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1.1 ข้อมูลพื้นฐานอาเภอกันทรารมย์
ประวัติความเป็นมา
อำเภอกัน ทรำรมย์ ตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2440 เดิม ชื่อ “อ ำเภออุ ทัย ” ตั้ งอยู่บ้ ำนพั น ทำ ตำบลโพธิ์
อำเภอเมืองศรีสะเกษ ขึ้นกับมณฑลอุบลรำชธำนี พ.ศ. 2449 ย้ำยไปตั้งอยู่บ้ำนหนองกก ตำบลยำง
อำเภอกันทรำรมย์ ต่อมำย้ำยไป ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมูล ที่บ้ำนท่ำช้ำง ตำบลหนองบัว เรียกว่ำ“อำเภอท่ำช้ำง”
พ.ศ. 2469 มีกำรส ำรวจเส้น ทำงรถไฟสำยอุบลรำชธำนี จึงย้ำยที่ว่ำกำรอำเภอมำตั้งอยู่ที่บ้ำน คำบอน
หมู่ที่ 6 ตำบลดูน เรียกว่ำ “อำเภอกันทรำรมย์” มำจนปัจจุบัน
คาขวัญอาเภอกันทรารมย์
“กันทรำรมย์ อุดมหอมกระเทียม
ยอดเยี่ยมกลองตุ้ม
ปลำชุมมูลชี
หม้อดินดีโพนทรำย
มีฝำยหัวนำ
งำมสง่ำพระมงคลมิ่งเมือง”
1.1.1 เนื้อที่ ขนาด ที่ตั้ง และระยะทางอาเภอถึงจังหวัด
อ ำเภอกั น ทรำรมย์ ได้ รั บ กำรจั ด ตั้ งขึ้ น เมื่ อ ปี พ.ศ.2440 เนื้ อ ที่ ทั้ งหมด 664.21 ตำรำง
กิโลเมตร อำคำรที่ว่ำกำรอำเภอตั้งอยู่ ถนนประชำรังสฤษดิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลดูน อำเภอกันทรำรมย์ จังหวัด
ศรีสะเกษ พิกัด VB 54256980 บริเวณอำณำเขตพื้นที่ตั้งอำเภอ ตั้งอยู่ระหว่ำง 104 องศำ 28 ลิปดำ
ตะวันตก ถึง 104 องศำ 44 ลิป ดำตะวันออก กับ 14 องศำ 57 ลิ ปดำใต้ ถึง 15 องศำ 17
ลิปดำเหนือ มีทำงหลวงแผ่นดิน หมำยเลข 226 และทำงรถไฟสำย กรุงเทพ - อุบลรำชธำนี พำดผ่ำน
ระยะทำงจำกจังหวัดศรีสะเกษถึงที่ว่ำกำรอำเภอกันทรำรมย์ 26 กิโลเมตร มีอำณำเขตดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่ออำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลรำชธำนี โดยมีควำมยำวของเขตติดต่อประมำณ
24 กิโลเมตร และมีแม่น้ำชีเป็นแนวแบ่งเขต
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเมืองอุบลรำชธำนี อำเภอวำรินชำรำบ อำเภอสำโรงจังหวัด
อุบลรำชธำนี มีควำมยำวของเขตติดต่อประมำณ 37 กิโลเมตร โดยมีแม่น้ำมูลและลำห้วยขะยุง เป็นแนว
แบ่งเขต
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ควำมยำวของเขตติดต่อประมำณ 36
กิโลเมตร โดยมีลำห้วยทำเป็นแนวแบ่งเขต และติดกับอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ควำมยำวของเขต
ติดต่อประมำณ 12 กิโลเมตร โดยมีลำห้วยขะยุงเป็นแนวแบ่งเขต
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองศรีสะเกษ และอำเภอยำงชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
ควำมยำวของเขตติดต่อประมำณ 40 กิโลเมตร โดยมีลำห้วยกระเดิน และแม่น้ำมูลเป็นแนวแบ่งเขต
