
ล ำดับ ชื่อตวั - ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

ที่

1 นายสง่า  โทผาวงษ์ ศึกษานิเทศก์

2 นายธนวัฒน์  เทีย่งภักด์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์

3 นายสุทธิวัฒน์  เททะสังข์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง

4 นายสุนทร  อามาตย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์

5 นายสัมฤทธิ ์ ดวงปาโคตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดส าโรง

6 นายจักรพล  แสนเมือง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเชียงยืน

7 นายปรีดาพจน์  โสโท ผู้อ านวยการโรงเรียนศิริราษฏร์หมากหญ้า

8 นายสุทธิศักด์ิ  มาตรา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที ่139

9 นายสุรชัย  ถาไชยลา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกู่ทอง

10 นายถวิล  แยบดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา

11 นายพันธุร์ะวี  เนื่องโพธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม)

12 นายชยานนท์  มูลพิมพ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุดเม็ก

13 นายสุปัน  ภูน  าใส ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว

14 นายทะลี  กองส าลี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผือ

15 นายสุพล  อุไรวงศ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที ่209

16 นายวิชัย  จรรยายงค์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังโพน

17 นายอุทัย  ศิริบ ารุง ครู  โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที ่209

18 นางสุกัลยา  สารศาสตร์บัญชา ครู  โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที ่209

19 นางพงศ์ทอง  อุไรวงศ์ ครู  โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที ่209

20 นางอ านวย  มุลเสนา ครู  โรงเรียนบ้านสังข์ทอง

21 นางเนาวรัตน์  สมกลาง ครู  โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง

22 นายไสว  ปะวรรณจะ ครู  โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ

23 นางปอนด์  สังขพัฒน์ ครู  โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ

24 นางภัชรี  แก้วเตือนจิตร ครู  โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน

25 นางนันทพร  สีลาโคตร ครู  โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์

26 นายพนัส  สีพิมพ์ ครู  โรงเรียนหนองกุงศาลาน  าเทีย่งวิทยากร

27 นางกุสุมา  นานอก ครู  โรงเรียนหนองกุงศาลาน  าเทีย่งวิทยากร

28 นางไพรวัลย์  แสนแก้ว ครู  โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด

แบบส ำรวจรำยชื่อขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ทีจ่ะมอีำยุครบ 60 ปีบริบูรณ์และตอ้งพ้นจำกรำชกำรเน่ืองจำกเกษียณอำยุ เมื่อสิ้นปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3



ล ำดับ ชื่อตวั - ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

ที่

29 นางอุรมูล  เคนหงส์ ครู  โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด

30 นางอมร  ดรโท ครู  โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม

31 นายวัลลภ  มาตรโสภา ครู  โรงเรียนบ้านวังโพน

32 นายอมร  ศิริอุเทน ครู  โรงเรียนบ้านวังกุง

33 นางอุไร  ยอดศิริ ครู  โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน

34 นางอ าพร  สาระกุมาร ครู  โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน

35 นายเอกฉันท์  ศิริขันธ์แสง ครู  โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน

36 นายพจนารถ  เวชชบุษกร ครู  โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์

37 นางกองสินธุ ์ สุวรรณสม ครู  โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์

38 นายอดุลย์  กุลาศรี ครู  โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์

39 นายเสนิด  นาลาดทา ครู  โรงเรียนบ้านทิพโสต

40 นางวัจนา  ศรีทรัพย์ ครู  โรงเรียนบ้านยางน้อย

41 นายสงบ  สีโยพล ครู  โรงเรียนบ้านยางใหญ่

42 นางไพรวัลย์  ทองดี ครู  โรงเรียนบ้านดอนสันติ

43 นายประสิทธิ ์ ศรีจันทร์ไชย ครู  โรงเรียนบ้านดอนสันติ

44 นายล าไพ  เทศสีหา ครู  โรงเรียนบ้านโพนทอง

45 นางอรุณนีย์  ปาปะกะ ครู  โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง

46 นางเสาวนีย์  ศรีทรัพย์ ครู  โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง

47 นางสุดใจ  ศิริมนตรี ครู  โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง

48 นายปัน่  ธงฤทธิ์ ครู  โรงเรียนบ้านเขวาสะดืออิสาน

49 นายช าเริญ  กันทาง ครู  โรงเรียนบ้านเขวาสะดืออิสาน

50 นายส าเนียง  สิทธิหาโคตร ครู  โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน

51 นายสมเกียรติ  สีดามาตย์ ครู  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก

52 นางสุกัญญา  โสภวัฒนกุล ครู  โรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วย

53 นางพรรณี  คลังวิเชียร ครู  โรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วย

54 นางทุมมา  ผลชู ครู  โรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ

55 นางนงเยาว์  อุปพิลา ครู  โรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ

56 นางดวงเดือน  ม่วงจ าปา ครู  โรงเรียนบ้านนาล้อมโคกสว่าง

57 นางวลีวรรณ  นนท์ตรี ครู  โรงเรียนบ้านคุยแพง

58 นางละออ  บุญยารักษ์ ครู  โรงเรียนบ้านเลิงบัว



ล ำดับ ชื่อตวั - ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

ที่

59 นางสุจิตรา  แสนสร้อย ครู  โรงเรียนบ้านเลิงใต้

60 นางฉัตรียา  ศรีจันตะ ครู  โรงเรียนบ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร)

61 นางไพจิตร  ศรีปลัดกอง ครู  โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง

62 นายสมบัติ  ศรีปลัดกอง ครู  โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง

63 นางเกษมศรี  สีแก้วทุม ครู  โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

64 นายประกร  เจริญไวย์ ครู  โรงเรียนบ้านดอนจ าปาดอนสวรรค์

65 นายพิชิต  ชินกร ครู  โรงเรียนบ้านเชียงยืน

66 นางอารีย์  จันทะหาร ครู  โรงเรียนบ้านเชียงยืน

67 นางพรพรรณ  ศรีสถิตย์ ครู  โรงเรียนบ้านเชียงยืน

68 นางลดาวัลย์  ไชยรงศรี ครู  โรงเรียนบ้านค้อ

69 นายประหยัด  ดวงมาลา ครู  โรงเรียนบ้านสะอาดดอนเงิน

70 นายศักด์ิศรี  รันเรือง ครู  โรงเรียนบ้านขามเปีย้

71 นางจริยา  ไชยค า ครู  โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที ่139

72 นายสวาท  สฤษชสมบัติ ครู  โรงเรียนบ้านหนองบุญชู

73 นางโพธิศ์รี  ดวงชาพรม ครู  โรงเรียนบ้านหนองบุญชู

74 นางเกื อกูล  พัสดร ครู  โรงเรียนบ้านจานโนนสูง

75 นางรัตนา  ทองค า ครู  โรงเรียนบ้านจานโนนสูง

76 นางมงคล  ชิณแสน ครู  โรงเรียนบ้านโคกข่า

77 นางเข็มทอง  สารแสน ครู  โรงเรียนบ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย)์

78 นายบุญคง  ศรีโคตรจันทร์ ครู  โรงเรียนบ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย)์

79 จ่าอากาศตรีชัยวิชิต  นามมุง ครู  โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา

80 นายเฉลียว  โคทนา ครู  โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา

81 นางทองบ่อ  ต้นสีนนท์ ครู  โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์

82 นายทองสุข  โพธิสิ์งห์ ครู  โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์

83 นางสุมาลี  โสครู ครู  โรงเรียนบ้านหนองเด่ิน

84 นางสายหยุด  ศรีจันทร์ชัย ครู  โรงเรียนบ้านหนองซอน

85 นางฉวีวรรณ  พันทะชุม ครู  โรงเรียนบ้านหนองซอน

86 นางสุชาดา  หีบแก้ว ครู  โรงเรียนบ้านหนองซอน

87 นายอารีย์  กองทุง่มน ครู  โรงเรียนบ้านสีดาสระแก้ว

88 นายสัมพันธ์  เพียรตั ง ครู  โรงเรียนบ้านโพน



ล ำดับ ชื่อตวั - ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

ที่

89 นางวรรณีย์  หีบแก้ว ครู  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม)

