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ผู้อานวยการโรงเรียนเอกชน
นางศุลีพร ดรุณเพ็ชร์
ผูอ้ านวยการโรงเรียนศรีสาโรงวิทยา
มือถือ 08-1680-1762

นางสาววรรณวิ มล สุขสวัสดิ์
ผูอ้ านวยการโรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก
มือถือ 08-1849-3753

นายสมศักดิ์ หล่มระลึก
ผูอ้ านวยการโรงเรียนกวางวา
มือถือ 08-3121-5326

ผูบ้ ริหารสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

นายเปรม คาวัฒนา
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2
มือถือ 09-1286-7029

ผู้อานวยการโรงเรียนเอกชน
นายกรกช เกียรติ ขจร
ผูอ้ านวยการโรงเรียนป้ วยมิง้
มือถือ 08-1785-190
ประธานเครือข่ายโรงเรียนเอกชน

นายวิรชั พัฒนพิเชียร
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2
มือถือ 08-9707-4496

นายสัมพันธ์ จิตรธร
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2
มือถือ 08-1785-6167
E-mail

tuyjitthon@gmail.com

ว่าที่ร้อยเอกไพบูลย์ ยกให้
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2
มือถือ 09-4209-0672
E-mail paiboon@sukhothai2.go.th

นายอานวย อิ นทโชติ
ผูอ้ านวยการโรงเรียนพุ่ยฮัว
มือถือ 09-5641-9704

นางปิ ยะวรรณ เลอไพศาล
ผูอ้ านวยการโรงเรียนอนุบาลเบญจมาศ

มือถือ 08-1324-5792
นางสาวสุภาพรรณ สุวรรณประเสริ ฐ
ผูอ้ านวยการโรงเรียนอนุบาลสมประสงค์
มือถือ 08-1727-4342

ผู้อานวยการโรงเรียนในอาเภอทุ่งเสลี่ยม
เครือข่ายโรงเรียนทุ่งเสลี่ยม
นายสรายุทธ เกษรพรหม
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านธารชะอม
มือถือ 08-4819-4082

นายอุเทน สุภา
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหมืน่ ชัย
มือถือ 09-7989-5349, 08-7999-3215

ผูอ้ านวยการกลุม่
ดร.ศุกลรัตน์ มิ่งสมร
ผูอ้ านวยการ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

มือถือ 08-9439-2293

ผู้อานวยการโรงเรียนในอาเภอทุ่งเสลี่ยม
เครือข่ายโรงเรียนทุ่งเสลี่ยม
นายวิ สนั ต์ ภูผา
ผูอ้ านวยการโรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ ม (บ้านเหมืองนา)

มือถือ 09-8262-5327

นางสาวคนึ ง เลื่อนชิด
ผูอ้ านวยการกลุ่มอานวยการ
มือถือ 09-1050-4834
E-mail - one11one.17@gmail.com

นางเบญจมาศ เฉลิมศรี
ผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

มือถือ 08-8160-7903
E-mail taben2507@gmail.com

นางบุญสม สุวรรณปัญญา
ผูอ้ านวยการกลุ่มริหารงานบุคคล
มือถือ 08-1953-7050

นายมานพ คาชู
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านแม่ทุเลา
มือถือ 08-9959-8358

นางอุบลรัตน์ สาระมนต์
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านคลองสาราญ
มือถือ 09-3161-7588

นายสมโภช วรรณโชค
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านฝั ง่ หมิน่
มือถือ 09-7921-3165

ผู้อานวยการโรงเรียนในอาเภอทุ่งเสลี่ยม
เครือข่ายโรงเรียนทุ่งเสลี่ยม
นายเสงี่ยม พัฒนชัยวงศ์
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทศิ วิทยาคาร)

ผูอ้ านวยการกลุม่
นางวราพันธ์ ลังกาวงศ์
ผูอ้ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน
มือถือ 08-1675-1627

ประธานเครือข่ายโรงเรียนทุง่ เสลีย่ ม

มือถือ 08-3330-3133

นางสาวปราณี เพ็งจันทา
นางศิ ริรตั น์ แก้วจาเครือ
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านธารน้าทิพย์
มือถือ 09-7921-0065 , 08-4379-9042

นางจาเนี ยน ดามัง
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านวังธาร
มือถือ 06-2461-9553

นายณรงค์ วันทา
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านโซกม่วง
มือถือ 08-1284-8816

ผูอ้ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
มือถือ 08-9704-2563
E-mail pranee2412@hotmail.com

นางอัจฉรา ลิมปะพันธุ์
ผูอ้ านวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

มือถือ 08-9438-2496

นางสาวสมศรี รักษ์สิริวิวฒ
ั น์
ผูอ้ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
มือถือ 08-1888-5184

บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
ดร.ศุกลรัตน์ มิ่งสมร

ผู้อานวยการโรงเรียนในอาเภอทุ่งเสลี่ยม
เครือข่ายโรงเรียนบ้านใหม่เขาแก้ว

ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ผูอ้ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

มือถือ 08-9439-2293

นายจีรศักด์ ิ รสลือชา
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
มือถือ 08-4621-0219
E-mail - tttuy_jee@hotmail.com
ดูแลงานโครงการขับเคลือ่ นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนวิถพี ุทธ และการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา

นางพจมาน หาญกล้า
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
มือถือ 08-0595-9153
E-mail - photjamarn2@gmail.com

หัวหน้ากลุม่ งานพัฒนาหลักสูตรขัน้ พืน้ ฐานและกระบวนการเรียนรู้
ดูแลกลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย

นายประดิษฐ์ จิตพินิจ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ

มือถือ 08-9640-4437
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ดูแล กลุ่มสาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายจาเนี ยร สุรินวงศ์
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านท่าวิเศษ
มือถือ 08-2178-1453

นายถวิ ล สารใจ
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านลานตาเมือง
มือถือ 08-6201-4542

ผู้อานวยการโรงเรียนในอาเภอทุ่งเสลี่ยม
เครือข่ายโรงเรียนบ้านใหม่เขาแก้ว
นายจารูญ พรมชัย
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านสามหลัง (ประชารังสรรค์)

มือถือ 09-5760-5229
ประธานเครือข่ายโรงเรียนบ้านใหม่เขาแก้ว

บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
นางสาวนงนุช พันธ์จ้ยุ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
มือถือ 08-1379-7039
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา

นางรัชนี หาญพัฒนนิยม
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
มือถือ 08-5545-0866

นายนรากรณ์ กสิ รกั ษ์
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านไทยชนะศึก
มือถือ 09-7964-5351

E-mail noy-128@hotmail.com

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ดูแล กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย

นายมานะ แปดสี
นายรัชศาล คุ้มครอง
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านหนองรังสิต
มือถือ 08-6205-3067

นายสาเริ ง เขียวภักดี
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านแสงสว่าง
มือถือ 08-2401-2471

ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
มือถือ 08-2507-3911
กลุ่มงานวัดและประเมินผล
การพัฒนาส่งเสริมติดตามตรวจสอบและประเมินผลการเรียนรู้

นางอภัสนันท์ ศิ ริวิทชัยภรณ์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
มือถือ 08-1763-9724
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา

บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
นางวชิรญา วชิรเมธี
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
มือถือ 08-6449-3361
กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ดูแล กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ

นางธนกร วรชนานันท์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
มือถือ 08-6678-8040
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นายยศวัฒน์ พุฒตาล
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
มือถือ 09-4823-2245
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
งานพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้

นายมุนินทร มาตมุงคุณ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
มือถือ 08-9460-1573 , 09-9140-2228
หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ

ผูอ้ านวยการโรงเรียนในอาเภอทุ่งเสลี่ยม
เครือข่ายโรงเรียนกลางดง
นายไชยันต์ บุตรน้ อย
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน
มือถือ 08-6442-4678

นายนิ พล คาเสน
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านหนองผักบุง้
มือถือ 09-9582-2192

นายมนัส เจือ้ ยแจ้ว
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยเจริญ
มือถือ 08-1037-9904

นางถนอมศรี ทองสิ ทธิ์
รกน.ผอ.โรงเรียนบ้านแม่บ่อทอง
มือถือ 08-7844-5420

บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
นางสาวพเยาว์ อ่วมภักดี
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
มือถือ 08-2771-3348
E-mail mang320@gmail.com
หัวหน้ำกลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ ส่งเสริมเกี่ยวกับกำร
วัดผล และประเมินผลกำรเรียนรู้ระดับชั้นเรียนและสถำนศึกษำ

นายนิเวช พุ่มอา่
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
มือถือ 08-9271-2215
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา

นางสาวศิริพร ใจทิม
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
มือถือ 08-6938-7992
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

นางภคอร ป้ อมแก้ว
นางสาวยุพิน จงแจ่มฟ้า
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบึงบอน
มือถือ 08-9536-6397

ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
มือถือ 09-9714-0920
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
งานโรงเรียนในฝั น/ งานเศรษฐกิจพอเพียง

บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
นายอกนิษฐ์ รัตนรักษ์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
มือถือ 08-1688-0817
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา

นางบุณยนุช อมรรัตน์
เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ
มือถือ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางวราภรณ์ พรพฤฒิพงศ์
ลูกจ้างชัวคราว
่
มือถือ 08-6938-7992
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ผู้อานวยการโรงเรียนในอาเภอทุ่งเสลี่ยม
เครือข่ายโรงเรียนกลางดง
นายสุพจน์ สุขเกษม
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านกลางดง
มือถือ 08-6202-9437
ประธานเครือข่ายโรงเรียนกลางดง

