคกศรีเมือง 3 ม.ค. 2562 คบ. ภาษาไทย ยา้ยตามผลสอบ
38 นายณฏัฐธ ารงคก์ุล  เพง็พนัธ์ ค  าเจริญวิทยาคม 11 ม.ค. 2562 ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา สอบแข่งขนั
39 นางสาวศศิวิมล  รัตนวงษ์ หนองบวัไชยวารพิทยาสรรพ์ 11 ม.ค. 2562 ร.บ. ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ สอบแข่งขนั
40 นางสาวดลฤดี  ยรุะตา กุฉินารายณ์ 11 ม.ค. 2562 ค.บ. ภาษาองักฤษ สอบแข่งขนั
41 นางสาวกวีตา  พิริยะชยัวรกุล สมเด็จพิทยาคม 31  ม.ค. 2562 ศษ.บ. การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ ขอใชบ้ญัชี
42 นางสาวสุภาภรณ์  ถิรศิลาเวทย์ สามชยั 31  ม.ค. 2562 ศศ.บ. ภาษาจีน ขอใชบ้ญัชี

วิชาเอก

ผลการด าเนินการสรรหาบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต  าแหน่งครูผูช่้วย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ.2564

ท่ี ช่ือ - สกุล สถานศึกษา
วนัเดือนปีท่ีบรรจุ

วฒิุ หมายเหตุ
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43 นางสาวภสัราภรณ์  อ่อนทา ร่องค า 31  ม.ค. 2562 ค.บ. เกษตรศาสตร์ ขอใชบ้ญัชี
44 นางสาวก่ิงกาญจน์  จนัทร์สวา่ง สมเด็จพิทยาคม 7 ก.พ. 2562 ค.บ. ศิลปศึกษา (ทศันศิลป์) ขอใชบ้ญัชี
45 นางสาวดวงกมล  เนาวะเศษ สมเด็จพิทยาคม 8 ก.พ. 2562 กศ.บ. วิทยาศาสตร์-เคมี ทุน สควค.
46 นางสาวชมพนุูช  วรภทัราทร กมลาไสย 8 ก.พ. 2562 วท.บ. เคมี ทุน สควค.
47 นางสาววจนพร  ทุมมาวดั เมืองกาฬสินธุ์ 5 มี.ค. 2562 ศศ.บ. ภาษาจีนธุรกิจ ขอใชบ้ญัชี
48 นางสาวพิระดา  ขวญัศิริ โคกศรีเมือง 13 พ.ค. 2562 ค.บ. ภาษาไทย สอบแข่งขนั
49 นางสาวอจัฉรา  ฤทธิเทพ มอสวนขิงพิทยาสรรพ์ 13 พ.ค. 2562 ค.บ. สังคมศึกษา สอบแข่งขนั
50 นางสาวอภิรดี  สืบชมภู บวัสามคัคีพิทยาสรรพ์ 13 พ.ค. 2562 วท.บ. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ สอบแข่งขนั
51 นายฉัตริน  บุญบรรจง ดงกลางพฒันศึกษา 21 พ.ค. 2562 ค.บ. สังคมศึกษา สอบแข่งขนั
52 นางสาวเทียนแกว้  แสงสวา่ง กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 20 มิ.ย. 2562 ศษ.บ. คณิตศาสตร์ ยา้ยตามผลสอบ
53 นายธีรวฒัน์  แคล่วคล่อง กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ก.ค. 2562 ศล.บ. จิตรกรรม ขอใชบ้ญัชี
54 นางสาวมนสัวี  เวชกามา กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 16 ส.ค. 2562 ศศ.บ. ภาษาและวฒันธรรมเวียดนาม ขอใชบ้ญัชี
55 นางสาวกมลา  บุญยศยิ่ง ธญัญาพฒันวิทย์ 16 ส.ค. 2562 วท.บ. วิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอใชบ้ญัชี
56 นางสาวกนกนาฏ ฝางแสงงาม สมเด็จพิทยาคม 23 ส.ค. 2562 วท.บ. คณิตศาสตร์ เหตุพิเศษ
57 นายวีระพล  ไชยค ามี อนุกูลนารี 23 ส.ค. 2562 ศษ.บ. พลศึกษา เหตุพิเศษ
58 นางสาวอรุณวรรณ  งามเลิศ ร่องค า 23 ส.ค. 2562 ศศ.บ. ภาษาองักฤษ เหตุพิเศษ
59 นางสาวปภสัสร  บวัค  าภู กมลาไสย 4 ต.ค. 2562 ค.บ. สังคมศึกษา พฒันาทอ้งถ่ิน
60 นายอธิการ  โพพิทูล กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 4 ต.ค. 2562 ค.บ. พลศึกษา พฒันาทอ้งถ่ิน
61 นายณฐัชยั  กานนท์ กุฉินารายณ์ 4 ต.ค. 2562 ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทยศึกษา พฒันาทอ้งถ่ิน
62 นายสุริยา  รัตนสุริยากร กุฉินารายณ์ 4 ต.ค. 2562 ค.บ. ฟิสิกส์ พฒันาทอ้งถ่ิน
63 นางสาวปรียาภทัร  ขดัทรายขาว กุฉินารายณ์ 4 ต.ค. 2562 ค.บ. สังคมศึกษา พฒันาทอ้งถ่ิน
64 นางสาวสุพตัรา  จ  าเริญเจือ เขาวงพิทยาคาร 4 ต.ค. 2562 ศษ.บ. เคมี พฒันาทอ้งถ่ิน
65 นายนิติศาสตร์  หงษชู์ตา เขาวงพิทยาคาร 4 ต.ค. 2562 ศษ.บ. ชีววิทยา พฒันาทอ้งถ่ิน
66 นางสาวนนัทนี  สีเสน เขาวงพิทยาคาร 4 ต.ค. 2562 ศษ.บ. การสอนภาษาไทย พฒันาทอ้งถ่ิน
67 นางสาวชุติมา  ภารไสว ร่องค า 4 ต.ค. 2562 ค.บ. สังคมศึกษา พฒันาทอ้งถ่ิน
68 นายรัตนพล  มีศิลป์ สมเด็จพิทยาคม 4 ต.ค. 2562 กศ.บ. คณิตศาสตร์ พฒันาทอ้งถ่ิน
69 นางสาวมาลิตา  พรมโสภา สมเด็จพิทยาคม 4 ต.ค. 2562 กศ.บ. ภาษาองักฤษ พฒันาทอ้งถ่ิน
70 นางสาวสุภาวดี  แกว้ไวยธุ สมเด็จพิทยาคม 4 ต.ค. 2562 ศษ.บ. สังคมศึกษา พฒันาทอ้งถ่ิน
71 นายคฑาอินทร์  อารมณ์สวะ สหสัขนัธ์ศึกษา 4 ต.ค. 2562 กศ.บ. ภาษาองักฤษ พฒันาทอ้งถ่ิน
72 นางสาวเขมิกา  สุวรรณธาดา อนุกูลนารี 4 ต.ค. 2562 ศษ.บ. คณิตศาสตรศึกษา พฒันาทอ้งถ่ิน
73 นายพิพฒัน์ศกัด์ิ  ไชยวงษ์ อนุกูลนารี 4 ต.ค. 2562 กศ.บ. เทคโนโลยกีารศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา พฒันาทอ้งถ่ิน
74 นางสาวณฏัยา  โพธิชยั อนุกูลนารี 4 ต.ค. 2562 กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป พฒันาทอ้งถ่ิน
75 นางสาวชิดชนก  ป้องกนั กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 4 ธ.ค. 2562 ศศ.บ. ภาษาเกาหลี สอบแข่งขนั
76 นางสาวสุวรรณา  กลา้หาญ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 9 ธ.ค. 2562 ค.บ. วิทยาศาสตร์ สอบแข่งขนั
77 นายนฤเบศร์  อ  าพล กุฉินารายณ์ 9 ธ.ค. 2562 ศษ.บ. พลศึกษา สอบแข่งขนั
78 วา่ท่ี ร.ท.พิธานเมธ  สุดค าภา กุฉินารายณ์ 9 ธ.ค. 2562 วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา สอบแข่งขนั
79 นางสาวสุภสัสร  โพธ์ิเป้ียศรี แกว้เสด็จพิทยาคม 9 ธ.ค. 2562 ค.บ. ภาษาองักฤษ สอบแข่งขนั
80 นายประวิทย ์ ไชยเสนา จ าปาหลวงวิทยาคม 9 ธ.ค. 2562 วท.บ. พลศึกษา สอบแข่งขนั
81 นางอุบล  ชุมวงษ์ ดงกลางพฒันศึกษา 9 ธ.ค. 2562 วท.บ. เคมี สอบแข่งขนั
82 นางสาวเดือนเพญ็  ญาณประสพ มหาไชยพิทยาคม 9 ธ.ค. 2562 สส.บ. สารสนเทศศึกษา สอบแข่งขนั
83 นายอภิสิทธ์ิ  ชมภูบุตร มอสวนขิงพิทยาสรรพ์ 9 ธ.ค. 2562 ค.บ. พลศึกษาและการจดัการกีฬา สอบแข่งขนั
84 นายวฒิุธรรม  แกว้บุญใส มธัยมภูฮงัพฒันวิทย์ 9 ธ.ค. 2562 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สอบแข่งขนั
85 นางนภชา  มานิชยส์าร มธัยมภูฮงัพฒันวิทย์ 9 ธ.ค. 2562 ศศ.บ. ภาษาองักฤษ สอบแข่งขนั
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ท่ี ช่ือ - สกุล สถานศึกษา
วนัเดือนปีท่ีบรรจุ

