สมุดโทรศัพท์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 2

ประจำปี 2562

ส่วนรำชกำรในจังหวัด
1.หน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ
ชื่อหน่วยงำน
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม
สพป.มหำสำรคำม เขต 1
สพป.มหำสำรคำม เขต 3
สพม. เขต 26
กศน.จังหวัด
ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจำจังหวัด
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัด
ร.ร.สำธิต ม.มหำสำรคำม (ฝ่ำยประถม)
ร.ร.สำธิต ม.มหำสำรคำม (ฝ่ำยมัธยม)

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

จัดทำโดย กลุ่มอำนวยกำร

ร.ร.สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฎมหำสำรคำม
วิทยำลัยเทคนิคมหำสำรคำม
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
โรงเรืยนวำปีปทุม
วิทยำลัยเทคนิควำปีปทุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหำสำรคำม

โทรศัพท์

โทรสำร

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
043-711557,
722731,740172

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

2.หน่วยงำนรำชกำรในจังหวัด
ชื่อหน่วยงำน
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
เลขำนุกำรผู้ว่ำรำชกรจังหวัด
สำนักงำนจังหวัดมหำสำรคำม
ตรวจสอบภำยในจังหวัด
ปลัดจังหวัด
ป้องกันจังหวัด
เสมียนตรำจังหวัด
พัฒนำชุมชนจังหวัด
ท้องถิ่นจังหวัด
โยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัด
ที่ดินจังหวัด
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
จังหวัด
ประชำสัมพันธ์จังหวัด
ธนำรักษ์พื้นที่มหำสำรคำม
สรรพำกรพื้นที่มหำสำรคำม
สรรพสำมิตพื้นที่มหำสำรคำม

โทรศัพท์

โทรสำร

043-777666
043-777493
043-777532
043-777666
043-777623
043-777356
043-777309
043-777323
043-777360
043-777546
043-777560
043-740837
043-777580

043-777666
043-777493
043-777532
043-777666
043-777460
043-777460
043-777460
043-777323
043-777351
043-777528

043-777314

-

043-777231
043-777495
043.722417
043-777308

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

ชื่อหน่วยงำน
สถำบันกำรพลศึกษำวิทยำเขต
มหำสำรคำม

โทรศัพท์
043-711254

โทรสำร
043-721528

กำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัด

043-723319

043-723346

พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของ
มนุษย์
สหกรณ์จังหวัด
บ้ำนพักเด็กและครอบครัว
ปศุสัตว์จังหวัดมหำสำรคำม
ศูนย์พัฒนำสังคม หน่วยที่ 41
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประมงจังหวัด

043-777121

043-774544

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

043-777065
-

โทรศัพท์
043-740888
043-7257009
043-722222

โทรสำร
043-711933
043-725700
043-719909-1

3.โรงแรม
ชื่อหน่วยงำน
โรงแรมวสุโฮเต็ล
โรงแรมนิวพัฒนำ
โรงแรมตักสิลำ

4.หน่วยงำนยุตธิ รรม

6.ธนำคำร (สำขำมหำสำรคำม)

ชื่อหน่วยงำน
สนง.ผู้พิพำกษำหัวหน้ำศำลจังหวัด
สนง.อัยกำรจังหวัด
สนง.อัยกำรจังหวัดคดีเยำวชนและ
ครอบครัวจังหวัด
สนง.กกต.ประจำจังหวัด
สนง.คุมประพฤติจังหวัด
สนง.บังคับคดีจังหวัด
เรือนจำจังหวัด
สถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยำวชนจังหวัด

โทรศัพท์
043-712085
043-711172

โทรสำร
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
ชื่อหน่วยงำน
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
มหำสำรคำม
เทศบำลเมืองมหำสำรคำม
เทศบำลวำปีปทุม

โทรศัพท์
043-742979
ต่อ 110
043-741008
043-799402

โทรสำร
043-742979
043-741008

ชื่อหน่วยงำน
ธนำคำรกรุงไทย
ธนำคำรออมสิน
ธนำคำรกรุงเทพ
ธนำคำรไทยพำณิชย์
ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
ธนำคำรทหำรไทย
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ

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

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

บุคลำกรภำยใน สพป.มค.2
1.ผู้บริหำร สพป.มค.2
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 2
โทรศัพท์ 043-798-463, 043-798-349 โทรสำร 043-798-043, 043-798-547

ชื่อ-สกุล
นำยจำนงค์ สุดำเดช
นำยไพฑูรย์ อนุสัตย์
น.ส.ประภำพรรณ จันโอทำน

ตำแหน่ง
ผอ.สพป.มค.2
รอง ผอ.สพป.มค.2
ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ

นำงรวิภำ กตำรัตน์

ผอ.กลุ่มบริหำรงำน
บุคคล
ผอ.กลุ่มนโยบำย
และแผน
ผอ.กลุ่มอำนวยกำร

น.ส.ละมุล อนุสัตย์
น.ส.อมรรัตน์ คงประทีป

โทรศัพท์/อีเมล
08-49537925
09-30831189
08-04129415
Toun.pp03@gmail.com
091-0568565
091-0613979
moonbamja@gmail.com
09-83199362
Amornratk11@hotmail.com

นำยมีชัย พลภูงำ
น.ส.สวริณทร์ หอมดวง
นำยพชร พรหมจันทร์

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
ผอ.กลุ่มบริหำรงำน
กำรเงินฯ

รก.ผอ.กลุ่ม
ตรวจสอบภำยใน

089-4223087
093-6704278
061-3632555

ชื่อ-สกุล
นำงนันทเนตร ปะวะเส

ตำแหน่ง
โทรศัพท์/อีเมล
ปฏิบัติหน้ำที่
081-2616084
nantanate@hotmail.com
ผอ.กลุ่มพัฒนำครูฯ
ส.อ.พงษ์พัฒน์ ปักกำโล
ปฏิบัติหน้ำที่
082-1517391
ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำ tonluk53@gmail.com
ทำงไกล
นำยสมบัติ คุณแก้ว
ปฏิบัติหน้ำที่
088-5392324
ผอ.กลุม่ กฎหมำยและคดี ekk501@outlook.co.th
งำนเลขำ ผอ.สพป.มค.2 โทรศัพท์/โทรสำร 043-798-547, 043-498-349
ต่อ 103

