บัญชีรายชื่อขาราชการครู สายงานการสอน สงคํารองขอยาย ประจําป 2561
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ที่

เขียนเขาโรงเรียน

โรงเรียนเดิม

วิชเอก

โรงเรียนบานนาถอน
1 นางสาวปาริชาติ ทาวบุตร
2 นางเกษมณี ธิพรพันธ

พระราชทานบานหนองหมู
นาคํานอยวิทยา

ภาษาไทย
ประถมศึกษา

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคม
1 นางสาวปาริชาติ ทาวบุตร
2 นายปราโมทย โคตรพัฒน
3 นางมนพัทธ รุงปริยศรีสกุล

พระราชทานบานหนองหมู
บานโนนสวาง 2
บานโนนสังขศรี

ภาษาไทย
วิทยาศาสตร
การศึกษาปฐมวัย

โรงเรียนบานกุดแข
นางสาวปาริชาติ ทาวบุตร
นางสาวปญญาพร ธิพรพันธ
นางมะลิวัลย ศรีปตตา
นางตติยา เรืองแสง

พระราชทานบานหนองหมู
บานปงโพน
บานโคก 1
ไทยรัฐวิทยา 11"บานแข"

ภาษาไทย
การจัดการ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร

พระราชทานบานหนองหมู
บานสามขามิตรภาพที่ 3
นาคํานอยวิทยา

ภาษาไทย
เคมี
ประถมศึกษา

บานบุงอุทัย
บานสมปอย"รอดนุกูล"
บานปงโพน
บานคําเขือง
บานสมปอย"รอดนุกูล"
บานปงโพน
บานเหลาคราม
คําฮีเบญจวิทย
บานโคกขามเลียน
บานดงเย็น
บานปงโพน
บานสามขามิตรภาพที่ 3
บานสามขามิตรภาพที่ 3
บานสามขามิตรภาพที่ 3
ชุมชนโพนทราย
บานโคก 1
บานปงโพน

คอมพิวเตอร
วิทยาศาสตรทั่วไป
ภาษาอังกฤษ
การประถมศึกษา
การประถมศึกษา
การจัดการ
นาฏศิลป
ประถมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
บรรณารักษศาสตร
คอมพิวเตอร
คณิตศาสตร
ภาษาไทย
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

1
2
3
4

โรงเรียนชุมชนโพนทราย
1 นางสาวปาริชาติ ทาวบุตร
2 นางนัยนา ยืนยั่ง
3 นางเกษมณี ธิพรพันธ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง
นายเมธาวิร ชาวนา
นางสาวพรสุดา ภิรมย
นางดลนภา กุลวงค
นางธิดารัตน รัตนตรัยวงศ
นายศุภมิต พงษศิลป
นางสาวปญญาพร ธิพรพันธ
นายนัยนา รวมบุญ
นายอภิวิชญ บํารุง
นางนวลอนงค โอเรือง
นางสาวยุวดี บัวสอง
นายสุรสิทธิ์ กุลวงค
นางจุฬาภรณ ทองคํา
นางสาวสุชาดา อาจวิชัย
นางมยุรี ไชยทองศรี
นางวงเดือน ศาสตรแกว
นางมะลิวัลย ศรีปตตา
นางสุทธิษา สุคนธชาติ

1

ที่

เขียนเขาโรงเรียน

โรงเรียนเดิม

วิชเอก

1
2
3
4

โรงเรียนคําอาฮวนศรีสุราษฎรวิทยา
นางธิดารัตน รัตนตรัยวงศ
นางสาวปญญาพร ธิพรพันธ
นางนวลอนงค โอเรือง
นางพิชชากร เสียงล้ํา

บานคําเขือง
บานปงโพน
บานโคกขามเลียน
บานหนองหญาไซย

การประถมศึกษา
การจัดการ
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตรทั่วไป

1
2
3
4

โรงเรียนเมืองใหม
นางสาวพรสุดา ภิรมย
นางดลนภา กุลวงค
นางสุภาพร กุลสิงห
นายเมธาวิร ชาวนา

บานสมปอย"รอดนุกูล"
บานปงโพน
บานคําบง 2
บานบุงอุทัย

วิทยาศาสตรทั่วไป
ภาษาอังกฤษ
คอมพิวเตอรศึกษา
คอมพิวเตอร

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

โรงเรียนบานนาโปใหญ-โคกสุวรรณ
นายเมธาวิร ชาวนา
นางดลนภา กุลวงค
นางสุภาพร กุลสิงห
นางนัยนา ยืนยั่ง
นางนวลอนงค โอเรือง
นางศิริโสภา ทะเสนฮด
นางสาวยุวดี บัวสอง
นายสุรสิทธิ์ กุลวงค
นายประจักษ ยืนยั่ง
นางจุฬาภรณ ทองคํา
นางจงกลรักษ อาจหาญ
นางสาววัชรี อาจวิชัย
นางสุทธิษา สุคนธชาติ
นายชยภณ กลางประพันธ
นางพิชชากร เสียงล้ํา

บานบุงอุทัย
บานปงโพน
บานคําบง 2
บานสามขามิตรภาพที่ 3
บานโคกขามเลียน
บานสมปอย"รอดนุกูล"
บานดงเย็น
บานปงโพน
บานสามขามิตรภาพที่ 3
บานสามขามิตรภาพที่ 3
ชุมชนบานบางทรายนอย
บานสามขามิตรภาพที่ 3
บานปงโพน
บานโนนสวาท
บานหนองหญาไซย

คอมพิวเตอร
ภาษาอังกฤษ
คอมพิวเตอรศึกษา
เคมี
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตรทั่วไป
บรรณารักษศาสตร
คอมพิวเตอร
สังคมศึกษา
คณิตศาสตร
นาฏศิลป
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
อุตสาหกรรมศิลป
วิทยาศาสตรทั่วไป