วฒิุ หมายเหตุ

86 นายกิตติชยั  ใจปา ร่องค า 9 ธ.ค. 2562 ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา สอบแข่งขนั
87 นางสาวพรรณทิพย ์ พิสสมยั สมเด็จพิทยาคม 9 ธ.ค. 2562 ค.บ. คณิตศาสตร์ สอบแข่งขนั
88 นางสาวรัชนีฉาย  ชยัศิริ สมเด็จพิทยาคม 9 ธ.ค. 2562 วท.บ. สถิติประยกุต์ สอบแข่งขนั
89 นายนคัรินทร์  จิกจกัร หนองบวัไชยวารพิทยาสรรพ์ 9 ธ.ค. 2562 ศษ.บ. พลศึกษา สอบแข่งขนั
90 นางสาวธิษณามดี  สุวรรณจกัร หวัหินวฒันาลยั 9 ธ.ค. 2562 ค.บ. ภาษาไทย สอบแข่งขนั
91 นายณฐัพล  คาดีวี อนุกูลนารี 9 ธ.ค. 2562 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป สอบแข่งขนั
92 นางสาววิมลรัตน์  พาเพง็ อนุกูลนารี 9 ธ.ค. 2562 ค.บ. วิทยาศาสตร์ สอบแข่งขนั
93 นายพฒันพงศ ์ ภูมิโคก อนุกูลนารี 20 ม.ค. 2563 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ สอบแข่งขนั
94 นางสาวกชพร  นิตยโรจน์ อนุกูลนารี 20 ม.ค. 2563 ค.บ. คณิตศาสตร์ สอบแข่งขนั
95 นางสาวศิริกานดา  นาชยันาค ยางตลาดวิทยาคาร 20 ม.ค. 2563 ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา สอบแข่งขนั
96 นายสันดุสิต  สายทอง ดงกลางพฒันศึกษา 20 ม.ค. 2563 วท.บ. คณิตศาสตร์ สอบแข่งขนั
97 นางสาวบุษรา  ไตรเลิศ เขาพระนอนวิทยาคม 20 ม.ค. 2563 ค.บ. วิทยาศาสตร์ สอบแข่งขนั
98 นายคเชนทร์  คะโยธา เขาวงพิทยาคาร 20 ม.ค. 2563 ศษ.บ. พลศึกษา สอบแข่งขนั
99 นางสาวมญัชนา  พรมลี สมเด็จพิทยาคม 20 ม.ค. 2563 ศษ.บ. การสอนภาษาญ่ีปุ่ น ขอใชบ้ญัชี
100 นายขวญัชยั  ไชยสุข สมเด็จพิทยาคม 20 ม.ค. 2563 วท.บ. เทคโนโลยอุีตสาหกรรม ขอใชบ้ญัชี
101 นางสาวชลธิชา  งามศิริอุดม กมลาไสย 31 ม.ค. 2563 ศศ.บ. ภาษาจีนธุรกิจ ขอใชบ้ญัชี
102 นายธนทั  มูลเจริญพร มธัยมภูฮงัพฒันวิทย์ 31 ม.ค. 2563 ศษ.บ. การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ ขอใชบ้ญัชี
103 นางสาววิมลณฐั  เขม็ทอง มธัยมภูฮงัพฒันวิทย์ 31 ม.ค. 2563 วท.บ. ชีววิทยา ขอใชบ้ญัชี
104 นายเชษฐภูมิ  หม่ืนแสน โนนศิลาพิทยาคม 31 ม.ค. 2563 วท.บ. ฟิสิกส์ ขอใชบ้ญัชี
105 นายศกัราช  ม่วงบงัยงุ กุฉินารายณ์ 14 ก.พ. 2563 วท.บ. ฟิสิกส์ สควค.
106 นางนิรมล  ไหลมนู สมเด็จพิทยาคม 9 มี.ค. 2563 ศษ.บ. การแนะแนว ขอใชบ้ญัชี
107 นางสาวสุนทร  หวงัชินกลาง อนุกูลนารี 9 มี.ค. 2563 ศษ.บ. การแนะแนว ขอใชบ้ญัชี
108 นางสาวเจติยา  สิงห์วนัค  า แกว้เสด็จพิทยาคม 12 มี.ค. 2563 ค.บ. เคมี ขอใชบ้ญัชี
109 นายปิยพงษ ์ศรีเศรษฐมาตย์ นามนพิทยาคม 18 ก.พ. 2563 ค.บ. พลศึกษาและการจดัการกีฬา ยา้ยตามผลสอบ
110 นางสาวฐิติรัตน์  พนูทรัพย์ สมเด็จพิทยาคม 7 เม.ย. 2563 ศศ.บ. ภาษาญ่ีปุ่ น ขอใชบ้ญัชี
111 นางสาวนิภาพร  ทรงกระโทก ฆอ้งชยัวิทยาคม 24 ส.ค. 2563 ค.บ. ชีววิทยา ขอใชบ้ญัชี
112 นางสาวอมัรา  ไชยสาป เมืองเหนือวิทยาคม 3 ก.ย. 2563 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป สอบแข่งขนั
113 นางสาวโชติมณี ศรีสวา่งวงศ์ ยางตลาดวิทยาคาร 3 ก.ย. 2563 กศ.บ. วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ สอบแข่งขนั
114 นางสาวขวญันภา  วรนาม กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ต.ค. 2563 ศษ.บ. ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา สอบแข่งขนั
115 นางสาวปภาวรินทร์  ผลจนัทร์ ยางตลาดวิทยาคาร 1 ต.ค. 2563 วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร สอบแข่งขนั
116 นายปริยชาต ฆารสินธุ์ชม ร่องค า 1 ต.ค. 2563 ค.บ. ดนตรีศึกษา สอบแข่งขนั
117 นางสาวสราพร  บุญเลิศ สมเด็จพิทยาคม 1 ต.ค. 2563 ศษ.บ. การสอนภาษาญ่ีปุ่ น สอบแข่งขนั
118 นางสาวนภสัวรรณ  วรรณวงศ์ อนุกูลนารี 1 ต.ค. 2563 ศษ.บ. การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ สอบแข่งขนั
119 นางสาวขนิษฐา  ละราคี กมลาไสย 1 ต.ค. 2563 ค.บ. คณิตศาสตร์ พฒันาทอ้งถ่ิน
120 นางสาวนงรัช  แสบงบาล อนุกูลนารี 1 ต.ค. 2563 ศษ.บ. คณิตศาสตร์ศึกษา พฒันาทอ้งถ่ิน
121 นางสาวธญัญลกัษณ์  บุตตะศรี พระเทพญาณวิศิษฏอุ์ดมวิทย์ 1 ต.ค. 2563 ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา พฒันาทอ้งถ่ิน
122 นางสาวภทัรนนัท ์ บุญราโส สหสัขนัธ์ศึกษา 1 ต.ค. 2563 ค.บ. ศิลปศึกษา (นาฏศิลป์) พฒันาทอ้งถ่ิน
123 นางสาวนลิณี  ขรุาศรี กุฉินารายณ์ 1 ต.ค. 2563 ค.บ. ภาษาไทย พฒันาทอ้งถ่ิน
124 นางสาวเกศินี  ยิ่งเลิศ ยางตลาดวิทยาคาร 1 ต.ค. 2563 ค.บ. ภาษาองักฤษ พฒันาทอ้งถ่ิน
125 นางสาวเจนจิรา  เขจรเฟ่ือง กมลาไสย 1 ต.ค. 2563 ค.บ. ภาษาองักฤษ พฒันาทอ้งถ่ิน
126 นางสาวณิชนนัทน์  แสงจนัทร์ อนุกูลนารี 1 ต.ค. 2563 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป พฒันาทอ้งถ่ิน
127 นางสาวธีริศรา  วรรณรส กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ต.ค. 2563 ค.บ. วิทยาศาสตร์ พฒันาทอ้งถ่ิน
128 นางสาวจงัคนิภา  พิมพย์าง กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ต.ค. 2563 ศษ.บ. สังคมศึกษา พฒันาทอ้งถ่ิน
129 นางสาวอณิญารัต  บุตสุริย์ ร่องค  า 1 ต.ค. 2563 กศ.บ. สังคมศึกษา พฒันาทอ้งถ่ิน
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130 นางสาวพชรกร  ภูภกัด์ิ กมลาไสย 30 ต.ค. 2563 วท.บ. เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สควค.
131 นางสาวภฑัรินทร์  อินทรวิเชียร อนุกูลนารี 30 ต.ค. 2563 ศษ.บ. เคมี สควค.
132 นายชยัชนะ  ไชยสงค์ อนุกูลนารี 10 ต.ค. 2563 ศษ.บ. คณิตศาสตรศึกษา สอบแข่งขนั
133 นางสาวชฎาภรณ์  พรมค า กมลาไสย 10 ต.ค. 2563 ศษ.บ. การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ สอบแข่งขนั
134 นางสาวพิชญสิ์นี  ยงัคง ฆอ้งชยัวิทยาคม 10 ต.ค. 2563 ศษ.บ. การสอนภาษาจีน สอบแข่งขนั
135 นางสาวเบญจลกัษณ์  รายะนาคร มธัยมภูฮงัพฒันวิทย์ 10 ต.ค. 2563 ศษ.บ. การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ สอบแข่งขนั
136 นางสาวจิราภรณ์  ส าราญใจ สหสัขนัธ์ศึกษา 10 ต.ค. 2563 ค.บ. การสอนภาษาจีน สอบแข่งขนั
137 นายวชัราวฒิุ  นพอาจ นามะเขือพฒันศึกษา 10 ต.ค. 2563 ค.บ. ภาษาไทย สอบแข่งขนั
138 นางสาวลกัขณา  วิเศษศิลป์ ผาเสวยรังสรรค์ 10 ต.ค. 2563 ค.บ. ภาษาไทย สอบแข่งขนั
139 นางสาวชลธิชา  ฤทธ์ิมหา กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 10 ต.ค. 2563 ศษ.บ. การสอนภาษาญ่ีปุ่ น สอบแข่งขนั
140 นายอภิเดช  ผลินยศ ค าเจริญวิทยาคม 10 ต.ค. 2563 ค.บ. ภาษาองักฤษ สอบแข่งขนั
141 นางสาวรจนา  โคธิเวทย์ ประชารัฐพฒันศึกษา 10 ต.ค. 2563 ศศ.บ. ภาษาองักฤษ สอบแข่งขนั
142 นางสาวอริสา  เดชกลา้ สามชยั 10 ต.ค. 2563 ค.บ. ภาษาองักฤษ สอบแข่งขนั
143 นางสาวอภิญญา  เทียบปัด โนนสูงพิทยาคม 10 ต.ค. 2563 กศ.บ. สังคมศึกษา สอบแข่งขนั
144 นายวชัรภทัร  เกตวงษา ประชารัฐพฒันศึกษา 10 ต.ค. 2563 ศศ.บ. ประวติัศาสตร์ สอบแข่งขนั
145 นางสาวพีรยา  ไผแ่สวง ผาเสวยรังสรรค์ 10 ต.ค. 2563 ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ สอบแข่งขนั
146 นางสาวสร้อยสังวาล  นามไพร สหสัขนัธ์ศึกษา 10 ต.ค. 2563 กศ.บ. สังคมศึกษา สอบแข่งขนั
147 นางสาวลลิตา  ภานุรักษ์ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ธ.ค. 2563 กศ.บ. ภาษาไทย พฒันาทอ้งถ่ิน
148 นายวฒิุชยั  ภูลน้แกว้ ร่องค า 1 ธ.ค. 2563 ค.บ. ภาษาไทย พฒันาทอ้งถ่ิน
149 นายสุรัติ  ภารไสว อนุกูลนารี 1 ธ.ค. 2563 ค.บ. ชีววิทยา พฒันาทอ้งถ่ิน
150 นางสาวจุฑาวรรณ  พนัธุกูล ค  าม่วง 28 ธ.ค. 2563 ศษ.บ. การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ สอบแข่งขนั
151 นายจกัรกริช  สบายใจ หวัหินวฒันาลยั 28 ธ.ค. 2563 ศษ.บ. การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ สอบแข่งขนั
152 นางสาวภทัรภาว ์ สุขเกษม กุฉินารายณ์ 28 ธ.ค. 2563 ศษ.บ. การสอนภาษาญ่ีปุ่ น สอบแข่งขนั
153 นางสาวศิริวรรณ  ชยัศิริวงษ์ ดอนจานวิทยาคม 1 เม.ย. 2564 บธ.บ. การจดัการโรงแรมและการท่องเท่ียวสอบแข่งขนั
154 นางสาวชญสน์นนัท ์ แพไธสงค์ อนุกูลนารี 1 เม.ย. 2564 ศษ.บ. การสอนภาษาจีน สอบแข่งขนั
155 นายขวญัชยั  พิมพะนิตย์ กุฉินารายณ์ 7 มิ.ย. 2564 วท.บ. ชีววิทยา ทุน สควค.





 







วนั เดือน ปี วนั เดือน ปี
1 นางสาวกุสุมา  บุญค า หว้ยเมก็วิทยาคม 25 ต.ค. 2559 25 ต.ค. 2561 ค าสัง่ท่ี 25/2562 ลว. 11 ม.ค. 2562
2 นางสาวปาริฉตัร  ผลประสาท สมเด็จพิทยาคม 25 ต.ค. 2559 25 ต.ค. 2561 ค าสัง่ท่ี 25/2562 ลว. 11 ม.ค. 2562
3 นางสาวช่อทิพย ์ พรมแสน สมเด็จพิทยาคม 25 ต.ค. 2559 25 ต.ค. 2561 ค าสัง่ท่ี 25/2562 ลว. 11 ม.ค. 2562
4 นางสาวสิริรัตน์  ภูจ่าพล สมเด็จพิทยาคม 25 ต.ค. 2559 25 ต.ค. 2561 ค าสัง่ท่ี 25/2562 ลว. 11 ม.ค. 2562
5 นางสาวพิมพช์นก  สมศิริ สมเด็จพิทยาคม 25 ต.ค. 2559 25 ต.ค. 2561 ค าสัง่ท่ี 25/2562 ลว. 11 ม.ค. 2562
6 นายรัฐศาสตร์ นพรัตน์วงศกุล สมเด็จพิทยาคม 25 ต.ค. 2559 25 ต.ค. 2561 ค าสัง่ท่ี 25/2562 ลว. 11 ม.ค. 2562
7 นายกิตติกวิน  โชติฉนัท์ ยางตลาดวิทยาคาร 25 ต.ค. 2559 25 ต.ค. 2561 ค าสัง่ท่ี 25/2562 ลว. 11 ม.ค. 2562
8 นางสาวอาภาพร  กั้วพรม ค าม่วง 10 ต.ค. 2559 10 ต.ค. 2561 ค าสัง่ท่ี 25/2562 ลว. 11 ม.ค. 2562
9 นางสาวช่อผกา  ตาลเลิศ ท่าคนัโทวิทยาคาร 25 ต.ค. 2559 25 ต.ค. 2561 ค าสัง่ท่ี 25/2562 ลว. 11 ม.ค. 2562