2.กลุ่มอำนวยกำร
โทรศัพท์ 043-798-463, 043-498-349 ต่อ 101
ชื่อ-สกุล
น.ส.อมรรัตน์ คงประทีป

ตำแหน่ง
ผอ.กลุ่มอำนวยกำร

โทรศัพท์/อีเมล
09-83199362
amornratk11@hotmail.com

นำงณิฐำกร พยุหะ

นักจัดกำรงำนทั่วไป

08-85615238
Nitha_0007@hotmail.com

จ่ำเอกพงษ์ศักดิ์ จันทวิมล

นักประชำสัมพันธ์

083-005392
N_v_35@yahoo.co.th

นำงภำวนำ จันทวิมล

นักจัดกำรงำนทั่วไป

091-8672005
jantawimol@gmail.om

pp4603008@hotmail.com

2.กลุ่มอำนวยกำร (ต่อ)
ชื่อ-สกุล
นำยวุฒินันท์ แก้วสำโรง

โทรศัพท์/อีเมล
093-4288837
11WUT8@gmail.com
นำยประหยัด สุทธิธรรม
นักประชำสัมพันธ์
093-6543298
นำยบุญโชค ดอนไสว
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
095-6028572
jatuchok_bbk@hotmail.co.th
นำงนันทณัฎฐ์ เทวะรัตน์
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
096-6465714
นำยสุรจิต ปัตตำนี
หน.หมวดยำนยนต์
087-9376992
พนง.ขับเครื่องจักรกลฯ
นำยสมศักดิ์ ปริเตสัง
099-5370320
นำยสุรัตน์ โสมเกียรติตระกูล
ช่ำงปูน ชั้น 4
084-2253483
นำยวิโรจน์ ปะนะภูเต
ช่ำงปูน ชั้น 4
093-3791809
นำงอุบล ปะนัดตะเถ
แม่บ้ำน
081-3554785
นำงสุนิตย์ ปวงปะชัน
แม่บ้ำน
084-9368098
น.ส.วรัญญำ กำฬภักดิ์
ลูกจ้ำงชั่วครำว
062-1299099
nim141027@gmail.com
น.ส.ประวิตรำ ขันธะพัฒน์
ลูกจ้ำงชั่วครำว
095-6457896
(ศูนย์บริกำร)
Spprawittra@gmail.com
ลูกจ้ำงชั่วครำว(ยำม)
085-7519950
นำยอำพล สีหำนำม
นำยทัศนะ หีบทอง

ตำแหน่ง
นักจัดกำรงำนทั่วไป

ลูกจ้ำงชั่วครำว(ยำม)

062-1412459

3.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล โทรศัพท์ 043-498-349
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
นำงรวิภำ กตำรัตน์
ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
นำงพิภำมนต์ เผ่ำพงษ์อัครเดช
นักทรัพยำกรบุคคล

ต่อ 107
โทรศัพท์/อีเมล
091-0568565
089-8439289

anchalee688@Gmail.com

นำงปรำณี ภัทรำบุญญำกุล

นักทรัพยำกรบุคคล

น.ส.ธิชำภัสร์ วันทำยุทธ

นักทรัพยำกรบุคคล

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

น.ส.มยุรี ทบภัทดิ์

นักทรัพยำกรบุคคล

น.ส.สุรัตน์ เสนำฤทธิ์

นักทรัพยำกรบุคคล

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

นำยสิระพงษ์ ปฎิเวชวัฒนกรู

นักทรัพยำกรบุคคล

080-1961339
sirapong_p17@hotmail.com

นำยรัตนชัย ทับมะโรง

นักทรัพยำกรบุคคล

098-4147399
thubma@hotmail.com

น.ส.อำนวยพร มะโรงรัตน์

จพง.ธุรกำร

095-6600447
cherryneedyou@gmail.com

น.ส.ศิริรัตน์ ปัญจะแก้ว

ลูกจ้ำงชั่วครำว

088-0541159

4.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ

5.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์

โทรศัพท์ 043-799-045, 043-498-349 ต่อ 113
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โทรศัพท์/อีเมล
น.ส.ประภำพรรณ จันโอทำน ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
080-4129415
Toun.pp03@gmail.com
กำรศึกษำ
นำงพิมพ์ลักษณ์ หม่องคำมี
นักวิชำกำรศึกษำ
083-4175668

โทรศัพท์ 043-799-340, 043-498-349 ต่อ 106, 093-341-3438
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โทรศัพท์/อีเมล
ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ
น.ส.สวริณทร์ หอมดวง
093-670 4278
น.ส.นิดำ พันธไชย
นักวิชำกำรเงินและบัญชี
083-3499916
นำงกชพร อนุนิวัฒน์
นักวิชำกำรเงินและบัญชี
080-1860417
นำงบังอร มะลำศรี
นักวิชำกำรพัสดุ
085-7399927
นำงชะญำนุช วงษ์หล้ำ
เจ้ำพนักงำนพัสดุ
086-2373425
น.ส.ภคนิตย์ อินละคร
ลูกจ้ำงชั่วครำว
087-8585456
น.ส.ปำริชำติ ปะโปตินัง
ลูกจ้ำงชั่วครำว
096-1479803
น.ส.จินดำวัฒน์ จินดำมัย
ลูกจ้ำงชั่วครำว
095-1692836
น.ส.นิภำพร มำแก้ว
ลูกจ้ำงชั่วครำว
085-7532805

