
    

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 64 
 

ที่ ช่ือ – สกุล ตำแหนง ตำแหนงหนาที่ในปจจุบัน 
เขตพื้นที่ 

รบัผิดชอบ 
โทรศัพท 

1.  นางบุญหนา  บุญเรือง ประธานกรรมการ 
ขาราชการบำนาญ  อำเภอเขาวง จังหวดักาฬสินธุ สังกัด สพม.เขต 24 

บานเลขที่ 126 ต.กุดสิมคุมใหม  อ.เขาวง  จ.กาฬสินธุ 46160 
- 081-7999945 

2.  นายยรรยง  คงภาษ ี รองประธานกรรมการ คนที่ 1 
ขาราชการบำนาญ อำเภอกมลาไสย สังกัด สพป.กส.เขต 1 

บานเลขที่ 236 หมู 1 ต.หลกัเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ 46130 

อ.กมลาไสย และ   

อ.รองคำ 
081-8724069 

3.  นายกระจาง  อัฐนาค รองประธานกรรมการ คนที่ 2 
ขาราชการบำนาญ อำเภอกฉุินารายณ สังกัด สพม.เขต 24 

เลขที่ 14 หมู 7 ต.กุดหวา อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ 46110 
อ.กุฉินารายณ 2 083-3437799 

4.  นายประสบ  ตรีทศ รองประธานกรรมการ คนที่ 3 
ขาราชการบำนาญ อ.เมืองกาฬสนิธุ  จ.กาฬสินธุ สพป.กส.เขต 1 

เลขที่ 150 ม.6 ต.ไผ อ.เมืองกาฬสินธุ จ.กาฬสินธุ 46000  
อ.เมือง 2 และ 

อ.ดอนจาน 
095-6617415 

5.  นายพนมพร  พรพนม กรรมการ 
ครู คศ.3 โรงเรียนพินิจราษฎรบำรุง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ สพป.เขต 2 

บานเลขที่ 293 ม.3 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ 46120 
อ.ยางตลาด 2 084-4282632 

6.  นายปริญญา เพ็ญพิมพ กรรมการ 
ครู.คศ.3 วทิยาลัยเทคนิคกาฬสนิธุ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ 46000 

เลขที ่5/12 ถ.เกษตรสมบูรณ อ.เมืองกาฬสินธุ จ.กาฬสินธุ 46000 
  หนวยกลาง  

 หนวยจังหวัด 
081-5462706 

7.  นายสมนึก  จิตตภานันท กรรมการ 
ขาราชการบำนาญ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ สพป.กส.เขต3สังกัด สพม.เขต 24 

บานเลขที่ 300 ม.4 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ 46150 

อ.นามน และ        

อ.สมเด็จ 1 
098-1058852 

8.  นายศาสตรศิลป ชิณโน กรรมการ 
ผอ.โรงเรียนบานมวงกุล อำเภอนาค ูสังกัดสพป.กส.เขต 3 

เลขที่ 169 หมู 7 ต.บอแกว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ 46160 

อ.เขาวง และ         

อ.นาค ู
096-8543859 

9.  นายชาญ ยอดประทุม กรรมการ 
ผอ.โรงเรยีนกุดจิกวิทยาคาร อ.ทาคันโท จ.กาฬสินธุ สพป.กส.เขต 2 

เลขที่ 82 ม.9 ต.กุดจิก อ.ทาคันโท 46190 
อ.ทาคันโท และ     

อ.หนองกุงศรี2 
093-3804976 

10.  นายพุธ คำแสงทอง กรรมการ 
ผอ.โรงเรียนบานหนองกุงใหญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ สพป.กส.เขต 1 

เลขที่ 415 ม.10  ต.สำราญใต อ.สามชยั จ.กาฬสินธุ 46180 

อ.สหัสขันธ และ     

อ.สามชัย 
086-2221803 

11.  นายนรากร  เสนฤทธ์ิ กรรมการ 
ผอ.โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ  อ.หวยเม็ก จ.กาฬสินธุ  สพป.กส.เขต 2   

บานเลขที่ 273 หมู 14 ต.หวยเม็ก  อ.หวยเม็ก  จ.กาฬสินธุ 46170 

อ.หวยเม็ก และ    

อ.หนองกุงศรี 1 
063-4640230 

12.  นายสุปน  สุรันนา กรรมการ 
ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล สพป.กส.เขต 3  อ.หวยผึ้ง สังกัด สพป.เขต3 

เลขที่ 277/1 ม.2  ต.นิคมหวยผึ้ง อ.หวยผ้ึง จ.กาฬสินธุ 46240 

อ.หวยผึ้ง และ 

อ.กุฉินารายณ 1 
096-7429965 

13.  นายพิทักษ สุจิตตกลุ กรรมการและเลขานกุาร 
ครู.คศ.3 โรงเรยีนโนนแดงราษฎรประสิทธิ์ อ.ฆองชัย จ.กาฬสินธุ สพป.เขต 2 

เลขที่ 84 ม.10 ต.ฆองชัยพัฒนา อ.ฆองชัย จ.กาฬสินธุ 46130 

อ.ยางตลาด 1

และ อ.ฆองชยั 
093-3208811 

14.  นายชาติชาย พิมพิไสย กรรมการและผูชวยเลขานกุาร 1 
ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล สพป.กส.เขต 1 อ.เมือง จ.กาฬสินธุ 46000 

เลขที ่84/1 ถนนหนาเรอืนจำ อ.เมอืงกาฬสนิธุ จ.กาฬสินธุ 46000 
อ.เมือง 1 081-2611058 

15. นายกิตยากร มังคะรตัน กรรมการและผูชวยเลขานกุาร 2 
ผอ.โรงเรียนบานโจดนาตาล อ.คำมวง จ.กาฬสินธุ  สพป.กส.เขต 3 

เลขที่ 116 ม.9 ต.เนินยาง  อ.คำมวง จ.กาฬสินธุ 46180 

อ.คำมวง และ 

อ.สมเด็จ 2 
081-0606019 

                    

 