นายสุวิทย์ อภิ โล
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย
มือถือ 09-5627-6722

นายวิ ชาญ ลือเฟื่ อง
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านโป่ งฝาง
มือถือ 08-1038-3426

บุคลากรคุรสุ ภาประจาเขตพื้นที่การศึกษา
นางสาวสุดารัตน์ เดชะปรากรม
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัวไปปฏิ
่
บตั กิ าร
มือถือ 08-6643-4626

นายสมชาย โพธิ์ แก้ว
ผูอ้ านวยการโรงเรียนเชิงผา
มือถือ 08-5733-9302

ข่ายโรงเรียนศรีนคร
นายสุภาพ ด่วนเดิ น

บุคลากรกลุ่มอานวยการ
นางสาวคนึ ง เลื่อนชิด
ผูอ้ านวยการกลุ่มอานวยการ
มือถือ 09-1050-4834

ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว
มือถือ 08-9961-4702

E-mail - one11one.17@gmail.com

นายแสงดาว ขวัญนาค

นางรตนกร ชัยประสิทธ์ ิ

รกน.ผูอ้ านวยการวัดศิรบิ ูรณาราม
มือถือ 09-1843-1464

นักจัดการงานทัวไปช
่ านาญการพิเศษ
มือถือ 08-1886-2629
E-mail - peak_2629@hotmail.co.th

นางสาวดารุณี ปล้องสี
นักจัดการงานทัวไปช
่ านาญการ
มือถือ 08-8545-4570
ดูแล งานประชุมผูบ้ ริหาร , งานประสานงาน

นางสนอง ผาดโผน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
มือถือ 08-4152-4623
ดูแล งานสารบัญกลาง , การรับหนังสือราชการ

บุคลากรกลุ่มอานวยการ

ข่ายโรงเรียนศรีนคร

นางวิ ไลวรรณ พุกประเสริ ฐ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
มือถือ 08-6978-2333
ดูแล งานส่งหนังสือ และงานอาคารสถานที่

นายดารง คุ้มพาล
ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดบ้านคลอง
มือถือ 08-1674-5994

นายเอกราช เดสูงเนิน
นักจัดการงานทัวไปปฏิ
่
บตั กิ าร
มือถือ 09-5634-0007
ดูแล งานสวัสดิการ/สวัสดิภาพ และบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวมณี วรรณ หอมชื่น
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
มือถือ 08-9639-9936
E-mail : katanyu55@gmail.com

นางสาวอัญชลี ฝางเสน
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
มือถือ 06-1638-3519
E-mail : joodyaun@gmail.com

นายมังกร ก่อเจดีย์
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านดงจันทน์
มือถือ 08-9856-6394

นายสาราญ จงอยู่เย็น
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านบึงงาม
มือถือ 08-2774-8488 , 08-3628-9222

นายกฤษณธรรม ถาพันธุ์
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านบึงสวย
มือถือ 08-1772-2112 , 09-8748-5718

ผู้อานวยการโรงเรียนในอาเภอศรีนคร
เครือข่ายโรงเรียนศรีนคร
นายประเสริ ฐ ราชพริ้ง
ผูอ้ านวยการโรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์

มือถือ 08-9705-2608

บุคลากรกลุ่มอานวยการ ลูกจ้างประจา
นายชิ ษณุพงศ์ แสงทอง
ช่างไฟฟ้ า ระดับ 4
มือถือ 08-5400-1115
ลูกจ้างประจา กลุ่มอานวยการ

นายบุญนา คันศร
นางจุฑามาศ นนท์แก้ว
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย
มือถือ 09-5635-4820

ช่างไฟฟ้ า ระดับ 4
มือถือ 08-1475-9447
ลูกจ้างประจา กลุ่มอานวยการ

นายปราโมทย์ หนูเมือง
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแหน
มือถือ 08-9907-7044

ช่างไฟฟ้ า ระดับ 4
มือถือ 09-1294-2499
ลูกจ้างประจา กลุ่มอานวยการ

นายวีระชัย น้ อยเขียว

นายสมชัย กามะหยี่

นายทอน พุ่มพวง

ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าขุม
มือถือ 08-7661-3566

ช่างไฟฟ้ า ระดับ 3
มือถือ 08-4926-4917
ลูกจ้างประจา กลุ่มอานวยการ

บุคลากรหน่ วยตรวจสอบภายใน

ผู้อานวยการโรงเรียนในอาเภอศรีนคร
เครือข่ายโรงเรียนศรีนคร

นางสาวสมศรี รักษ์สิริวิวฒ
ั น์
ผูอ้ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
มือถือ 08-1888-5184