10 นางสาวสุวิภา  ส าราญสุข สามขาสวา่งวิทย์ 25 ต.ค. 2559 25 ต.ค. 2561 ค าสัง่ท่ี 25/2562 ลว. 11 ม.ค. 2562
11 นายรณชยั  นาทองบ่อ แกว้เสด็จพิทยาคม 25 ต.ค. 2559 25 ต.ค. 2561 ค าสัง่ท่ี 25/2562 ลว. 11 ม.ค. 2562
12 นางสาวพรเพญ็ แดนนานารถ ร่องค า 25 ต.ค. 2559 25 ต.ค. 2561 ค าสัง่ท่ี 25/2562 ลว. 11 ม.ค. 2562
13 นายกิตตินนัท ์ วงษแ์สดง ร่องค า 25 ต.ค. 2559 25 ต.ค. 2561 ค าสัง่ท่ี 25/2562 ลว. 11 ม.ค. 2562
14 นางสาวชฎาลกัษณ์ จิตราช กมลาไสย 25 ต.ค. 2559 25 ต.ค. 2561 ค าสัง่ท่ี 25/2562 ลว. 11 ม.ค. 2562
15 นายธนวรรธก ์ สงวนชาติ กมลาไสย 25 ต.ค. 2559 25 ต.ค. 2561 ค าสัง่ท่ี 25/2562 ลว. 11 ม.ค. 2562
16 นางสาวปิยรัตน์  เรืองจนัทร์ กมลาไสย 25 ต.ค. 2559 25 ต.ค. 2561 ค าสัง่ท่ี 25/2562 ลว. 11 ม.ค. 2562
17 นางสาวพชัรพิชญ ์ จิตตช่ื์น กมลาไสย 25 ต.ค. 2559 25 ต.ค. 2561 ค าสัง่ท่ี 25/2562 ลว. 11 ม.ค. 2562
18 นางสาวปรียานุช ยอยโพธ์ิสัย สามชยั 25 ต.ค. 2559 25 ต.ค. 2561 ค าสัง่ท่ี 25/2562 ลว. 11 ม.ค. 2562
19 นางสาวกาญจนา  จนัทร์จกัร์ สามชยั 28 ต.ค. 2559 28 ต.ค. 2561 ค าสัง่ท่ี 25/2562 ลว. 11 ม.ค. 2562
20 นายพิษณุ  สอนค าหาญ เมืองเหนือวิทยาคม 25 ต.ค. 2559 25 ต.ค. 2561 ค าสัง่ท่ี 25/2562 ลว. 11 ม.ค. 2562
21 นายณฐัพล  จนัทร์ศรีราช เมืองกาฬสินธุ์ 25 ต.ค. 2559 25 ต.ค. 2561 ค าสัง่ท่ี 25/2562 ลว. 11 ม.ค. 2562
22 นางสาวธญัลกัษณ์ เทียนนอ้ย เมืองกาฬสินธุ์ 25 ต.ค. 2559 25 ต.ค. 2561 ค าสัง่ท่ี 25/2562 ลว. 11 ม.ค. 2562
23 นางเพญ็นภา  ธารประเสริฐ เมืองกาฬสินธุ์ 7 พ.ย. 2559 7 พ.ย. 2561 ค าสัง่ท่ี 25/2562 ลว. 11 ม.ค. 2562

ค ำส่ัง ศธจ.กำฬสินธ์ุ หมำยเหตุ

กำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ผ่ำนกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มในต ำแหน่งครูผู้ช่วย ให้ด ำรงต ำแหน่งครู
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562-2564

ที่ ช่ือ-สกุล สถำนศึกษำ
วนัเดือนปีทีบ่รรจุ วนัเดือนปีทีแ่ต่งตั้ง
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24 นายปัณณวิชญ ์ นาโสก เมืองเหนือวิทยาคม 1 ธ.ค. 2559 1 ธ.ค. 2561 ค าสัง่ท่ี 25/2562 ลว. 11 ม.ค. 2562
25 นายชญานนท ์ คนัทมาตย์ ร่องค า 1 ธ.ค. 2559 1 ธ.ค. 2561 ค าสัง่ท่ี 25/2562 ลว. 11 ม.ค. 2562
26 นางสาวจิตราภา  อุ่นเจริญ ท่าคนัโทวิทยาคาร 29 พ.ย. 2559 29 พ.ย. 2561 ค าสัง่ท่ี 25/2562 ลว. 11 ม.ค. 2562
27 นายธวชัชยั  สมีนาง มธัยมภูฮงัพฒันวิทย์ 1 ธ.ค. 2559 1 ธ.ค. 2561 ค าสัง่ท่ี 25/2562 ลว. 11 ม.ค. 2562
28 นางสาววรรณิศา  ยบุุญชู เมืองกาฬสินธุ์ 1 ธ.ค. 2559 1 ธ.ค. 2561 ค าสัง่ท่ี 25/2562 ลว. 11 ม.ค. 2562
29 นางสาวอจัฉรา  ภูศรี สามขาสวา่งวิทย์ 1 ธ.ค. 2559 1 ธ.ค. 2561 ค าสัง่ท่ี 25/2562 ลว. 11 ม.ค. 2562
30 นายชวกฤษ  นาจนัทดั ค  าม่วง 1 ธ.ค. 2559 1 ธ.ค. 2561 ค าสัง่ท่ี 25/2562 ลว. 11 ม.ค. 2562
31 นางสาวจนัทเนตร  นะสาโร อนุกูลนารี 1 ธ.ค. 2559 1 ธ.ค. 2561 ค าสัง่ท่ี 25/2562 ลว. 11 ม.ค. 2562
32 นายนรากร  สุทธิอาจ อนุกูลนารี 1 ธ.ค. 2559 1 ธ.ค. 2561 ค าสัง่ท่ี 25/2562 ลว. 11 ม.ค. 2562
33 นางสาวยภุาวดี  ค  าพิสมยั ยางตลาดวิทยาคาร 17 พ.ย. 2559 17 พ.ย. 2561 ค าสัง่ท่ี 25/2562 ลว. 11 ม.ค. 2562
34 นายสมอาจ  ศรีทรงเมือง บวัสามคัคีพิทยาสรรพ์ 23 ม.ค. 2560 23 ม.ค. 2562 ค าสัง่ท่ี 199/2562 ลว. 29 มี.ค. 2562
35 นางนิตยา  บูรพาพรพนัธ์ ร่องค า 27 ม.ค. 2560 27 ม.ค. 2562 ค าสัง่ท่ี 199/2562 ลว. 29 มี.ค. 2562
36 นายนรเทพ  พนัธ์โพคา อนุกูลนารี 6 มี.ค. 2560 6 มี.ค. 2562 ค าสัง่ท่ี 276/2562 ลว. 16 พ.ค. 2562
37 นายวิทยา  อุทโท อนุกูลนารี 6 มี.ค. 2560 6 มี.ค. 2562 ค าสัง่ท่ี 276/2562 ลว. 16 พ.ค. 2562
38 นางสาวนลิน  พลโคกก่อง ค าม่วง 6 มี.ค. 2560 6 มี.ค. 2562 ค าสัง่ท่ี 276/2562 ลว. 16 พ.ค. 2562
39 นางสาวจิรภา  ภูพนันา ค าม่วง 3 เม.ย. 2560 3 เม.ย. 2562 ค าสัง่ท่ี 276/2562 ลว. 16 พ.ค. 2562
40 นางสาวสุจิตรา  ยโสธรา ค าม่วง 3 เม.ย. 2560 3 เม.ย. 2562 ค าสัง่ท่ี 276/2562 ลว. 16 พ.ค. 2562
41 นายไกรวิทย ์ ไชยวรรณ์ ท่าคนัโทวิทยาคาร 27 มี.ค. 2560 27 มี.ค. 2562 ค าสัง่ท่ี 276/2562 ลว. 16 พ.ค. 2562
42 นายจกัรกฤช  ไชยขนัธ์ นามะเขือพฒันศึกษา 3 เม.ย. 2560 3 เม.ย. 2562 ค าสัง่ท่ี 276/2562 ลว. 16 พ.ค. 2562
43 นางสาวพรรณกร  ธีรสุจิ แกว้เสด็จพิทยาคม 21 เม.ย. 2560 21 เม.ย. 2562 ค าสัง่ท่ี 415/2562 ลว. 12 ก.ค. 2562
44 นางสาวณฐัพชัร์  หลงัน าสังข์ ประชารัฐพฒันศึกษา 21 เม.ย. 2560 21 เม.ย. 2562 ค าสัง่ท่ี 415/2562 ลว. 12 ก.ค. 2562
45 นางสาวพรเพญ็  โยธาฤทธ์ิ ค  าม่วง 21 เม.ย. 2560 21 เม.ย. 2562 ค าสัง่ท่ี 415/2562 ลว. 12 ก.ค. 2562
46 นางสาวณฐัญาณ์  กะตะโท สามชยั 21 เม.ย. 2560 21 เม.ย. 2562 ค าสัง่ท่ี 415/2562 ลว. 12 ก.ค. 2562
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47 นายปิยรัฐ  ไชยทองศรี สามชยั 21 เม.ย. 2560 21 เม.ย. 2562 ค าสัง่ท่ี 415/2562 ลว. 12 ก.ค. 2562
48 นางสาววริษา  การิโส สมเด็จพิทยาคม 5 พ.ค. 2560 5 พ.ค. 2562 ค าสัง่ท่ี 415/2562 ลว. 12 ก.ค. 2562
49 นางสาวศิรัญญา  ค  าหงษษ์า พระเทพญาณวิศิษฏอุ์ดมวิทย์ 29 พ.ค. 2560 29 พ.ค. 2562 ค าสัง่ท่ี 415/2562 ลว. 12 ก.ค. 2562
50 นางสาวกาญจนา  ยิง่วงษ์ กมลาไสย 14 มิ.ย. 2560 14 มิ.ย. 2562 ค าสัง่ท่ี 550/2562 ลว. 16 ก.ย. 2562
51 นายกมัพล ประยรู แอบทอง กมลาไสย 14 มิ.ย. 2560 14 มิ.ย. 2562 ค าสัง่ท่ี 550/2562 ลว. 16 ก.ย. 2562
52 นายอรรถพล  พิทกัษ์ กมลาไสย 14 มิ.ย. 2560 14 มิ.ย. 2562 ค าสัง่ท่ี 550/2562 ลว. 16 ก.ย. 2562
53 นางสาวภทัรไพลิน  กุณโม ยางตลาดวิทยาคาร 14 มิ.ย. 2560 14 มิ.ย. 2562 ค าสัง่ท่ี 550/2562 ลว. 16 ก.ย. 2562
54 นางสาวทิพวรรณ  ยศบุญ ร่องค า 14 มิ.ย. 2560 14 มิ.ย. 2562 ค าสัง่ท่ี 550/2562 ลว. 16 ก.ย. 2562
55 นายอดุลย ์ ร่มศรี กุฉินารายณ์ 24 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2563 ค าสัง่ท่ี 295/2563 ลว. 16 เม.ย. 2563
56 วา่ท่ี ร.ต.วิชชาวธุ  อุ่นสิม เมืองกาฬสินธุ์ 1 พ.ค. 2561 1 พ.ค. 2563 ค าสัง่ท่ี 295/2563 ลว. 16 เม.ย. 2563
57 นางจินตนา  ภูยอดตา ยางตลาดวิทยาคาร 1 พ.ค. 2561 1 พ.ค. 2563 ค าสัง่ท่ี 295/2563 ลว. 16 เม.ย. 2563
58 นางสาวภาสุณีย ์ ค  าพนัธ์ ค  าม่วง 1 ต.ค. 2561 1 ต.ค. 2563 ค าสัง่ท่ี 633/2563 ลว. 1 ธ.ค. 2563
59 นางสาวพนาวรรณ  นิลโสม กมลาไสย 1 ต.ค. 2561 1 ต.ค. 2563 ค าสัง่ท่ี 633/2563 ลว. 1 ธ.ค. 2563
60 นายวนัชยั    สาระขนัธ์ กมลาไสย 1 ต.ค. 2561 1 ต.ค. 2563 ค าสัง่ท่ี 633/2563 ลว. 1 ธ.ค. 2563
61 นางสาวอาริษา  พ่ึงเยน็ กุฉินารายณ์ 1 ต.ค. 2561 1 ต.ค. 2563 ค าสัง่ท่ี 633/2563 ลว. 1 ธ.ค. 2563
62 นางสาวสุวนนัท ์ กั้วนามน ค าเจริญวิทยาคม 1 ต.ค. 2561 1 ต.ค. 2563 ค าสัง่ท่ี 633/2563 ลว. 1 ธ.ค. 2563
63 นางสาวอนญัญา  ก่ิงหลกัเมือง ค าม่วง 1 ต.ค. 2561 1 ต.ค. 2563 ค าสัง่ท่ี 633/2563 ลว. 1 ธ.ค. 2563
64 นางสาวเกศสุดา  ศรีหาโคตร ค าม่วง 1 ต.ค. 2561 1 ต.ค. 2563 ค าสัง่ท่ี 633/2563 ลว. 1 ธ.ค. 2563
65 นางสาวพวงเพช็ร  รัตนางาม โคกศรีเมือง 1 ต.ค. 2561 1 ต.ค. 2563 ค าสัง่ท่ี 633/2563 ลว. 1 ธ.ค. 2563
66 นางสาวธนญัญา  ทองด่านเหนือ โคกศรีเมือง 1 ต.ค. 2561 1 ต.ค. 2563 ค าสัง่ท่ี 633/2563 ลว. 1 ธ.ค. 2563
67 นางสาวอญัญาพร  โยธาฤทธ์ิ มหาไชยพิทยาคม 1 ต.ค. 2561 1 ต.ค. 2563 ค าสัง่ท่ี 633/2563 ลว. 1 ธ.ค. 2563
68 นางสาวอนงคช์นก  ภูโอบ มหาไชยพิทยาคม 1 ต.ค. 2561 1 ต.ค. 2563 ค าสัง่ท่ี 633/2563 ลว. 1 ธ.ค. 2563
69 นางสาวจีรภา  บุดดีค  า สมเด็จพิทยาคม 1 ต.ค. 2561 1 ต.ค. 2563 ค าสัง่ท่ี 633/2563 ลว. 1 ธ.ค. 2563
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70 นายประชา  มาชยัภูมิ อนุกูลนารี 1 ต.ค. 2561 1 ต.ค. 2563 ค าสัง่ท่ี 633/2563 ลว. 1 ธ.ค. 2563
71 นางสาวมณฑิรา  สุเทวี กมลาไสย 12 พ.ย. 2561 12 พ.ย. 2563 ค าสัง่ท่ี 60/2564 ลว. 24 ม.ค. 2564
72 นางสาวลทัธวรรณ  วงษโ์พย กมลาไสย 12 พ.ย. 2561 12 พ.ย. 2563 ค าสัง่ท่ี 60/2564 ลว. 24 ม.ค. 2564
73 นางสาวปนดัดา  สุรทร เขาวงพิทยาคาร 12 พ.ย. 2561 12 พ.ย. 2563 ค าสัง่ท่ี 60/2564 ลว. 24 ม.ค. 2564
74 นายนาวา  พิมโยธา ค าเจริญวิทยาคม 12 พ.ย. 2561 12 พ.ย. 2563 ค าสัง่ท่ี 60/2564 ลว. 24 ม.ค. 2564
75 นางสาวรุ่งนภา  ศรีลาศกัด์ิ ฆอ้งชยัวิทยาคม 12 พ.ย. 2561 12 พ.ย. 2563 ค าสัง่ท่ี 60/2564 ลว. 24 ม.ค. 2564
76 นายศราวธุ  ฉวีแปลง จ าปาหลวงวิทยาคม 12 พ.ย. 2561 12 พ.ย. 2563 ค าสัง่ท่ี 60/2564 ลว. 24 ม.ค. 2564
77 นางสาวศิริพร  ดว้งขาว นามะเขือพฒันศึกษา 12 พ.ย. 2561 12 พ.ย. 2563 ค าสัง่ท่ี 60/2564 ลว. 24 ม.ค. 2564
78 นางสาวพิมพว์ลยั  แซ่อ้ึง นามะเขือพฒันศึกษา 12 พ.ย. 2561 12 พ.ย. 2563 ค าสัง่ท่ี 60/2564 ลว. 24 ม.ค. 2564
79 นายวีระพงษ ์ มีแกว้ บวัสามคัคีพิทยาสรรพ์ 12 พ.ย. 2561 12 พ.ย. 2563 ค าสัง่ท่ี 60/2564 ลว. 24 ม.ค. 2564
80 นางสาววลัยล์ดา  ประเสริฐหลา้ มอสวนขิงพิทยาสรรพ์ 12 พ.ย. 2561 12 พ.ย. 2563 ค าสัง่ท่ี 60/2564 ลว. 24 ม.ค. 2564
81 นายกฤษณะ  วงมนตรี เมืองกาฬสินธุ์ 12 พ.ย. 2561 12 พ.ย. 2563 ค าสัง่ท่ี 60/2564 ลว. 24 ม.ค. 2564
82 นางสาวชวลัลกัษณ์  พลอาสา ร่องค า 12 พ.ย. 2561 12 พ.ย. 2563 ค าสัง่ท่ี 60/2564 ลว. 24 ม.ค. 2564
83 นายชรินทร์  ทานู ร่องค า 12 พ.ย. 2561 12 พ.ย. 2563 ค าสัง่ท่ี 60/2564 ลว. 24 ม.ค. 2564
84 นางสาววชัราภรณ์  แจ่มพงษ์ สมเด็จพิทยาคม 12 พ.ย. 2561 12 พ.ย. 2563 ค าสัง่ท่ี 60/2564 ลว. 24 ม.ค. 2564
85 นางสาวขนิษฐา  ธานี สมเด็จพิทยาคม 12 พ.ย. 2561 12 พ.ย. 2563 ค าสัง่ท่ี 60/2564 ลว. 24 ม.ค. 2564
86 นางสินใจ  ภูทองเงิน สมเด็จพิทยาคม 12 พ.ย. 2561 12 พ.ย. 2563 ค าสัง่ท่ี 60/2564 ลว. 24 ม.ค. 2564
87 นางสาวพรชนก  นดาบุตร สมเด็จพิทยาคม 12 พ.ย. 2561 12 พ.ย. 2563 ค าสัง่ท่ี 60/2564 ลว. 24 ม.ค. 2564
88 นางสาวมตัติกา  พงษนิ์น สมเด็จพิทยาคม 12 พ.ย. 2561 12 พ.ย. 2563 ค าสัง่ท่ี 60/2564 ลว. 24 ม.ค. 2564
89 นางสาวเรืองรัตนา  ค  าเรืองศรี หวัหินวฒันาลยั 12 พ.ย. 2561 12 พ.ย. 2563 ค าสัง่ท่ี 60/2564 ลว. 24 ม.ค. 2564
90 นางสาวพิชญาภร  หลานวงศ์ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 16 พ.ย. 2561 16 พ.ย. 2563 ค าสัง่ท่ี 60/2564 ลว. 24 ม.ค. 2564
91 นางสาวชนิสรา  ค  าหงษา อนุกูลนารี 16 พ.ย. 2561 16 พ.ย. 2563 ค าสัง่ท่ี 60/2564 ลว. 24 ม.ค. 2564
92 นางสาวกนกพร  ไชยศรี อนุกูลนารี 16 พ.ย. 2561 16 พ.ย. 2563 ค าสัง่ท่ี 60/2564 ลว. 24 ม.ค. 2564