1.1.2 ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิประเทศ สภำพพื้นที่ของอำเภอกันทรำรมย์ มีลักษณะเป็นที่รำบสูงและมีแหล่ง
น้ำขนำดเล็กกระจัดกระจำยอยู่ทั่วไป สภำพดินเป็นดินร่วนปนทรำย ไม่สำมำรถเก็บกักน้ำได้เท่ำที่ควรทำ
ให้ในฤดูแล้งน้ำในแหล่งต่ำง ๆ จะแห้งขอด ทำให้รำษฎรขำดแคลนน้ำเพื่อกำรอุปโภคและบริโภค
ก. แม่น้าสาคัญ ได้แก่
- แม่น้ำมูล ไหลจำกอำเภอรำษีไศล อำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอกันทรำรมย์ ถึง
อำเภอเมืองอุบลรำชธำนี และอำเภอวำรินชำรำบ จังหวัดอุบลรำชธำนี มีทิศทำงไหลจำกทิศตะวันตกไปสู่
ทิศตะวันออก
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- แม่น้ำชี ไหลจำกอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลรำชธำนี ลงมำทำงทิศใต้ผ่ำนอำเภอ
กันทรำรมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปอำเภอวำรินชำรำบ จังหวัดอุบลรำชธำนี
ข. ลักษณะแม่น้าลาธาร
- แม่น้ำมูล และแม่น้ำชี จะมีควำมกว้ำงโดยเฉลี่ยประมำณ 15 – 25 เมตร ตำมลำดับ
กระแสน้ำไหลแรงในช่วงฤดูฝน ตลิ่งค่อนข้ำงสูง ส่วนเรื่องเครื่องกีดขวำงที่มีในลำน้ำจะเกิดจำกกำรกระทำ
ของมนุษย์ เช่น ทำสะพำนข้ำมแม่น้ำในฤดูแล้ง
- ห้วยต่ำง ๆ จะมีควำมกว้ำงไม่เกิน 10 เมตร น้ำจะไหลค่อนข้ำงแรงในช่วงฤดูฝน
ตลิ่งจะสูง โดยน้ำจะไหลลงสู่แม่น้ำมูลและน้ำจะแห้งในช่วงฤดูแล้ง ยกเว้นในบริเวณที่มีกำรสร้ำงฝำยทำนบ
เก็บน้ำ
ค. ลักษณะภูมิอากาศ
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนพฤษภำคม ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จะเริ่มพัดเข้ำสู่จังหวัด
ศรีสะเกษ และจะสิ้นสุดประมำณเดือนตุลำคม
ฤดูหนำว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภำคม ถึงเดือนกุมภำพันธ์ อำกำศค่อนข้ำงจะเย็นและ
แห้งเนื่องจำกลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ อุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเดือนธันวำคม โดยเฉลี่ย 10.2
องศำเซลเซียส
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนกุมภำพันธ์ และสิ้นสุดลงรำวต้นเดือนพฤษภำคม อำกำศ
ค่อนข้ำงร้อน แห้งแล้ง และอบอ้ำวมำก อุณหภูมิจะสูงสุดในช่วงเดือนเมษำยน โดยเฉลี่ย 40 องศำเซลเซียส
1.1.3 ข้อมูลการปกครอง และประชากร
การปกครอง
จำนวนเทศบำล
จำนวนองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
จำนวนตำบล
จำนวนหมู่บ้ำน
จานวนประชากรทั้งสิ้น
จำนวนประชำกรชำย
จำนวนประชำกรหญิง
1.1.4 ข้อมูลด้านสังคมและการศึกษา
1.1.4.1 จำนวนโรงเรียน / สถำนศึกษำ
สถานศึกษาของรัฐ
- ระดับประถมศึกษำ
- ระดับมัธยมศึกษำ
- วิทยำลัยเทคนิค
สถานศึกษาของเอกชน 2
- โรงเรียนมำรดำทรงธรรม
- วิทยำลัยอำชีวศึกษำจุลมณี
1.1.4.2 วัดที่ได้รับพระรำชทำนวิสุงคำมสีมำ