นางณัฎฐิญา พัฒนพิเชียร
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
มือถือ 08-4049-5200
E-mail - natthiya1234@gmail.com

นายสาธิต มากมี
ผูอ้ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกลู )

มือถือ 08-1280-0660
ประธานเครือข่ายโรงเรียนศรีนคร

นางหทัยรัตน์ ชาญศรี
ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดบ้านเหมือง
มือถือ 08-1953-9557

นายกฤชดล ดีเพียร

นางศุภมาลี มากมี

นักจัดการงานทัวไปช
่ านาญการ
มือถือ 08-3621-5709
ช่วยปฏิบตั ริ าชการหน่วยตรวจสอบภายใน

ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านตาลพร้า
มือถือ 08-1037-7813

E-mail - kik_pes66@hotmail.com

นายสุทศั น์ วาลุกา
ผูอ้ านวยการโรงเรียนโรตารีส่ วรรคโลก1
มือถือ 08-9564-3959

อานวยการโรงเรียนในอาเภอสวรรคโลก
เครือข่ายโรงเรียนเบญจสามัคคี
นางแสงเดือน ฤทธิ์ ขนั ธ์
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านท่าทอง (อุดมวิทยาคาร)

บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางเบญจมาศ เฉลิมศรี
ผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

มือถือ 08-8160-7903
E-mail taben2507@gmail.com

มือถือ 09-1025-5904

นายนคร หอมหวน
ว่าง
ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดหนองโว้ง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
มือถือ 08-1045-2459
E-mail nakron2502@hotmail.com

รับผิดชอบ งานบานาญ และลูกจ้างทุกประเภท

นายภิรมย์ เฉลิมศรี
นักวิชาการพัสดุชานาญการพิเศษ
มือถือ 08-1283-1139
E-mail pircha2012@obecmail.obec.go.th

รับผิดชอบ งานพัสดุ งานทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง

นางศิริวรรณ กรุณามิตร
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
มือถือ 08-1680-5510
E-mail siriwan5510@hotmail.com

รับผิดชอบ งานค่าเช่าบ้าน ค่าพาหนะ

บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางณัชชานันท์ ขวัญดี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
มือถือ 08-4812-9208
E-mail angel_mix48.hotmail.com

รับผิดชอบงาน การศึกษาบุตร

นางอนัญญา เบิกบาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
มือถือ 08-9269-2828
รับผิดชอบงาน บัญชี , เงินประกันสัญญา

นางสาวอภิญญา การกิจ
ลูกจ้างชัวคราว
่
งานพัสดุ และระบบ GF
มือถือ 08-9958-1808

นางสาวนุชสรา อ่อนเขียว
ลูกจ้างชัวคราว
่
การโอนเงิน และระบบ PO
มือถือ 08-6214-6063
E-mail noochsara09@gmail.com

ผู้อานวยการโรงเรียนในอาเภอสวรรคโลก
เครือข่ายโรงเรียนเบญจสามัคคี
นายสนิ ท ท้องฟ้ า
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านป่ าเลา
มือถือ 08-9857-4452

นางพิ ทยา พุ่มอิ่ ม
ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดปากน้า
มือถือ 08-8272-6191

นางสาวพรพรรณ ภู่เจริ ญ
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านไม้งาม
มือถือ 09-1291-1266

นายวันชัย ลวดลาย
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านหนองป่ าตอ
มือถือ 08-5402-2663

ผู้อานวยการโรงเรียนในอาเภอสวรรคโลก
เครือข่ายโรงเรียนเบญจสามัคคี
นายรัฐพรร อิ่ นแก้ว
ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดคลองกระจง
มือถือ 08-7736-9805
ประธานเครือข่ายโรงเรียนเบญจสามัคคี

นายสุวิทยา พรมอ่อน
ผูอ้ านวยการโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุง้ วารีวทิ ยา)

มือถือ 09-1838-0808 , 08-0604-4464

นางธนวรรณ มะโนรา
ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดไผ่ลอ้ ม
มือถือ 06-1317-7528

นายอานนท์ ชาญกูล
ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดกรงทอง
มือถือ 08-3330-1100

บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางบุญสม สุวรรณปัญญา
ผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
มือถือ 08-1953-7050

ผู้อานวยการโรงเรียนในอาเภอสวรรคโลก
เครือข่ายโรงเรียนเมืองพระร่วง
นายชูชีพ จันเพชร
่
ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดปากคลองช้าง
มือถือ 08-9858-8403

นางสาวศิริลกั ษณ์ ภูอภิรมณ์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
มือถือ 08-9193-6971
E-mail - Piromlak@hotmail.com

นางนิภา โต๊ะถม
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
มือถือ 09-3242-8177
ดูแลงานพัฒนาบุคลากร /ยกย่องเชิดชูเกียรติ