วนั เดือน ปี วนั เดือน ปี
ค ำส่ัง ศธจ.กำฬสินธ์ุ หมำยเหตุ

กำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ผ่ำนกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มในต ำแหน่งครูผู้ช่วย ให้ด ำรงต ำแหน่งครู
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562-2564

ที่ ช่ือ-สกุล สถำนศึกษำ
วนัเดือนปีทีบ่รรจุ วนัเดือนปีทีแ่ต่งตั้ง

93 นางสาวสุธินี  เณรเกิด อนุกูลนารี 16 พ.ย. 2561 16 พ.ย. 2563 ค าสัง่ท่ี 60/2564 ลว. 24 ม.ค. 2564
94 นางสาวนริศรา ภูผาพลอย โคกศรีเมือง 3 ม.ค. 2562 3 ม.ค. 2564 ค าสัง่ท่ี 154/2564 ลว. 31 มี.ค. 2564
95 นายณฏัฐธ ารงคก์ุล  เพง็พนัธ์ ค  าเจริญวิทยาคม 11 ม.ค. 2562 11 ม.ค. 2564 ค าสัง่ท่ี 154/2564 ลว. 31 มี.ค. 2564
96 นางสาวศศิวิมล  รัตนวงษ์ หนองบวัไชยวารพิทยาสรรพ์ 11 ม.ค. 2562 11 ม.ค. 2564 ค าสัง่ท่ี 154/2564 ลว. 31 มี.ค. 2564
97 นางสาวดลฤดี  ยรุะตา กุฉินารายณ์ 11 ม.ค. 2562 11 ม.ค. 2564 ค าสัง่ท่ี 154/2564 ลว. 31 มี.ค. 2564
98 นางสาวกวีตา  พิริยะชยัวรกุล สมเด็จพิทยาคม 31  ม.ค. 2562 31  ม.ค. 2564 ค าสัง่ท่ี 212/2564 ลว. 14 พ.ค. 2564
99 นางสาวสุภาภรณ์  ถิรศิลาเวทย์ สามชยั 31  ม.ค. 2562 31  ม.ค. 2564 ค าสัง่ท่ี 212/2564 ลว. 14 พ.ค. 2564

100 นางสาวภสัราภรณ์  อ่อนทา ร่องค า 31  ม.ค. 2562 31  ม.ค. 2564 ค าสัง่ท่ี 212/2564 ลว. 14 พ.ค. 2564
101 นางสาวก่ิงกาญจน์  จนัทร์สวา่ง สมเด็จพิทยาคม 7 ก.พ. 2562 7 ก.พ. 2564 ค าสัง่ท่ี 212/2564 ลว. 14 พ.ค. 2564
102 นางสาวดวงกมล  เนาวะเศษ สมเด็จพิทยาคม 8 ก.พ. 2562 8 ก.พ. 2564 ค าสัง่ท่ี 212/2564 ลว. 14 พ.ค. 2564
103 นางสาวชมพนุูช  วรภทัราทร กมลาไสย 8 ก.พ. 2562 8 ก.พ. 2564 ค าสัง่ท่ี 212/2564 ลว. 14 พ.ค. 2564
104 นางสาววจนพร  ทุมมาวดั เมืองกาฬสินธุ์ 5 มี.ค. 2562 5 มี.ค. 2564 ค าสัง่ท่ี 212/2564 ลว. 14 พ.ค. 2564
105 นางสาวพิระดา  ขวญัศิริ โคกศรีเมือง 13 พ.ค. 2562 13 พ.ค. 2564 ค าสัง่ท่ี 292/2564 ลว. 30 มิ.ย. 2564
106 นางสาวอจัฉรา  ฤทธิเทพ มอสวนขิงพิทยาสรรพ์ 13 พ.ค. 2562 13 พ.ค. 2564 ค าสัง่ท่ี 292/2564 ลว. 30 มิ.ย. 2564
107 นางสาวอภิรดี  สืบชมภู บวัสามคัคีพิทยาสรรพ์ 13 พ.ค. 2562 13 พ.ค. 2564 ค าสัง่ท่ี 292/2564 ลว. 30 มิ.ย. 2564
108 นายฉตัริน  บุญบรรจง ดงกลางพฒันศึกษา 21 พ.ค. 2562 21 พ.ค. 2564 ค าสัง่ท่ี 292/2564 ลว. 30 มิ.ย. 2564







 