Teerawam-toy@hotmail.com

น.ส.อัญณิช์ณิภำ บุตรศรี

นักวิชำกำรศึกษำ

089-5699599
Sawatdee17@gmail.com

นำงผ่องพรรณ ปักกำโล

นักวิชำกำรศึกษำ

095-1688504
Pongpan2556@gmail.com

นำงปฏิญญำ คัดทะจันทร์

นักวิชำกำรศึกษำ

097-3195839
oum_oon@hotmail.com

นำงชไมพร ทิพย์สิงห์

นักวิชำกำรศึกษำ

091-0568636
ballyjunk@hotmail.com

นำยอัศวิน ปะเสระกัง

นักวิชำกำรศึกษำ

นำงวรัญชญำ ทอนเทพ

นักวิชำกำรศึกษำ

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

นำงจิตตำรัตน์ สีชัยปัญหำ

ลูกจ้ำงชั่วครำว

085-4616911
Awjittarat1@gmail.com

6.กลุ่มนโยบำยและแผน
ชื่อ-สกุล
น.ส.ละมุล อนุสัตย์

โทรศัพท์ 043-498-349 ต่อ 111
ตำแหน่ง
ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน

โทรศัพท์/อีเมล
091-0613979
moonbanja@gmail.com

นำงนันทรัตน์ จันทเขต

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน

น.ส.สำยฝน จุปะมัดตัง

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน

089-9656351
Pankeaw_toomsud@hotmail.com

นำงสุกัลยำ ทับมะโรง

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

6.กลุ่มนโยบำยและแผน (ต่อ)
ชื่อ-สกุล
น.ส.สุจิตรำ จำปำจันทร์
นำยภูตะวัน วรนันทกำรกิจ
ส.อ.เฉลิมชัย อนุสัตย์

ตำแหน่ง
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
ลูกจ้ำงชั่วครำว

โทรศัพท์/อีเมล
061- 8821191
065-5606239

083-3550862

7.กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ชื่อ-สกุล
นำยมีชัย พลภูงำ

โทรศัพท์ 043-498-349 ต่อ 108
ตำแหน่ง
โทรศัพท์/อีเมล
ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
089-4223087
Meechimk2@esdec.go.th

นำยวิทยำ คชโคตร

ศึกษำนิเทศก์

061-1234158
Wittayamk2@esdc.go.th

นำงรุ่งอรุณ สิงห์สุพรรณ

ศึกษำนิเทศก์

091-8627923

7.กลุ่มนิเทศติดตำมฯ (ต่อ)
ชื่อ-สกุล
นำยณวัฒน์ จันทเขต

ตำแหน่ง
ศึกษำนิเทศก์

นำยศักดิ์ดำ ปำสำนำ

ศึกษำนิเทศก์

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

นำงศธทบ ไชยจันทร์ดี
นำยวุฒินันท์ พรนิคม

ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์

064-9185423
063-5891449
Cityxx2600@gmail.com

น.ส.บุษบำ มิ่งไธสง

ศึกษำนิเทศก์

061-4293246
bussaba-2520@hotmail.com

นำยธนัฐ จันทเขต
นำยอำทิตย์ กลั่นกสิกรณ์
น.ส.ไพรรัช ชำวพงษ์

ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ลูกจ้ำงชั่วครำว

087-6079889
088-5608487
084-7600989

rungaroonmk2@esdc.go.th

น.ส.ปรำณี วรรณปะเก

ศึกษำนิเทศก์

089-5741147
Praneemk2@esdc.go.th

นำยวิชำญ ศรีอำภรณ์

ศึกษำนิเทศก์

095-6582558
Wichanmk2@esdc.go.th

นำงลำไพ วันจงคำ

ศึกษำนิเทศก์

081-9656950
Lampimk2@esdc.go.th

นำงดรณี ปะสังติโย

ศึกษำนิเทศก์

081-2527266
Daraneemk2@esdc.go.th

พ.จ.อ.คมฤริช ปุริปุณณะ

ศึกษำนิเทศก์

098-8818625

8.กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
โทรศัพท์ 043-798-505, 043-498-349 ต่อ 116
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โทรศัพท์/อีเมล
ปฏิบตั ิหน้ าที่
นำงนันทเนตร ปะวะเส
081-2616084
ผอ.กลุม่ พัฒนาครูฯ
nantanate@hotmail.com
น.ส.อรุณนี ศรีเจริญ
นักทรัพยำกรบุคคล
086-2215938
นำยจิตรภณ จันทร์น้อย
ลูกจ้ำงชั่วครำว
093-3326539

9.กลุ่มกฎหมำยและคดี
โทรศัพท์ 043-498-349 ต่อ 110
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โทรศัพท์/อีเมล
นำยสมบัติ คุณแก้ว
ปฏิบัติหน้ำที่
088-5392324
Ekk501@outlook.co.th
ผอ.กลุ่มกฎหมำยและคดี
นำยเศรษฐ์ศักดิ์ คุณแก้ว
นิติกร
081-2681962
Satsak_tong@hotmail.com

10.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลและเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 043-798-505, 043-498-349 ต่อ 116
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โทรศัพท์/อีเมล
ส.อ.พงศ์พัฒน์ ปักกำโล
ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุม่ ส่งเสริม
082-1517291
Tonluk_49@hotmail.com
กำรศึกษำทำงไกลฯ
นำยจิรกิตติ์ สกุลจร
ลูกจ้ำงชั่วครำว
09-73214481
นำยรุจนันท์ กตำรัตน์
ลูกจ้ำงชั่วครำว
06-44920023
eci0507@gmail.com

11.กลุ่มตรวจสอบภำยใน
โทรศัพท์ 043-798-505, 043-498-349 ต่อ 115
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โทรศัพท์/อีเมล
061-3632555
นำยพชร พรหมจันทร์ รก.ผอ.กลุ่มตรวจสอบภำยใน

pp4603008@hotmail.com

กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กลุ่มที่ 1(อ.วำปีปทุม)
ชื่อ – สกุล
โรงเรียน
โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์
(ผู้บริหำรสถำนศึกษำ)
โรงเรียน

กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
สพป.มหำสำรคำม เขต 2

หมำยเหตุ - ลำดับแรก = ประธำนกลุ่ม

นำยพิชัย ชุบสุวรรณ

เมืองวำปีปทุม

081-9540197

043-499342

นำยพุฒิพงษ์ ปะสังติโย
นำยพลศักดิ์ ศรีโง๊ะ
นำยโกสิน กันหำ

บ้ำนหนองคูไชยหนองขำม
บ้ำนจอกขวำง
บ้ำนหนองไฮ

085-4615761
084-0329506
081-2615813

043-902491

นำงกัญจนำ สัตตรัตนำพร

บ้ำนนำเลำ
รำชประชำนุเครำะห์ 17
บ้ำนโสกยำง
ชุมชนบ้ำนหนองทุ่ม
อนุบำลวำปีปทุม
บ้ำนหนองคูม่วง
บ้ำนโคกใหญ่ ต.หนองไฮ
บ้ำนโคกสีทองหลำง

098-3576953
089-4163900
081-8712746
089-3767928
062-9358293
081-9657152
086-2195735
081-9644004
085-2000482
061-0600867
093-1231341
089-4203816
086-2185694
086-8402286
082-8515417

นำยพิชิต มะหัด
นำยบุญธรรม ปัทมำตร
นำยณรงค์ฤทธิ์ ประทุมขำ
นำยจักรกฤษณ์ อนุฤทธิ์
นำยโชคชัย แสงสว่ำง
นำยถำวร มนตรี
นำยสิริฤทธิ์ หลำบสีดำ
นำงสุมนำ เนื่องไชยยศ
นำยอนุพล อุปนันท์
นำยศุภชำติ ชำวพงษ์
นำยประสิทธิ์ พลศรี(รก.)
นำยทองทศ ไลออน (รก.)
นำยอภิชำติ เชิงสะอำด(รก.)
น.ส.เบญจวรรณ นูยภูเขียว

ชุมชนบ้ำนโพธิ์สองห้องวิทยำ

บ้ำนโนนท่อน
บ้ำนโนนเขวำหนองแสง
บ้ำนหัวงัว
บ้ำนโคกแปะ
บ้ำนกระยอมหนองเดิ่น
บ้ำนหนองตำไก้เผือกใต้วิทยำ

043-902497
043-798121
043-799343

กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กลุ่มที่
ชื่อ – สกุล
(ผู้บริหำรสถำนศึกษำ)

โรงเรียน

นำยสุจิตร ปำนจำลอง
นำยคุณำกร ศรีธรณ์
นำยเชิดชัย พลกุล
นำยขวัญชัย มะธุเสน
นำงรำตรี แสนเย็น
นำยเรืองเดช ใหญ่นอก

บ้ำนหนองหว้ำ
บ้ำนเขวำค้อโคกกลำง
บ้ำนแวงเหล่ำเก่ำน้อย
บ้ำนดู่
ชุมชนบ้ำนงัวบำ
บ้ำนโคกไร่
นำยอดุลย์ศักดิ์ พักตรหำญ บ้ำนดงใหญ่
นำยธนกร สิทธิเสรี
บ้ำนก่อ
นำงขวัญพัฒน์ พรมดอนกลอย บ้ำนดอนหัน
นำงทองบน มำระตำ(รก.)

บ้ำนโคกใหญ่วิทยำ

นำงบุญสงค์ โสภำกำล
นำยนวภัทร แสงห้ำว
นำงยุภำพร มะโนชำติ
นำยจักรพงษ์ จันทรำศรี
นำยพิศำล อินโห่โล่

บ้ำนสระแก้วหนองคู
บ้ำนแวงนคร (สังฆวิทยำ)

บ้ำนแคน
บ้ำนตำแย(ประชำนุเครำะห์)
บ้ำนแวงชัยโคกหนองโจด

2(อ.วำปีปทุม)

โทรศัพท์มือถือ
081-7082015
091-8619602
097-3070386
081-9755632
081-9658980
084-4093676
086-2320344
081-0617912
084-5152865
085-6808105
081-0563573
086-2242461
081-9766795
087-2361207
087-2319539

โทรศัพท์
โรงเรียน
043-901461

กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กลุ่มที่
ชื่อ – สกุล
(ผู้บริหำรสถำนศึกษำ)
นำยสำเรียง เชำระกำ
นำยบุญธรรม พินโย
นำงศุภกำญจน์ ดงจำรย์

โรงเรียน
บ้ำนนำข่ำ
บ้ำนหนองคลองใหม่หัวนำคำ

บ้ำนโคกเต่ำ

นำยสุทธิศักดิ์ ศิลป์ศิริวำนิชย์ บ้ำนดอนแดงน้ำเกลี้ยง
บ้ำนวังจำนโนนสำรำญ
นำงสำวพิกุล รุณรุด
บ้ำนตลำดโนนโพธิ์
นำยวรวิทย์ อุปทำ

นำยจอมพล กงคูคำ
นำยคมสัน สัตตรัตนำพร
นำยวันชัย ปัตตำยะโส
นำยอนุชำ ลิลำกุด
นำยชูศักดิ์ ตำลวงศ์

บ้ำนหวำย
บ้ำนมะแซวหนองโง้ง

บ้ำนหนองไผ่
บ้ำนเปลือยดอนมันน้ำ

บ้ำนหนองแต้
บ้ำนโคกสูงหนองเสียว
นำยทองคูณ สีหำบุตรโต
หนองขี

3 (อ.วำปีปทุม)

โทรศัพท์มือถือ
081-7295974
090-2628466
062-3534651
082-7411774
097-9828771
085-4642175
081-9648779
061-1146636
085-7400149
093-5607772
093-3237493
068-8222534

โทรศัพท์
โรงเรียน
043-991476

043-029971

088-9674225

กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กลุ่มที่
ชื่อ – สกุล
(ผู้บริหำรสถำนศึกษำ)
นำยพลวัต วัฒนบุตร
นำยไชยณรงค์ ประพฤติใน