โรงเรียนบานทาไค
1 นายณัฐชัญ ยืนยง

บานหนองสระพัง

คอมพิวเตอร

โรงเรียนคําฮีเบญจวิทย
1 นางสาวสุชาดา อาจวิชัย

บานสามขามิตรภาพที่ 3

ภาษาไทย

โรงเรียนนาคํานอยวิทยา
1 นายประจักษ ยืนยั่ง
2 นางพิชชากร เสียงล้ํา

บานสามขามิตรภาพที่ 3
บานหนองหญาไซย

สังคมศึกษา
วิทยาศาสตรทั่วไป

โรงเรียนบานดงมอน
1 นายชยา ภาคภูมิ

หวยยางจอมมณี

การประถมศึกษา
2

ที่

1
2
3
4
5

เขียนเขาโรงเรียน

โรงเรียนมุกดาลัย
นายสุรสิทธิ์ กุลวงค
นายประจักษ ยืนยั่ง
นางสาวสุชาดา อาจวิชัย
นางวงเดือน ศาสตรแกว
นางสุทธิษา สุคนธชาติ

โรงเรียนเดิม

วิชเอก

บานปงโพน
บานสามขามิตรภาพที่ 3
บานสามขามิตรภาพที่ 3
ชุมชนโพนทราย
บานปงโพน

คอมพิวเตอร
สังคมศึกษา
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

บานบุงอุทัย

คอมพิวเตอร

บานปงโพน
บานปงโพน
บานสามขามิตรภาพที่ 3
บานสามขามิตรภาพที่ 3
บานสามขามิตรภาพที่ 3
บานสามขามิตรภาพที่ 3
บานโคก 1
บานสามขามิตรภาพที่ 3

ภาษาอังกฤษ
การจัดการ
เคมี
สังคมศึกษา
คณิตศาสตร
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนบานกุดโงง
1 นางมะลิวัลย ศรีปตตา

บานโคก 1

ภาษาไทย

โรงเรียนบานมวงหัก
1 นายจักรพงค อุระ

บานพังคอง

วิทยาศาสตร-เคมี

โรงเรียนบานสงเปอย
1 นายศรัณย สกุลโพน

บานนาเสือหลายหนองยอ

ชีววิทยา

โรงเรียนบานนาโปนอย
1 นางศิริโสภา ทะเสนฮด

บานสมปอย"รอดนุกูล"

วิทยาศาสตรทั่วไป

โรงเรียนบานคําผักหนอกสงเปอย
1 นางศิริโสภา ทะเสนฮด

บานสมปอย"รอดนุกูล"

วิทยาศาสตรทั่วไป

โรงเรียนบานบุงอุทัย
1 นางศิริโสภา ทะเสนฮด

บานสมปอย"รอดนุกูล"

วิทยาศาสตรทั่วไป

โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
1 นางธิดารัตน รัตนตรัยวงศ
2 นางสุภาพร กุลสิงห
3 นางนวลอนงค โอเรือง

บานคําเขือง
บานคําบง 2
บานโคกขามเลียน

การประถมศึกษา
คอมพิวเตอรศึกษา
ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนคําสายทองวิทยา
1 นายเมธาวิร ชาวนา
1
2
3
4
5
6
7
8

โรงเรียนบานศูนยไหม
นางดลนภา กุลวงค
นางสาวปญญาพร ธิพรพันธ
นางนัยนา ยืนยั่ง
นายประจักษ ยืนยั่ง
นางจุฬาภรณ ทองคํา
นางมยุรี ไชยทองศรี
นางมะลิวัลย ศรีปตตา
นางสาววัชรี อาจวิชัย

3

ที่

โรงเรียนเดิม
บานปงโพน
บานสามขามิตรภาพที่ 3
ชุมชนโพนทราย
นาคํานอยวิทยา
บานปงโพน

วิชเอก
คอมพิวเตอร
คณิตศาสตร
ภาษาไทย
วิทยาศาสตรทั่วไป
ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนบานพรานอน
1 นางนัยนา ยืนยั่ง
2 นางสาววัชรี อาจวิชัย
3 นายชยภณ กลางประพันธ

บานสามขามิตรภาพที่ 3
บานสามขามิตรภาพที่ 3
บานโนนสวาท

เคมี
ภาษาอังกฤษ
อุตสาหกรรมศิลป

โรงเรียนบานหนองหอยปาหวาย
1 นางสาวยุวดี บัวสอง
2 นางสาวสุชาดา อาจวิชัย

บานดงเย็น
บานสามขามิตรภาพที่ 3

บรรณารักษศาสตร
ภาษาไทย

โรงเรียนบานปงเปอย
1 นางสาววีรนุช นาโสก
2 นายชยภณ กลางประพันธ

บานปาเตย
บานโนนสวาท

คณิตศาสตร
อุตสาหกรรมศิลป

โรงเรียนบานปงโพน
1 นางสุภาพร กุลสิงห

บานคําบง 2

คอมพิวเตอรศึกษา

โรงเรียนแกงนาบอนพิทยาสรรค
1 นางสาวพัทธธีรา บับพาน

บานนาโด

คณิตศาสตร

4
5
6
7
8

เขียนเขาโรงเรียน

นายสุรสิทธิ์ กุลวงค
นางจุฬาภรณ ทองคํา
นางวงเดือน ศาสตรแกว
นางสาวสิริพักตร วงษวัฒนะ
นางสุทธิษา สุคนธชาติ

โรงเรียนชุมชนบานหนองแวงนอย
บานคําบง 1
1 นางกรรณิการ เกื้อทาน

การพัฒนาชุมชน

โรงเรียนบานเหลาปาเปด
1 นางสาวพัทธธีรา บับพาน
2 นางสาววีรนุช นาโสก

บานนาโด
บานปาเตย

คณิตศาสตร
คณิตศาสตร

บานปาเตย
บานปงโพน
บานปาเตย

คณิตศาสตร
ภาษาอังกฤษ
วิทยาการคอมพิวเตอร

โรงเรียนบานดงมัน
1 นางนกุลมาดา การจันดา

บานโคงสําราญ

การประถมศึกษา

โรงเรียนบานหนองน้ําเตา
1 นายกาญจนธนัต ธัญญอัครพัฒน

บานปงโพน

ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนชุมชนนาโสก
1 นางสาววีรนุช นาโสก
2 นายกาญจนธนัต ธัญญอัครพัฒน
3

นายณรงคเดช ปุณขันธุ

4

ที่

เขียนเขาโรงเรียน

โรงเรียนเดิม

วิชเอก

โรงเรียนบานคําเขือง
1 นางสาววัชรี อาจวิชัย

บานสามขามิตรภาพที่ 3

ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนบานนาโด
1 นายกาญจนธนัต ธัญญอัครพัฒน