นางจินดา จิระพงษ์สวุ รรณ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
มือถือ 09-5307-9773
E-mail - jin-nay@hotmail.com

ดูแลงานการย้ายข้าราชการครูทุกประเภท

นายสุกิจ ฉิ มพาลี
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกลับ
มือถือ 08-2225-5426

นายนิ รจุ น์ อรุณวิ ง
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา
มือถือ 08-5051-8238 , 08-8555-7255

นายพิภพ ไขแจ้ง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดโบสถ์
มือถือ 08-9906-6640

ผู้อานวยการโรงเรียนในอาเภอสวรรคโลก
เครือข่ายโรงเรียนเมืองพระร่วง
นายสมพงษ์ ศรีสิน
ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดป่ าถ่อน
มือถือ 09-5640-7612
ประธานเครือข่ายโรงเรียนเมืองพระร่วง

บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางจิราภรณ์ วรรณชัย
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
มือถือ 09-1150-3678

นางลาพอง ดีเพียร
นายเลอศักดิ์ สิ งหาบุตร
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านเขาทอง
มือถือ 08-8589-0049

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
มือถือ 08-5076-8360
ดูแลงานการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ

นางจิราพร หริ่มเทศ
นายนเรศ ศรีม่วง
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านขอนซุง
มือถือ 08-6939-3052

นายสุชาติ จันทร์นุช
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านคลองแห้ง
มือถือ 08-4336-2909

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
มือถือ 08-6939-7667
E-mail - ji-rim@hotmail.com

นางเรืองอุไร ทองรัตน์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
มือถือ 08-8273-7910
E-mail - dangruang_urai@hotmail.com

ดูแลการสรรหาพนักงานราชการ ลูกจ้างชัวคราว
่
ตาแหน่งพีเ่ ลีย้ งเด็กพิการ, ครูทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวกฤตชยา ชัยประสิทธ์ ิ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั กิ าร
มือถือ 08-1785-7763
E-mail - titinunann@gmail.com

ดูแลงานวิทยฐานะ / กสจ.

ผู้อานวยการโรงเรียนในอาเภอสวรรคโลก
เครือข่ายโรงเรียนทุ่งแม่ระวิง
นายณัฐพล คัมภีรพจน์
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านนาพง
มือถือ 08-2878-2483

นางสาวกัลญานิษฐ์ นิลประสิทธ์ ิ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
มือถือ 08-7318-1949
ดูแลงานสารบรรณธุรการ, การทาบัตรประจาตัว
ข้าราชการ/บานาญ , การทาหนังสือรับรองเงินเดือน

บุคลากรกลุ่มงานวินัยและนิติกร
นางสาวอาจารี สวนปลิก
นิตกิ รชานาญการพิเศษ
มือถือ 08-9193-6981

นายเสกสรรค์ ธัลวัลล์ ิ
นิตกิ รปฏิบตั กิ าร
มือถือ 08-5049-7886
E-mail - saksan2524@Hotmail.com

นางประไพ แสนคา
ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดคุง้ ยาง
มือถือ 08-1786-0347

นางกานดา วงศ์เทพนิ วตั ิ
รกน.ผอ.โรงเรียนบ้านบ่อแปดร้อย
มือถือ 08-9708-9975

ผู้อานวยการโรงเรียนในอาเภอสวรรคโลก
เครือข่ายโรงเรียนทุ่งแม่ระวิง
นางอิ สรีย์ ชัยวัฒน์ ดารงสุข
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม
มือถือ 08-4547-8293

นายวัฒนา แสนคา
ผูอ้ านวยการโรงเรียนสามัคคีวทิ ยา
มือถือ 09-1843-9317

นายมานพ หลงแย้ม
ผูอ้ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสงั วร)

มือถือ 08-5604-5855

นางทองเพียร อ่องบางน้ อย
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านใหม่โพธิ ์งาม
มือถือ 08-1274-2237

บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน
นางวราพันธ์ ลังกาวงศ์
ผูอ้ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน
มือถือ 08-1675-1627

ผู้อานวยการโรงเรียนในอาเภอสวรรคโลก
เครือข่ายโรงเรียนทุ่งแม่ระวิง
นายบุญยืน ทรงเจริ ญ
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านป่ ากุมเกาะ
มือถือ 08-1740-3933
ประธานเครือข่ายโรงเรียนทุ่งแม่ระวิง

นางสุพิฌา เมฆไหว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
มือถือ 08-9959-8202
E-mail - supichaplan@gmail.com

ดูแล งานนโยบายและแผน และงานข้อมูลสารสนเทศ

นางกันตรี วงศ์เครือ
ผูอ้ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง
มือถือ 08-1973-1425