วนั เดือน ปี
1 นายสมคิด  ปทุมวนั รองผูอ้  านวยการโรงเรียนกมลาไสย 5 ตุลาคม 2563
2 นายทะเวศร์  ศรรบศึก รองผูอ้  านวยการโรงเรียนกมลาไสย 5 ตุลาคม 2563
3 นางนิติยา  ทรงมงคลรัตน์ รองผูอ้  านวยการโรงเรียนกมลาไสย 5 ตุลาคม 2563
4 นางเขมวรรณ  เช้ือตาหม่ืน รองผูอ้  านวยการโรงเรียนดอนจานวิทยาคม 5 ตุลาคม 2563
5 นางจนัทร์เพญ็  ทนัพรม รองผูอ้  านวยการโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 5 ตุลาคม 2563
6 นายบณัฑิต  ก าจรเมนุกูล รองผูอ้  านวยการโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 5 ตุลาคม 2563
7 นายเอกรัฐ  พิลา รองผูอ้  านวยการโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 5 ตุลาคม 2563
8 นางสาวเกศรินทร์  นาทองค า รองผูอ้  านวยการโรงเรียนอนุกูลนารี 5 ตุลาคม 2563
9 นางอรุณี  เช้ือสุภา รองผูอ้  านวยการโรงเรียนท่าคนัโทวิทยาคาร 5 ตุลาคม 2563

10 นายพิเชฏฐ์  วงศค์  าจนัทร์ รองผูอ้  านวยการโรงเรียนร่องค า 5 ตุลาคม 2563
11 นายชยัมงคล  รัตนประกรณ์ รองผูอ้  านวยการโรงเรียนร่องค า 5 ตุลาคม 2563
12 นายเทอดชยั  ไสยลกัษณ์ รองผูอ้  านวยการโรงเรียนร่องค า 5 ตุลาคม 2563
13 นายพลาวฒิุ  บรรพสินธุ์ รองผูอ้  านวยการโรงเรียนร่องค า 5 ตุลาคม 2563
14 นายวชัพงศ ์ ประชารักษส์กุล รองผูอ้  านวยการโรงเรียนสหสัขนัธ์ศึกษา 5 ตุลาคม 2563
15 วา่ท่ี ร.อ.พานิช  แสงเทพ รองผูอ้  านวยการโรงเรียนห้วยเมก็วิทยาคม 5 ตุลาคม 2563
16 นางสาวขนิษฐา  ชยัศรีลา รองผูอ้  านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั กาฬสินธุ์ 5 ตุลาคม 2563
17 นายจุมพล  วงศษ์ร รองผูอ้  านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั กาฬสินธุ์ 5 ตุลาคม 2563
18 นายวีระศกัด์ิ  ไชยขนัธุ์ รองผูอ้  านวยการโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 5 ตุลาคม 2563
19 นายสุขสนัต ์ สารบรรณ รองผูอ้  านวยการโรงเรียนค าม่วง 5 ตุลาคม 2563
20 นางวรรณิภา  เคนมี รองผูอ้  านวยการโรงเรียนค าม่วง 5 ตุลาคม 2563
21 นางวิภาวรรณ  พลประถม รองผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นนาคูพฒันา "กรป.กลางอุปถมัภ"์ 5 ตุลาคม 2563
22 นายเฉลิมพล  สุปัญญาบุตร รองผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นนาคูพฒันา "กรป.กลางอุปถมัภ"์ 5 ตุลาคม 2563
23 นายธงชยั  กอ้นบุญไสย รองผูอ้  านวยการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 5 ตุลาคม 2563
24 นายสามารถ  กินะรี รองผูอ้  านวยการโรงเรียนสามชยั 5 ตุลาคม 2563
25 นางประสพสุข เขตอนนัต์ รองผูอ้  านวยการโรงเรียนกมลาไสย 5 พฤศจิกายน 2563
26 นางปญรจน์ นาจอมเทียร รองผูอ้  านวยการโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 5 พฤศจิกายน 2563
27 นางบุศรา พลเชียงสา รองผูอ้  านวยการโรงเรียนค าม่วง 5 พฤศจิกายน 2563

ผลการด าเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาและผู้อ านวยการสถานศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564

ที่ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง/สถานศึกษา
วนัเดือนปีที่แต่งตั้ง

หมายเหตุ



ท่ี ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โรงเรียนเดิม สงักดั พิจำรณำรับยำ้ย(โรงเรียน) ตั้งแต่วนัท่ี
1 นำยเทอดเกียรติ ขนัธ์พิมลู ผอ.รร. ร่องค ำ สพม.24 กำฬสินธุ์พิทยำสรรพ์ 20-ต.ค.-63
2 นำงจำรุวรรณ รัตนมำลี ผอ.รร. ค ำมว่ง สพม.24 ร่องค ำ 20-ต.ค.-63
3 นำยอคัเรศศ ์ ป้องกนั ผอ.รร. นำมนพิทยำคม สพม.24 ค ำมว่ง 20-ต.ค.-63
4 นำยรัฐดินนัท ์ศิลำจนัทร์ ผอ.รร. หวัหินวฒันำลยั สพม.24 นำมนพิทยำคม 20-ต.ค.-63
5 นำยตรี  ภูวิโคตรธนกุล ผอ.รร. ธญัญำพฒันวิทย์ สพม.24 หวัหินวฒันำลยั 20-ต.ค.-63
6 นำยนุกูล  ทรงมงคลรัตน์ ผอ.รร. นอ้ยดอนข่ำประชำสำมคัคี สพป.กส.1 ธญัญำพฒันวิทย์ 20-ต.ค.-63
7 นำยชูชยั  ประทุมขนัธ์ ผอ.รร. บำ้นนำคูพฒันำฯ สพม.24 เมืองกำฬสินธุ์ 20-ต.ค.-63
8 นำยประโมกข ์ ดุลนีย์ ผอ.รร. มหำไชยพิทยำคม สพม.24 บำ้นนำคูพฒันำ"กรป.กลำงอุปถมัภ์ 20-ต.ค.-63
9 นำยอิสรพล  ป่ินขจร ผอ.รร. บวัสำมคัคีพิทยำสรรพ์ สพม.24 มหำไชยพิทยำคม 20-ต.ค.-63

10 นำยอรรถสิทธ์ิ อุดรรัตน์ ผอ.รร. บำ้นชยัศรี สพป.กส.2 ดงกลำงพฒันศึกษำ 20-ต.ค.-63
11 นำยอดุลศกัด์ิ  ศรีปัญญำ ผอ.รร. จ ำปำหลวงวิทยำคม สพม.24 เขำวงพิทยำคำร 27-ม.ค.-64
13 นำยเมืองมนต ์ โสภำรีย์ ผอ.รร. วงัล้ินฟ้ำวิทยำคม สพม.24 จ ำปำหลวงวิทยำคม 27-ม.ค.-64
15 นำยไพโรจน์  เก้ือสุวรรณ ผอ.รร. พุทโธภำวนำประชำสรรค์ สพม.24 บวัสำมคัคีพิทยำสรรพ์ 27-ม.ค.-64
17 นำยนิคม  วิชยัโย ผอ.รร. ดอนจำนวิทยำคม สพม.24 สหสัขนัธ์ศึกษำ 27-ม.ค.-64
19 นำยเด่นจิตธีระพนัธ์  จนัทะมูล ผอ.รร. วงัมนวิทยำคำร สพม.24 ดอนจำนวิทยำคม 27-ม.ค.-64
21 นำยเด่นกวี  ศรีอ่อนจนัทร์ ผอ.รร. สำยป่ำแดงวิทยำ สพป.กส.1 วงัมนวิทยำคำร 27-ม.ค.-64

บัญชีสรุปการพจิารณาการรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ .ศ. 2563 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 24 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



โรงเรียน สพป./สพม. โรงเรียน สพป./สพม. อันดับ อัตรา
รอบที่ 1 - 2563

1 นางจีรติ  ชาติแพงตา ศิลปศึกษา ธญัญาพฒันวิทย์ สพม.24 กมลาไสย สพม.24 121943 0379106 คศ.3 43,080 
2 นายศุภชยั  มหาแสน จุลชีววิทยา จนัทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สพม.1 ธญัญาพฒันวิทย์ สพม.24 7995 0379198 คศ.3 43,080 
3 นายวรการจกัรี  จ  าปาลี คอมพิวเตอร์ศึกษา บา้นหนองซ ้าซาก สพป.ชบ.1 กมลาไสย สพม.24 128511 0379117 คศ.3 46,040 
4 นางสาวสุรัญญา ญาณประสงค์ ภาษาไทย เขาพระนอนวิทยาคม สพม.24 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม.24 1538 0380016 คศ.3 55,920 
5 นายอฐัพล  ไพศาล ภาษาไทย สนามชยัเขต สพม.6 เขาพระนอนวิทยาคม สพม.24 68901 0378842 คศ.3 55,920 
6 นางกมลรัตน ์ อรุณ ภาษาไทย นวมินทราชินูทิศหอวงั นนทบรีุ สพม.3 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม.24 2105 0379304 คศ.3 58,390 
7 นางจตุพร  เกิดพนัธ์ุ คณิตศาสตร์ ตากพิทยาคม สพม.38 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม.24 3986 0378701 คศ.3 44,560 
8 นางปทิตตา  ขณัฑช์ลา คณิตศาสตร์ ยางตลาดวิทยาคาร สพม.24 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม.24 66294 0380576 คศ.3 58,390 
9 นางสาวจิรวดี  ทวีโชติ คณิตศาสตร์ วงักระแสวิทยาคม สพม.22 ยางตลาดวิทยาคาร สพม.24 67164 0380768 คศ.3 58,390 

10 นายปานทอง  เถาวช์าลี รัฐศาสตร์การปกครอง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สพม.6 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม.24 66349 0380613 คศ.2 28,950 
11 นายสาโรช  คุม้ครอง การสอนสงัคมศึกษา เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สพม.6 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม.24 67202 0380652 คศ.3 58,390 
12 นายกรกช  ธรรมกุล ศิลปศึกษา บึงศรีราชาพิทยาคม สพม.18 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม.24 72944 0380729 คศ.3 41,580 
13 นางสาววิราพร  จ  าปารัตน์ ภาษาองักฤษ พยคัฆภูมิวิทยาคาร สพม.26 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม.24 112352 0379225 คศ.2 27,500 
14 นางสุภาวิณี  ไชยเอนก คณิตศาสตร์ นาไคร้พิทยาสรรพ์ สพม.24 กุฉินารายณ์ สพม.24 7087 0378830 คศ.2 28,590 
15 นางสาวลลิตา  คิอินธิ ภาษาจีน ไทรแกว้วิทยา สพม.33 เขาวงพิทยาคาร สพม.24 102115 0380032 คศ.3 58,390 
16 นางสาวทิวาทิพย ์ พิบลูย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ พทุไธสง สพม.32 เขาวงพิทยาคาร สพม.24 115309 0380041 คศ.3 40,450 
17 นายนสัฐิพงษ ์ เขตชมภู พลศึกษา โนนกุงวิทยาคม สพม.29 ฆอ้งชยัวิทยาคม สพม.24 113759 0380002 คศ.3 46,760 
18 นางบญุทวี  ค  าเนตร ภาษาองักฤษ ไผ่ด าพิทยาคม รัชมงัคลาภิเษก สพม.6 มหาไชยพิทยาคม สพม.24 132479 0380163 คผช. 16,920 
19 ว่าท่ี ร.ต.หญิงศิริลกัษณ์ ดาวศรี สงัคมศึกษา ดงเยน็พิทยาคาร สพม.20 เมืองกาฬสินธุ์ สพม.24 346 0379572 คศ.2 28,020 
20 นางเทียมจนัทร์  ภูผาลยั ภาษาไทย แกว้เสด็จพิทยาคม สพม.24 เมืองกาฬสินธุ์ สพม.24 67688 0379622 คศ.2 41,620 
21 นางเขมวรรณ  เช้ือตาหม่ืน เทคโนโลยีการอาหาร บา้นหินเหิบศิลาทิพย์ สพป.ขก.1 แกว้เสด็จพิทยาคม สพม.24 2111 0378828 คศ.2 41,620 
22 นายปริญญา  สาลีพิมพ์ พลศึกษา โพธิสมัพนัธ์พิทยาคาร สพม.18 ยางตลาดวิทยาคาร สพม.24 1463 0380068 คผช. 24,750 
23 นางธนัญณญัช์  มิดินด า ศิลปศึกษา โนนสูงพิทยาคม สพม.24 ยางตลาดวิทยาคาร สพม.24 50155 0380085 คศ.3 29,040 
24 นางสาวประกายค า เทศารินทร์ การสอนวิทยาศาสตร์ บา้นโคกก่องมิตรภาพท่ี 86 สพป.บก. สมเด็จพิทยาคม สพม.24 102040 0379978 คศ.3 58,390 
25 นางสาวเยาวลกัษณ์ มูลตรีบตุร ภาษาองักฤษ นางแดดวงัชมภูวิทยา สพม.30 สมเด็จพิทยาคม สพม.24 67327 0379872 คศ.3 58,390 