90 นางนวลอนงค์  แสงดาว ครู  โรงเรียนบ้านหนองแสง

91 นายถวิล  ชูคันหอม ครู  โรงเรียนบ้านหนองแสง

92 นายนรธิป  ศรีเคน ครู  โรงเรียนบ้านหนองแสง

93 นายวิทยา  ด านุ่น ครู  โรงเรียนบ้านกุดเม็ก

94 นางวิจิตรา  พวงอก ครู  โรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย

95 นางนิสากร  ชินฮาต ครู  โรงเรียนบ้านหัวช้าง

96 นายบุญทอม  ธุระท า ครู  โรงเรียนบ้านหัวช้าง

97 นายสอน  ศรีหวัง ครู  โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว

98 นางอนงค์  หมื่นสา ครู  โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว

99 นายเจตจันทร์  ภูเฮืองแก้ว ครู  โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว

100 นายประภาส  ไชยเพลิด ครู  โรงเรียนบ้านโสกคลอง

101 นางใหม่  ทบบัณฑิต ครู  โรงเรียนบ้านโสกกาวดาวเรือง

102 นายบุญเรือง  ชนิดนวน ครู  โรงเรียนบ้านโสกกาวดาวเรือง

103 นางค ามาย  วงศ์สุรินทร์ ครู  โรงเรียนบ้านหนองแหน

104 นางสมจิตร์  ไสบาล ครู  โรงเรียนบ้านหนองแหน

105 นายนพดล  ศรีพระนาม ครู  โรงเรียนบ้านหนองแหน

106 นางบุณฑริกา  ตาละซอน ครู  โรงเรียนบ้านไพศาล (ลี ลอยอุทิศ)

107 นางวนิดา  กันหาชน ครู  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์

108 นายบุญช่วย  ไชยะ ครู  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์

109 นางดลนภา  ผาสุข ครู  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์

110 นายธนาชัย  วงศ์แสน ครู  โรงเรียนบ้านศรีอรุณ

111 นางวรินดา  แสงสิทธิ์ ครู  โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง

112 นายนพดล  ทรงอาจ ครู  โรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์

113 นายบุญทัน  เรืองสา ครู  โรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์

114 นางหอมสมบัติ  เสตา ครู  โรงเรียนบ้านจอมทอง

115 นายวิชัย  ทิพแสง ครู  โรงเรียนอนุบาลชื่นชม

116 นางเฉลิมศรี  แสนบุญรัตน์ ครู  โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก

117 นายบุญเลิศ  จูมค า ครู  โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก

118 นางดวงจันทร์  วงษ์อ่อน ครู  โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก



ล ำดับ ชื่อตวั - ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

ที่

119 นายสมบูรณ์  แก้วไส ครู  โรงเรียนดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา

120 นางอัญญรัตน์  จันคามิ ครู  โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว

121 นางทองสุข  ภักดี ครู  โรงเรียนบ้านผักแว่น

122 นายบพิธ  ภาโนมัย ครู  โรงเรียนบ้านหนองกุง

123 นายบุญถม  ชิณช้าง ครู  โรงเรียนบ้านหนองกุง

124 นางบัวบาน  พันเดช ครู  โรงเรียนบ้านหนองกุง

ล ำดับ ชื่อ - ชื่อสกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ

ที่

1 นายบัณฑิต  สีฮอแก้ว โรงเรียนบ้านคุยเชือก

2 นายพรชัย  ค าภะวา โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสด์ิโนนสวรรค์

3 นายอุดร  โพธิท์อง โรงเรียนบ้านโคกกลางน  าจั นจอมศรี

แบบส ำรวจรำยชื่อลูกจ้ำงประจ ำ ที่จะมีอำยุครบ 60 ปบีรบิรูณ ์และต้องพ้นจำกรำชกำรเน่ืองจำกเกษียณอำยุ เมื่อสิ้นปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3