มี
มี
มี
มี

1
16
16
175

102,175
51,150
51,025

คน
คน
คน

รวม 83
แห่ง
82
แห่ง
73
แห่ง
8
แห่ง
1
แห่ง
แห่ง
65 แห่ง

แห่ง
แห่ง
ตำบล
หมู่บ้ำน
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- สำนักสงฆ์ 16
- ทีพ่ ักสงฆ์ 21
- โบสถ์คริสต์ 2
1.1.4.3 กลุ่มพัฒนำสตรี 167

แห่ง
แห่ง
แห่ง
กลุ่ม

1.1.5 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
1.1.5.1 อำชีพหลัก
เกษตรกรรม
1.1.5.2 อำชีพเสริม
รับจ้ำง
1.1.5.3 จำนวนห้ำงสรรพสินค้ำ
2 แห่ง
1.1.5.4 จำนวนธนำคำร
5 แห่ง ได้แก่
- ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์
- ธนำคำรออมสิน
- ธนำคำรกรุงเทพ
- ธนำคำรกสิกรไทย
- ธนำคำรกรุงไทย
1.1.6 สถานที่ท่องเที่ยว ประเพณี และวัฒนธรรม ที่สาคัญ
- ประเพณีแข่งเรือยำวตำบลหนองแก้ว ที่บริเวณวัดสระบัว บ้ำนกอก ตำบลหนองแก้ว
อำเภอกันทรำรมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งจัดขึ้นในเดือนกันยำยน ของทุกปี ระยะทำงจำกอำเภอจึงสถำนที่
จัดงำน ประมำณ 14 กิโลเมตร
- ประเพณีกำรละเล่นกลองตุ้ม ซึ่งมีกำรละเล่นหลำยตำบลด้วยกัน และเป็นเอกลักษณ์ของ
อำเภอกันทรำรมย์ เช่น ตำบลหนองแก้ว ตำบลคำเนียม ตำบลละทำย ตำบลทำม ตำบลหนองแวง ตำบล
ผักแพว ตำบลจำน ตำบลยำง เป็นต้น

1.2 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
ประวัติของโรงเรียน
โรงเรี ยนกัน ทรารมณ์ เป็ น โรงเรียนสหศึกษำ เดิมสั งกัดกองกำรมัธ ยมศึกษำ กรมสำมัญ ศึกษำ
กระทรวงศึกษำธิกำร ได้รับกำรประกำศจัดตั้งจำกกระทรวงศึกษำธิกำร เป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอ
กันทรำรมย์ เมื่อ พ.ศ 2499 เริ่มเปิดทำกำรสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภำคม 2499 โดยมี นำยสูรย์ สุภำพ
เป็นผู้ดูแล ต่อมำกระทรวงศึกษำธิกำร ได้แต่งตั้ง นำยสิงคำ สมหอม ให้ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่คนแรก
เมื่อวันที่ 7 กรกฎำคม 2546 โรงเรียนได้เปลี่ยนมำสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 เขตกำรศึกษำ 5 กระทรวงศึกษำธิกำร
เมื่ อ ปี พ.ศ 2553 โรงเรี ย นได้ เปลี่ ย นมำสั งกั ด ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ศรีสะเกษและยโสธร เขต 28
จำกอดี ต ถึงปั จ จุ บั น โรงเรีย นกัน ทรำรมณ์ มีผู้ บ ริห ำรทั้ งสิ้ น 13 คน ผู้ บ ริห ำรคนปั จจุ บั น คื อ
นำยเดชชัย ดวงแสง ตำแหน่งผู้อำนวยกำรโรงเรียน
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โรงเรี ยนกัน ทรารมณ์ มีพื้ น ที่ 35 ไร่ 1 งำน 83 ตำรำงวำ ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนประชำรังสฤษดิ์
หมู่ 12 ตำบลดูน อำเภอกันทรำรมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เขตเทศบำลตำบลกันทรำรมย์ รหัสไปรษณีย์
33130 โทรศัพท์ 0-4565-1143 โทรสำร 0-4565-1532 เว็บไซต์ www.kr.ac.th
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ krschool@thai.com
ปรัชญา

วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ
“คนจักล่วงทุกข์ได้ เพราะความเพียร”

คาขวัญ/จุดเน้น

“ดนตรี กีฬา วิชาการ”
ศิษย์ ก.ร. ต้องเก่งเรียน ไม่เกเรและรักการกีฬา

อักษรย่อชื่อโรงเรียน

“ก.ร.”

สีประจาโรงเรียน

เขียว - เหลือง

สีเขียว หมายถึง

ควำมสุข ควำมร่มเย็น เป็นสง่ำ

สีเหลือง หมายถึง

ควำมเป็นผู้มีปัญญำ ควำมก้ำวหน้ำ ควำมรุ่งโรจน์แห่งชีวิต

ดอกไม้ประจาโรงเรียน
เอกลักษณ์โรงเรียน

อัตลักษณ์โรงเรียน

ดอกทองอุไร
เรียนรู้ คู่ ICT
ยิ้มง่าย ไหว้สวย รวยน้าใจ

1.3 หลักสูตรการศึกษาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2559
หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2544 ช่วงชั้นชั้นที่ 3-4 ระดับชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 1 - 3 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 - 6 ในปีกำรศึกษำ 2545
โรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 ระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 1 - 6
หลักสูตร English Program ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น เริ่มเปิดปีกำรศึกษำ 2551
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หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์(Gifted) ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย
เริ่มเปิดปีกำรศึกษำ 2556
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน มีชุมนุมที่นักเรียนจัดตั้งขึ้น จำนวน 88 ชุมนุม
โรงเรียนได้รับกำรแต่งตั้งเป็นศูนย์พัฒนำกำรเรียนรู้จำก สพฐ. ในโครงกำร 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน
1. ศูนย์พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์
2. ศูนย์พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย
3. ศูนย์พฒ
ั นำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ICT)
4. ศูนย์หุ่นยนต์จังหวัดศรีสะเกษ
5. ศูนย์พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนคณิตศำสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 (สพม. เขต 28)