นางณัฐชยา เจือจาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
มือถือ 08-9272-4914
ดูแล งานวิเคราะห์งบประมาณ, การจัดสรร

นางวนิ ดา อิ่ มพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
มือถือ 09-3285-6116 , 09-0956-5144
E-mail - wanida-nine@hotmail.com

นายประวิ ทย์ เรืองเดช
ผูอ้ านวยการโรงเรียนมิตรภาพที่ 38 (บ้านหนองเรียง)

มือถือ 09-0929-0577

นางวารี โมหะกิ จ
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านวังแร่
มือถือ 09-3279-9229

ผู้อานวยการโรงเรียนในอาเภอศรีสาโรง
เครือข่ายโรงเรียนขุนไกร
นางสาวศิ ริวรรณ ขวัญมุข
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านสันติสุข
มือถือ 08-0845-4874

นายสมชาติ จับคล้าย
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์
มือถือ 08-0515-8988

บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน
นางสาวทัศนี บุญที
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
มือถือ 08-7873-4772
ดูแล งานนโยบายและแผน งานบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
การจัดตัง้ ยุบรวม เล็ก สถานศึกษา

นางสุทิน คาปวนสาย
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
มือถือ 08-9857-5447
รับผิดชอบงานสารบรรณ และค่าพาหนะเรียนรวม

ศูนย์เทคโนโลยี
นายศรัณยู ยุบล
นักวิชาการคอมปฏิบตั กิ าร
มือถือ 08-8293-3698
งานพัฒนาระบบเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์

นายเชษฐา พรภัทรยุทธ
ลูกจ้างชัวคราว
่
ปฏิบตั งิ านไอซีที
มือถือ 08-5272-2223
E-mail - chedthaitec@gmail.com

ผู้อานวยการโรงเรียนในอาเภอศรีสาโรง
เครือข่ายโรงเรียนขุนไกร
นายจานงค์ เมฆพุฒ
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน

มือถือ 08-6203-4144

นางประเทืองพร ล้วนงาม
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านโซกเปื อย
มือถือ 09-7926-5405

นายอัครวีร กระแสร์
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านวังตามน (น้อยประชาสรรค์)

มือถือ 08-3372-4569

นายพร้อมศักดิ์ แหลมหลัก
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านนาขุนไกร
มือถือ 08-4493-1828

ผู้อานวยการโรงเรียนในอาเภอศรีสาโรง
เครือข่ายโรงเรียนขุนไกร

บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสาวปราณี เพ็งจันทา
ผูอ้ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายณฐวรรษ ยอดแก้ว
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านวังพิกุล
มือถือ 08-3166-9035
ประธานเครือข่ายโรงเรียนขุนไกร

นายสุนทรศักดิ์ อ่อนบุญ
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านราวต้นจันทร์
มือถือ 08-6203-6888

มือถือ 08-9704-2563
E-mail pranee2412@hotmail.com

นางนรินทร์ กรายทอง
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
มือถือ 08-6935-8833
E-mail tu.2504@hotmail.com

ดูแลงานลูกเสือ, ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นางสาวรจนา จิระเดชประไพ
นายสาโรจน์ พูลสวัสดิ์
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง
มือถือ 08-1379-6278

นายชัชวาลย์ อา่ เทศ
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านวังไฟไหม้
มือถือ 09-3263-9090

นักวิชาการศึกษาชานาญการ
มือถือ 08-1046-7960
E-mail rodjana.ja960@gmail.com

ดูแลงานยาเสพติด, โครงการพระราชดาริ, แนะแนว, งาน

นางประภัสสร ขัดสาย
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
มือถือ 08-9643-3653
ดูแล งาน ปพ., กรรมการสถานศึกษา, เด็กด้อยโอกาส
ศูนย์ ฉก.ชน , การรับนักเรียน

บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางเพ็ญศรี เขื่อนขันธ์
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
มือถือ 08-1888-9629
E-mail khaunkhan.p@gmail.com

ดูแลงานทุนนักเรียน, ธุรการ, สวัสดิการและสงเคราะห์นกั เรียน

ผู้อานวยการโรงเรียนในอาเภอศรีสาโรง
เครือข่ายโรงเรียนก้าวหน้ า
นายชัยพร จันทร์ตะลิ
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านดอนจันทร์
มือถือ 08-1295-1857

นางสาวนวพร อุตรินทร์
นักวิชาการศึกษาปฏิบตั กิ าร
มือถือ 08-4645-7001
E-mail nopvana33@gmail.com

รับผิดชอบ งานสภานักเรียน กีฬา งานส่งเสริมสุขภาพภาวะ
โภชนาการ

นางสุริรชั ต์ ดีล้น
นักจัดการงานทัวไปปฏิ
่
บตั กิ าร
มือถือ 09-3263-5619
E-mail apple4916@hotmail.com

