สมุดโทรศัพท์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

ประจาปี 2562

-----------------------------------------------------------------------------------------------

จัดทาโดย กลุ่มอานวยการ

ส่วนราชการในจังหวัด
1.หน่วยงานด้านการศึกษา
ชื่อหน่วยงาน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 3
สพม. เขต 26
กศน.จังหวัด
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัด
ร.ร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
ร.ร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โรงเรืยนวาปีปทุม
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม

โทรศัพท์

โทรสาร

043-723623
043-711102
043-762363
043-777987
043-721383
043-971036
043-746284
043-71238
043-712380
043-721816
043-711403
ต่อ 132
043-754242
043-799373
043-798308

043-721626
043-777243
043-722014
043-971001
043-746285
043-722010
043-754243
043-798622

2.หน่วยงานราชการในจังหวัด
ชื่อหน่วยงาน
ผู้ว่าราชการจังหวัด
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
เลขานุการผู้ว่าราชกรจังหวัด
สานักงานจังหวัด
มหาสารคาม
ตรวจสอบภายในจังหวัด
ปลัดจังหวัด
ป้องกันจังหวัด
เสมียนตราจังหวัด
พัฒนาชุมชนจังหวัด
ท้องถิ่นจังหวัด
โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัด
ที่ดินจังหวัด
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัด
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
ธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม
สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม
สรรพสามิตพื้นที่
มหาสารคาม

โทรศัพท์

โทรสาร

043-777666
043-777493
043-777532
043-777666

043-777666
043-777493
043-777532
043-777666

043-777623

043-777460

043-777356
043-777309
043-777323
043-777360
043-777546
043-777560

043-777460
043-777460
043-777323
043-777351
-

043-740837

-

043-777580

043-777528

043-777314

-

043-777231
043-777495
043.722417
043-777308

043-777651
043-777335
043-722416
043-777308 ต่อ
108

ชื่อหน่วยงาน
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต
มหาสารคาม

โทรศัพท์
043-711254

โทรสาร
043-721528

การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

043-723319

043-723346

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สหกรณ์จังหวัด
บ้านพักเด็กและครอบครัว
ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 41
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประมงจังหวัด

043-777121
043-721384
043-721210
043-777961
043-777827
043-777064
043-777113

043-774544
043-777065
-

3.โรงแรม
ชื่อหน่วยงาน
โรงแรมวสุโฮเต็ล
โรงแรมนิวพัฒนา
โรงแรมตักสิลา

โทรศัพท์
043-740888
043-7257009
043-722222

โทรสาร
043-711933
043-725700
043-719909-1

4.หน่วยงานยุตธิ รรม
ชื่อหน่วยงาน
สนง.ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด
สนง.อัยการจังหวัด
สนง.อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัด
สนง.กกต.ประจาจังหวัด
สนง.คุมประพฤติจังหวัด
สนง.บังคับคดีจังหวัด
เรือนจาจังหวัด
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัด

โทรศัพท์
043-712085
043-711172

โทรสาร
043-711428
043-723723

043-713735

-

043-777481
043-713735
043-743197
043-711204

043-777570
043-721844
043-723672
043-7213470

043-723201

-

5.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
มหาสารคาม
เทศบาลเมืองมหาสารคาม
เทศบาลวาปีปทุม

โทรศัพท์
043-742979 ต่อ 110

โทรสาร
043-742979

043-741008
043-799402

043-741008

6.ธนาคาร (สาขามหาสารคาม)
ชื่อหน่วยงาน
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารออมสิน
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

โทรศัพท์
043-711048
043-711002
043-723020-3
043-722229
043-741204
ต่อ 101
043-711130
043-722212
043-711130

โทรสาร
043-721512
043-723675
043-723024
043-741204
ต่อ 105
043-722227
043-722213
043-722227

บุคลากรภายใน สพป.มค.2
1.ผู้บริหาร สพป.มค.2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
โทรศัพท์ 043-798-349, 043-799-340 โทรสาร 043-798-043, 043-798-547

ชื่อ-สกุล
นายจานงค์ สุดาเดช
นายไพฑูรย์ อนุสัตย์

ตาแหน่ง
ผอ.สพป.มค.2
รอง ผอ.สพป.มค.2
น.ส.ประภาพรรณ จันโอทาน ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ
นางรวิภา กตารัตน์
น.ส.ละมุล อนุสัตย์
น.ส.อมรรัตน์ คงประทีป
นายมีชัย พลภูงา
น.ส.สวริณทร์ หอมดวง
นายพชร พรหมจันทร์

โทรศัพท์/อีเมล
08-49537925
09-30831189
08-04129415
Toun.pp03@gmail.com
091-0568565

ผอ.กลุ่มบริหารงาน
บุคคล
ผอ.กลุ่มนโยบาย
091-0613979
และแผน
moonbamja@gmail.com
ผอ.กลุ่มอานวยการ
09-83199362
amornratk11@hotmail.com
ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
089-4223087
ผอ.กลุ่มบริหารงาน
093-6704278
การเงินฯ

รก.ผอ.กลุ่ม
ตรวจสอบภายใน

061-3632555
pp4603008@hotmail.com

ชื่อ-สกุล
นางนันทเนตร ปะวะเส

ตาแหน่ง
โทรศัพท์/อีเมล
ปฏิบัติหน้าที่
081-2616084
nantanate@hotmail.com
ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ
ส.อ.พงษ์พัฒน์ ปักกาโล
ปฏิบัติหน้าที่
082-1517391
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษา tonluk53@gmail.com
ทางไกล
นายสมบัติ คุณแก้ว
ปฏิบัติหน้าที่
088-5392324
ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี ekk501@outlook.co.th
งานเลขา ผอ.สพป.มค.2 โทรศัพท์/โทรสาร 043-798-547, 043-498-349
ต่อ 103