1.4 วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ ของโรงเรียน
วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนำผู้เรียนสู่มำตรฐำนสำกล บนพื้นฐำนควำมเป็นไทย
ใส่ใจเทคโนโลยี ตำมวิถีหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมาย
เพื่อให้ผู้เรียนได้รับกำรส่งเสริมเต็มตำมศักยภำพสู่ควำมเป็นเลิศตำมมำตรฐำนสำกล
มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีคุณภำพชีวิตที่ดีบนพื้นฐำนของควำม
เป็นไทยตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
1. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณ์อันพึงประสงค์
2. บริหำรจัดกำรกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพยึดหลักธรรมำภิบำล เน้นกำรมี
ส่วนร่วมและกำรใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม
3. จัดกำรศึกษำโดยหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน มุ่งสู่มำตรฐำนสำกลเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชน
ประเทศชำติ
4. ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพและเต็มศักยภำพ พัฒนำ
แหล่งเรียนรู้ สภำพแวดล้อม และภูมิทัศน์ ให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้ให้เอื้อต่อ
บรรยำกำศทำงวิชำกำร
5. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
6. ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนร่วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ดำเนินชีวิตบนพื้นฐำนของควำมเป็นไทยตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
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กลยุทธ์ของโรงเรียนกันทรารมณ์
1. พัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนสู่มำตรฐำนสำกลโดยเน้นกำรมีส่วนร่วมบน
พื้นฐำนของหลักธรรมำภิบำล
2. ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำน
3. ส่งเสริมศักยภำพผู้เรียนอย่ำงหลำกหลำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำโดยสอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
4. ส่งเสริมกำรใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมำะสมในระบบกำรบริหำรจัดกำรและ
ระบบกำรจัดกำรเรียนรู้
5. ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ำยครู ผู้ปกครองและชุมชนให้มีส่วนร่วมในกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เพื่อสร้ำงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
6. ส่งเสริมกำรนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนและ
กำรดำรงชีวิต
จุดเน้นโรงเรียนกันทรารมณ์
1. มุ่งเน้นกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกลโดยพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
O-Net ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ให้สูงขึ้นร้อยละ 5
2. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับ 3-4 สูงขึ้นร้อยละ 5
3. ส่งเสริมกำรเตรียมควำมพร้อม ม.3 และ ม.6 ให้มีควำมพร้อมก่อนเข้ำสอบ O-Net
4. ส่งเสริมให้นักเรียนอ่ำนคล่องเขียนคล่องร้อยละ 100
5. มุ่งเน้นลดอัตรำกำรออกกลำงคัน,ลดอัตรำกำรไม่จบพร้อมรุ่น , ลด 0, ร, มส, มผ ร้อยละ 3
6. พัฒ นำศั กยภำพผู้ เรีย น ครู ผู้ บริห ำรและบุคลำกรทำงกำรศึ กษำให้ มี ทักษะกำรสื่ อสำร
ภำษำอังกฤษ ภำษำประเทศอำเซียนและภำษำต่ำงประเทศอื่นๆ เพื่อเตรียมสถำนศึกษำสู่
ประชำคมอำเซียนและสู่มำตรฐำนสำกลร้อยละ 100
7. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ร้อยละ 100
8. ส่งเสริมจิตสำนึกควำมเป็นไทยในสถำบันชำติ ศำสนำและพระมหำกษัตริย์ กำรปกครอง
ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขร้อยละ 100
9. ส่งเสริมและพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ชำติไทย สังคมศึกษำ ประชำธิปไตย มี
ควำมเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกร้อยละ 100
10. ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม คุณธรรมพื้นฐำน 8 ในสถำนศึกษำ ร้อยละ 100
11. ส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร้อยละ 100
12. ส่งเสริมกำรดำรงตนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงร้อยละ 100
13. เสริมสร้ำงระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร้อยละ 100
14. ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดร้อยละ 100
15. ส่งเสริม กำรจัดกำรศึกษำสำหรับผู้ด้อยโอกำส กำรจัดกำรศึกษำสำหรับผู้พิกำรร้อยละ 100
16. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งระบบให้สำมำรถพัฒนำศักยภำพกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนโดยใช้ ICT ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพร้อยละ 100
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17. พัฒ นำส่ งเสริมกำรดำเนินงำนตำมระบบประกันคุณ ภำพภำยในให้ มีควำมเข้มแข็งเพื่ อ
รับรองกำรประเมินคุณภำพภำยนอกร้อยละ 100
18. พัฒนำระบบกำรนิเทศภำยใน ร้อยละ 100
19. มุ่งเน้นให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีกำรวำงแผนพัฒนำงำนโดยพัฒนำงำนส่วนบุคคล
(ID-PLAN) และรำยงำนผลกำรดำเนินงำน ร้อยละ 100

1.5 แผนผังโรงเรียนกันทรารมณ์
 ไปศรี สะเกษ

ไปอุบลราชธานี 

ห้องการเงินพัสดุ

ห้องเก็บของ

ทางรถไฟสายกรุงเทพ-อุบลราชธานี

โรงจอดรถ ห้องน้า

 ทางไปศรี สะเกษ

ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖

ถนนอุบลฯ-ศรี สะเกษ

ทางไปอุบลราชธานี 
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1.6 ทาเนียบผู้บริหารโรงเรียนกันทรารมณ์
1. นำยสิงคำ สมหอม
2. นำยชูเกียรติ ลิขสิทธิ์
3. นำยณรงค์ ไชยกำล
4. นำยกฤษณะ ไก่แก้ว
5. นำยเกษม คำทวี
6. นำยวิรัตน์ ศิริบูรณ์
7. นำยชำญณรงค์ อินทรีย์
8. นำยเพ็ง แสนโสม
9. นำยวิชัย ศิริบูรณ์
10. นำยพิชัย พิทยำธรพิทักษ์
11. นำยเพ็ง แสนโสม
12. นำยฤทธำ นันทพันธ์
13. นำยเดชชัย ดวงแสง

