ททท

ชชทอ-สกกุล
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นายเกกกื้อกกูล ขววัญทอง
นายสวาท
ภกูคธิ์ อาชา
วงศศ
นายเรกองฤทธสิ
บรรทม
นายสสุขสวันตศ เหลล่า
เรก
อง
นายประภาส
ศรรีกสุล
วงศศ
นางเกษร คอาวสิโส
นายสสุ
รสิยา เบผู้าลาพสิมพศ
นายแสงอากาศ
ศรรี
นายอวั
มพรกพสุา ดบสุมรีล
นางกรรณสิ
สถาพร
นายสมศวักดสิธิ์ มรีชวัย
วล่าง
นายสมภาร
ฆกสุล
นางณวัฐชยา พยวั
พรหม
สสิงหศ
นายสมาธสิ
นายสสุทธสิรวักสาครเจรสิ
ษศ แสง ญ
นาค
นายบกูรณะ อสุทวัยกวัน
นายสยาม หลผู้าแกล่น
นายวสิ
ชา จวันทอน
นางอรวรรณ
จวันทะ
วงศศ
นายวสิทยา อสุปฮาด
นายมนกู
เสาวงษศ
นายพสิชสิตญ ลสุศรรีนสะแก
วงษศ
วล่าง
นางจรรยาวล่าศสิง รสิสม
พงษศ
วล่าทรีลี่ ร.ต.ไกรยสุทธ
จอาปาหอม

เบอรร์โทรศศัพทร์ผผผู้บรริหารสถานศศึกษา
ตตาแหนน่ง
อตาเภอกกุมภวาปป
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านหผู้วยกองสรี
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านโนนสสิมมา
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านโนนจอาปา
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านตกูม
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านดอนสวรรคศ
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านดงเมกอง(ดงเมกองวสิทยา)
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านทล่าเปลกอย(บสุญเกกกื้ออสุปถวัมภศ)
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนโพธสิธิ์สงล่า(มวังกรสามเสนอนสุสรณศ)
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านดอนแกผู้ว
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านปอ
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านเหลล่าแชแลหนองแวง
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านเมกองพรรึก
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านเหลล่ากกโพธสิธิ์กกเคค็ง
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านเหลล่าหมากบผู้าเชรียงสม
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านยางหลล่อโนนนอกื้ายผู้อย
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านดอนเงสิน
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านทล่าลรีลี่ศรรีสสุขวสิทยา
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านทล่าแรล่
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนหลล่าหมากจวันทนศคอาลล่องประชานสุกกูล

ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านนาเพค็ญ
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านกสุดยาง
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านสวรรคศราษฎรศ
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านสรีออสวล่างราษฎรศสามวัคครี
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านโนนเขวา
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านหนองกวาง
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านทล่าหนองเทา
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านทล่ามล่วงเวรียงคอา

เบอรร์โทรศศัพทร์
0878597557
0621174168
0902214016
0942763770
0819545864
0812617560
0847997589
0887489070
0986259175
0828388723
0817086994
0828503158
0882961972

0934308186
0847928465
0818715771

0810549384
0981357696
0925459098
0872131278
0810565293
0621929919

0892741973
0819654894
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นางมยสุรรี จวันทอน
นายศสุภชวัย โสบสุญ
นายสสุรชวัย อสุล่นแสง
นายวสิ
นายจอทาเรสิยาญพรมกลาง
อสินทรศ
เอรีลี่ยม
นายธรีรศวักดสิธิ์ ภาโนมวัย
นายสมยงคศ เยรีลี่ยนทรง
นายอล่
อนสา ทสินาครสิ
นจอง
นายสมพงษศ
นทรศ
นายเหรรียญชวัย จอาปา
โชตสิ
นายวสุฒสิชสิต มสุกดา
พวันธศ
นายรณกฤต วสิบกูลกสุล
นายดสุ
สสิต เหลล่
พร
นายประเทก
อง าธรรม
โหร
นายสมคสิด โภคาพานสิ
ชยศ
นายบสุ
คสุผู้ม มสิลี่งขววัญ
นายพสิญ
ชยานนทศ
ไพโรจนศ
นายเกษม
นายสมสมวัไชยวรรณ
ย ฤทธสิธิ์
มหา
วล่าทรีลี่ พ.ต.วรีรพจนศ
จวันทรเสนา
นายชโณทวั
กสุมาลยศ
นายสอาเรรียงย สสุพรมรสิ
นทรศ
นายสสุบรรณ ศสิรสิชนมศ
นายศสุภร บสุญราช
นายวสิโรจนศ หาญสสุบสิน
นายไพโรจนศ พาสรีราช
นายณฐนนทศ
นางสาวจรีรนวันเคนทสุ
ทศ ม
ละมล่
นายบสุอญมสาย
เลสิศ เหลล่าศรรี
ชวัจ.ส.อ.สายวั
ย
ณหศ นาม
แสง

ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านสวนมอนคอา
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านโนนเหค็นววังชวัย
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านคอาไผล่
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านหสินเหลสิลี่ง
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านหสินฮาวโนนงาม
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านนาแบก
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านหนองแดง
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านโนนหนองมล่วง
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านกสุดจสิก
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านหนองหวผู้า
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านหนองแวง
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านหผู้วยบงดงมะไฟ
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านทล่าสวัง
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านโนนมะขล่า
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านปะโค
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านบสุล่งหมากลาน
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านหวัวขวัวเหมกอดแอล่
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านหนองหญผู้ารวังกาหผู้วยขสุมปกูน
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านดงนผู้อย
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านสวนหมล่อน
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านเกสิกื้งนผู้อย
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านหผู้วยเกสิกื้ง(ววัฒนเสรรีฯ)
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านโคกผวักหวานโนนรวังษรี
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านสงเปลกอยดงสามสสิบ
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านเสอเพลอโนนสวรรคศ
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านทองอสินทรศสวนมอญ
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านเหลล่ากลผู้วยโนนสมพร
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านโคกศรรีสอาราญววังหนผู้าผา
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านหนองแวงโนนขรีกื้เหลค็ก
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านนาดรีสรผู้างบง

0856935321
0812600897
0842036838
0898628983
0817684956
0828515615
0621903819
0813691826
0862418818
0812602581
0934839248
0821222934
0895451866
0843903611
0817390229
0872144182
0899410909
0899407443
0898615129
0883346007
0930101157
0810521459
0872342460
0908404899
0934747689
0807482359
0986564255
0819542385
0819544884
0896177469
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นางแสงเดกอน สสุข
รมยศ
นางสาวศรวัญญา มสุง ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านสรีลี่แจ
คสุลโคตร
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านดงเรกอง
นายอาทสิ
นายเกรรียตงศวัยศ กเจรีดสิยธิ์ รวาปป
พสิมรสิ ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านเชรียงแหว
นทรศ
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านเซรียบ
นายพสิชวัย สสุระเสรียง ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านหมากบผู้าเลาโคกกลาง
นายประยกูวล่รางจวักรโน ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านนกขะบา
วรรณ
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนอนสุบาลกสุมภวาปป
นายทรงศวั
นายเทอดศวักกดสิดสิธิ์ ธิ์ศรรีพวัวนงษา
ธสุศ ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านกงพาน
สววั
สดสิจธิ์ สิตร พรหมจา ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนชสุมชนววัดปป่าทรงธรรม
นายพสิ
รรียศ
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านวาปป
นายนสิพนธศ ทองเฟฟฟื้อง ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านผกอ
นายทองสสุข พรมออ๊อด ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านหนองศรรีเจรสิญ-หนองผรึกื้ง
นายสสุรสิพล ภกูวรรณ ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านคอาเจรสิญ
วล่าง (รวักษา)
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านดงแคน
นายถนวัด ตรีระมาตยศ ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านพวันดอน
นายไมตรรี กสุสโร
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านเดรียม
นายเสกสรรคศ โสภา อตาเภอศรทธาตกุ
รวันางพวั
ตนศ ทธนวันทศ วสิบกูลยศ ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนอนสุบาลศรรีธาตสุ
สสินายประกาย
น
นวะสสิม ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านโคกศรรี
มา
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านกอก
นายศสุ
ชวัย กสอดสิาธิ์ เรสิพรม
ง
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านหผู้วยววังปลา
นายดอภารงศวั
บสุตร
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนชสุมชนจอาปป
นายพายสุ ภกูคอาวงษศ ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านโนนสกูง
นายเรววัตร ชวัยจอารวัส ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านโคกนผู้อย
วล่าง (ยสุบก)ษณศ ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านโนนสงเปลกอย
นางสาวเสาวลวั
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านดกูนเลา
ประสานศรรี
นางสายทสิ
พยศ ไพศาล
นางประภาภรณศ
ภกู ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านโนนมล่วง
ขาว
นายพรประเสรสิฐ ศรรี ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนคอาเมยวสิทยาคม
สสุนาครวัว
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนคอากสุงประชานสุกกูล
วล่าง
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านโคกกลาง