บานปงโพน

ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนใดก็ไดในตําบลโพนทราย
พระราชทานบานหนองหมู
1 นางสาวปาริชาติ ทาวบุตร
1
2
3
4

โรงเรียนใดก็ไดในตําบลมุกดาหาร
นางดลนภา กุลวงค
นายสุรสิทธิ์ กุลวงค
นางสาวสุชาดา อาจวิชัย
นางสุทธิษา สุคนธชาติ

ภาษาไทย

บานปงโพน
บานปงโพน
บานสามขามิตรภาพที่ 3
บานปงโพน

ภาษาอังกฤษ
คอมพิวเตอร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนใดก็ไดในตําบลคําอาฮวน
บานสามขามิตรภาพที่ 3
1 นางสาววัชรี อาจวิชัย

ภาษาอังกฤษ

1
2
2
3
4
5
6
7
8
9

โรงเรียนวัดหลวงปูจามฯ
นางวลัยลักษณ จิตจักร
นางชมัยพร เสียงล้ํา
นางสายสุนีย กลางประพันธ
นางกมลวรรณ จิตจักร
นางประทับใจ อุปญญ
นางสาวกรวิกา เสียงล้ํา
นางสาวรุงนภา นอยชิน
นางวงศจิต หวยทราย

นางสาวนันทิยา ธิพรพันธ
นางสาวเนตรระหงษ เสียงล้ํา

10 นายปราโมทย โคตรพัฒน
11 นายนิติพงษ ไชยขันธ
12 นางโยษิตา คนซือ่
13 นายณรงคเดช ปุณขันธุ

14 นางเนาวรัตน พิมเภา
15 นางพิชชากร เสียงล้ํา
16 นางสาวภิราภรณ กลางประพันธ
17 นายสุธน มูลตรีศรี

18 นางสาวสําราญ วรรณสา
19 นางอรนุช แสนขาว
20 นางพนิดา เสียงล้ํา

บานเหลาปาเปด
บานหนองเอี่ยนดงฯ
บานหนองเอี่ยนดงฯ
บานโนนสังขศรี
บานโนนสังขศรี
บานสงเปอยเหนือ
บานโพนแดง
แกงนาบอนพิทยาสรรค
แกงนาบอนพิทยาสรรค
บานแมด
บานโนนสวาง 2
บานสามขัว
บานโคกขามเลียน
บานปาเตย
บานหนองบอน
บานหนองหญาไซย
บานดงมัน
บานนาดี 2
บานภูลอม
แกงนาบอนพิทยาสรรค
บานหนองเอี่ยน

การประถมศึกษา

ภาษาไทย
สุขศึกษา,ภาษาอังกฤษ
บรรณารักษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
บรรณารักษ
ภาษาอังกฤษ
ฟสิกส(วิทยาศาสตร)
วิทยาศาสตร
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

ฟสิกส
วิทยาการคอมพิวเตอร
ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตรทั่วไป
การศึกษาปฐมวัย
การประถมศึกษา
คณิตศาสตร
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
5

ที่

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11

เขียนเขาโรงเรียน

โรงเรียนชุมชนบานคําชะอี
นางวลัยลักษณ จิตจักร
นางสายสุนีย กลางประพันธ
นางกมลวรรณ จิตจักร
นางประทับใจ อุปญญ

นางสาวเนตรระหงษ เสียงล้ํา
นางเด็ดดวง ดานวันดี

นางโยษิตา คนซื่อ
นายอิศร ไวสูศึก
นางทิพวรรณ สุวรรณไตรย
นางพนิดา เสียงล้ํา
นางณรัญญา ศรีสุภาพ

โรงเรียนบานหนองกะปาด
1 นางกมลวรรณ จิตจักร
1
2
3
4
5
6
7
8
9

โรงเรียนเดิม
บานเหลาปาเปด
บานหนองเอี่ยนดงฯ
บานโนนสังขศรี
บานโนนสังขศรี
บานแมด
ชุมชนเมืองหนองสูง
บานโคกขามเลียน
บานน้ําเที่ยงวันครู2501
บานเหลาสรางถอ
บานหนองเอี่ยน
คณะเทศบาลฯ

การประถมศึกษา

บานโนนสังขศรี

บรรณารักษ

โรงเรียนบานหนองเอี่ยนดงราษฎรสงเคราะห
บานเหลาปาเปด
นางวลัยลักษณ จิตจักร
บานดอนปาแคน
นายจิรัฐวัฒนา พรหมพิงค
นายวิทยา สมคะเณย
บานปาหวาย
บานโนนสังขศรี
นางกมลวรรณ จิตจักร
บานโนนสังขศรี
นางประทับใจ อุปญญ
รมเกลา
นางสาวทิติยากร สุวรรณมงคล
บานสงเปอยเหนือ
นางสาวกรวิกา เสียงล้ํา
บานโพนงาม
นางมณฑิตา เพ็งพันธ
บานโพนแดง
นางสาวรุงนภา นอยชิน

10
11
12
13

นางสาวนันทิยา ธิพรพันธ
นางสาวเนตรระหงษ เสียงล้ํา
นายณรงคเดช ปุณขันธุ
นายสุธน มูลตรีศรี

1
2
3
4

โรงเรียนบานหนองบง
นายจิรัฐวัฒนา พรหมพิงค
นางปาริชาต ใจมั่น
นางวนิดา โคตรสุโพธิ์
นายทองสุข คลองดี

14 นางพนิดา เสียงล้ํา
15 นางณรัญญา ศรีสุภาพ
16 นางสาวฉัตรสุดา นันทศิริ

โรงเรียนบานหนองสระพังทอง
1 นายทองสุข คลองดี

วิชเอก

สุขศึกษา,ภาษาอังกฤษ
บรรณารักษ
ภาษาอังกฤษ
ฟสิกส(วิทยาศาสตร)
วัดผลฯ
ฟสิกส
พลศึกษา
การประถมศึกษา
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย

การประถมศึกษา

แกงนาบอนพิทยาสรรค
บานแมด
บานปาเตย
บานนาดี 2
บานหนองเอี่ยน
คณะเทศบาลฯ
บานหนองเอี่ยน

คอมพิวเตอร
การประถมศึกษา
บรรณารักษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
การประถมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ฟสิกส(วิทยาศาสตร)
วิทยาการคอมพิวเตอร
การประถมศึกษา
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาตางประเทศ

บานดอนปาแคน
บานโนนสังขศรี
บานหนองสระพังทอง
บานปงโพน

คอมพิวเตอรธุรกิจ
วิทยาศาสตรทั่วไป
ศิลปศึกษา
การประถมศึกษา

บานปงโพน

การประถมศึกษา

6

ที่

โรงเรียนเดิม

วิชเอก

บานดงยางนันทวัน
บานปงโพน
แกงนาบอนพิทยาสรรค
บานโนนสังขศรี

ดนตรีศึกษา
การประถมศึกษา
พลศึกษา
การศึกษาปฐมวัย

โรงเรียนบานซง
1 นางสาวกรวิกา เสียงล้ํา
2 นายยุทธการ กอสุวรรณ
3 นางอิศราภรณ สุวรรณไตรย

บานสงเปอยเหนือ
แกงนาบอนพิทยาสรรค
บานคําบง 1

ภาษาไทย
พลศึกษา
คณิตศาสตร

โรงเรียนบานกกไฮโนนน้ําคํา
1 นางสายสุนีย กลางประพันธ
2 นางอิศราภรณ สุวรรณไตรย

บานหนองเอี่ยนดงฯ
บานคําบง 1

สุขศึกษา,ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร

บานดอนปาแคน
บานโนนสังขศรี
รมเกลา
บานโพนงาม
บานหนองสระพังทอง
แกงนาบอนพิทยาสรรค
บานแมด
บานโคกขามเลียน
คณะเทศบาลฯ

คอมพิวเตอรธุรกิจ
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ศิลปศึกษา
พลศึกษา
ฟสิกส(วิทยาศาสตร)
ฟสิกส
ภาษาไทย

บานโพนงาม
บานหนองไฮ
บานโนนสังขศรี
ไทยรัฐวิทยา 11"บานแข"

ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร
การศึกษาปฐมวัย
คณิตศาสตร

โรงเรียนบานบาก 1
1 นางวงศจิต หวยทราย

แกงนาบอนพิทยาสรรค

บรรณารักษ

โรงเรียนบานแมด
1 นางสาวยุวรัตน คนหาญ
2 นายภุชพงศ ผิวผอง

บานตูมหวาน
พระราชทานบานหนองหมู

ฟสิกส-คณิตศาสตร
อุตสาหกรรมศิลป

โรงเรียนบานมวง
1 นางสาวยุวรัตน คนหาญ
2 นายเจติยะ รัชอินทร
3 นายภุชพงศ ผิวผอง

บานตูมหวาน
บานโพนงาม
พระราชทานบานหนองหมู

ฟสิกส-คณิตศาสตร
ภาษาไทย
อุตสาหกรรมศิลป

1
2
3
4

1
2
3
4
5
6

เขียนเขาโรงเรียน

โรงเรียนบานหนองเอี่ยน
นายสุมนตรี วงศคะสุม
นายทองสุข คลองดี
นายยุทธการ กอสุวรรณ
นางมนพัทธ รุงปริยศรีสกุล

โรงเรียนบานน้ําเที่ยงวันครู 2501
นายจิรัฐวัฒนา พรหมพิงค
นางเชิดชล บุตรดีวงศ
นางสาวทิติยากร สุวรรณมงคล
นายเจติยะ รัชอินทร
นางวนิดา โคตรสุโพธิ์
นายยุทธการ กอสุวรรณ

7

นางสาวเนตรระหงษ เสียงล้ํา

1
2
3
4

โรงเรียนบานเหลาสรางถอ
นางสาวนรากร รูปเหมาะ
นางประภา ปรีดี
นางมนพัทธ รุงปริยศรีสกุล
นางตติยา เรืองแสง

8 นางโยษิตา คนซื่อ
9 นางณรัญญา ศรีสุภาพ

7

ที่

เขียนเขาโรงเรียน

โรงเรียนบานดงยาง 1
1 นายภุชพงศ ผิวผอง
2 นางสาวรุงนภา นอยชิน
3 นายทองสุข คลองดี

โรงเรียนเดิม
พระราชทานบานหนองหมู
บานโพนแดง
บานปงโพน

วิชเอก
อุตสาหกรรมศิลป
ภาษาอังกฤษ
การประถมศึกษา

โรงเรียนบานคอ "บานคอวิทยาคาร"
บานภูลอม
1 นางสาวกรรณิกา สุวรรณมงคล
บานหนองสระพังทอง
2 นางวนิดา โคตรสุโพธิ์

ภาษาอังกฤษ
ศิลปศึกษา

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 11 "บานแข"
บานภูลอม
1 นางสาวกรรณิกา สุวรรณมงคล

ภาษาอังกฤษ

1
2
3
4
5

โรงเรียนบานเหลา
นางสาวกรรณิกา สุวรรณมงคล
นางสาวทิติยากร สุวรรณมงคล
นางวนิดา โคตรสุโพธิ์
นายภุชพงศ ผิวผอง

นางสาวนันทิยา ธิพรพันธ

6 นายวินัย โคตรพันธ

บานภูลอม
รมเกลา
บานหนองสระพังทอง
พระราชทานบานหนองหมู
แกงนาบอนพิทยาสรรค
บานคอ"บานคอวิทยาคาร"

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ศิลปศึกษา
อุตสาหกรรมศิลป
ภาษาอังกฤษ
การประถมศึกษา

โรงเรียนใดก็ไดใน อ.คําชะอี ยกเวน โรงเรียนหวยตาเปอะ
บานเหลาปาเปด
1 นางวลัยลักษณ จิตจักร

การประถมศึกษา

โรงเรียนใดก็ไดใน ตําบลคําชะอี
1 นางกมลวรรณ จิตจักร
2 นางประทับใจ อุปญญ
3 นางทิพวรรณ สุวรรณไตรย