2.กลุ่มอานวยการ
โทรศัพท์ 043-798-349, 043-799-340 ต่อ 101
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
โทรศัพท์/อีเมล
น.ส.อมรรัตน์ คงประทีป ผอ.กลุ่มอานวยการ
09-83199362
Amornratk11@hotmail.com
นางณิฐากร พยุหะ
นักจัดการงานทั่วไป
08-85615238
Nitha_0007@hotmail.com
จ่าเอกพงษ์ศักดิ์ จันทวิมล
นักประสัมพันธ์
083-005392
N_v_35@yahoo.co.th
นางภาวนา จันทวิมล
นักจัดการงานทั่วไป
091-8672005
jantawimol@gmail.om

2.กลุ่มอานวยการ (ต่อ)
ชื่อ-สกุล
นายวุฒินันท์ แก้วสาโรง

ตาแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไป

นายประหยัด สุทธิธรรม
นายบุญโชค ดอนไสว

นักประชาสัมพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการ

โทรศัพท์/อีเมล
093-4288837
11WUT8@gmail.com
098-3199362
095-6028572
jatuchok_bbk@hotmail.co.th

นางนันทณัฎฐ์ เทวะรัตน์
นายสุรจิต ปัตตานี
นายสมศักดิ์ ปริเตสัง

เจ้าพนักงานธุรการ
หน.หมวดยานยนต์

นายสุรัตน์ โสมเกียรติตระกูล

ช่างปูน ชั้น 4
ช่างปูน ชั้น 4
แม่บ้าน
แม่บ้าน
ลูกจ้างชั่วคราว

นายวิโรจน์ ปะนะภูเต
นางอุบล ปะนัดตะเถ
นางสุนิตย์ ปวงปะชัน
น.ส.วรัญญา กาฬภักดิ์
น.ส.ประวิตรา ขันชะพัฒน์

นายอาพล สีหานาม
นายทัศนะ หีบทอง

พนง.ขับเครื่องจักรกลฯ

ลูกจ้างชั่วคราว
(ศูนย์บริการ)
ลูกจ้างชั่วคราว
(ยาม)
ลูกจ้างชั่วคราว
(ยาม)

096-6465714
087-9376992
099-5370320
084-2253483
093-3791809
081-3554785
084-9368098
062-1299099
nim141027@gmail.com
095-6457896
Spprawittra@gmail.com
085-7519950
062-1412459

3.กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์ 043-798-349, 043-799-340 ต่อ 107
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
โทรศัพท์/อีเมล
นางรวิภา กตารัตน์
ผอ.กลุ่มบริหารงาน
091-0568565
บุคคล
นางพิภามนต์ เผ่าพงษ์อัครเดช นักทรัพยากรบุคคล
089-8439289
anchalee688@Gmail.com

นางปราณี ภัทราบุญญากุล

นักทรัพยากรบุคคล

น.ส.ธิชาภัสร์ วันทายุทธ

นักทรัพยากรบุคคล

085-4608212
Hakla10@gmail.com
090-8915112
Tichaphat19@gmail.com

น.ส.มยุรี ทบภัทดิ์
น.ส.สุรัตน์ เสนาฤทธิ์

นักทรัพยากรบุคคล

092-9813844
Mayu.r@hotmail.com
นักทรัพยากรบุคคล
093-4835229
nangtona0101@gmail.com

นายสิระพงษ์ ปฎิเวชวัฒนางกรู

นักทรัพยากรบุคคล

080-1961339
sirapong_p17@hotmail.com

นายรัตนชัย ทับมะโรง

นักทรัพยากรบุคคล

098-4147399
thubma@hotmail.com

น.ส.อานวยพร มะโรงรัตน์

จพง.ธุรการ

095-6600447
cherryneedyou@gmail.com

น.ส.ศิริรัตน์ ปัญจะแก้ว

ลูกจ้างชั่วคราว

088-0541159

4.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทรศัพท์ 043-799-045, 043-498-349 ต่อ 113
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
โทรศัพท์/อีเมล
น.ส.ประภาพรรณ จันโอทาน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัด
080-4129415
Toun.pp03@gmail.com
การศึกษา
นางพิมพ์ลักษณ์ หม่องคามี
นักวิชาการศึกษา
083-4175668
Teerawam-toy@hotmail.com

น.ส.อัญณิช์ณิภา บุตรศรี

นักวิชาการศึกษา

089-5699599
Sawatdee17@gmail.com

นางผ่องพรรณ ปักกาโล

นักวิชาการศึกษา

095-1688504
Pongpan2556@gmail.com

นางปฏิญญา คัดทะจันทร์

นักวิชาการศึกษา

097-3195839
oum_oon@hotmail.com

นางชไมพร ทิพย์สิงห์

นักวิชาการศึกษา

091-0568636
ballyjunk@hotmail.com

นายอัศวิน ปะเสระกัง

นักวิชาการศึกษา

นางวรัญชญา ทอนเทพ

นักวิชาการศึกษา

090-9574789
Arty5652@gmail.com
090-2866655
Waranchaya2529@gmail.com

นางจิตตารัตน์ สีชัยปัญหา

ลูกจ้างชั่วคราว

085-4616911
Awjittarat1@gmail.com

5.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โทรศัพท์ 043-799-340, 043-498-349 ต่อ 106, 093-341-3438
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
โทรศัพท์/อีเมล
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
น.ส.สวริณทร์ หอมดวง
093-670 4278
น.ส.นิดา พันธไชย
นักวิชาการเงินและบัญชี
083-3499916
นางกชพร อนุนิวัฒน์
นักวิชาการเงินและบัญชี
080-1860417
นางบังอร มะลาศรี
นักวิชาการเงินและบัญชี
085-739927
นางชะญานุช วงษ์หล้า
เจ้าพนักงานพัสดุ
086-2373425
น.ส.ภคนิตย์ อินละคร
ลูกจ้างชั่วคราว
087-8585456
น.ส.ปาริชาติ ปะโปตินัง
ลูกจ้างชั่วคราว
096-1479803
น.ส.จินดาวัฒน์ จินดามัย
ลูกจ้างชั่วคราว
095-1692836
น.ส.นิภาพร มาแก้ว
ลูกจ้างชั่วคราว
085-7532805