ครูใหญ่
อำจำรย์ใหญ่
ผู้อำนวยกำร
ผู้อำนวยกำร
ผู้อำนวยกำร
ผู้อำนวยกำร
ผู้อำนวยกำร
ผู้อำนวยกำร
ผู้อำนวยกำร
ผู้อำนวยกำร
ผู้อำนวยกำร
ผู้อำนวยกำร
ผู้อำนวยกำร

พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.

2499 - 2510
2510 – 2520
2520 – 2521
2521 - 2523
2523 – 2524
2524 - 2527
2527 - 2529
2529 - 2535
2535- 2542
2542- 2542
2542- 2545
2545 - 2554
2554 - ปัจจุบัน

1.7 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. นำยทวี บุญพอ
2. นำยประสิทธิ์ บัวแย้ม
3. นำงยุพดี พลศักดิ์
4. นำงเริงจิต จึงวิมุติพันธ์
5. นำงวิไล เดชบุรัมย์
6. พ.ต.อ.อุดร มณีสำย
7. นำยพูนศักดิ์ บุญพอ
8. พระครูวินิฐปุญญกิจ
9. พระครูโสภิตสำรธรรม
10. นำงนำรี อินทะสมบัติ
11. นำยภัทรพงษ์ ณ อุบล
12. นำงสรำญ แสงพันธ์
13. นำยวันชัย ยิ่งยงชัย
14. นำงธนพร อำทิเวช
15. นำยเดชชัย ดวงแสง

ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำโรงเรียนกันทรำรมณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนพระภิษูสงฆ์
ผู้แทนพระภิษูสงฆ์
ผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนศิษเก่ำ
ผู้แทนองค์กรชุมชน
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนถิ่น
ผู้แทนครูโรงเรียนกันทรำรณ์
กรรมกำรและเลขำนุกำร กรรมกำรผู้แทนครู
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1.8 ข้อมูลผู้บริหารและรองผู้อานวยการ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียน ชื่อนำยเดชชัย ดวงแสง
วุฒิกำรศึกษำสูงสุด ปริญญำเอก สำขำบริหำรกำรศึกษำ
โทรศัพท์ 089-9473847 e-mail: detchai-d@hotmail.com

รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน ชื่อนำยทรงพล นนทำ รับผิดชอบฝ่ำยบริกำร
วุฒิกำรศึกษำสูงสุด ปริญญำเอก ปร.ด. สำขำกำรจัดกำร
โทรศัพท์ 082-8684988 e-mail: songphon1959@hotmail.co.th

รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน ชื่อนำยประดิษฐ์ ทองเกลี้ยง รับผิดชอบฝ่ำยธุรกำร
วุฒิกำรศึกษำสูงสุด ปริญญำโท (ศษ.ม.) สำขำบริหำรกำรศึกษำ
โทรศัพท์ 085-4939195 e-mail: pradit_thong@hotmail.co.th

รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนชื่อนำยภำคภูมิ ทวีชัย รับผิดชอบฝ่ำยกิจกำรนักเรียน
วุฒิกำรศึกษำสูงสุด ปริญญำตรี (ศษ.ษ.) สำขำบริหำรกำรศึกษำ
โทรศัพท์ 080-1665976 e-mail : phakphoom1957@hotmail.com

รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน ชื่อนำงกิษรำ เทสันตะ รับผิดชอบฝ่ำยวิชำกำร
วุฒิกำรศึกษำสูงสุด ปริญญำโท (ศษ.ม.) สำขำบริหำรกำรศึกษำ
โทรศัพท์ 081 – 2643253 e-mail :Sucsat_docpor@hotmail.com

