
ทําเนียบรุนกจิกรรม “GISTDA DAY: เทคโนโลยีอวกาศและภูมสิารสนเทศเพื่อการพัฒนาทองถิ่น” 
วันที่ 11 สิงหาคม 2554  

ณ หองประชมุวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 109  วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

โรงเรียนชนบทศึกษา 

 

1) นางสาวชุตมิา  นันตื้อ (คร)ู   2) นายสัณหภาส  กระแสรสุนทร  3) นายชัยวัฒน  กองน้ํา 

4) นางสาวสุดารัตน  ธนสูตร    5) นางสาวลกัขณา  บุญญายิ่ง     6) นางสาวอัจฉริยา  ออนละมุล 

 

โรงเรียนนครขอนแกน 

 

1) นายสุชาต ิ ชัยทอง  (ครู)        2) นางสาวดาราวรรณ  ลดโสดา  3) นางสาวบุษราคัม  ศรีจันทร 

4) นางสาวอินทุอร  คุณทะวงษ   5) นางสาวเสาวภา  เสมอพิทักษ  6) นางสาวเสาวคนธ  แสนนาม 



 

โรงเรียนทาคันโทวิทยาคาร 

 

1) นางอรุณรัตน  นาจันทอง (ครู)   2) นางสาวนุชิดา  นอยนลิ        3) นางสาวอริษา  พึ่งเย็น 

4) นายจิตรภณ  ผาอินทร              5) นางสาวปุณยาธร  บญุเรือง  6) นายเกียรติศักดิ์  เภาศรี 
 

โรงเรียนสีชมพู 

 

1) นางสาวบุญญารัตน  อินทรบัวบุญ (ครู)  2) นายธวัช  โมเวียง              3) นางสาวผกามาศ  ตนดวง 

4) นางสาวจฬุารัตน  เสนาชัยนอย              5) นางสาวพชัรา  ทองนะคะ  6) นางสาวจารุวรรณ  พรมนิล 

 



 

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 

 

1) นางศรินทรา  สุจิตตกุล (คร)ู   2) นายอิทธพิล  ภูกิ่งแกว         3) นายสมพร  ภูผันผิน 

4) นางสาวพวกผกา  พลโสดา    5) นางสาวพัชราวรรณ  บวัคํา  6) นางสาวรัชนีกร  ภูมาลี 
 

โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ 

 

1) นายนิพนธ  สาชัย (ครู)     2) นางสาววรรณนภา  ดงแกว   3) นางสาวธดิารัตน  วงละคร 

4) นางสาวกัลยาณี  แสงลา  5) นางสาววรรณภา  พิมพบึง    6) นางสาวคทัลียา  นามวงษา 

 



 

โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ 

 

1) นายเขต  ดอนประจาํ (ครู)    2) นายธนากร  ถินเรียบ        3) นายรุงโรจน  ไกรแกว 

4) นางสาวชนดิา  บุญวงษ       5) นางสาวชฎาพร  ปกปอง   6) นางสาวอญัชลี  ภอูืด 

 

โรงเรียนเทพศิรินทรขอนแกน 

 

1) นางรมยวสุ  สินสวัสดิ์ (ครู)   2) นายกลวชัร  กรุงแสนเมือง              3) นายกัมปนาท  สีพิมพขัด 

4) นางสาวจิรพร  บุณรงค        5) นางสาวชตุิกาญจน  ลืออุติกุลวงศ   6) นางสาวพรพิมล  ปุยนอก 

 



 

โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค 

 

1) นายเทพา  เยาวพร (ครู)    2) นางสาวชลพร  พุทธโฆ         3) นางสาวพัชราภรณ  สุดขัน 

4) นางสาวน้ําฝน  บุตรโคตร  5) นางสาวปยะดา  กลางโคตร  6) นางสาวสุดาพร  ดวงแพงมาตร 
 

โรงเรียนยางคําพิทยาคม 

 

1) นายจาํนงค  หอมยิ่ง  (ครู)           2) นางสาวปทุมพร  สําราญ      3) นางสาวเบญจมาศ  หมื่นพรม 

4) นางสาวรัตนาภรณ  สุวรรณคาม  5) นางสาวรุงตะวัน  จาํปาทอง  6) นางสาวนพมาศ  เคาโคตร 

 



โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 

 

1) นางราตรี  ธรรมโหร (ครู)   2) นางสาววารณิี  ใหมเจริญ      3) นางสาวเสาวนีย  ทะราช 

4) นางสาวพนดิา  หมื่นศรี    5) นางสาววิไลภรณ  ภูบานเชา   6) นางสาวรัตติกาล  ภูสังวาล 
 

โรงเรียนขอนแกนวิทยายน 2 

 

1) นายกฤตพล  อินทรเสนลา (ครู)  2) นายชนิวัฒน  นิตรจนัทึก  3) นายสทุธินันท  โคตรภูธร 

4) นายเจตริน  คณานิตย               5) นายศรายุทธ  สีแกวตู      6) นางสาวภาวรรณ  ไชยรักษา 

 

 

 



 

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม 

 

1) นายศราวุฒ ิ บุญศรีกร (ครู)  2) นางสาวนศิากร  ศรีแพงมล  3) นายสันติ  สันแกว 

4) นายปญญา  ศรีสวัสดิ์          5) นางสาวปรีดา  ธิมาชัย         6) นางสาวอภิญญา  ชื่นนรัินดร 