6.กลุ่มนโยบายและแผน
โทรศัพท์ 043-798-349, 043-799-340 ต่อ 111
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
โทรศัพท์/อีเมล
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
น.ส.ละมุล อนุสัตย์
091-0613979
moonbanja@gmail.com

นางนันทรัตน์ จันทเขต

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

น.ส.สายฝน จุปะมัดตัง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

089-9656351
Pankeaw_toomsud@hotmail.com

นางสุกัลยา ทับมะโรง

086-0601913
ra-inna@hotmail.com
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
089-5240790
Sukanya.tam@hotmail.com

6.กลุ่มนโยบายและแผน (ต่อ)
ชื่อ-สกุล
น.ส.สุจิตรตา จาปาจันทร์
นายภูตะวัน วรนันทการกิจ
ส.อ.เฉลิมชัย อนุสัตย์

ตาแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ลูกจ้างชั่วคราว

โทรศัพท์/อีเมล
061-8821191
065-5606239
083-3550862

7.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทรศัพท์ 043-798-349, 043-799-340 ต่อ 108
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
โทรศัพท์/อีเมล
นายมีชัย พลภูงา
ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
089-4223087
Meechimk2@esdec.go.th

นายวิทยา คชโคตร

ศึกษานิเทศก์

061-1234158
Wittayamk2@esdc.go.th

นางรุ่งอรุณ สิงห์สุพรรณ

ศึกษานิเทศก์

091-8627923
rungaroonmk2@esdc.go.th

น.ส.ปราณี วรรณปะเก

ศึกษานิเทศก์

089-5741147
Praneemk2@esdc.go.th

นายวิชาญ ศรีอาภรณ์

ศึกษานิเทศก์

095-6582558
Wichanmk2@esdc.go.th

นางลาไพ วันจงคา

ศึกษานิเทศก์

นางดรณี ปะสังติโย

ศึกษานิเทศก์

081-9656950
Lampimk2@esdc.go.th
081-2527266
Daraneemk2@esdc.go.th

พ.จ.อ.คมฤริช ปุริปุณณะ

ศึกษานิเทศก์

098-8813625

7.กลุ่มนิเทศติดตามฯ (ต่อ)
ชื่อ-สกุล
นายณวัฒน์ จันทเขต

ตาแหน่ง
ศึกษานิเทศก์

นายศักดิ์ดา ปาสานา

ศึกษานิเทศก์

โทรศัพท์/อีเมล
089-9177977
Nawat405@gmail.com
089-9177977
Daraya.co.@hotmail.com

นางศธทบ ไชยจันทร์ดี
นายวุฒินันทร์ พรนิคม

ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์

064-9185423
063-5891449
Cityxx2600@gmail.com

น.ส.บุษบา มิ่งไธสง

ศึกษานิเทศก์

061-4293246
bussaba-2520@hotmail.com

นายธนัฐ จันทเขต
นายอาทิตย์ กลั่นกสิกรณ์
น.ส.ไพรรัช ชาวพงษ์

ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ลูกจ้างชั่วคราว

087-6079889
088-5608487
084-7600939

8.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โทรศัพท์ 043-798-349, 043-799-340 ต่อ 116
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
โทรศัพท์/อีเมล
ปฏิบตั ิหน้ าที่
นางนันทเนตร ปะวะเส
081-2616084
น.ส.อรุณนี ศรีเจริญ
นายจิตรภณ จันทร์น้อย

ผอ.กลุม่ พัฒนาครูฯ

nantanate@hotmail.com

นักทรัพยากรบุคคล
ลูกจ้างชั่วคราว

086-2215938
093-3326539

9.กลุ่มกฎหมายและคดี
โทรศัพท์ 043-798-349, 043-799-340 ต่อ 110
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
โทรศัพท์/อีเมล
นายสมบัติ คุณแก้ว
ปฏิบัตหิ น้าที่
088-5392324
ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี Ekk501@outlook.co.th
นายเศรษฐ์ศักดิ์ คุณแก้ว
นิติกร
081-2681962
Satsak_tong@hotmail.com

10.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลและเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 043-798-349, 043-799-340 ต่อ 116
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
โทรศัพท์/อีเมล
ส.อ.พงศ์พัฒน์ ปักกาโล ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริม
082-1517291
Tonluk_49@hotmail.com
การศึกษาทางไกลฯ
นายจิรกิตติ์ สกุลจร
ลูกจ้างชั่วคราว
09-7324481
นายรุจนันท์ กตารัตน์
ลูกจ้างชั่วคราว
06-44920023
eci0507@gmail.com

11.กลุ่มตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ 043-798-349, 043-799-340 ต่อ 115
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
โทรศัพท์/อีเมล
รก.ผอ.กลุ่มตรวจสอบ
061-3632555
นายพชร พรหมจันทร์
pp4603008@hotmail.com
ภายใน

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สพป.มหาสารคาม เขต 2
หมายเหตุ - ลาดับแรก = ประธานกลุ่ม

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่
ชื่อ – สกุล
(ผู้บริหาร
สถานศึกษา)
นายพิชัย ชุบสุวรรณ

โรงเรียน
เมืองวาปีปทุม

นายพุฒิพงษ์ ปะสังติโย บ้านหนองคูไชย
หนองขาม
นายพลศักดิ์ ศรีโง๊ะ
บ้านจอกขวาง
นายโกสิน กันหา
บ้านหนองไฮ

1(อ.วาปีปทุม)

โทรศัพท์มือถือ
081-9540197

084-0329506
081-2615813

081-8712746
089-3767928
062-9358293
081-9657152
086-2195735

ไฮ

นายสิริฤทธิ์ หลาบสีดา บ้านโคกสีทองหลาง
นางสุมนา เนื่องไชยยศ ชุมชนบ้านโพธิ์สอง

081-9644004
085-2000482

นางสุมนา เนื่องไชยยศ(รก.) บ้านโนนท่อน

085-2000482
093-1231341

ห้องวิทยา

นายศุภชาติ ชาวพงษ์
นายประสิทธิ์ พลศรี (รก.)
นายทองยศ ไลออน (รก.)
นายอภิชาติ เชิงสะอาด(รก.)
นางอาภรณ์ เฮียงเฮี่ย(รก.)