0862379735
0862279808
0817086961
0819540567
0885577099
0817081879
0818721968
0812611026
0833616875
0817088543
0898436595
0850124756
0844202072
0872302749
0879559887
06393952546
0982177279
0804609629
0629525924
0872154466
0821074565
0610477600
0810562889
0951691858
0807405389
0819650998

๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔

นายฉลองชวั
ย สสุดดรี
นายสมชวัย พรหมจา
รรียศ
นายสายวัณหศ สสิมพา
นายสสุนทร คอาวงศศ
นายณรงคศ
นายชาญชวัชยวัยศสิสสิรสิสมมพา
พงษศ
นายสมวัย บกูชาอสินทรศ
นายยงยสุทธ วสิบกูลยศสสิน
นายไพโรจนศ
นายสสุรสิยา บสุญโคตรศรรี
ชนะ
ทรวั
ยศ รวัช พรหม
วล่าทรีพลี่ ร.ต.วสิ
กสุล
นายทรงฤทธสิธิ์ รรีศรรีคอา
วล่าง
นายยงยสุทธ สสิมพา
นายพสิสดาร สวังโวลรี
นายณวัฐภกูมสิ บสุญสาร
นายยสุทธนา อวัมวรรณ
นายทรงศวักดสิธิ์ ศรรีสสุบวัว
นายชวัยยา ไพศาล
นายวสุฒสิชวัย ทองคอา
นายสสุทวัศนศ โยธากสุล

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

นายอสุ
ทวัย พสิมพรภสิขาม
รมยศ
จ.ส.อ.ประภาส
รวันายธววั
ตนศ ชชวัย โคตรสสุ
โน
วล่าง
นายเวชกกูล เยาวรสุตมศ
นายไพรววัลยศ ภกูถมศรรี
นายทวรี โนนทสิง
วล่าง

ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านคอาบอน
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนคอาคผู้อพสิทยศรึกษา
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนสามวัคครีวสิทยาคาร
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านโนนออานวย
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านหนองทล่มคอาเจรสิญ
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านกสุดนาคผู้อ
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านตาดราษฎรศสมบกูรณศ
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านโปรล่ง
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านปป่าหวาย
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านหผู้วยผรึกื้ง
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านสามขา
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านสมดรี
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านคอาปลากวักื้ง
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านนายกูง
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านโคกหนองแวง
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านหนองกสุงปาว
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านคอาดอกไมผู้
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านหนองนกเขรียน
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านคอามล่วง
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านโคกกล่อง
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านปป่าไรล่
อตาเภอโนนสะอาด
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านหาดสถาพร
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านโสกรวังโนนสวล่าง
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านหนองจาน
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านโพธสิธิ์ชวัยดอกคอา
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านโพธสิธิ์ศรรีสอาราญ
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านเสาเลผู้าผวักชรีศรรีสววัสดสิธิ์
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านหผู้วยแสงอรสุณวสิทยา
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านหนองกสุง(นายชาญ สสุธรรม)

0928028606
0819745437
0856429093
0857389969
0910659969
0862313073
0819547507
0856091293
0819749001
0811949439
0933263151
0833508866
วล่าง
0929795944
0878665558
0956693188
0810483483
0956681929
0815456048
0845182733
0807578700

0819755146
0813803387
0874229131
0800055918
0819740730
0800055918
0817390102
081-5922296

๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒

นายสมภาร กอง
สมบวัตสิ
นายอสุดม ศรรีชาทสุม
นายสวั
นตสิรวักษศสอน
ลสุสรีดา
นายภาสกร
พสิทวักษศ
นายชกูชวัย อสุดมพงษศ
นายถนอม ผสิวสวล่าง
วล่าง พฤกษา
นายอวัครพงศศ
สสิทธสิธิ์
นายมนตรรี ผล่องแผผู้ว
นายอรสุ
ทอง
นางพวัชณรสินอสุทรศทสุมไกรยะ
สสิทธสิธิ์
วล่าง (รวักษาการ)
วล่าง (รวักษาการ)
นายอนวันตศ รามโคตร
นายววันชวัย ชลธรี
นายสสุ
วันธสุศ
นายชกูศรพล
วักรวสิชมหสิ
ญศ พแสน
ปปัญญา
วล่าง
นายประดสิ
ฐ การไรล่
นายพวั
นธศณษรงคศ
สม
สายฝน
นายประยงคศ หารสิน
ไหล
นายประทาน ศรรีทา
พสุฒ
นางสาวมาลวัย โสภาพ
วล่าง

ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านนาเหลล่า
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านโนนทองคอาเจรสิญ
ผกูผู้ออานวยการโรงเรยนโนนจอาปาประชาสรรคศ
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านปป่าไมผู้โนนสวรรคศ
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนอนสุบาลโนนสะอาด
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านหวัวฝาย
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านมล่วงเฒล่า(นายสสุพวัฒนศ มกูลอามาตยศ)
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านโนนหยาดนอกื้าเกลรีกื้ยง
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านโคกกลางหนองแวงใหญล่
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านคอาเตผู้าแกผู้วหสินลาด
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านหนองแสงแสงแกผู้ว
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านตาดโตนไรล่เดชา (นายสมพงษษ)
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านโคกสงล่า(นายวรีระศวักดศ)
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านมล่วงดง
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนชสุมชนบผู้านบสุล่งแกผู้ว
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านโนนสอาราญ
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านกสุดขนวน
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านโคกลล่าม (นายสสุนทร)
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านกระเบกกื้องโนนทสิง
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านหนองโก 0657396798
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านบะยาว
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนชสุมชนทมปป่าขล่า
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านทมนางาม
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านคผู้อนผู้อย (นายสมศวักดสิ)ธิ์
อตาเภอวศังสามหมอ
นายประภาส จสิต
๑ ธรรมมา
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนอนสุบาลววังสามหมอ
๒ นายสวัญญา ศรรีหรสิลี่ง ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนเลสิงถล่อนโนนสมบกูรณศ
๓ นายวสิมล รล่มวาปป
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านหนองหญผู้าไซ
๔ นายสมาน
นายพงษศพวันถาไชยลา
ธสุศ ขวันธะ ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านโคกสะอาด
๕ โฮม
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านคอาโคกสกูง
๖ นายคณาณวัชภกูมสิ ภกูขาว ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนหนองไผล่พรเจรสิญ

0819656622
0819651016
0819644618
0610308712
0819743312
0935509791
085-6800037
0811844521
0872300442
0895726900
0930567001
0640309785
087-3861074
0926199545
0956630024
0817685371
0817088404
061-0362018
0828461974
0616909944
0847914531
0828669641
0862332711
081-8738192
0899446736
0878621468
0896224959
0894206242
0812602242
0821065559

๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

นายกสิตตสิชวัย อสิลี่ม
ชมชกลี่น
วล่าง
นายแสนศรรี ผวัดเชตร
นายชานนทศ ตผู้นยวด
นายอภสิ
ชาตสิภวัฒศรรี
นางสาวสสุ
ตราสสุชอสิาตสิลี่ม
สกสุ
ล
นายถนอมคสิ
ด วงศศพสิม
สอน
นายสวันตสิ ดอนแสง
นายสสุ
รสิยวันตศ สภกูสุทขธสิาวธิ์
นายจรรยาพสิ
สสิทธสิโชตสิ
นายวสิรยสุทธ ชวัยดสินรี
นายทวรี ศรรีธรรมบสุตร
นางสสุปราณรี โสภาคอา
นายถาวร สารกอง
นายเสถรียร แสงกลผู้า
นายสวั
นตศณตผู้รงคศ
นคอาไชย
ใบ
นายชาตสิ
ทองศรรี
นายสมศรรี จวันทรศ
อล่นางปภาวรสิ
อน
นทรศ ปป้าน
ภกูนายขจรเกรี
มสิ
ยรตสิ มานสิ
กลวักษณศ
นายพกู
นโทสาร
นายสสุนนวันผลทศ จวันามมสุ
ง
คสุณ

ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนดงงล่ามนางาม
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านทล่าลาด
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านหนองกสุงทวับมผู้า
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนหาญใจพสิทยาคม
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนสหราษฎรศวสิทยานสุสรณศ
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านววังทอง
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านนาตาดนาโปรล่ง
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านไทยสมพร
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านโนนสวาง
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านนาแก
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบะยาวพวัฒนาศรึกษา
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านนานกชสุมนาชสุมพร
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านโคกเลผู้า
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนโคกสวล่างดงงล่ามนผู้อย
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านคอายาง
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านดงกลาง
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนผาสสุกประชานสุกกูล
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านคอานผู้อย
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านคอาจวง
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนดานใหญล่พสิทยาคาร
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านผาทอง
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนคอาไฮพสิทยาคม
นายทองบาง แถนสรี อตาเภอหนองแสง
แสง
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนอนสุบาลหนองแสง
นายระวรี ลาดลผู้าย
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านสามเหลรีลี่ยม
นายปลกูก พรมรวัตนศ ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านหนองประเสรสิฐ
นายสมหววัง บอารสุงภวักดรี ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านหนองหวผู้า
นายเสงรีลี่ยม กมลเศษ ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านโนนเชรียงคอกื้า
นายนสิยม คลวังแสง ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนทวับกสุงประชานสุกกูล
นายไสว หมวัลี่นเกค็บ ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านโคกสวล่าง

0812605221
0819644370
0878560404
0817391466
0813800596
0854599380
0878672645
0857605613,0956588168

0862376035
0898967559
0819653508
0812509852
0933531214
0878560902
0814714929
0819543781
0819549780
0956640825
0868518399
0973189157
0862288581
0818733007
0896237154
0935104237
0866348442
0807481533
0898948543
0982056629

๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

นายธาตสุ ปฏสิทานวัง
นายราชวั
รวัตวโน
นายเวศนศย แกผู้
มหาวงศศ
นายสมจสิ
บสุญกลาง
นายฉวัตรชวัตยร เหลา
เกลรีกื้ยงดรี
นายสมทรง เพค็งโสภา
นางมะลสิววัลยศ นามศรรี
นายอดสิศร โยธะชวัย
นายบรรจง ดรีแปป้น

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

นายพวัฒนา ศรรีโบราณ
นายภสิญโญ บวัวเผกลี่อน
นายวสิ
พร คลอง
เขรียวลสุน
นายบวัษวณสุ
ลอย
สนวัลี่น
นายไชยววั
ฒนศ ไกรราช
นางยสุพาพรรณ
เกสิด
เพชร
นายสมควร เสนา
ภวักดรี
นายอาทสิ
นางพงษศตพยศสิส พละกสุ
จอาปาล
หอม
นายอาคม มสิกราช
นายวสิมญลญาพสิ
วงคอพาดผู้วัฒวษศง
นายปปั
บอารสุง
นายสมวัย ทะวาปป
นายสสิทธสิศวักภกูดสิมธิ์ ศรรี
นายโสภณ
สิสสุ นา
ราษฎรศ
นายมานสิต คอามรี

ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนคอาบอนประชาสรรคศ
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านหนองแสง
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านนาฝาย
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านแสงสวล่าง
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านทวับไฮ
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านทล่ายม
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านหนองบวัว
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านนาดรีโคกกลาง
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านโคกศรรีหผู้วยยาง
อตาเภอประจศักษร์ศริลปาคม
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนอนสุบาลประจวักษศศสิลปาคม
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านอสุล่มจาน
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านหนองลสุมพสุกหญผู้ามผู้า
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านโนนสา
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านเมกองปปัง
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านนอกื้าเทรีลี่ยงลานเตหนองเมค็ก
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านนามล่วง
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านโพนทอง
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านโนนแสวง
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านหผู้วยสามพาดหนองแกฯ

ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านสะอาดนามกูล
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านโนนสมบกูรณศ
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านหนองแวงเหนกอปป่ากผู้าว
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านเชรียงกรม
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านโคกสรีววังแสง
ผกูผู้ออานวยการโรงเรรียนบผู้านโนนทรายฟอง

0812617305
0878634036
0818733440
0850033559
0647825471
0819544866
0898634286
0821214157
0872267344
0819745729
0817088491
0819658478
0935242799
0892765986
0833620010
0878643693
0933223963
0918650214
0895754438
0810597271
0883379116
0610935163
0814711646
0847867791
0827878689