 

โรงเรียนน้ําพองพัฒนศึกษารัชมังคลาภิเษก 

 

1) นายนําพล  พงศพัสนันท  (ครู)   2) นางสาวอรทัย  ชาญบญุ      3) นางสาวหัทยา  สมหาญ 

4) นางสาวสุภาพร  ลาดชมภู         5) นางสาวรัตนมณี  สายสิงห   6) นางสาวจารุวรรณ  มลูฉวี 

 



 

โรงเรียนเขวาไรศึกษา 

 

1) นางเพลินพิศ  นอระศรี  (ครู)   2) นางสาวภัทราภรณ  ดวงวันทอง     3) นางสาววราพร  ศรีภาแลว 

4) นางสาวยลดา  เวียงคํา          5) นางสาวกนกวรรณ  คลายสุบรรณ   6) นางสาววันวิสาข  ราชมูล 

 

โรงเรียนทาขอนยางพิทยาคม 

 

1) นายศุภวกูล  ราชเจริญ (คร)ู    2) นางสาวกฤติยาภรณ  แกวหะนาม   3) นางสาวจิตรนภา  ไชยสิทธุ 

4) นางสาวเจตสุภา  อันทะศรี     5) นางสาวชาทินี  ชัยสงคราม              6) นางสาววณิชชา  ยังศิริ 

 



 

โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 

 

1) นายนรภัทร  บัวคําโคตร (ครู)   2) นางสาวอรสา  ศรีเสมอ    3) นางสาวปาริญาภรณ  ภูแชมโชค 

4) นางสาวมลวิรรณ  ศรีชัย          5) นางสาวสุชดา  พิณโพธิ์    6) นางสาวอุมาพร  วชิาผา 

 

โรงเรียนโพนงามศึกษา 

 

        1) นายจงจิตร  คิดโสดา (ครู)  2) นางสาวขวัญธิดา  บญุชาญ   3) นางสาวเอมวิกา  ธิทะ  4) นางสาวพรนภา  คงเจริญ     

        5) นางสาวเสาวนีย  ประทุม   6) นางสาวสรินยา  มะอาจเลิศ   7)นางสาวเสาวลักษณ ชัยสุรินทร 

 



 

โรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม 

 

1) นางสาวภัทราภรณ  ลิมปนศิากร (ครู)  2) นางสาววิไลลักษณ  มะณีสา   3) นางสาวภิรดา  เทนอิสระ 

4) นายอรรคเดช  แกวลือชัย                    5) นางสาวภาวิณ ี นันทตรี          6) นางสาวพรรณวิภา  ไชยรมัย 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (ศึกษาศาสตร) 

 

1) นายนนท  จรุงศิรวัฒน (ครู)   2) นายณฐักานต เมมเต (ครู)     3) นายศขิรินทร  ศิริศุภนนท 

4) นายรัชพงษ  อัครหิรัญสกุล   5) นางพงศพล  เทียมมณีเนตร   6) นางศรายุ  แสนอุดม 



 

7) นายชานน  พรรณพลีวรรณ   8) นางสาวสริดา  ดวงโนแสน    9) นายธัช ชีวเสถียรชยั 

10) นายวรนนท บุญสง            11) นายอาทติย นิรมัยถาวร     12) นายภูริภัทร แกนสุวรรณ 

13) นายศิรินทร รักสุจริต          14) นายเจตณัฐ เจิมจิตผอง     15) นายภญิโญ โอภาสตระกูล 

16) นายรวีโรจน หาญศักดิ์วิธีกุล 
 

โรงเรียนแกดําวิทยาคาร 
 

1) นายพมิพ  ไชยสงค (ครู)    2) นางสาวกานสุดา  ดอนหมืน่ทุม  3) นางสาวอาทิตยาพร  สุหา 

4) นางสางอภญิญา  สุธรรม  5) นางสาวณัฐกิา  พัฒเพ็ง             6) นางาสวเดนนภา  สุโพธิ์ 

 

โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ 

1) นางสาววิรยา  คําหนูไทย (ครู)  2) นางสาวโสภาพรรณ  อักฌราศิวะโรจน (ครู)  3) นางสาวรัชนีกร  รัตนทิพย 

4) นางสาวจันทรฤดี  ใยแกว         5) นางสาวสุภาภรณ  ตระกูลผุดผอง                6) นายญาณสิทธ  พรหมโสภา 

7) นางสาวจีรพร  หาญเชิงชยั       8) นางสาวสุวรรณา  วงษจันทอง                     9) นายธีรพล  วงษโพย 

10) นายอานันต  สิงขร               11) นางสาววิรัญญา  โคตรสมบัติ                    12) นางสาวระวีณา  นครศรี                            

 

โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ 

1) นายอมรฤทธิ์  อุทรักษ   (ครู)   2) นางสาวจุฑามาศ  ภูเงนิงาม   3) นางสาวชฎาพร  ศรีวิพันธุ   

4) นางสาวจณสิตา  ภูมจิิต         5) นายวิศรุต  ตาลอุทัย               6) นายพัฒสิน  สิทธจินิดา 

 

 

 

 

 