รับผิดชอบงาน โครงการอาหารกลางวัน ,สิง่ แวดล้อม,
งานสหกรณ์โรงเรียน

นางสาวธันยาพร แก้วตะคุ
เจ้าหน้าทีล่ กู เสือสานักงานเขตพืน้ ที่
มือถือ 08-0770-9256
E-mail kookking02@gmail.com

นายพิ เชฐ ขาพงศ์
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านบุ่งสัก
มือถือ 08-3631-5811

นายมานิ ตย์ นวรัตนารมย์
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านปากคลองแดน
มือถือ 08-1281-1443 , 09-3226-6161

ผู้อานวยการโรงเรียนในอาเภอศรีสาโรง
เครือข่ายโรงเรียนก้าวหน้ า
นายณรงค์ อิ นทร์จนั ทร์

บุคลากรกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
นางอัจฉรา ลิมปะพันธุ์
ผูอ้ านวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

มือถือ 08-9438-2496

ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านไร่(สลากกินแบ่งรัฐบาล)

E-mail tick2503@hotmail.com

มือถือ 08-1675-9231
ประธานเครือข่ายโรงเรียนก้าวหน้า

นางสาวสุวพัชร สดุดี

นางศันสนี ย์ มีศรี
ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดเกาะ
มือถือ 08-1727-7445

นายอารีย์ วรรณชัย
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านสันติพทิ ยาคาร
มือถือ 06-2664-9641-08-1887-7453

นักวิชาการศึกษาปฏิบตั กิ าร
มือถือ 09-4603-7755

บุคลากรหน่ วยตรวจสอบภายใน
นางสาวสมศรี รักษ์สิริวิวฒ
ั น์
ผูอ้ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
มือถือ 08-1888-5184

นางณัฎฐิญา พัฒนพิเชียร
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
มือถือ 08-4049-5200

นายโยสิ งห์ สวัสดิ์ รกั ษา

E-mail - natthiya1234@gmail.com

ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านซ่าน
มือถือ 08-1039-7244

นายกฤชดล ดีเพียร
นักจัดการงานทัวไปช
่ านาญการ
มือถือ 08-3621-5709
ช่วยปฏิบตั ริ าชการหน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้อานวยการโรงเรียนในอาเภอศรีสาโรง
เครือข่ายโรงเรียนจตุรภัทร
นายสวัด แต้มทอง
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านหนองยาว
มือถือ 08-9958-7972

นายสุวรรณ เล็กอ่อง
รกน.ผอ.โรงเรียนวัดวังใหญ่
มือถือ 08-1887-9332

ผู้อานวยการโรงเรียนในอาเภอศรีสาโรง
เครือข่ายโรงเรียนจตุรภัทร

ลูกจ้างชัวคราวต
่
าแหน่ งยาม/แม่บา้ น

นายสมนึ ก ศุภโสภาพงศ์

นางรุ่งทิวา ตองกลิ่น

ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะตาเลีย้ ง (ทองดีประชานุกลู )

ลูกจ้างชัวคราว
่
ตาแหน่งแม่บา้ น
มือถือ 08-7736-6339

มือถือ 08-4050-3758
ประธานเครือข่ายโรงเรียนจตุรภัทร

นายวิ จิตร ละอองเดช
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทศิ )

มือถือ 06-1684-9268

นางเจริญ หวลหอม
ลูกจ้างชัวคราว
่
ตาแหน่งแม่บา้ น
มือถือ 08-9641-0926

นางสาวทัศนี โชติ พฤฒิ พงศ์
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านวังทอง
มือถือ 08-8272-9112

นายจเร หรุ่นสูงเนิน

นางสาวภิ ญญาภัทร รอดสิ น

ลูกจ้างชัวคราว
่
ตาแหน่งยาม
มือถือ 08-7733-9981

ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านนา
มือถือ 09-8746-3684

ผู้อานวยการโรงเรียนในอาเภอศรีสชั นาลัย

ผู้อานวยการโรงเรียนในอาเภอศรีสาโรง

เครือข่ายโรงเรียนแม่สิน

เครือข่ายโรงเรียนยมนาวิถี

นายอิ นทร์ถา อุดมวัฒนกูล
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านผาเวียง
มือถือ 08-5729-1339 , 09-3138-1934
ประธานเครือข่ายโรงเรียนแม่สนิ

นายสมศักดิ์ คาแสน
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านแม่เทิน
มือถือ 09-5446-1718

นายสมเกียรติ สุวรรณประสิ ทธิ์
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป้
มือถือ 08-4621-3028

นายสมยศ ทองรัตน์
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านสะท้อ
มือถือ 08-9270-2409 , 09-2435-3710