โรงเรียน

บ้ำนสนำม
บ้ำนขำมป้อม
นำยสมฤทธิ์ ขจรโมทย์
บ้ำนเสือโก้ก
นำยเทวฤทธิ์ สีหำบุดโต
บ้ำนไก่นำ
นำยปริญญำ สุวรรณธำดำ บ้ำนหนองแสน
ว่ำที่ พ.ต.อำนำจ พำภักดี บ้ำนหนองกุง
น.ส.ณิชำกมล จันปัญญำ
นำยประเทือง ทับสุริย์

น.ส.วรำรัตน์ อนุสัตย์
นำงสุปรำณี พันธ์ศรี

นำงสมจิต ดำหำญ
นำยประพต ปะวันนำ
นำยประสำท รำชจันทร์

4 (อ.วำปีปทุม)

โทรศัพท์มือถือ
081-8720664
084-6031995
081-9656943
093-3848965
089-9444721
081-8719897
095-6152156

บ้ำนดู่หนองโกโนน
สมบรูณ์
บ้ำนกุดนำดีโนนลำน 0895742317
091-8636069
บ้ำนหนองผือ
095-664-8669
บ้ำนดงน้อย
บ้ำนหนองแวงบกไผ่ 086-2333851
ล้อมวิทยำ
บ้ำนโนนจำน
086-2519593
บ้ำนโนน
093-4758530

โทรศัพท์
โรงเรียน
043-983060
043-983032

กลุม่ เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กลุ่มที่
ชือ่ – สกุล
(ผู้บริหำรสถำนศึกษำ)
นำยสมเพชร มัชปะโม
นำยชูสง่ำ นัยวัฒน์
นำยมำนิต ประจุดทะเนย์
นำยจักรรินทร์ สวำศรี
นำยสุรีย์ บัวรัตน์
นำยพรเถลิง วิสุงเร
นำยไพบูลย์ เสนำมำตย์
นำงจันทร์แรม ปรำเมต
นำยกำจัด พุ่มซ้อน
นำยจักรกฤษณ์ ลีลำสกุลภักดิ์
นำยวีรชำติ ชมภูหลง
นำยยอดเยี่ยม มะลำศรี(รก.)

โรงเรียน
บ้ำนหนองบัวกุดอ้อ
บ้ำนชำดฝำงหัวเรือ
บ้ำนประแหย่ง
บ้ำนหนองแกวิทยำ

5 (อ.วำปีปทุม)

โทรศัพท์มือถือ

โทรศัพท์
โรงเรียน

085-0111453
097-3270322
089-8436994
084-4286367
รำชประชำนุเครำะห์ 16 089-8617217
บ้ำนนำฝำยเหล่ำหุ่ง 081-1181372
บ้ำนโพธิ์ชัย
061-3978966 043-706505
บ้ำนหนองเหล่ำ
081-2620306
รำชประชำนุเครำะห์ 18 081-1985086
บ้ำนตำแย
091-8631225
บ้ำนหนองข่ำ
084-7981439
บ้ำนแก่นเท่ำ
080-7435621

กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กลุ่มที่
ชื่อ – สกุล
โรงเรียน
(ผู้บริหำรสถำนศึกษำ)
นำยบุญธง เดชเถร
บ้ำนเมืองเสือ
นำยปิยวัฒน์ บุญบรรจง
นำงสำวจิตติมำ สุนทรรส

นำยนรินทร์ ศรีสว่ำง
นำยอรรคพล ลุยตัน
นำยสมเดช ประทุมทอง
(รก.)
นำยสุเทพ บุตรสำรำญ
นำยอิทธิพงศ์ เสนำโนฤทธิ์

นำยณรงค์ พรมโนนศรี
นำยปรีชำ พุทธลำ
นำยสุนทร สอนสุระ
นำงอุดมพร พลภูงำ
(รก.)
น.ส.หทัยกำญจน์ จำปำทุม
(รก.)

6(อ.พยัคฆภูมิพิสัย)

โทรศัพท์มือถือ

063-9946363
อนุบำลพยัคฆภูมิพิสยั 081-7698519
081-4220943
บ้ำนดอนหมี
081-5442502
บ้ำนหนองแคน
064-2176397
บ้ำนหนองห้ำง
081-6017968
บ้ำนดง
บ้ำนโนนม่วงท่ำ
พลับพลำ

064-2201381

บ้ำนโนนแคน
บ้ำนนำค่ำย
บ้ำนขี้เหล็ก
บ้ำนโคกสะอำด
บ้ำนหนองกกหนองยำว

084-7909460
084-7977172
081-3203552
081-3917120
084-5153548

บ้ำนหนองจำนบุลำน

095-7953388

โทรศัพท์
โรงเรียน

062-1411456

กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กลุ่มที่
ชื่อ – สกุล
(ผู้บริหำรสถำนศึกษำ)
นำยคำสิงห์ สมบัติชัยแสง
นำยยงยุทธ ศรีประดู่
นำงนุ่มนวล กะตะศิลำ
นำยผัส วึบชัยภูมิ
นำยภัทร สมบัติ
นำยดำรงค์ ภำภิรมย์
นำยวิทยำ โคตรสำร

043-750217

นำยเสมอ ดวงแก้ว (รก.)
นำงพรหมลิขิต เสนำโนฤทธิ์

043-029917

นำงจิรนันท์ อรรถโยโค
นำยสมหมำย ศรีสมศักดิ์
นำยสมพร แข็งพิลำ
นำยเรืองเดช เพ็งจันทร์
นำยยุทธพงษ์ ทิพย์สิงห์

7(อ.พยัคฆภูมิพิสัย)

โรงเรียน

โทรศัพท์มือถือ

บ้ำนสระแคน
บ้ำนหนองฮี
บ้ำนจอมพะลำน
บ้ำนหนองระเวียง
บ้ำนสระบำก
บ้ำนโนนสูงดอนหลี่
บ้ำนหนองบัวคูสอง
ห้อง
บ้ำนหนองบัวแก้ว
บ้ำนหนองแสงทุ่มยำว
บ้ำนเมืองเตำ

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

บ้ำนโนนบ่อ

โนนจำนวิทยำ
บ้ำนทัพป่ำจิก
บ้ำนดงเย็น

นำยศรำยุทธ เสนำสุธรรม

บ้ำนเก่ำน้อยป่ำชำดโนนเพ็ก

นำยอำทิตย์ สิงห์ชุม (รก.)