บ้านโนนเขวาหนอง
แสง
บ้านหัวงัว
บ้านโคกแปะ
บ้านกระยอมหนองเดิ่น
บ้านหนองตาไก้เผือกใต้
วิทยา

043-499342

085-4615761

นางกัญจนา สัตตรัตนาพร บ้านนาเลา
098-3576953
ราชประชานุเคราะห์ 17 089-4163900
นายพิชิต มะหัด

นายบุญธรรม ปัทมาตร บ้านโสกยาง
นายณรงค์ฤทธิ์ ประทุมขา ชุมชนบ้านหนองทุ่ม
นายจักรกฤษณ์ อนุฤทธิ์
อนุบาลวาปีปทุม
นายโชคชัย แสงสว่าง บ้านหนองคูม่วง
นายถาวร มนตรี
บ้านโคกใหญ่ ต.หนอง

โทรศัพท์
โรงเรียน

089-4203816
086-2185694
086-8402286
062-1244636

043-902491
043-902497
043-798121
043-799343

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่
ชื่อ – สกุล
(ผู้บริหารสถานศึกษา)
นายสุจิตร ปานจาลอง
นายคุณากร ศรีธรณ์
นายเชิดชัย พลกุล
นายขวัญชัย มะธุเสน
นางราตรี แสนเย็น
นายเรืองเดช ใหญ่นอก

โรงเรียน

นางบุญสงค์ โสภากาล
นายนวภัทร แสงห้าว
นางยุภาพร มะโนชาติ
นายจักรพงษ์ จันทราศรี

นางอดิสรณ์ ศรีประย่า

โทรศัพท์มือถือ

081-7082015
091-8619602
097-3070386
081-9755632
081-9658980
084-4093676
086-2320344
081-0617912
084-5152865
บ้านโคกใหญ่วิทยา
085-6808105
บ้านสระแก้วหนองคู 081-0563573
บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) 086-2242461
081-9766795
บ้านแคน
บ้านตาแย(ประชานุ
087-2361207
เคราะห์)
บ้านแวงชัยโคกหนองโจด 087-6404890

บ้านหนองหว้า
บ้านเขวาค้อโคกกลาง
บ้านแวงเหล่าเก่าน้อย
บ้านดู่
ชุมชนบ้านงัวบา
บ้านโคกไร่
นายอดุลย์ศักดิ์ พักตรหาญ บ้านดงใหญ่
นายธนกร สิทธิเสรี
บ้านก่อ
นางขวัญพัฒน์ พรมดอนกลอย บ้านดอนหัน
นางทองบน มาระตา(รก.)

2(อ.วาปีปทุม)
โทรศัพท์
โรงเรียน
043-901461

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่
ชื่อ – สกุล
(ผู้บริหารสถานศึกษา)
นายบุญธรรม พินโย
นายสาเรียง เชาระกา
นางศุภกาญจน์ ดงจารย์

โรงเรียน

โทรศัพท์มือถือ

บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคา

090-2628466
081-7295974
062-3534651
082-7411774
097-9828771
085-4642175
081-9648779
098-5842703
085-7400149
081-9544939
093-3237493

บ้านนาข่า

บ้านโคกเต่า

นายสุทธิศักดิ์ ศิลป์ศิริวานิชย์ บ้านดอนแดงน้าเกลี้ยง
บ้านวังจานโนนสาราญ
นางสาวพิกุล รุณรุด
บ้านตลาดโนนโพธิ์
นายวรวิทย์ อุปทา

นายจอมพล กงคูคา
นายวัลลภ บุญมาตุ่น
นายวันชัย ปัตตายะโส
นายสารวย บุญปัด (รก.)
นายชูศักดิ์ ตาลวงศ์

3 (อ.วาปีปทุม)

บ้านหวาย
บ้านมะแซวหนองโง้ง

บ้านหนองไผ่
บ้านเปลือยดอนมันน้า

บ้านหนองแต้
บ้านโคกสูงหนองเสียว
นายทองคูณ สีหาบุตรโต
หนองขี

068-8222534

โทรศัพท์
โรงเรียน
043-991476

043-029971

088-9674225

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่
ชื่อ – สกุล
(ผู้บริหารสถานศึกษา)

โรงเรียน

นายไชยณรงค์ ประพฤติใน

บ้านขามป้อม
นายสมฤทธิ์ ขจรโมทย์
บ้านเสือโก้ก
นายเทวฤทธิ์ สีหาบุดโต บ้านไก่นา
นายปริญญา สุวรรณธาดา บ้านหนองแสน
ว่าที่ พ.ต.อานาจ ภาภักดี
บ้านหนองกุง
นายองอาจ เชิงสะอาด(รก.) บ้านดู่หนองโกโนน
สมบรูณ์
นายประเทือง ทับสุริย์
บ้านกุดนาดีโนนลาน

นายวินิจ มณี

บ้านหนองผือ
นายประดิษฐ์ ประภาวะเก บ้านดงน้อย
นายพลวัต วัฒนบุตร
บ้านสนาม
นายไชยณรงค์ ประพฤติใน บ้านขามป้อม
บ้านหนองแวงบกไผ่
นางสมจิต ดาหาญ
ล้อมวิทยา
นายประพต ปะวันนา บ้านโนนจาน
นายประสาท ราชจันทร์ บ้านโนน