ต าแหน่งเลขที่ เลขจ่ายตรง
เงินเดือน

หมายเหตุ

บัญชีสรุปการพจิารณาการรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู ปี พ.ศ. 2563 -2564
สังกัดส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากาฬสินธ์ุ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ที่ ช่ือ - สกุล วิชาเอก
ต าแหน่งและสังกัดเดิม สังกัดใหม่
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26 นางโกศล  เรืองใสส่อง ภาษาองักฤษ กมลาไสย สพม.24 อนุกูลนารี สพม.24 2902 0380070 คศ.3 46,760 
27 นางสาวศศิธร  บญุแสน ภาษาองักฤษ ปอแดงวิทยา สพป.กส.2 กมลาไสย สพม.24 67785 0378668 คศ.3 46,760 
28 นางดวงฤทยั  ธารวาวแวว ภาษาไทย ประชารัฐพฒันศึกษา สพม.24 อนุกูลนารี สพม.24 5165 0379149 คศ.3 29,420 
29 นายปฏิภทัร  ปณุณขนัธ์ ภาษาไทย บา้นดุงวิทยา สพม.20 ประชารัฐพฒันศึกษา สพม.24 7955 0379453 คศ.3 29,420 
30 นายอุดม  วิเศษวิสยั คณิตศาสตร์ เซิมพิทยาคม สพม.21 อนุกูลนารี สพม.24 6067 0380078 คศ.3 33,140 
31 นายสุรศกัด์ิ  เกิดพนัธ์ุ คอมพิวเตอร์ศึกษา ตากพิทยาคม สพม.38 อนุกูลนารี สพม.24 76676 0380109 คศ.3 54,820 
32 นางเพญ็ทิพย ์ กุดแถลง ชีววิทยา ฆอ้งชยัวิทยาคม สพม.24 อนุกูลนารี สพม.24 853(ส) 0380134 คศ.3 51,170 

รอบที่ 2-2563
1 นางสาวรสกมล  บญุสาร ชีววิทยา ครู/สมเด็จพิทยาคม สพม.24 กมลาไสย สพม.24 1242 0378589 คศ.3 57,500 
2 นางสาวสุวรรณา สายบญุมี สงัคมศึกษา ครู/เจ็ดสีวิทยาคาร สพม.21 กมลาไสย สพม.24 2667 0379987 คศ.1 21,230 
3 นางนภสันนัท ์ ปัญญา คณิตศาสตร์ ครู/พะทายพิทยาคม สพม.22 กมลาไสย สพม.24 7856 0378599 คศ.2 41,620 
4 นางถมทอง  เขตร์สินบญุ จิตรกรรม ครู/หว้ยเมก็วิทยาคม สพม.24 กมลาไสย สพม.24 67492 0378665 คศ.3 53,950 
5 นายวรวิทย ์ โคตรแสนลี ศิลปศึกษา ครู/หนองบวัไชยวารพิทยาสรรพ์ สพม.24 หว้ยเมก็วิทยาคม สพม.24 215 0380223 คศ.3 53,950 
6 นางอารยา  บตุรพรม ภาษาไทย ครู/ผาเสวยรังสรรค์ สพม.24 หนองบวัไชยวารพิทยาสรรพ์ สพม.24 30923 0380140 คศ.3 53,950 
7 นายสุชาติ  กมลนดั ฟิสิกส์ ครู/ดอนจานวิทยาคม สพม.24 กมลาไสย สพม.24 1373(ส) 0378687 คศ.3 42,330 
8 นายทยตุชยั  ไสยโชติ พลศึกษา ครู/นามลวิทยาคาร สพป.กส.1 กมลาไสย สพม.24 66707 0378652 คศ.3 58,390
9 นายเรืองณวิน  มีดินด า บรรณารักษศ์าสตร์ ครู/พนมดงรักวิทยา สพม.33 กมลาไสย สพม.24 67816 0380669 คศ.3 58,390

10 นายเชิดศกัด์ิ  ศิริบตุร วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครู/เหล่านาแกวิทยานุสรณ์ สพม.24 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม.24 33543 0380560 คศ.3 40,100 
11 นางสาวอนญัญา  จรัสแผว้ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครู/ทา่นผูห้ญิงจนัทิมาพ่ึงบารมี สพม.23 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม.24 66332 0380601 คศ.1 17,550 
12 นายชุมพล  ชารีแสน วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครู/ดอนจานวิทยาคม สพม.24 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม.24 130297 0380711 คศ.3 58,390 
13 นางสาวสุดารัตน ์ชิณะทรัพย์ ภาษาไทย ครู/ร่วมจิตตวิ์ทยา สพม.32 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม.24 130308 0380713 คศ.1 22,890 
14 นางสาวกาญจนา ภารบญุ คณิตศาสตร์ ครู/บา้นนาดี"คุรุราษฎร์บ ารุง" สพป.นภ.1 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม.24 70405 0380672 คศ.3 58,390
15 นางสาวสุทิศา  บรรยง ฟิสิกส์ ครู/กาญจนาภิเษกวิทยาลยักาฬสินธุ์ สพม.24 กุฉินารายณ์ สพม.24 836 0378695 คศ.2 28,440 
16 นางสุวรรณา ดลวิชยั คณิตศาสตร์ ครู/สมเด็จพิทยาคม สพม.24 กุฉินารายณ์ สพม.24 118460 0378798 คศ.3 44,560 
17 นายบรรลุศิลป์  ภูมิสิทธ์ิ ดนตรีศึกษา ครู/หว้ยผ้ึงพิทยา สพม.24 กุฉินารายณ์ สพม.24 67549 0378783 คศ.3 58,390
18 นางกุมารี  อุดมดี สงัคมศึกษา ครู/วิสุทธิกษตัรี สพม.6 กุฉินารายณ์ สพม.24 106113 0378793 คศ.3 58,390
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ที่ ช่ือ - สกุล วิชาเอก
ต าแหน่งและสังกัดเดิม สังกัดใหม่

19 นางสาวสวรส  ตาลกุล รัฐประศาสนศาสตร์ ครู/ปราจิณราษฎรอ ารุง สพม.7 แกว้เสด็จพิทยาคม สพม.24 2111 0378828 คศ.3 48,540 
20 นางนิตยธี์รา  ประจะนงั คณิตศาสตร์ ครู/มธัยมด่านขุนทด สพม.31 ค าเจริญวิทยาคม สพม.24 55287 0378930 คศ.3 34,470 
21 นางสาวกนกภรณ์ ชุ่มเรืองศรี รัฐศาสตร์ ครู/ยางหล่อวิทยาคาร สพม.19 ค าม่วง สพม.24 67459 0378979 คศ.3 46,290 
22 นางสาวมาลีนนท ์ยงพานิชย์ นิติศาสตร์ ครู/ศึกษานารี สพม.1 ดอนจานวิทยาคม สพม.24 110 0379303 คศ.1 22,450 
23 นางสาววารุณี  วิเศษสุด สงัคมศึกษา ครู/บา้นบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" สพม.18 ดอนจานวิทยาคม สพม.24 54063 0378714 คศ.3 53,950 
24 นางสาวมาริสา  หิรัญรัตน์ เคมี ครู/หนองแซงวิทยา สพม.4 ดอนจานวิทยาคม สพม.24 67833 0379077 คศ.4 67,760 
25 นางน ้าเพชร  โพนนาค ภาษาไทย ครู/มธัยมภูฮงัพฒันวิทย์ สพม.24 ทา่คนัโทวิทยาคาร สพม.24 50899 0379156 คศ.3 32,260 
26 นางสาวลกัขณา วรรณเคล่ือน คณิตศาสตร์ ครู/วงัไพรวิทยาคม สพม.7 โนนค าวิทยา สพม.24 854(ส) 0379317 คศ.3 58,390 
27 นางสาวเบญจวรรณ  ดุลนีย์ การสอนวิทยาศาสตร์ ครู/กบินทร์บรีุ สพม.7 โนนศิลาพิทยาคม สพม.24 123242 0379330 คศ.3 49,420 
28 นายสุนทร  ขนัศรี (กรณีพิเศษ) สงัคมศึกษา ครู/เจริญศิลป์ศึกษา สพม.23 บา้นนาคูพฒันา "กรป.กลางอุปถมัภ์" สพม.24 66918 0379403 คศ.2 41,620 
29 นางปิยะมาศ  พิมพห์าญ ภาษาองักฤษ ครู/กกตูมประชาสรรค ์รัชมงัคลาภิเษก สพม.22 บา้นนาคูพฒันา "กรป.กลางอุปถมัภ์" สพม.24 66931 0379411 คศ.3 63,430
30 นายภาสกร  เอกตาแสง วิทยาการคอมพิวเตอร์ ครู/นามะเขือพฒันศึกษา สพม.24 พระเทพญาณวิศิษฏอุ์ดมวิทย์ สพม.24 6574 0379217 คศ.2 28,590 
31 นายอนุดิษฐ์  เสริมแกว้ คณิตศาสตร์ ครู/บางปะกง"บวรวิทยายน" สพม.6 พระเทพญาณวิศิษฏอุ์ดมวิทย์ สพม.24 66838 0379222 คศ.3 58,390 
32 นายสมบติั  ทองอุ่น ดนตรีศึกษา ครู/รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบงั สพม.2 มหาไชยพิทยาคม สพม.24 6849 0379308 คศ.3 43,730 
33 นางสาวปณุยนุช ซ ่าศาสตร์ สงัคมศึกษา ครู/ผาเสวยรังสรรค์ สพม.24 มหาไชยพิทยาคม สพม.24 102990 0379525 คศ.3 58,390
34 นางสาวสุพตัรา ลามพฒัน์ ภาษาไทย ครู/ราษฎร์นิยม สพม.3 มอสวนขิงพิทยาสรรพ์ สพม.24 2661 0380019 คศ.3 30,170 
35 นายสถาพร  พลลาภ คณิตศาสตร์ ครู/ฤทธิยะวรรณาลยั 2 สพม.2 มธัยมภูฮงัพฒันวิทย์ สพม.24 6014 0379554 คศ.3 58,390 
36 นางสาวยพิุน ศรีไตรลืม ภาษาไทย ครู/มหาชนะชยัวิทยาคม สพม.28 ยางตลาดวิทยาคาร สพม.24 123230 0379130 คศ.3 58,390 
37 นางสาวสุภาวดี  ดรชยั คอมพิวเตอร์ศึกษา ครู/บา้นแฮดศึกษา สพม.25 ยางตลาดวิทยาคาร สพม.24 130800 0380813 คศ.3 47,850
38 นางสาวนิศากร  เวงวิถา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ครู/สุนทรภู่พิทยา สพม.18 ร่องค า สพม.24 4660 0379673 คศ.2 28,680 
39 นางสาวกฤตยา ช่ืนนิรันดร์ ประวติัศาสตร์ ครู/ค าเพ่ิมพิทยา สพม.23 ร่องค า สพม.24 67683 0379715 คศ.3 58,390 
40 นายอาทิตย ์นาสิงห์ขนัธ์ คณิตศาสตร์ ครู/พยคัฆภูมิวิทยาคาร สพม.26 ร่องค า สพม.24 101626 0380154 คศ.3 55,720 
41 นางสาววรรณวิมล วงัหลวงอิน คณิตศาสตร์ ครู/ยางตลาดวิทยาคาร สพม.24 ร่องค า สพม.24 124701 0380128 คศ.3 44,260 
42 นายรัชฎา  ปัททมุ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ครู/หนองกุงศรีวิทยาคาร สพม.24 ยางตลาดวิทยาคาร สพม.24 67536 0380795 คศ.3 44,260 
43 นายฐิติไชย  อรรถวิลยั ชีววิทยา ครู/อยธุยาวิทยาลยั สพม.3 ร่องค า สพม.24 130803 0380218 คศ.2 36,460 
44 นางกวิสรา  พนัธ์ทอง คณิตศาสตร์ ครู/เมืองกาฬสินธุ์ สพม.24 สหสัขนัธ์ศึกษา สพม.24 67387 0379953 คศ.3 37,200 
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45 นางนิศากร  ศรีบวั พลศึกษา ครู/นาดูนประชาสรรพ์ สพม.26 สหสัขนัธ์ศึกษา สพม.24 67397 0379957 คศ.3 58,390
46 นายสุรพงษ ์ นาสมปอง วิทยาศาสตร์การกีฬา ครู/นาดว้งวิทยา สพม.19 สหสัขนัธ์ศึกษา สพม.24 67406 0379962 คศ.3 58,390
47 นางสาววราลกัษณ์ ช่อมะลิ ภาษาองักฤษ ครู/สตรีวดัระฆงั สพม.1 สหสัขนัธ์ศึกษา สพม.24 164 0379028 คศ.3 30,800
48 นายพิทลู  ไชยศิริ สงัคมศึกษา ครู/บรบือวิทยาคาร สพม.26 หว้ยเมก็วิทยาคม สพม.24 1274 0380225 คศ.3 22,890 
49 นางสาวจารุณี  แสงจนัทร์ เคมี ครู/หนองหานวิทยา สพม.20 หว้ยเมก็วิทยาคม สพม.24 110396 0380272 คศ.3 53,940 
50 นายจิณณวตัร  ดีบดุศรี สถิติประยกุต์ ครู/หวัหินวฒันาลยั สพม.24 หว้ยเมก็วิทยาคม สพม.24 118469 0380273 คศ.3 58,390 
51 นางสาวปวีณรัตน ์สีเหล่ือมใส ภาษาองักฤษ ครู/บางพลีราษฎร์บ ารุง สพม.6 อนุกูลนารี สพม.24 6250 0380361 คศ.3 57,500 
52 นายอภิวฒัน ์ ร่วมใจ ภาษาองักฤษ ครู/ประชารัฐพฒันศึกษา สพม.24 อนุกูลนารี สพม.24 24234 0379070 คศ.2 33,850 
53 นายสาโรจน ์ ทองนาค ฟิสิกส์ ครู/ร่องค า สพม.24 อนุกูลนารี สพม.24 66416 0380385 คศ.3 56,610 
54 นางสาวสุพรรณี ศุภชารี คหกรรมศาสตร์ทัว่ไป ครู/หอวงั ปทมุธานี สพม.4 ร่องค า สพม.24 1371(ส) 0379757 คศ.3 56,610 
55 นายอ านาจ  จงเทพ ภาษาไทย ครู/นามะเขือพฒันศึกษา สพม.24 อนุกูลนารี สพม.24 109134 0380482 คศ.2 29,140 
56 นายเฉลิมพล  ถ่ินละออ คณิตศาสตร์ ครู/ดอนจานวิทยาคม สพม.24 อนุกูลนารี สพม.24 67572 0380467 คศ.3 58,390
57 นายสมพร  ประกอบเลิศ คณิตศาสตร์ ครู/บา้นหนองม่วงวิทยาคาร สพป.นม.7 ดอนจานวิทยาคม สพม.24 2799 0379065 คศ.3 58,390
58 นายประยงค ์ ศรีโทมี คณิตศาสตรศึกษา ครู/วงัสามหมอวิทยาคาร สพม.20 อนุกูลนารี สพม.24 118430 0380489 คศ.3 58,390
59 นางสาวทบัทิมภรณ์ ผดุงเวียง พลศึกษา ครู/บวัสามคัคีพิทยาสรรพ์ สพม.24 อนุกูลนารี สพม.24 67261 0379842 คศ.1 23,810
60 นางสุฎาวลัย ์ เดชรักษา เกษตรศาสตร์-พืชไร่ ครู/เมืองศรีเทพ สพม.40 มธัยมภูฮงัพฒันวิทย์ สพม.24 66560 0379559 คศ.3 58,390 
61 นายธวชัพงศ ์ ประชารักษส์กุล คณิตศาสตร์ ครู/ชุมชนดูนสาด สพป.ขก.4 ทา่คนัโทวิทยาคาร สพม.24 67070 0379162 คศ.3 31,470 
62 นางสาวอคัครินทร์ แสงโยจารย์ ชีววิทยา ครู/แก่งนาจารยพิ์ทยาคม สพม.24 หนองบวัไชยวารพิทยาสรรพ์ สพม.24 114187 0380144 คศ.3 58,390 
63 นายกฤษฏฐากร ราชบณัดิษฐ์ ฟิสิกส์ประยกุต์ ครู/แวงใหญ่พิทยาสรรค์ สพม.22 มธัยมภูฮงัพฒันวิทย์ สพม.24 67215 0379562 คศ.3 38,400
64 นางสาวรุ่งนภา  อนนัตโยธิน สถิติประยกุต์ ครู/ไชยฉิมพลีวิทยาคม สพม.1 โนนค าวิทยา สพม.24 2668 0379306 คศ.3 58,390