บ้ำนค่ำยนุ่นโนนแคน

080-2239699
091-0512416
085-7592498
089-2779587
093-3592936
087-1394672
091-8624948
088-3186985
087-2171520

โทรศัพท์
โรงเรียน

097-3203809

กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กลุ่มที่
ชื่อ – สกุล
(ผู้บริหำรสถำนศึกษำ)
นำยคำภีร์ ล่อดงบัง
นำยสุวรรณ สุริยำ
นำยอัมพร ยอดสะเทิน
นำงรัชนี ศรีมงคล
นำยนพดล โพธิ์พยัคฆ์
น.ส.ภูริชญำ ยิ่งเสมอ

นำยวิทยำ นนท์นภำ
นำยปฤษฐำ ดวงศรี
นำยวำนิช จรรยำ
นำยสำมำรถ อุทปำ
นำยวีระศักดิ์ กันดุลย์
นำยคำตัน สุดโต (รก.)
นำยประมวล คงทรง

โรงเรียน
บ้ำนเขวำทุ่ง
บ้ำนน้ำสร้ำงหนองบะ
ชุมชนนำสีนวล
บ้ำนดงบำกหนองตำเต็น
บ้ำนมะชมโนนสง่ำ
บ้ำนเหล่ำน้อย
บ้ำนเตำบ่ำ
พยัคฆภูมิพสิ ัย
บ้ำนหัวหมู
บ้ำนหนองสนมดอนติ้ว
บ้ำนหนองผือ
บ้ำนหนองแก
บ้ำนมะโบ่

8 (อ.พยัคฆภูมิพิสัย)
โทรศัพท์มือถือ
086-0990601
087-0113577
091-0172122
081-8687748
0887395700
083-0636102
081-7999177
080-4772490
093-5092949
088-5405864
095-6122371
083-1355567
086-8683853

โทรศัพท์
โรงเรียน

กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กลุ่มที่
ชื่อ – สกุล
(ผู้บริหำรสถำนศึกษำ)
นำยสุเรนทร์ ขัติยะวงศ์
นำยวำด พำยุพล
นำยวีระศักดิ์ ปัดตำลำโพธิ์

นำยเฉลิมพล รุ่งนำมำ
นำยประยูร จันทะมำตย์
นำงศิริลักษณ์ อรรถโยโค(รก.)
043-791559
089-1865996

นำยสุระศักดิ์ แก้วสียำ
นำงนงนิตย์ โสพุธอ่อน
นำงนรำจิตร โนดไธสง
นำงชนำกำนต์ กำหลง
นำยสุเรนทร์ ขัติยะวงษ์ (รก.)

นำยวัชรินทร์ พรมชัย
นำยเตียง ยอดสนิท

โรงเรียน
บ้ำนเหล่ำ
(คุรุประชำนุเครำะห์)
บ้ำนขำมเรียน
บ้ำนเม็กดำ
บ้ำนดงหัวช้ำง
บ้ำนแก่นท้ำว
บ้ำนตำลอก
บ้ำนหนองนำใน

9(อ.พยัคฆภูมิพิสัย)
โทรศัพท์มือถือ

087-9546408

081-7498500
089-7223545
084-7928190
081-2630825
085-2292194
089-9433080
บ้ำนหนองบัวกำเหรียญ 081-9740545
บ้ำนหนองหว้ำเฒ่ำ 097-3293579
บ้ำนโคกล่ำมวิทยำ 085-4604385
บ้ำนหำรฮี
087-9546048
บ้ำนเม็กน้อยหนองไผ่
085-6967844
บ้ำนสำโรงโคกจันทร์ 092-3943440
หอมวิทยำ

โทรศัพท์
โรงเรียน
043-706121

043-750069

กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กลุ่มที่
ชื่อ – สกุล
(ผู้บริหำรสถำนศึกษำ)
นำยจรัส มุ่งชู
นำยชิน เภำพำน
นำยทองคำ รณเรืองฤทธิ์
นำยไกรศรี โคตรมี
นำงวรำพร เชิดกลิ่น
นำยสนิท นำมวิชำ
นำยศรำยุช เชำว์ชำญ
นำงเปรมฤดี โคตรทองหลำง
นำงละไม ไชยหงษำ (รก.)
นำยไพชยนต์ จิณรักษ์
นำยชิน เภำพำน (รก.)
นำยชัยยุทธ ขัติยะวงศ์
นำงสุภำพร เมิกข่วง
นำยยรรยงค์ อนุฤทธิ์

โรงเรียน
ชุมชนบ้ำนสำโรง
บ้ำนขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบ
เปลือย
บ้ำนปอพำนหนองโน
บ้ำนหนองสระ
บ้ำนเหล่ำค้อ
บ้ำนโนนแร่

10 (อ.นำเชือก)

โทรศัพท์มือถือ

โทรศัพท์
โรงเรียน

062-1620162
083-3360179

088-3120402
080-0097458
091-0569492
063-6307274
087-2389193
บ้ำนหนองแดงสหมิตร 081-0617946
บ้ำนโคกก่องโคกสูง
084-6850614
หนองแต้
บ้ำนเก่ำใหญ่โนน
081-5922055
สะอำด
บ้ำนวังหินโนนสว่ำง 063-9517141
บ้ำนเหล่ำกว้ำง
083-3360179
บ้ำนดงม่วงหัวดง
098-1045247
หนองบำก
บ้ำนโพนทรำย
081-3201359
บ้ำนชุมแสงโนน
061-0386389
เหลี่ยม