4 (อ.วาปีปทุม)

โทรศัพท์มือถือ
084-6031995
081-9656943
093-3848965
089-9444721
081-8719897
098-5918476
0895742317
089-2783755
093-4367929
081-8720664
084-6031995
086-2333851
086-2519593
093-4758530

โทรศัพท์
โรงเรียน
043-983032

043-983060

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่
ชื่อ – สกุล
(ผู้บริหารสถานศึกษา)
นายมานิต ประจุดทะเนย์
นายชูสง่า นัยวัฒน์
นายจักรรินทร์ สวาศรี
นายสุรีย์ บัวรัตน์
นายพรเถลิง วิสุงเร
นายสมเพชร มัชปะโม
นายไพบูลย์ เสนามาตย์
นางจันทร์แรม แปนเมือง
นายกาจัด พุ่มซ้อน

โรงเรียน

5 (อ.วาปีปทุม)

โทรศัพท์มือถือ

089-8436994
097-3270322
084-4286367
ราชประชานุเคราะห์ 16 089-8617217
บ้านนาฝายเหล่าหุ่ง 081-1181372
บ้านหนองบัวกุดอ้อ 085-0111453
บ้านโพธิ์ชัย
061-3978966
บ้านหนองเหล่า
081-2620306
ราชประชานุเคราะห์ 18 081-1985086
นายจักรกฤษณ์ ลีลาสกุลภักดิ์ บ้านตาแย
091-8631225
นายวีรชาติ ชมภูหลง
บ้านหนองข่า
084-7981439
นายยอดเยีย่ ม มะลาศรี(รก.) บ้านแก่นเท่า
080-7435621

โทรศัพท์
โรงเรียน

บ้านประแหย่ง
บ้านชาดฝางหัวเรือ
บ้านหนองแกวิทยา

043-706505

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่
ชื่อ – สกุล
(ผู้บริหารสถานศึกษา)
นายปิยวัฒน์ บุญบรรจง
นางสาวจิตติมา สุนทรรส

6(อ.พยัคฆภูมิพิสัย)

โรงเรียน

โทรศัพท์มือถือ

อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย

081-7698519
081-4220943
081-5442502
063-9946363
064-2176397
081-6017968
064-2201381

บ้านดอนหมี
นายนรินทร์ ศรีสว่าง
บ้านหนองแคน
นายบุญธง เดชเถร
บ้านเมืองเสือ
นายอรรคพล ลุยตัน
บ้านหนองห้าง
นายสมเดช ประทุมทอง(รก.) บ้านดง
นายสุเทพ บุตรสาราญ

บ้านโนนม่วงท่า
พลับพลา

นายอิทธิพงศ์ เสนาโนฤทธิ์

บ้านโนนแคน
บ้านนาค่าย
บ้านขี้เหล็ก
บ้านโคกสะอาด

084-7909460
084-7977172
นายณรงค์ พรมโนนศรี
081-3203552
นายปรีชา พุทธลา
081-3917120
นายสุนทร สอนสุระ
บ้านหนองกกหนองยาว 084-5153548
นางอุดมพร พลภูงา (รก.)
น.ส.หทัยกาญจน์ จาปาทุม (รก.) บ้านหนองจานบุลาน 095-7953388

โทรศัพท์
โรงเรียน
062-1411456

043-750217

043-029917

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่
ชื่อ – สกุล
(ผู้บริหารสถานศึกษา)

โรงเรียน

นายยงยุทธ ศรีประดู่
นางนุ่มนวล กตะศิลา
นายผัส วึบชัยภูมิ
นายภัทร สมบัติ
นายคาสิงห์ สมบัติชัยแสง
นายดารงค์ ภาภิรมย์
นายวิทยา โคตรสาร

7(อ.พยัคฆภูมิพิสัย)

โทรศัพท์มือถือ

บ้านหนองฮี
บ้านจอมพะลาน
บ้านหนองระเวียง
บ้านสระบาก
บ้านสระแคน
บ้านโนนสูงดอนหลี่
บ้านหนองบัวคูสอง
ห้อง
นายเสมอ ดวงแก้ว (รก.)
บ้านหนองบัวแก้ว
นางพรหมลิขิต เสนาโนฤทธิ์ บ้านหนองแสงทุ่มยาว
นายสุนันท์ พลอาษา
บ้านเมืองเตา
นายสมหมาย ศรี สมศักดิ์ บ้ านโนนบ่อ

081-3803831
098-6643479
082-0293541
099-0369429
081-7292900
062-1755632
091-8689992

นายสมพร แข็งพิลา
โนนจานวิทยา
นายเรืองเดช เพ็งจันทร์ บ้านทัพป่าจิก
นายไสว พุทธิเสน (รก.) บ้านดงเย็น
บ้านเก่าน้อยป่าชาดโนน
นางพรเนรมิต เต็ง
เพ็ก
ผักแว่น (รก.)

093-3592936
087-1394672
089-5717663
083-1466611

นายอาทิตย์ สิงห์ชุม (รก.)

087-2171520

บ้านค่ายนุ่นโนนแคน

080-2239699
091-0512416
095-7252273
089-2779587

โทรศัพท์
โรงเรียน

097-3203809

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่

8 (อ.พยัคฆภูมิพิสัย)

ชื่อ – สกุล
(ผู้บริหารสถานศึกษา)
นายสุวรรณ สุริยา
นายอัมพร ยอดสะเทิน
นางรัชนี ศรีมงคล
นายนพดล โพธิ์พยัคฆ์

โรงเรียน

โทรศัพท์มือถือ

บ้านน้าสร้างหนองบะ
ชุมชนนาสีนวล
บ้านดงบากหนองตาเต็น
บ้านมะชมโนนสง่า
บ้านเหล่าน้อย

087-0113577
091-0172122
081-8687748
0887395700
098-5944461

บ้านเขวาทุ่ง
บ้านเตาบ่า
พยัคฆภูมิพสิ ัย
บ้านหัวหมู
บ้านหนองสนมดอนติ้ว
บ้านหนองผือ
บ้านหนองแก
บ้านมะโบ่

086-0990601
081-7999177
080-4772490
093-5092949
088-5405864
095-6122371
083-1355567
086-8683853

นางพรพรรณ บุตรรัตน์
(รก.)