บรรณารักษ
ภาษาอังกฤษ
การประถมศึกษา

บานโนนสังขศรี
บานโนนสังขศรี
บานเหลาสรางถอ

โรงเรียนใดก็ไดในเขตตําบลบานซง
บานโพนงาม
1 นายเจติยะ รัชอินทร

ภาษาไทย

โรงเรียนใดก็ไดในตําบลน้ําเที่ยง
1 นางมณฑิตา เพ็งพันธ
2 นางสาวนรากร รูปเหมาะ

การประถมศึกษา
ภาษาอังกฤษ

บานโพนงาม
บานโพนงาม

โรงเรียนใดก็ไดในตําบลเหลาสรางถอ
บานโพนงาม
1 นางสาวนรากร รูปเหมาะ

ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนในตําบลบานเหลา
1 นางวนิดา โคตรสุโพธิ์

บานหนองสระพังทอง

ศิลปศึกษา

โรงเรียนใดก็ไดในอําเภอคําชะอี
1 นางสาวรุงนภา นอยชิน

บานโพนแดง

ภาษาอังกฤษ

8

ที่

เขียนเขาโรงเรียน

โรงเรียนใดก็ไดในตําบลคําบก
1 นางวงศจิต หวยทราย

โรงเรียนเดิม

วิชเอก

แกงนาบอนพิทยาสรรค

บรรณารักษ

โรงเรียนชุมชนดอนตาล
นางสาวยุภาพร ปาวงค
นายวิทยา มวงทอง
นางสาวปนัดดา วรสาร
นางประภาพรรณ สกุลเดช
นายธีระยุทธ ทวีบุตร

บานโพนสวาง
บานโพนสวาง
บานดง
บานนายาง
บานแกง 2

ภาษาอังกฤษ
การประถมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
การศึกษาปฐมวัย
อุตสาหกรรมศิลป

โรงเรียนบานหวยกอก 2
1 นายวิทยา มวงทอง
2 นางกาญจนา ปญญาวิบูลย

บานโพนสวาง
บานภูลอม

การประถมศึกษา
ศิลปศึกษา

โรงเรียนบานบาก 2
1 นางสาวยุพา ศรีลาศักดิ์

บานหนองเม็ก

ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนบานนามวง
1 นางกาญจนา ปญญาวิบูลย

บานภูลอม

ศิลปศึกษา

1
2
3
4
5

โรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทร
1 นางวนิดา ชื่นนิรันดร
2 นางดอกออ เดชกุญชร
3 นางชลนภา ประภาศรี

สุขศึกษา-ภาษาอังกฤษ
การประถมศึกษา
การประถมศึกษา

โรงเรียนบานโคกหนองหลม
1 นางวนิดา ชื่นนิรันดร
2 นางดอกออ เดชกุญชร
3 นางชลนภา ประภาศรี

สุขศึกษา-ภาษาอังกฤษ
การประถมศึกษา
การประถมศึกษา

โรงเรียนบานนาโพธิ์
นางวนิดา ชื่นนิรันดร
นางดอกออ เดชกุญชร
นางชลนภา ประภาศรี
นางสาววิริยา จันทพันธ

สุขศึกษา-ภาษาอังกฤษ
การประถมศึกษา
การประถมศึกษา
เทคโนโลยีฯ

1
2
3
4

บานหนองเม็ก

โรงเรียนบานดง
1 นางดอกออ เดชกุญชร
โรงเรียนบานนายาง
1 นางสาววิริยา จันทพันธ
2 นางสาวยุพา ศรีลาศักดิ์

การประถมศึกษา

บานหนองเม็ก
บานหนองเม็ก

เทคโนโลยีฯ
ภาษาอังกฤษ

9

ที่

เขียนเขาโรงเรียน

โรงเรียนเดิม

วิชเอก

โรงเรียนบานโพนสวาง
1 นางสาวยุพา ศรีลาศักดิ์

บานหนองเม็ก

ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนบานภูลอม
1 นางสาวยุพา ศรีลาศักดิ์

บานหนองเม็ก

ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนบานนาคํานอย 1
1 นางสาววิริยา จันทพันธ
2 นายณัฐชัญ ยืนยง

บานหนองเม็ก
บานหนองสระพัง

เทคโนโลยีฯ
คอมพิวเตอร

โรงเรียนบานนายอ
1 นายณัฐชัญ ยืนยง

บานหนองสระพัง

คอมพิวเตอร

โรงเรียนบานเหลาหมี
1 นางสาวพรสวรรค ซาเสน
2 นางจิตรลดา สกุลไทย

บานโนนสวาท
บานปาพยอม

วิทยาศาสตรทั่วไป

โรงเรียนนาหวาประชาสรรค
1 นางสาวพรสวรรค ซาเสน
2 นางจิตรลดา สกุลไทย

บานโนนสวาท
บานปาพยอม

วิทยาศาสตรทั่วไป

วิทยาศาสตรทั่วไป

วิทยาศาสตรทั่วไป

สถานศึกษาใดก็ไดในเขตตําบลดอนตาล
บานหนองเม็ก
1 นางสาววิริยา จันทพันธ

เทคโนโลยีฯ

หนวยงานการศึกษาใดก็ไดในตําบลบานบาก
1 นางสาวยุพา ศรีลาศักดิ์
บานหนองเม็ก

ภาษาอังกฤษ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

โรงเรียนบานคําสรอย
นายวีระชัย อุฒามาตย
นางสาวพรพินิจ เผาภูไทย
นายตะวัน ปามุทา
นางสาวปทมาวดี สมชม
นางสาวจรินทร ภูนาเมือง
นางเพ็ญศรี ขันคํา
นางวิไล จําปาเทศ
นางชลทิศา พวงใบดี
นายราชวัฒน ปททุม

ชุมชนบานหนองแวงนอย
คําแฮดประชาสรรค
บานคําบง 1
บานภูแผงมา
บานโนนสวาท
บานภูแผงมา
บานบะ
บานนาหลวง 2
บานปาเตย

คอมพิวเตอร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชีววิทยา
ชีวเคมี
วิทยาศาสตรทั่วไป
ประถมศึกษา
วิทยาศาสตร
คณิตศาสตร