043-989064
043-768204
043-989031

กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กลุ่มที่
ชื่อ – สกุล
(ผู้บริหำรสถำนศึกษำ)

โรงเรียน

นำยนุกูล สิงห์สุพรรณ
นำยเทิดไท รัตนธรรม
นำยประภำส ไชยหงษำ
นำยสมควร สมศรีดำ
นำยนพรัตน์ เมิกข่วง
นำยนุกูล สิงห์สุพรรณ

11 (อ.นำเชือก)
โทรศัพท์มือถือ

บ้ำนหัวช้ำง
บ้ำนหนองกุงวิทยำ
บ้ำนห้วยหิน
บ้ำนห้วยทรำย
บ้ำนป่ำแดง
บ้ำนหนองม่วง(สุบิน
(รก.)
ประชำพัฒนำ)
น.ส.ปนัดดำ ธนกิจโสภณ บ้ำนอีโต้
บ้ำนหนองแดงหนองแสง
นำยทวี พับไธสง

080-7470951
088-5630540
098-5646649
098-4612875
081-3206191

นำยไกรทอง พนำดร

095-2316660

บ้ำนหนองแฮหนองเหล็ก

080-7470951
081-9975891
081-0604466

นำยปัญญำ มำลำม (รก.) บ้ำนหมำกหม้อโนนเกษตร

092-5531943

นำงสุทิน ทองดวง

ชุมชนหนองเลำเหล่ำอีหมัน

092-9208089

บ้ำนหนองเม็ก
บ้ำนกุดน้ำใส
บ้ำนเขวำไร่ (ดรุณวิทยำ)
นำยวชิระ เลิศกุลอุยไพศำล บ้ำนห้วยหลำว
นำงพวงพยอม บุญตำแสง
บ้ำนหนองบัวแดง
นำงมยุรี สุดตะนำ (รก.) บ้ำนหนองแสง
หมำยเหตุ -โรงเรียนบ้ำนหัวหนองคู = ยุบ

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

นำยชัยยศ โพธิรส
นำยสมชำย ทองดวง
นำยไพทูล บุญมั่ง

โทรศัพท์
โรงเรียน

043-706909
043-750048

กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กลุ่มที่
กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กลุ่มที่
ชื่อ – สกุล
(ผู้บริหำรสถำนศึกษำ)

โรงเรียน

นำยชำยชำญ พลสอน
นำยทวี สิทธิจันทร์
นำยสมศักดิ์ เหลืองทอง
นำยสมศักดิ์ สีวัย
นำยปรัชญำ นนทะสี
นำยปริวรรต น้อยตำแสง

บ้ำนปลำขำว
บ้ำนหนองโพธิ์
บ้ำนหนองบึง
บ้ำนคึมบง
บ้ำนตำแยโนนยำง
บ้ำนป่ำตองหนองงู
บ้ำนกระต่ำยโนน
นำงลำดวน คลื่นสนั่น (รก.)
สวัสดิ์
นำงกันหำ แก้วงำม
บ้ำนโคกมนโนนทอง
นำยปฐมพงษ์ อัปมระกำ
บ้ำนหนองปอ
นำงวำสนำ ปุริโส
บ้ำนตลำดม่วง
นำยสังคม โคตรมี
บ้ำนหัวสระ
นำยทวี สิทธิจันทร์ (รก.)
บ้ำนนำงเลิ้งโคกล่ำม

หมำยเหตุ โรงเรียนบ้ำนหัวเข่ำแตก = ยุบเลิก

12 (อ.นำเชือก)

โทรศัพท์มือถือ
091-8628719
091-0623568
093-0857584
098-5869809
086-5790881
081-3807020
086-2373497
090-3258814
097-3017180
092-8038298
062-1358007
091-0623568

โทรศัพท์
โรงเรียน
043-706805

ชื่อ – สกุล
(ผู้บริหำรสถำนศึกษำ)
นำยอินเดีย เสี่ยงบุญ
น.ส.วิมลรัตน์ ปำสำบุตร

โรงเรียน

บ้ำนหนองป้ำน
บ้ำนหนองไผ่ด้ำม
ขวำน
นำยบุญเรือง ปินะสำ
บ้ำนหนองบัวคู
นำยบุญเรือง ปินะสำ (รก.)
บ้ำนยำงอิไลดอนก่อ
น.ส.ภคมนต์ ยำงหงษ์
บ้ำนโนนเห็ดไค
นำงวรกมล ปัตตำเนย์
บ้ำนสระบัว
นำยสุวรรณ บุตรวิเศษ
กู่สันตรัตน์
นำยธีระ ทบทอบ (รก.)
บ้ำนโพนทอง
น.ส.นิตติยำ แก้วมูลมุข (รก.) บ้ำนร่วมใจ ๒
นำยเบิก สัตย์สุขยิ่ง
บ้ำนเหล่ำจั่น
นำยอำนำจ ปัตตำเนย์
บ้ำนดงยำง
นำงนุชจรินทร์ สัตย์สุขยิ่ง
บ้ำนหนองโนทับม้ำ
นำยธัช ปัตตำเนย์
บ้ำนหนองแต้น้อย
นำยทวีวัฒน์ เสนำคุณ
บ้ำนเครือซูด
นำยประสิทธิ์ เภตรำ
บ้ำนหนองผง
นำยไพโรจน์ โคตรพัฒน์(รก.) บ้ำนหลุบควันเมือง
หงส์
หมำยเหตุ โรงเรียนบ้ำนหนองแคนหัวฝำย = ยุบเลิก

13 (อ.นำดูน)
โทรศัพท์มือถือ

โทรศัพท์
โรงเรียน

084-8966463
086-8551280
098-5847740
098-5847740
081-8845105
095-1979605
089-5737790
086-2208304
062-8932556
095-6629696 043-020483
062-1686877
080-7632540
089-9422854
081-7393678
093-4700479
089-4168399

กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กลุ่มที่
ชื่อ – สกุล
(ผู้บริหำรสถำนศึกษำ)
นำยธงชัย ดำวยันต์

โรงเรียน

14 (อ.นำดูน)

โทรศัพท์มือถือ

081-7081462
นำยจำตุรนต์ ปะกินำหัง
อนุบำลนครจัมปำศรี 081-0618589
นำงมะลิวัลย์ พุ่มอยู่(รก.) บ้ำนหนองกลำงโคก 087-8658161
081-7391348
นำยศรำวุธ วรเนตร
บ้ำนโกทำ
095-6120968
นำยวรกร ปำโสรักษ์
บ้ำนหนองจิก
091-0659249
นำงลดำวัลย์ สีทิศ
บ้ำนนำฝำย
จ.อ.พงษ์ศักดิ์ จันทวิมล (รก.) บ้ำนหนองบัวน้อย 083-0053921
081-9713001
นำยชัยยงค์ ศิริสอน
บ้ำนโคกยำว
บ้ำนแดงโพงคำแก้ว
086-1035865
นำยธนูศิลป์ บัวบุญ
นำยวีรศักดิ์ กำหลง
บ้ำนดอนดู่วังบอน 063-7751999
บ้ำนโคกเพิ่มโคกกลำง 096-0342713
นำงพรรณี เสี่ยงบุญ
087-2170834
นำยประเสริฐ อินทะมนต์ บ้ำนหนองหิน
098-4703555
นำยวัฒนำ ทองยศ
ชุมชนบ้ำนดงบัง

โทรศัพท์
โรงเรียน

บ้ำนหัวดง

หมำยเหตุ - โรงเรียนบ้ำนหนองโนใต้ = ยุบเลิก

043-797080

กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กลุ่มที่
ชือ่ – สกุล
(ผู้บริหำรสถำนศึกษำ)
นำยวิทูล พันเทศ
นำยเทียบศักดิ์ โสมี
นำยถำวร บุ้งทอง
นำยนิรัตน์ เนื่องศรี

โรงเรียน

นำงสุพนิต เหมือนสิงห์

อนุบำลดงเมืองน้อย
บ้ำนหนองจิก
บ้ำนโนนรัง
บ้ำนสว่ำง
บ้ำนหัวช้ำงโคกม่วง

นำยธงชัย แก้วอำจ
นำยวรวิทย์ มิทรำวงศ์

จตุคำมประชำสรรค์
บ้ำนตำพวนสร้ำงแซ่ง

นำยเกตจันทร์ เหมือนสิงห์

บ้ำนหนองหน่อง
บ้ำนหนองรูแข้
บ้ำนหนองบัวสันตุ
บ้ำนหนองแวง

นำงลำวัลย์ นนทะสี
นำยประยูร นำงสีคุณ
นำยอดิศร เสลำนอก

15 (อ.ยำงสีสุรำช)

โทรศัพท์มือถือ
081-9549907
085-4640570
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

กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กลุ่มที่
ชื่อ – สกุล
(ผู้บริหำรสถำนศึกษำ)
นำยธวัช สุริยภำพ
นำยรักพงศ์ นิสยันท์(รก.)
นำงพรรณี สิงหะสุริยะ

นำยวิชัย แผงบุดดำ(รก.)
นำยเทียบศักดิ์ โสมี
นำยสมชำย แก้วเกษเกลี้ยง

นำยอดิศักดิ์ นนทะสี
นำยศักดิ์ แก้วอมร (รก.)

โรงเรียน
บ้ำนโดน
บ้ำนศำลำ
บ้ำนนำภู

16 (อ.ยำงสีสุรำช)

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

บ้ำนเหล่ำหมำก
คำ
บ้ำนแวงยำงกุด 085-4640570
ตะเข้
ชุมชนบ้ำนยำงสีสุ 081-7498359
รำช

บ้ำนหนองแปน 083-3377272
บ้ำนแวงดงหนอง 065-8299397
ยำง

บ้ำนนกเหำะ 080-7642540
นำงทองเลื่อน สมบรูณ์เรศ(รก.) บ้ำนบุ่งง้ำว
065-5122103
บ้ำนเปล่งโนนกระ 084-2779665
นำยสำธิต รัตนฐำนู
นำยสัมฤทธิ์ โคตรโสภำ

ยอม

นำงวิไลวรรณ นิรุธติคุณ

บ้ำนดงแคน

091-0588397

โทรศัพท์
โรงเรียน

ข้อมูลผู้บริหำรสถำนศึกษำเอกชนในเขตพื้นที่ สพป.มหำสำรคำม เขต 2
ชื่อ – สกุล
(ผู้บริหำรสถำนศึกษำ)

โรงเรียน

นำงสำวประพรรณศรี ศุภสำรัมภ์ อนุบำลเอี่ยมสุข

043-992679

043-729238

โทรศัพท์มือถือ

087-9452299
ซิสเตอร์มุกรำตรี คำชำลี
พระกุมำรศึกษำ 090-2688834
นำงสุวิมล สุขศรี
รุ่งอรุณวิทย์
081-3206455
นำยสุเวช ธุระธรรม
วัดป่ำนำเชือก
089-2759258
นำงชุดำนันท์ จันทะปลำขำว อนุบำลอุ่นรัก
062-1953649
นำงกัลยำณี เรียบร้อย
อนุบำลเรียบร้อย 087-2292192
นำยณรงค์กร กมลคุณพนำ วรัญญำวิทย์
084-6801606
นำงสำวอมรวรรณ สุภำพันธ์ อนุบำลวรัญญำวิทย์ 089-2337208
นำยประศำสตร์ ชุบสุวรรณ ศุภประภำ
063-1816700
นำงคณำพร เทียมกลำง
อนุบำลจิตรำนนท์ 081-8717801

โทรศัพท์
โรงเรียน
043-791127
043-791021
043-798409
043-779547
043-729021
043-779601
043-779064
043-779532
081-0480829