นายคาภีร์ ล่อดงบัง
นายวิทยา นนท์นภา
นายปฤษฐา ดวงศรี
นายวานิช จรรยา
นายสามารถ อุทปา
นายวีระศักดิ์ กันดุลย์
นายคาตัน สุดโต (รก.)
นายประมวล คงทรง

โทรศัพท์
โรงเรียน

043-791559
089-1865996

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่
ชื่อ – สกุล
(ผู้บริหารสถานศึกษา)
นายวาด พายุพล

โรงเรียน

บ้านขามเรียน
นายวีระศักดิ์ ปัดตาลาโพธิ์
บ้านเม็กดา
นายเฉลิมพล รุ่งนามา
บ้านดงหัวช้าง
นายประยูร จันทะมาตย์ บ้านแก่นท้าว
นายสุเรนทร์ ขัติยะวงศ์ บ้านเหล่า(คุรุประชา
นุเคราะห์)
นางศิริลักษณ์ อรรถโยโค(รก.) บ้านตาลอก
นายสุระศักดิ์ แก้วสียา
บ้านหนองนาใน
บ้านหนองบัวกาเหรียญ
นางนงนิตย์ โสพุธอ่อน
นางนราจิตร โนดไธสง
บ้านหนองหว้าเฒ่า
นายทวีป ทองปาน (รก.) บ้านโคกล่ามวิทยา
นายสุเรนทร์ ขัติยะวงษ์ (รก.) บ้านหารฮี
น.ส.นันทิยา มหาสาโร (รก.)

นายเตียง ยอดสนิท

9(อ.พยัคฆภูมิพิสัย)
โทรศัพท์มือถือ

โทรศัพท์
โรงเรียน

081-7498500
089-7223545
084-7928190
081-2630825
087-9546408 043-706121

085-2292194
089-9433080
081-9740545
097-3293579
097-1946744 043-750069
087-9546048
บ้านเม็กน้อยหนองไผ่
087-2450467
บ้านสาโรงโคกจันทร์ 092-3943440
หอมวิทยา

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่
ชื่อ – สกุล
(ผู้บริหารสถานศึกษา)
นายชิน เภาพาน
นายทองคา รณเรืองฤทธิ์
นายไกรศรี โคตรมี
นายบุญทัน ปัดถามา (รก.)
นายบุญทัน บุตรโคตร (รก.)
นายศรายุช เชาว์ชาญ
นายปรีชา ประดิษฐ์ (รก.)
นางละไม ไชยหงษา (รก.)
น..ส.ศิริกญ
ั ญา ศรีคราม (รก.)
นายจรัส มุ่งชู
นายชิน เภาพาน (รก.)
นายชัยยุทธ ขัติยะวงศ์
นางสุภาพร เมิกข่วง
นายยรรยงค์ อนุฤทธิ์

โรงเรียน
บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบ
เปลือย
บ้านปอพานหนองโน
บ้านหนองสระ
บ้านเหล่าค้อ
บ้านโนนแร่
บ้านหนองแดงสหมิตร
บ้านโคกก่องโคกสูง
หนองแต้
บ้านเก่าใหญ่โนน
สะอาด
บ้านวังหินโนนสว่าง
ชุมชนบ้านสาโรง
บ้านเหล่ากว้าง
บ้านดงม่วงหัวดง
หนองบาก
บ้านโพนทราย
บ้านชุมแสงโนน
เหลี่ยม

10 (อ.นาเชือก)

โทรศัพท์มือถือ

โทรศัพท์
โรงเรียน

083-3360179
088-3120402
080-0097458
061-3791765
065-4099665
081-0617946
087-9495269
081-5922055
081-0589002
062-1620162
083-3360179
098-1045247
081-3201359
061-0386389

043-989064
043-768204
043-989031
086-1527090

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่
ชื่อ – สกุล
(ผู้บริหารสถานศึกษา)
นายเทิดไท รัตนธรรม
นายประภาส ไชยหงษา
นายนุกูล สิงห์สุพรรณ
นายสมควร สมศรีดา
นายนพรัตน์ เมิกข่วง

โรงเรียน

บ้านหนองกุงวิทยา
บ้านห้วยหิน
บ้านหัวช้าง
บ้านห้วยทราย
บ้านป่าแดง
บ้านหนองม่วง(สุบิน
นายนุกูล สิงห์สุพรรณ(รก.)
ประชาพัฒนา)
นางสาคร ภูมิปรัชญา(รก.) บ้านอีโต้
นายทวี พับไธสง
นายไกรทอง พนาดร
นายปัญญา มาลาม (รก.)