สตตำนศักงตำนเขตพพพื้นทททกตำรศศึกษตำประถมศศึกษตำอตดรธตำนท เขต 2
ททท
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชพทอ-สกตล
นายพรชชัย โพคชันโย
นายบบูรพา พรหมสสิงหห
วว่าทททั่ ร.ต.พบูนศชักดสิธิ์ พระรชัตภบูมท
นายสมาน บบุญจะนะ
นายบบุญลล้น พสิมพาทท
นายชาญชชัย ทองแสน
นายสสุรพล ชาญนรา
นางมบุกดา โพธสิธิ์นสิล
น.ส.เกศสินท ชชัยโยบชัว
นายวงษหศชักดสิธิ์ ขชันธวสิชชัย
นายจรบุง มากสมบบูรณห
น.ส.อนชัญญา โสวาปป
นายมงคล ศรทไสย
นายสนอง เกทกี้ยงศรท
นายสมโภชนห โคตรศรท
นางอชัญชลท ทชัพสมบชัตสิ
นางจบุฑามาศ ฤทธสิธิ์มหา
นายมนชัส กสิตตสิราช
นางนวนดท กาลวสิบบูรณห
นางฉวท พรศรท

ตตตำแหนน่ง
ผอ.สพป.อด2
รอง ผอ.สพป.อด2
รอง ผอ.สพป.อด2
รอง ผอ.สพป.อด2
รอง ผอ.สพป.อด2
รอง ผอ.สพป.อด2
ผอ.กลสุลุ่ออานวยการ
นชักประชาสชัมพชันธห
นชักประชาสชัมพชันธห
นชักจชัดการงานทชัทั่วไป
เจล้าพนชักงานธบุรการ
เจล้าพนชักงานธบุรการ
ชว่างไมล้ 4
ชว่างไมล้ 4
ชว่างไมล้ 4
ลบูกจล้างชชัทั่วคราว
ลบูกจล้างชชัทั่วคราว
ลบูกจล้างชชัทั่วคราว
ลบูกจล้างชชัทั่วคราว
นชักจชัดการงานทชัทั่วไป

หมตำยเลขโทรศศัพทท
081-0529563
081-3927171
081-9652989
081-8734505
085-0108050
081-3928541
083-3328489
087-9556644
084-7727707
087-8877247
084-9543215
084-60224318
089-6211048
082-3799553
087-9550873
087-6427188
085-6438321
089-2362975
090-7492721
087-8655414

หมตำยเหตต

21
22
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

นายธนศชักดสิธิ์ ปปัดถาวะโร
นางณบุกาญ ศรทโบราณ
นางลชัดดา กสิตสิราช
นางจทรวรรณ วงษหมณท
นายชสุมพล พลุ่อลลิละ
นางวชสิราวรรณ มชัทั่งสมบบูรณห
นางพสิกบุล คลลทั่นสนชัทั่น
น.ส.พจนทยห สาอบุด
น.ส.ศบุทธสินท จสิตธรรมมา
น.ส.วราพรรณ เสนาะศชัพทห
น.ส.สบุภาพร นามรชักษา
น.ส.มธบุพจนห คบุยบบุตร
น.ส.กมลวชันทห เหลลองคอา
นายภบุชงคห ผว่านชมภบู
นายทรงพล วงศหดท

ลบูกจล้างชชัทั่วคราว(ยาม)
ลบูกจล้างชชัทั่วคราว
ลบูกจล้างชชัทั่วคราว
เจล้าพนชักงานธบุรการ
ผอ.กลสุลุ่มบรลิหารงานบสุคคล
นชักทรชัพยากรบบุคคล
นชักทรชัพยากรบบุคคล
นชักทรชัพยากรบบุคคล
นชักทรชัพยากรบบุคคล
เจล้าพนชักงานธบุรการ
นชักทรชัพยากรบบุคคล
นชักทรชัพยากรบบุคคล
เจล้าหนล้าทททั่คบุรบุสภา
นสิตสิกร
ลบูกจล้าชชัทั่วคราว
ผอ.กลสุลุ่มสลุ่งเสรลิมการจจัดการศศึกษา

นางพสิศมชัย อรรคฮาด
น.ส.สบุจทราภชัทร ทองมนตห
นายไพรชัช รสินทรหวงคห
นายออานวย เพพ็งพชันธห
นายปรลิญญา ไมยะปปัน
นายศสิรสิพงษห ปบุณประเสรสิฐ

นชักวสิชาการศศึกษา
นชักวสิชาการศศึกษา
เจล้าพนชักงานธบุรการ
นชักวสิชาการศศึกษา
ผอ.กลสุลุ่มนลิเทศฯ
ศศึกษานสิเทศกห

091-6916180
080-7436614
087-2243259
082-2675514
081-9759451
081-2611391
089-6206429
082-1075616
094-3628562
089-8402524
089-9413694
089-9402824
082-1112010
083-4022485
086-0604217
087-9541110
084-2582709
089-2780740
087-6414034
081-7392179
081-9753020
086-8567566