รอบที่ 1-2564
1 นางสาวบวัสวรรค ์ ทองทิว ภาษาไทย ครู/เลขธรรมกิตต์ิวิทยาคม สพม.7 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม.กส 1375(ส) 0378744 คศ.3 28,440 
2 นายพงษศ์กัด์ิ พนัสุข พลศึกษาและการจดัการกีฬา ครู/เทพศิรินทร์ นนทบรีุ สพม.3 ค าม่วง สพม.กส 620 0379491 คศ.2 28,010 
3 นายอุบล  ศรีขนัธ์ ฟิสิกส์ ครู/ภู่วิทยา สพม.31 ประชารัฐพฒันศึกษา สพม.กส 134242 0379460 คศ.3 34,090 
4 นางสุภาวรรณ  อุดรรัตน์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครู/นาเชือกวิทยาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม.กส 131428 0380714 คศ.3 58,390 
5 นางสุวิมล แกว้กนัยา วิทยาศาสตร์ - ฟิสิกส์ ครู/ประเทียบวิทยาทาน สพม.4 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม.กส 130308 0380713 คศ.1 22,890 
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6 นางสาวสิริพร ขจรโมทย์ ชีววิทยาประยกุต์ ครู/ผาเทิบวิทยา สพม.22 แก่งนาจารยพิ์ทยาคม สพม.กส 66407 0378818 คศ.1 26,190 
7 นายสุริวงศ ์พาภิรมย์ พลศึกษา ครู/เชากะลาวิทยาคม สพม.42 แกว้เสด็จพิทยาคม สพม.กส 128499 0379285 คศ.3 41,620 
8 นางสาวปรียาดา พิมพป์ระสงค์ เคมี ครู/สมุทรปราการ สพม.6 มอสวนขิงพิทยาสรรพ์ สพม.กส 122493 0379545 คศ.3 58,390 
9 นายภาคิน  กุดแถลง เทคโนโลยีสารสนเทศ ครู/เขาสมิงวิทยาคม สพม.17 สมเด็จพิทยาคม สพม.กส 67298 0379858 คศ.3 58,390 

10 นางสาวดนิตา แกว้ค  าจนัทร์ ภาษาองักฤษ ครู/ฤทธิณรงคร์อน สพม.1 ค าม่วง สพม.กส 109113 0378987 คศ.3 56,610 
11 นายบรรพต ขาวสลบั คณิตศาสตร์ ครู/ดงบงัพิสยันวการนุสรณ์ สพม.26 ค าม่วง สพม.กส 123177 0378995 คศ.3 36,390 
12 นายศรันย ูบณัฑิโต ภาษาองักฤษ ครู/มธัยมวดัธาตุทอง สพม.2 ฆอ้งชยัวิทยาคม สพม.กส 67818 0379019 คศ.3 56,790 
13 นายวนัปิยะ เขียวขวา้ นาฏศิลปไทยศึกษา ครู/แหลมสิงห์วิทยาคม สพม.17 ฆอ้งชยัวิทยาคม สพม.กส 18299 0379016 คศ.3 49,070 
14 นางมาติกา ประชารักษส์กุล ภาษาองักฤษ ครู/ชุมชนดูนสาด สพป.ขอนแก่น เขต 4 ดงกลางพฒันศึกษา สพม.กส 3462 0379048 คศ.1 21,890 
15 นายภคัรวฒัน ์ภูลายยาว การสอนภาษาไทย ครู/สตรีศรีสุริโยทยั สพม.2 ดงกลางพฒันศึกษา สพม.กส 122526 0379056 คศ.2 32,440 
16 นางสาวรุ่งทิวา  สุ่มมาตย์ วิทยาศาสตร์ ครู/โพธ์ิแกว้ประชาสรรค์ สพม.27 ดอนจานวิทยาคม สพม.กส 67831 0379076 คศ.3 42,330 
17 นางสาววาธิตา ภูถวิล คณิตศาสตร์ ครู/ทา่เรือ สพม.3 ดอนไทรงามพิทยาคม สพม.กส 6449 0379100 คศ.3 58,390 
18 นางสาวนิภาพร บตุระมะ คณิตศาสตร์ ครู/หินโงมพิทยาคม สพม.21 ทา่คนัโทวิทยาคาร สพม.กส 67070 0379162 คศ.3 57,360 
19 นางอาภาภรณ์ ถิตยรั์ศมี การสอนวิชาเฉพาะสุขศึกษา ครู/กทัรลกัษวิ์ทยา สพม.28 ทา่คนัโทวิทยาคาร สพม.กส 118467 0379188 คศ.3 51,170 
20 นายศรุต พลยะเรศ รัฐศาสตร์ ครู/ศรีวิไลวิทยา สพม.21 ทา่คนัโทวิทยาคาร สพม.กส 1149(พ) 0379195 คศ.3 46,530 
21 นายธรณินทร์  พิชิตมาร ภาษาไทย ครู/จินดาสินธวานนท์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ธญัญาพฒันวิทย์ สพม.กส 67779 0379204 คศ.3 58,390 
22 นางสาวศิริวลัภา ศรีเศรษฐมาตย์ คอมพิวเตอร์ศึกษา ครู/สุวรรณพลบัพลาพิทยาคม สพม.1 นามนพิทยาคม สพม.กส 133718 0378740 คศ.3 46,630 
23 นายสยาม ยพุลบญุ ดนตรีศึกษา ครู/เชียงแกว้พิทยาคม สพม.29 นามนพิทยาคม สพม.กส 30951 0379155 คศ.1 27,390 
24 นายพงศพ์ฒัน ์ค  าภูบาล คณิตศาสตร์ ครู/อ่างศิลาพิทยาคม สพม.18 โนนศิลาพิทยาคม สพม.กส 66684 0379325 คศ.3 58,080 
25 นางณฐักานต ์บรีุรัตน์ ชีววิทยา ครู/ปากคาดพิทยาคม สพม.21 บวัสามคัคีพิทยาสรรพ์ สพม.กส 128267 0379387 คศ.3 58,390 
26 นางสาวอุมาลี สุไชยชิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครู/ศึกษานารีวิทยา สพม.1 บวัสามคัคีพิทยาสรรพ์ สพม.กส 66886 0379383 คศ.1 24,510 
27 นางทิพญาฎา  เชาวพ์านิช เด่ียวฟิสิกส์ ครู/หนองบวัละครวิทยา สพม.31 ผาเสวยรังสรรค์ สพม.กส 2595 0378755 คศ.1 21,780 
28 นางสาวพชัรี ค  าภกัดี ภาษาองักฤษ ครู/หนองแวงวิทยานุกูล สพม.22 ผาเสวยรังสรรค์ สพม.กส 128443 0379471 คศ.3 58,390 
29 นายพงศธร สาระรัตน์ คณิตศาสตร์ ครู/ภกัดีชุมพลวิทยา สพม.30 ประชารัฐพฒันศึกษา สพม.กส 125697 0379458 คศ.3 39,370 
30 นางนิภาภรณ์ วงศรีเทพ ภาษาไทย ครู/สะอาดประชาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ร่องค า สพม.กส 122510 0379747 คศ.3 58,390 
31 นางสาววสมน ชอินทรวงศ์ ประวติัศาสตร์ ครู/ปรางคก์ู่ สพม.28 ร่องค า สพม.กส 67024 0379692 คศ.3 58,390 
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32 นางสาวทิพากร การสรรพ์ สงัคมศึกษา ครู/วิทยาศาสตร์จฬาภรณราชวิทยาลยั มกุดาหาร สพม.22 สมเด็จพิทยาคม สพม.กส 802 0379803 คศ.3 57,500 
33 นางสาวภทัรา จงประเสริฐ ภาษาองักฤษ ครู/ชลบรีุ สพม.18 สมเด็จพิทยาคม สพม.กส 4504 0379811 คศ.3 40,160 
34 นางสาวสาวิตรี พิมพเ์มืองเก่า วิทยาการคอมพิวเตอร์ ครู/ภูเขียว สพม.30 สมเด็จพิทยาคม สพม.กส 69853 0379887 คศ.3 35,160 
35 นางสาววริยา  สายสว่าง ภาษาองักฤษ ครู/ตาจงพิทยาสรรค์ สพม.32 สหสัขนัธ์ศึกษา สพม.กส 101904 0379976 คศ.2 41,620 
36 นางสาวลลิตา อรรถประจง ภาษาองักฤษ ครู/พนมทวนชนูปถมัภ์ สพม.8 สามชยั สพม.กส 118475 0380044 คศ.3 57,930 
37 นางสาวกานตพิ์ชชา ภูกระษร ภาษาองักฤษ ครู/หาดอมราอกัษรลกัษณ์วิทยา สพม.6 หนองบวัไชยวารพิทยาสรรพ์ สพม.กส 30923 0380140 คศ.3 34,500 
38 นางสาวพิชญา พนัธ์โพธ์ิดา คณิตศาสตร์ ครู/กาวิละวิทยาลยั สพม.34 หนองบวัไชยวารพิทยาสรรพ์ สพม.กส 27127 0379200 คศ.3 58,390 
39 นายนธัทวฒัน ์ราชชารี ภาษาองักฤษ ครู/ภูเวียงวิทยาคม สพม.25 อนุกูลนารี สพม.กส 66365 0379310 คศ.1 37,200 
40 นายเทพพิทกัษ ์มงคลสุคนธรัก ภาษาองักฤษ ครู/นายางกลกัพิทยาคม สพม.30 อนุกูลนารี สพม.กส 122535 0378849 คศ.3 44,560 
41 นางสาวพิชชาภา  อ่างสุวรรณ สงัคมศึกษา ครู/กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ สพม.27 อนุกูลนารี สพม.กส 128452 0380338 คศ.3 40,100 
42 นางณฐัยา  ค  ายิง่ การบญัชี ครู/กระสงัพิทยาคม สพม.32 อนุกูลนารี สพม.กส 101932 0380478 คศ.3 58,390 
43 นายมณเฑียร กนัทะเชียร พลศึกษา ครู/เขาพระนอนวิทยาคม สพม.24 อนุกูลนารี สพม.กส 113791 0379261 คศ.3 52,410 
44 นางสาวจีราภรณ์ พิศราจนัทร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครู/วิสุทธิกษตัรี สพม.6 วงัล้ินฟ้าวิทยาคม สพม.กส 134048 0379791 คศ.3 51,010 
45 นายนนัทวิชา อุดรจรัส ฟิสิกส์ ครู/ป่าหวายวิทยายน สพม.25 มอสวนขิงพิทยาสรรพ์ สพม.กส 120800 0379544 คศ.2 28,600 