บ้านหนองแดงหนอง
แสง
บ้านหนองแฮหนอง
เหล็ก
บ้านหมากหม้อโนน
เกษตร

ชุมชนหนองเลาเหล่า
อีหมัน
นายชัยยศ โพธิรส
บ้านหนองเม็ก
นายสมชาย ทองดวง
บ้านกุดน้าใส
บ้านเขวาไร่ (ดรุณ
นายไพทูล บุญมั่ง
วิทยา)
นายวชิระ เลิศกุลอุยไพศาล
บ้านห้วยหลาว
นางพวงพยอม บุญตาแสง
บ้านหนองบัวแดง
นางมยุรี สุดตะนา (รก.)
บ้านหนองแสง
หมายเหตุ -โรงเรียนบ้านหัวหนองคู = ยุบ
นางสุทิน ทองดวง

11 (อ.นาเชือก)

โทรศัพท์มือถือ

โทรศัพท์
โรงเรียน

088-5630540
098-5646649 043-706909
080-7470951
098-4612875
081-3206191 043-750048
080-7470951
086-2294442
081-0604466
095-2316660
092-5531943

092-9208089
099-8864093
085-7579464
089-9404083
093-9871191
081-7086571
080-7360573

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่
ชื่อ – สกุล
(ผู้บริหารสถานศึกษา)
นายเทิดไท รัตนธรรม
นายประภาส ไชยหงษา
นายนุกูล สิงห์สุพรรณ
นายสมควร สมศรีดา
นายนพรัตน์ เมิกข่วง

โรงเรียน

บ้านหนองกุงวิทยา
บ้านห้วยหิน
บ้านหัวช้าง
บ้านห้วยทราย
บ้านป่าแดง
บ้านหนองม่วง(สุบิน
นายนุกูล สิงห์สุพรรณ(รก.)
ประชาพัฒนา)
นางสาคร ภูมิปรัชญา(รก.) บ้านอีโต้
นายทวี พับไธสง
นายไกรทอง พนาดร
นายปัญญา มาลาม (รก.)

บ้านหนองแดงหนอง
แสง
บ้านหนองแฮหนอง
เหล็ก
บ้านหมากหม้อโนน
เกษตร

ชุมชนหนองเลาเหล่า
อีหมัน
นายชัยยศ โพธิรส
บ้านหนองเม็ก
นายสมชาย ทองดวง
บ้านกุดน้าใส
บ้านเขวาไร่ (ดรุณ
นายไพทูล บุญมั่ง
วิทยา)
นายวชิระ เลิศกุลอุยไพศาล
บ้านห้วยหลาว
นางพวงพยอม บุญตาแสง
บ้านหนองบัวแดง
นางมยุรี สุดตะนา (รก.)
บ้านหนองแสง
หมายเหตุ -โรงเรียนบ้านหัวหนองคู = ยุบ
นางสุทิน ทองดวง

11 (อ.นาเชือก)

โทรศัพท์มือถือ

โทรศัพท์
โรงเรียน

088-5630540
098-5646649 043-706909
080-7470951
098-4612875
081-3206191 043-750048
080-7470951
086-2294442
081-0604466
095-2316660
092-5531943

092-9208089
099-8864093
085-7579464
089-9404083
093-9871191
081-7086571
080-7360573

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่
ชื่อ – สกุล
(ผู้บริหารสถานศึกษา)

โรงเรียน

นายชายชาญ พลสอน
นายทวี สิทธิจันทร์
นายสมศักดิ์ เหลืองทอง
นายสมศักดิ์ สีวัย
นายปรัชญา นนทะสี
นายปริวรรต น้อยตาแสง

บ้านปลาขาว
บ้านหนองโพธิ์
บ้านหนองบึง
บ้านคึมบง
บ้านตาแยโนนยาง
บ้านป่าตองหนองงู
บ้านกระต่ายโนน
นางลาดวน คลื่นสนั่น (รก.)
สวัสดิ์
นางกันหา แก้วงาม
บ้านโคกมนโนนทอง
นายปฐมพงษ์ อัปมระกา
บ้านหนองปอ
นางวาสนา ปุริโส
บ้านตลาดม่วง
นายสุรโิ ย ปุริโส (รก.)
บ้านหัวสระ
นายทวี สิทธิจันทร์ (รก.)
บ้านนางเลิ้งโคกล่าม

หมายเหตุ โรงเรียนบ้านหัวเข่าแตก = ยุบเลิก

12 (อ.นาเชือก)

โทรศัพท์มือถือ
091-8628719
091-0623568
093-0857584
098-5869809
086-5790881
081-3807020
086-2373497
090-3258814
097-3017180
092-8038298
084-7902637
091-0623568

โทรศัพท์
โรงเรียน
043-706805

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่
ชื่อ – สกุล
(ผู้บริหารสถานศึกษา)
นายอินเดีย เสี่ยงบุญ
น.ส.วิมลรัตน์ ปาสาบุตร
นายบุญเรือง ปินะสา

โรงเรียน
บ้านหนองป้าน
บ้านหนองไผ่ด้าม
ขวาน
บ้านหนองบัวคู

13 (อ.นาดูน)

โทรศัพท์มือถือ

โทรศัพท์
โรงเรียน

084-8966463
086-8551280

098-5847740
นายบุญเรือง ปินะสา (รก.)
บ้านยางอิไลดอนก่อ 098-5847740
น.ส.ภคมนต์ ยางหงษ์
บ้านโนนเห็ดไค
081-8845105
นางวรกมล ปัตตาเนย์
บ้านสระบัว
095-1979605
นายสุวรรณ บุตรวิเศษ
กู่สันตรัตน์
089-5737790
นายธีระ ทบทอบ (รก.)
บ้านโพนทอง
086-2208304
น.ส.นิตติยา แก้วมูลมุข(รก.) บ้านร่วมใจ ๒
062-8932556
นายเบิก สัตย์สุขยิ่ง
บ้านเหล่าจั่น
095-6629696 043-020483
นายอานาจ ปัตตาเนย์
บ้านดงยาง
062-1686877
นางนุชจรินทร์ สัตย์สุขยิ่ง
บ้านหนองโนทับม้า 080-7632540
นายธัช ปัตตาเนย์
บ้านหนองแต้น้อย 089-9422854
นายทวีวัฒน์ เสนาคุณ
บ้านเครือซูด
081-7393678
นายประสิทธิ์ เภตรา
บ้านหนองผง
093-4700479
นายไพโรจน์ โคตรพัฒน์(รก.) บ้านหลุบควันเมือง 089-4168399
หงส์
หมายเหตุ โรงเรียนบ้านหนองแคนหัวฝาย = ยุบเลิก