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

นางสบุนทยห อบุทบุมทอง
น.ส.วรสิศรา เชสิญชม
น.ส.ศศสิธร นาคดสิลก
น.ส.วสิมล เถาวชัลยห
นายอบุดมศชักดสิธิ์ ปอโนนสบูง
นายปรทดา พงษหวบุฒสินชันทห
นายสบุรสิยนตห อสินทรหอบุดม
นายสมยศ ศรทบรรพต
นางรชัดดา วสิทยากร
นางสบุภาวดท ปกครอง
นางนงนบุช จชันทะรท
นายสมใจ ปปัญญาตระกบูล
นายพรศจักดลิดิ์ สสุนทรพลิธ
นางจสิรชัตสิกาน วงษหกว่อ
นางชลธสิชา นชันทะรชักษห
นางพบุทธา นามจชันทรห
นางจบุฬาพสิศ นชันทสบุธา
นางเมลดา ศรไชย
นางเบญญาพชัณฒห ลสิมปป์ประเสรสิฐ
นายศชักดสิธิ์ดา ทาชาตสิ
น.ส.สบุกชัญญา นามวงศห

ศศึกษานสิเทศกห
ศศึกษานสิเทศกห
ศศึกษานสิเทศกห
ศศึกษานสิเทศกห
ศศึกษานสิเทศกห
ศศึกษานสิเทศกห
ศศึกษานสิเทศกห
ศศึกษานสิเทศกห
ศศึกษานสิเทศกห
ศศึกษานสิเทศกห
เจล้าพนชักงานธบุรการ
ครบู ชว่วยราชการฯ
ผอ.กลสุลุ่มบรลิหารงานการเงลินฯ

นชักวสิชาการเงสินและบชัญชท
นชักวสิชาการพชัสดบุ
เจล้าพนชักงานการเงนและบชัญชท
เจล้าพนชักงานการเงนและบชัญชท
เจล้าพนชักงานการเงนและบชัญชท
นชักวสิชาการเงสินและบชัญชท
ลบูกจล้างชชัทั่วคราว
ลบูกจล้างชชัทั่วคราว
ผอ.กลสุลุ่มนโยบายและแผน

081-0316606
081-5441794
089-8432778
081-7171629
084-6018267
088-5607774
042-334203
081-9542747
086-8598257
8007550057
081-7995213
089-7157513
081-9752864
085-7556767
089-2799466
086-6357034
084-0656860
087-8491133
081-8722489
080-7543037
991707022

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

นายพงษหศชักดสิธิ์ พงษหพวงเพชร
น.ส.จนีราพร จจันขจันตรนี
นางกบุลนภา กอกบุลจชันทร
นางวรสิฏฐา พงษหธนานชันทห
น.ส.วชันทะนท ตะแสนลท
น.ส.ธชัญญะรชัตนห ภบูทอามา
นายณฐกร ทลุ่อแกก้ว
นายปราโมทยห พละจสิต
นายรชัชตหพล ขวชัญสบุวรรณ
นางพจนนียย์ ศรนีสสุข
นางสบุภาภรณห วงคหออามาตร
นายอภสิชาตสิ โภคาพานสิช
น.ส.สสิรสิดารา รชัตนพรหม
นายกทยรตสิศชักดสิธิ์ แสนบบุตร
นายวรวงศห สระคบูพชันธห

นชักวสิเคราะหหนโยบายและแผน
นชักวสิเคราะหหนโยบายและแผน
นชักวสิเคราะหหนโยบายและแผน
เจล้าพนชักงานธบุรการ
นชักวสิเคราะหหนโยบายและแผน
นชักวสิเคราะหหนโยบายและแผน
ผอ.กลสุลุ่ม ITE
เจล้าพนชักงานธบุรการ
พนชักงานราชการ
ผอ.หนลุ่วยตรวจสอบภายใน

นชักวสิชการตรวจสอบภายใน
นชักวสิชาการตรวจสอบภายใน
ลบูกจล้างชชัทั่วคราว
พนชักงานราชการ
นชักทรชัพยากรบบุคคล

081-3399916
846843350
081-2607659
081-8738884
084-6929446
081-1672203
959644590
086-3612587
089-7115776
081-2601094
081-5741796
062-4501739
087-7556787
804164662