วนั เดือน ปี
1 ครูผูส้อน ค ำเจริญวิทยำคม นำงสำวณัฐฐิพนนัท ์ ดุลนีย์ 25 ม.ค. 2562 ศษ.บ. สงัคมศึกษำ ประกำศ สพม.24 ลว. 11 ก.พ. 2560
2 ครูผูส้อน ฆอ้งชยัวิทยำคม นำงสำวปรำรถนำ  รินทร์ไชย 25 ม.ค. 2562 วท.บ. คณิตศำสตร์ ประกำศ สพม.24 ลว. 11 ก.พ. 2560
3 ครูผูส้อน ธญัญำพฒันวิทย์ นำงสำวนิลวรรณ  นำรัตน์ตุง 25 ม.ค. 2562 ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษำ ประกำศ สพม.24 ลว. 11 ก.พ. 2560
4 ครูผูส้อน โนนสูงพิทยำคม นำงสำวพรพิมล  บุตรพรม 25 ม.ค. 2562 ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษำ ประกำศ สพม.24 ลว. 11 ก.พ. 2560
5 ครูผูส้อน บำ้นนำคูพฒันำ "กรป.กลำงอุปถมัภ"์ นำงสำวอฐัพร  ทะรังศรี 25 ม.ค. 2562 ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษำ ประกำศ สพม.24 ลว. 11 ก.พ. 2560
6 ครูผูส้อน พุทโธภำวนำประชำสรรค์ นำยวิโรจน์  ศรแผลง 25 ม.ค. 2562 ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษำ ประกำศ สพม.24 ลว. 11 ก.พ. 2560
7 ครูผูส้อน มธัยมภูฮงัพฒันวิทย์ นำงสำวพรรณพิณ  คูนำค ำ 25 ม.ค. 2562 ค.บ. ภำษำองักฤษ ประกำศ สพม.24 ลว. 11 ก.พ. 2560
8 ครูผูส้อน หนองสอพิทยำคม นำงสำวพรทิพย ์ ภูพิพฒัน์ 25 ม.ค. 2562 ค.บ. ภำษำองักฤษ ประกำศ สพม.24 ลว. 11 ก.พ. 2560

วนั เดือน ปี

1 นกัจิตวิทยำโรงรียนประจ ำส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ สพม.24(กลุ่มส่งเสริมกำรจดักำรศึกษำ) นำงสำวชนำนำถ  สุ่มมำตย์ 5 มิ.ย. 2563 วม.บ. จิตวิทยำชุมชน ประกำศ สพม.24 ลว. 17 พ.ค 2563
2 ครูผูส้อน แก่งนำจำรยพิ์ทยำคม นำงสำวกลัยำณี  ศรีโพนทอง 16 มิ.ย. 2563 ค.บ. ฟิสิกส์ ประกำศ สพม.24 ลว. 14 มิ.ย. 2563
3 ครูผูส้อน เขำพระนอนวิทยำคม วำ่ท่ี ร.ต. กริชภฎัช์  จนัทะมูล 16 มิ.ย. 2563 ร.บ. กำรเมืองกำรปกครอง ประกำศ สพม.24 ลว. 14 มิ.ย. 2563
4 ครูผูส้อน ฆอ้งชยัวิทยำคม นำยวทญัญู  สำรปรัง 16 มิ.ย. 2563 ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษำ ประกำศ สพม.24 ลว. 14 มิ.ย. 2563
5 ครูผูส้อน บวัสำมคัคีพิทยำสรรพ์ นำงสำวกุสุมำย  สุรันนำ 16 มิ.ย. 2563 ค.บ. ภำษำองักฤษ ประกำศ สพม.24 ลว. 14 มิ.ย. 2563
6 ครูผูส้อน เมืองกำฬสินธุ์ นำงสำวเพญ็พร  เหมรำนนท์ 16 มิ.ย. 2563 ส.บ. สำธำรณสุขศำสตร์ ประกำศ สพม.24 ลว. 14 มิ.ย. 2563
7 ผูดู้แลหมวดสถำนศึกษำ สพม.24 (กลุ่มอ ำนวยกำร) นำยบณัฑิต  กุศลำธรรม 16 มิ.ย. 2563 ปวช. พำณิชยกรรม ประกำศ สพม.24 ลว. 14 มิ.ย. 2563
8 ครูผูส้อน หวัหินวฒันำลยั นำยสิรวิชญ ์ นนัรัศมี 22 ม.ย. 2563 ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษำ ประกำศ สพม.24 ลว. 14 มิ.ย. 2563
9 ครูผูส้อน นำมนพิทยำคม นำงสำวพิศมยั  มูลเอก 22 ม.ย. 2563 ค.บ. ฟิสิกส์ ประกำศ สพม.24 ลว. 14 มิ.ย. 2563

วนั เดือน ปี
1 นกัทรัพยำกรบุคคล สพม.24(กลุ่มบริหำรงำนบุคคล) นำงสำวประภำพร  พลโคกกล่อง 20 ม.ค. 2564 ศ.บ. นิเทศศำสตร์ แขนงกสนโฆษณำ ประกำศ สพม.24 ลว. 17 ม.ค. 2564
2 นกัทรัพยำกรบุคคล สพม.24(กลุ่มบริหำรงำนบุคคล) นำงสำวญำณิน  วิเศษวงษำ 20 ม.ค. 2564 ศน.บ. รัฐศำสตร์กำรปกครอง ประกำศ สพม.24 ลว. 17 ม.ค. 2564
3 นกัวิชำกำรศึกษำ สพม.24(กลุ่มส่งเสริมกำรจดักำรศึกษำ) นำงสำวฐิติรัตน์  ธญัทะพิพงค์ 20 ม.ค. 2564 บธ.บ. กำรจดักำร ประกำศ สพม.24 ลว. 17 ม.ค. 2564

ประกาศ สพม.24 หมายเหตุ

ผลการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทัว่ไป 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ ต าแหน่ง สถานศึกษา/สังกดั ช่ือ - สกลุ
จัดท าสัญญาจ้างคร้ังแรก

วุฒิ วชิาเอก

วุฒิ วชิาเอก ประกาศ สพม.24 หมายเหตุ

ผลการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทัว่ไป 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ที่ ต าแหน่ง สถานศึกษา/สังกดั ช่ือ - สกลุ
จัดท าสัญญาจ้างคร้ังแรก

วุฒิ วชิาเอก ประกาศ สพม.24 หมายเหตุ

ผลการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทัว่ไป 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ ต าแหน่ง สถานศึกษา/สังกดั ช่ือ - สกลุ
จัดท าสัญญาจ้างคร้ังแรก



วนั เดือน ปี
1 เวรยาม สพม.24 นายสมดี  ฉายถวิล 15 ม.ค. 2563 ม.6 ม.6 ประกาศ สพม.24 ลว.13 ม.ค. 2563
2 ครูรายเดือนแกปั้ญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต โนนค าวิทยา นางสาวอริษา  ทรัพยพ์งค์ 1 ก.ค. 2563 ค.บ. ฟิสิกส์ ประกาศ สพม.24 ลว.29 มิ.ย. 2563
3 ครูรายเดือนแกปั้ญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ฆอ้งชยัวิทยาคม นางสาวจิตพร  พนัธุ์วิชยั 1 ก.ค. 2563 ค.บ. ฟิสิกส์ ประกาศ สพม.24 ลว.29 มิ.ย. 2563
4 ครูรายเดือนแกปั้ญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต เมืองเหนือวิทยาคม นางสาวอรัญญา  แจ่มสุวรรณ 1 ก.ค. 2563 กศ.บ. สงัคมศึกษา ประกาศ สพม.24 ลว.29 มิ.ย. 2563
5 ครูรายเดือนแกปั้ญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ธญัญาพฒันวิทย์ นางสาวทิพยสุ์ดา  การรัศมี 1 ก.ค. 2563 ค.บ. ภาษไทย ประกาศ สพม.24 ลว.29 มิ.ย. 2563
6 ครูรายเดือนแกปั้ญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต วงัล้ินฟ้าวิทยาคม นางสาวปรีชญา  บุษบงค์ 1 ก.ค. 2563 ค.บ. เคมี ประกาศ สพม.24 ลว.29 มิ.ย. 2563

วุฒิ วชิาเอก ประกาศ สพม.24 หมายเหตุ

ผลการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างช่ัวคราว
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ ต าแหน่ง สถานศึกษา ช่ือ - สกุล
จดัท าสัญญาจ้างคร้ังแรก



วนั เดือน ปี
1 นายพิสิฐ  จนัทร์เพญ็ ศึกษานิเทศก ์/ช านาญการ สพม.กาฬสินธุ์ 5 พฤษภาคม 2563
2 นายสมโภชน์  นนับุญ ศึกษานิเทศก ์/ช านาญการพิเศษ สพม.กาฬสินธุ์ 5 พฤษภาคม 2563

หมายเหตุ

ผลการด าเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง/วทิยฐานะ หน่วยงาน
วนัเดือนปีทีแ่ต่งตั้ง