โรงเรียนหวยกอก 1
1 นายวีระชัย อุฒามาตย

ชุมชนบานหนองแวงนอย

คอมพิวเตอร

โรงเรียนบานน้ําเที่ยง 2
1 นายวีระชัย อุฒามาตย

ชุมชนบานหนองแวงนอย

คอมพิวเตอร

10

ที่

เขียนเขาโรงเรียน

โรงเรียนเดิม

วิชเอก

โรงเรียนบานนากอก
1 นายวีระชัย อุฒามาตย

ชุมชนบานหนองแวงนอย

คอมพิวเตอร

โรงเรียนบํารุงพงศอุปถัมภ
1 นางสาวพรพินิจ เผาภูไทย
2 นายราชวัฒน ปททุม

คําแฮดประชาสรรค
บานปาเตย

ภาษาไทย
คณิตศาสตร

โรงเรียนบานคําบง 1
1 นางสาวจรินทร ภูนาเมือง
2 นางสาวปทมาวดี สมชม

บานโนนสวาท
บานภูแผงมา

ชีวเคมี
ชีววิทยา

โรงเรียนเตรียมทหารรุนที่ 13
1 นางสาวจรินทร ภูนาเมือง
2 นายตะวัน ปามุทา

บานโนนสวาท
บานคําบง 1

ชีวเคมี
ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนชุมชนบานหนองแวงนอย
บานโนนสวาท
1 นางสาวจรินทร ภูนาเมือง

ชีวเคมี

โรงเรียนบานบะ
1 นางเพ็ญศรี ขันคํา
2 นางสาวปทมาวดี สมชม

บานภูแผงมา
บานภูแผงมา

วิทยาศาสตรทั่วไป
ชีววิทยา

โรงเรียนบานมวงไข
1 นางเพ็ญศรี ขันคํา

บานภูแผงมา

วิทยาศาสตรทั่วไป

โรงเรียนบานนาสองเหมือง
1 นางเพ็ญศรี ขันคํา

บานภูแผงมา

วิทยาศาสตรทั่วไป

บานคําบง 1
บานปาเตย

ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตรทั่วไป

บานคําบง 1

ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนบานหนองนกเขียน
1 นางสาวสิลาพร อุคํา

บานฝงแดง

การประถมศึกษา

โรงเรียนบานนาอุดม
1 นางเกษแกว ใสเย็น

บานภูผาหอมพัฒนา

การประถมศึกษา

โรงเรียนบานขอนแกน
1 นางเกษแกว ใสเย็น

บานภูผาหอมพัฒนา

การประถมศึกษา

โรงเรียนบานคํานางโอก
1 นางสาวรัญจวน ขาสะโปน
2 นางสาวนิลุบล วาป
โรงเรียนบานนิคมรมเกลา
1 นางสาวรัญจวน ขาสะโปน

11

ที่

เขียนเขาโรงเรียน

โรงเรียนบานปาเตย
1 นางเกษแกว ใสเย็น
2 นางพิมพพิชชา ศาสตราชัย
โรงเรียนบานโนนสะอาด

โรงเรียนเดิม

วิชเอก

บานภูผาหอมพัฒนา
บานคํานางโอก

การประถมศึกษา

บานปาเตย

วิทยาการคอมพิวเตอร

บานฝงแดง
บานโนนสวาท

การประถมศึกษา

บานภูผาหอมพัฒนา

การประถมศึกษา

บานขามปอม

สังคมศึกษา

บานชะโนด 1

สังคมศึกษา

บานทรายทอง

คอมพิวเตอร

บานนาตะแบง 1

ฟสิกส

โรงเรียนหมูบานปาไม
1 นางปานระวีย ชนะมาร
2 นางณัฐมน ศรีหาพล
3 นายวุฒิวา อุทโท

บานมะนาว
บานฝงแดง
บานกกตูม

ภาษาอังกฤษ
การศึกษาปฐมวัย
การประถมศึกษา

โรงเรียนบานขัวสูง
1 นางปานระวีย ชนะมาร

บานมะนาว

ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนบานสานแว
1 นางปานระวีย ชนะมาร
2 นางณัฐมน ศรีหาพล
3 นางศรีสุนทร จันหา

บานมะนาว
บานฝงแดง
บานนาหินกอง

ภาษาอังกฤษ
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย

โรงเรียนบานแกงนาง
1 นางณัฐมน ศรีหาพล

บานฝงแดง

การศึกษาปฐมวัย

โรงเรียนชุมชนบานหนองบัว
1 นายธวัชชัย คํามุงคุณ
2 นางณัฐริกรณ เชื้อเมืองแสน

บานน้ําบอดง
บานหนองยาง

คอมพิวเตอร
ภาษาอังกฤษ

1

นายณรงคเดช ปุณขันธุ

โรงเรียนบานนาหลวง 2
1 นางสาวสิลาพร อุคํา
2 นายชยภณ กลางประพันธ
1
1
1
1
1

โรงเรียนใดก็ไดภายในตําบลนาอุดม
นางเกษแกว ใสเย็น
โรงเรียนบานทรายทอง
นายประภาส สีรินทร
โรงเรียนปงขาม
นางสาวภัสรา เมืองโคตร
โรงเรียนบานขามปอม
นายธีรวุฒิ สุวรรณไตรย
โรงเรียนบานสองคอน
นายณัฐภัทร คุมนายอ

วิทยาศาสตร

อุตสาหกรรมศิลป

12

ที่

เขียนเขาโรงเรียน

โรงเรียนเดิม

วิชเอก

โรงเรียนบานชะโนด 2
1 นางณัฐริกรณ เชื้อเมืองแสน

บานหนองยาง

ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนบานนาหินกอง
1 นายวุฒิวา อุทโท

บานกกตูม

การประถมศึกษา

โรงเรียนบานปากชอง
1 นายวุฒิวา อุทโท

บานกกตูม

การประถมศึกษา

โรงเรียนไหนก็ไดในตําบลกกตูม
1 นางณัฐมน ศรีหาพล

บานฝงแดง

การศึกษาปฐมวัย

บานปาเตย
บานเหลาหลวงเตาถาน
บานเหลานอย
บานคําบง 1
แกงนาบอนพิทยาสรรค
บานหนองเอี่ยน
คณะเทศบาลฯ
บานหนองเอี่ยน

จิตวิทยาแนะแนว
ฟสิกส
การประถมศึกษา
คณิตศาสตร
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาตางประเทศ

โรงเรียนบานคันแท
1 นางสาวฉัตรสุดา นันทศิริ

บานหนองเอี่ยน

ภาษาตางประเทศ

โรงเรียนบานคําพอก 1
1 นายพิชิตพล สุวรรณพันธ
2 นางเนาวรัตน พิมเภา

บานเหลาหลวงเตาถาน
บานหนองบอน

การประถมศึกษา
ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนบานแวง
1 นางสาวรติรัตน แสนโคตร
2 นางพัฒนาพร มายูร