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่
ชื่อ – สกุล
(ผู้บริหารสถานศึกษา)
นายธงชัย ดาวยันต์

โรงเรียน

14 (อ.นาดูน)

โทรศัพท์มือถือ

081-7081462
นายจาตุรนต์ ปะกินาหัง
อนุบาลนครจัมปาศรี 081-0618589
นางมะลิวัลย์ พุ่มอยู่(รก.) บ้านหนองกลางโคก 087-8658161
081-7391348
นายศราวุธ วรเนตร
บ้านโกทา
081-3698109
นายมนูญ อุทัยแพน (รก.) บ้านหนองจิก
091-0659249
นางลดาวัลย์ สีทิศ
บ้านนาฝาย
จ.อ.พงษ์ศักดิ์ จันทวิมล (รก.) บ้านหนองบัวน้อย 083-0053921
081-9713001
นายชัยยงค์ ศิริสอน
บ้านโคกยาว
บ้านแดงโพงคาแก้ว
086-1035865
นายธนูศิลป์ บัวบุญ
นายวีรศักดิ์ กาหลง
บ้านดอนดู่วังบอน 063-7751999
บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง 096-0342713
นางพรรณี เสี่ยงบุญ
087-2170834
นายประเสริฐ อินทะมนต์ บ้านหนองหิน
098-4703555
นายวัฒนา ทองยศ
ชุมชนบ้านดงบัง

โทรศัพท์
โรงเรียน

บ้านหัวดง

หมายเหตุ - โรงเรียนบ้านหนองโนใต้ = ยุบเลิก

043-797080

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่
ชื่อ – สกุล
(ผู้บริหารสถานศึกษา)
นายวิทูล พันเทศ
นายสุรพล แสงศรี(รก.)
นายถาวร บุ้งทอง
นายนิรัตน์ เนื่องศรี

โรงเรียน

อนุบาลดงเมืองน้อย
บ้านหนองจิก
บ้านโนนรัง
บ้านสว่าง
นางสุพนิต เหมือนสิงห์(รก.) บ้านหัวช้างโคกม่วง
จตุคามประชาสรรค์
นายธงชัย แก้วอาจ
นายวรวิทย์ มิทราวงศ์ บ้านตาพวนสร้างแซ่ง
นายเกตจันทร์ เหมือนสิงห์ บ้านหนองหน่อง
นางลาวัลย์ นนทะสี
บ้านหนองรูแข้
นายประยูร นางสีคุณ บ้านหนองบัวสันตุ
นายอดิศร เสลานอก
บ้านหนองแวง

15 (อ.ยางสีสุราช)

โทรศัพท์มือถือ
081-9549907
089-2751312
080-3982656
089-8424934
093-2592555
093-3299325
089-9439396
063-0469450
087-4380163
081-0491000
061-0527859

โทรศัพท์
โรงเรียน
043-706759

043-025552

043-729980

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่
ชื่อ – สกุล
(ผู้บริหารสถานศึกษา)
นายธวัช สุริยภาพ
นายรักพงศ์ นิสยันท์(รก.)
นางพรรณี สิงหะสุริยะ

นายวิชัย แผงบุดดา
นายเทียบศักดิ์ โสมี (รก.)
นายสมชาย แก้วเกษเกลี้ยง

นายอดิศักดิ์ นนทะสี
นายศักดิ์ แก้วอมร (รก.)

โรงเรียน
บ้านโดน
บ้านศาลา
บ้านนาภู

16 (อ.ยางสีสุราช)

โทรศัพท์มือถือ
093-7710579
081-9545119
098-1046803
081-7080854

บ้านเหล่าหมาก
คา
บ้านแวงยางกุด 085-4640570
ตะเข้
ชุมชนบ้านยางสีสุ 081-7498359
ราช

บ้านหนองแปน 083-3377272
บ้านแวงดงหนอง 065-8299397
ยาง

บ้านนกเหาะ 080-7642540
นางทองเลื่อน สมบรูณ์เรศ(รก.) บ้านบุ่งง้าว
065-5122103
บ้านเปล่งโนนกระ 084-2779665
นายสาธิต รัตนฐานู
นายสัมฤทธิ์ โคตรโสภา

ยอม

นางวิไลวรรณ นิรุธติคุณ

บ้านดงแคน

091-0588397

โทรศัพท์
โรงเรียน
043-992679

043-729238

ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่ สพป.มหาสารคาม เขต 2
ชื่อ – สกุล
(ผู้บริหารสถานศึกษา)
นางสาวประพรรณศรี ศุภ
สารัมภ์
ซิสเตอร์มุกราตรี คาชาลี
นางสุวิมล สุขศรี
นายสุเวช ธุระธรรม
นางชุดานันท์ จันทะปลา
ขาว
นางกัลยาณี เรียบร้อย
นายณรงค์กร กมลคุณพนา
นางสาวอมรวรรณ สุภา
พันธ์
นายประศาสตร์ ชุบสุวรรณ
นางคณาพร เทียมกลาง

โรงเรียน

โทรศัพท์มือถื
อ

โทรศัพท์
โรงเรียน

อนุบาลเอี่ยมสุข

087-9452299

043-791127

พระกุมารศึกษา
รุ่งอรุณวิทย์
วัดป่านาเชือก
อนุบาลอุ่นรัก

090-2688834
081-3206455
089-2759258
062-1953649

043-791021
043-798409
043-779547
043-729021

อนุบาลเรียบร้อย
วรัญญาวิทย์
อนุบาลวรัญญา
วิทย์
ศุภประภา
อนุบาลจิตรานนท์

087-2292192
084-6801606
089-2337208

043-779601
043-779064

063-1816700
081-8717801

043-779532
0810480829