บานเหลาหลวงเตาถาน
บานสามขามิตรภาพฯ

ฟสิกส
ภาษาไทย

บานเหลาปาเปด
บานหนองแวง
บานปาเตย
บานเหลานอย

สังคมศึกษา
คอมพิวเตอร
จิตวิทยาแนะแนว
การประถมศึกษา

บานหวยทราย2

การประถมศึกษา

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง
นางทินกร สืบสิงห
นางสาวรติรัตน แสนโคตร
นางอารมสิน อาจวิชัย
นางอิศราภรณ สุวรรณไตรย
นางอรนุช แสนขาว
นางพนิดา เสียงล้ํา
นางณรัญญา ศรีสุภาพ
นางสาวฉัตรสุดา นันทศิริ

โรงเรียนบานวังไฮ
นายชัยมงคล บุษดี
นายประวัติ สวัสดิ์วงศชัย
นางทินกร สืบสิงห
นางอารมสิน อาจวิชัย

โรงเรียนบานวังนอง
1 นายภักดี พันธุโพธิ์

13

ที่

1
2
1
2
3
4
5

เขียนเขาโรงเรียน

โรงเรียนนาหนองแคน
นายชัยมงคล บุษดี
นางศรีสงัด สุวันรัตน
โรงเรียนบานบุง
นายชัยมงคล บุษดี
นายประวัติ สวัสดิ์วงศชัย
นายสายันต นอยทรง
นางทินกร สืบสิงห
นายพิชิตพล สุวรรณพันธ

โรงเรียนบานภู
1 นางรัตนจันทรเพ็ญ อาจวิชัย
2 นางสาวรติรัตน แสนโคตร
3 นางอารมสิน อาจวิชัย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2
3

โรงเรียนบานเปาปาแสด
นางรัตนจันทรเพ็ญ อาจวิชัย
นายประวัติ สวัสดิ์วงศชัย
นางทินกร สืบสิงห
นางสาวรติรัตน แสนโคตร
นางกัลยา มูลสุวรรณ
นางวลิดา บุรัตน
นายกระบิล อาจวิชัย
นางสาวจินตนา โคตรพัฒน
นายณัฐพงษ วังวงษ
นายพัทธนา กลางประพันธ
นางพัฒนาพร มายูร
นายนิติพงษ ไชยขันธ
นางสาวสิลาพร อุคํา
นางเนาวรัตน พิมเภา
นางสาวภิราภรณ กลางประพันธ
นางสาวสําราญ วรรณสา
นางสรินธร เลาดี
โรงเรียนบานโคกหินกอง
นางสาวจุฬาลักษณ ไตรยวงค
นางศรีสงัด สุวันรัตน
นางสรินธร เลาดี

โรงเรียนบานหนองโอใหญ
1 นายศรีสัญชาติ ปททุม
2 นายสายันต นอยทรง
3 นางกัลยา มูลสุวรรณ

โรงเรียนเดิม

วิชเอก

บานเหลาปาเปด
บานภูแผงมา

สังคมศึกษา
การประถมศึกษา

บานเหลาปาเปด
บานหนองแวง
บานโนนสังขศรี
บานปาเตย
บานเหลาหลวงเตาถาน

สังคมศึกษา
คอมพิวเตอร
การศึกษาปฐมวัย
จิตวิทยาแนะแนว
การประถมศึกษา

คําแฮดประชาสรรค
บานเหลาหลวงเตาถาน
บานเหลานอย

ภาษาไทย
ฟสิกส
การประถมศึกษา

คําแฮดประชาสรรค
บานหนองแวง
บานปาเตย
บานเหลาหลวงเตาถาน
บานเหลาปาเปด
บานหนองไผ
บานนาสองเหมือง
ชุมชนบานหนองแวงนอย
บานสงเปอยเหนือ
บานปงเปอย
บานสามขามิตรภาพฯ
บานสามขัว
บานฝงแดง
บานหนองบอน
บานดงมัน
บานภูลอม
คําแฮดประชาสรรค

ภาษาไทย
คอมพิวเตอร
จิตวิทยาแนะแนว
ฟสิกส
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตรทั่วไป
อุตสาหกรรมศิลป
วิทยาศาสตรทั่วไป
ประถมศึกษา
สุขศึกษา
ภาษาไทย
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
การประถมศึกษา
ภาษาอังกฤษ

การศึกษาปฐมวัย
คณิตศาสตร
ภาษาอังกฤษ

บานหนองนกเขียน
บานภูแผงมา
คําแฮดประชาสรรค

วิทยาศาสตรทั่วไป
การประถมศึกษา
ภาษาอังกฤษ

บานเหลาคราม
บานโนนสังขศรี
บานเหลาปาเปด

การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาอังกฤษ

14

ที่

4
5
6
7
8

เขียนเขาโรงเรียน

นางวลิดา บุรัตน
นางสาววงทอง อุทัย
นางอารมสิน อาจวิชัย
นายนิติพงษ ไชยขันธ
นางอิศราภรณ สุวรรณไตรย

9

นายณรงคเดช ปุณขันธุ

1
2
3
4
5
6
7

โรงเรียนบานคําพี้
นายภักดี พันธุโพธิ์
นางศรีสงัด สุวันรัตน
นายยศกร โสธรารังษี
นางรัตนจันทรเพ็ญ อาจวิชัย
นายกระบิล อาจวิชัย
นางสาวจินตนา โคตรพัฒน
นางอารมสิน อาจวิชัย

1
2
3
4
5

โรงเรียนบานนาตะแบง 2
นายประวัติ สวัสดิ์วงศชัย
นางศรีสงัด สุวันรัตน
นายยศกร โสธรารังษี
นางวลิดา บุรัตน
นายณัฐพงษ วังวงษ

10 นางอรนุช แสนขาว

6

นายสุธน มูลตรีศรี

1
2
3
4
5
6
7

โรงเรียนบานงิ้ว
นายภักดี พันธุโพธิ์
นายยศกร โสธรารังษี
นายพิชิตพล สุวรรณพันธ
นางสาววงทอง อุทัย
นางสาวจินตนา โคตรพัฒน
นายณัฐพงษ วังวงษ
นายอิศร ไวสูศึก

โรงเรียนเดิม
บานหนองไผ
บานนาตะแบง 2
บานเหลานอย
บานสามขัว
บานคําบง 1
บานปาเตย
แกงนาบอนพิทยาสรรค

วิชเอก
วิทยาศาสตรทั่วไป
ภาษาไทย
การประถมศึกษา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

คณิตศาสตร
วิทยาการคอมพิวเตอร
การศึกษาปฐมวัย

บานหวยทราย2
บานภูแผงมา
บานหนองสระพังทอง
คําแฮดประชาสรรค
บานนาสองเหมือง
ชุมชนบานหนองแวงนอย
บานเหลานอย

การประถมศึกษา
การประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ภาษาไทย
อุตสาหกรรมศิลป
วิทยาศาสตรทั่วไป
การประถมศึกษา

บานหนองแวง
บานภูแผงมา
บานหนองสระพังทอง
บานหนองไผ
บานสงเปอยเหนือ
บานนาดี 2

คอมพิวเตอร
การประถมศึกษา
ประถมศึกษา
วิทยาศาสตรทั่วไป
ประถมศึกษา
การประถมศึกษา

การประถมศึกษา
ประถมศึกษา
การประถมศึกษา
ภาษาไทย
วิทยาศาสตรทั่วไป
ประถมศึกษา
พลศึกษา
การประถมศึกษา

การประถมศึกษา
การศึกษาปฐมวัย
จิตวิทยาแนะแนว
การประถมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตรทั่วไป

8

นายสุธน มูลตรีศรี

บานหวยทราย2
บานหนองสระพังทอง
บานเหลาหลวงเตาถาน
บานนาตะแบง 2
ชุมชนบานหนองแวงนอย
บานสงเปอยเหนือ
บานน้ําเที่ยงวันครู2501
บานนาดี 2

1
2
3
4
5
6

โรงเรียนบานโนนยาง
นายภักดี พันธุโพธิ์
นายสายันต นอยทรง
นางทินกร สืบสิงห
นายพิชิตพล สุวรรณพันธ
นางกัลยา มูลสุวรรณ
นางวลิดา บุรัตน

บานหวยทราย2
บานโนนสังขศรี
บานปาเตย
บานเหลาหลวงเตาถาน
บานเหลาปาเปด
บานหนองไผ

15

ที่

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

เขียนเขาโรงเรียน

นางอัจฉรา ลาดนาเลา
นางสาววงทอง อุทัย
นางสาวจินตนา โคตรพัฒน
นายณัฐพงษ วังวงษ
นายปราโมทย โคตรพัฒน
นางโยษิตา คนซื่อ
นางสาวสิลาพร อุคํา
นายอิศร ไวสูศึก
นางสาวภิราภรณ กลางประพันธ
นางสาวสําราญ วรรณสา
นางอรนุช แสนขาว
นางทิพวรรณ สุวรรณไตรย
นางสาวฉัตรสุดา นันทศิริ

โรงเรียนเดิม

วิชเอก
การประถมศึกษา
ภาษาไทย
วิทยาศาสตรทั่วไป
ประถมศึกษา
วิทยาศาสตร
ฟสิกส

บานงิ้ว
บานนาตะแบง 2
ชุมชนบานหนองแวงนอย
บานสงเปอยเหนือ
บานโนนสวาง 2
บานโคกขามเลียน
บานฝงแดง
บานน้ําเที่ยงวันครู2501
บานดงมัน
บานภูลอม
แกงนาบอนพิทยาสรรค
บานเหลาสรางถอ
บานหนองเอี่ยน

การประถมศึกษา

โรงเรียนบานแวง
1 นางสรินธร เลาดี

คําแฮดประชาสรรค

ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนบานเหลานอย
1 นางสรินธร เลาดี

คําแฮดประชาสรรค

ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนบานหลุบปง
1 นางณัฏฐนิชา ธรรมใจบุญ

บานหนองนกเขียน

พืชศาสตร

โรงเรียนบานโคกกลาง
1 นางณัฏฐนิชา ธรรมใจบุญ
2 นางสรินธร เลาดี

บานหนองนกเขียน
คําแฮดประชาสรรค

พืชศาสตร
ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนใดก็ไดในตําบลหนองสูง
1 นายชัยมงคล บุษดี
2 นางอรนุช แสนขาว

บานเหลาปาเปด
แกงนาบอนพิทยาสรรค

สังคมศึกษา
การศึกษาปฐมวัย

โรงเรียนใดก็ไดในตําบลโนนยาง
1 นายชัยมงคล บุษดี

บานเหลาปาเปด

สังคมศึกษา

โรงเรียนใดก็ไดในเครือขายพัฒนาการศึกษาเมืองหนองสูง
บานโนนสังขศรี
1 นายสายันต นอยทรง
1
2
3
4
5

โรงเรียนใดก็ไดในอําเภอหนองสูง
นางศรีสงัด สุวันรัตน
นางทินกร สืบสิงห
นายนิติพงษ ไชยขันธ
นางสาวภิราภรณ กลางประพันธ

นายสุธน มูลตรีศรี

6 นางสาวสําราญ วรรณสา

บานภูแผงมา
บานปาเตย
บานสามขัว
บานดงมัน
บานนาดี 2
บานภูลอม

พลศึกษา
การศึกษาปฐมวัย
คณิตศาสตร
การศึกษาปฐมวัย
การประถมศึกษา
ภาษาตางประเทศ

การศึกษาปฐมวัย
การประถมศึกษา
จิตวิทยาแนะแนว
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

การศึกษาปฐมวัย
การประถมศึกษา
คณิตศาสตร

16

ที่

เขียนเขาโรงเรียน

โรงเรียนเดิม

วิชเอก

โรงเรียนใดก็ไดในเขตอําเภอหนองสูง ยกเวน โรงเรียนบานโคกหินกอง
บานหนองสระพังทอง
ประถมศึกษา
1 นายยศกร โสธรารังษี
โรงเรียนใดก็ไดในตําบลหนองสูงใต และตําบลบานเปา
บานสามขามิตรภาพฯ
1 นางพัฒนาพร มายูร

ภาษาไทย

โรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอหนองสูง
1 นางเนาวรัตน พิมเภา
บานหนองบอน

ภาษาอังกฤษ
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