นายสุริยนต์ ทะสุใจ
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านทับผึง้
มือถือ 08-1280-3931

นายบุญทวน บัวจันทร์
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)

มือถือ 08-6934-1396
นายชวลิ ต เอี่ยมเขียน
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านโคกกะทือ
มือถือ 08-3953-9145

นายพิ เชษฐ์ พรมพุก
รกน.โรงเรียนวัดเตว็ดใน
มือถือ 08-4618-1119

ผู้อานวยการโรงเรียนในอาเภอศรีสาโรง

ผู้อานวยการโรงเรียนในอาเภอศรีสชั นาลัย

เครือข่ายโรงเรียนยมนาวิถี

เครือข่ายโรงเรียนแม่สิน

นายสมบูรณ์ อยู่นัด
ผูอ้ านวยการโรงเรียนมิตรสัมพันธ์ (เพียวอนุสรณ์)

มือถือ 08-1043-7180
ประธานเครือข่ายโรงเรียนยมนาวิถี

นายไพรัช อิ นต๊ะสงค์
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านปางสา
มือถือ 08-7198-9252

นายวีระ ขันธศรี
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านเตว็ดกลาง
มือถือ 08-9564-4802

นายวิ รชั สุนันทวนิ ช
ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดศรีสงั วร
มือถือ 09-5635-8614

นายอานวย อยู่คอน
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ ์

มือถือ 08-4818-0929

รักษาการในตาแหน่งผูอ้ านวยการ
โรงเรียนบ้านร้องตลาด (ประชานุเคราะห์)
มือถือ .................................

ผู้อานวยการโรงเรียนในอาเภอศรีสชั นาลัย

ผู้อานวยการโรงเรียนในอาเภอศรีสาโรง

เครือข่ายโรงเรียนแม่สิน

เครือข่ายโรงเรียนเบญจมาศ

ว่าที่ พ.ต.ทับทิ ม พาโคกทม

นางปุริมปรัชญ์ อิ นทิ พย์

ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านโป่ งตีนตัง่
มือถือ 08-6925-3377

ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแหน
มือถือ 08-1924-1164

นางเมตตา แสวงลาภ

นางกาญจนา เผ่าประพัฒน์

ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านสุเม่น
มือถือ 08-9961-3806

รกน.ผอ.โรงเรียนประชาอุทศิ
มือถือ 08-7203-2148

นายอ๊อด สมพะมิ ตร
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านปากสิน (ตันประชานุเคราะห์)

มือถือ 09-9769-7795

นายอดิ นันท์ สาเนี ยง
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านแม่ฮู้
มือถือ 08-2196-5351

ผู้อานวยการโรงเรียนในอาเภอศรีสาโรง
เครือข่ายโรงเรียนเบญจมาศ
นายสุรพล มันเหมาะ
่
ผูอ้ านวยการโรงเรียนเทวัญอานวยวิทย์
มือถือ 08-1532-0739
ประธานเครือข่ายโรงเรียนเบญจมาศ

นายจารัส หาญกล้า
ผูอ้ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสาโรง
มือถือ 08-7204-8871

นายสม คงกระพันธ์
ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดบ้านกรุ
มือถือ 09-5641-0981

นางสาวอาไพ นงค์เยาว์
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)

มือถือ 08-1887-5822

ผู้อานวยการโรงเรียนในอาเภอศรีสชั นาลัย

ผู้อานวยการโรงเรียนในอาเภอศรีสชั นาลัย

เครือข่ายโรงเรียนเจ้าหมื่นด้ง

เครือข่ายโรงเรียนแก่งสารจิตร

นายพิ เชษฐ อ่วมบุตร

นายศุภกิ จ แก้วแดง

ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านตึก
มือถือ 08-9201-7814
ประธานเครือข่ายโรงเรียนเจ้าหมืน่ ด้ง

ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยหยวก
มือถือ 08-1888-2337

นายปิ ยวุฒิ ล่องชูผล

นายจักกิ ต อุทรณ์

ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดภูนก
มือถือ 09-1025-1361

นางสาวหฤทัย บุญประดับ
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านนาต้นจัน่
มือถือ 08-1040-7696

นายสุชานนท์ ดนตรี
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านดงย่าปา
มือถือ 09-1024-4097

ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดโบราณหลวง
มือถือ 08-1046-0235

ผู้อานวยการโรงเรียนในอาเภอศรีสชั นาลัย

ผู้อานวยการโรงเรียนในอาเภอศรีสชั นาลัย

เครือข่ายโรงเรียนแก่งสารจิตร

เครือข่ายโรงเรียนเจ้าหมื่นด้ง

นายมานพ หาญณรงค์

นางสาวสิ ตณัชช์ โพธิ์ ขา

ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านปากคะยาง
มือถือ 08-1973-6992

ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านแม่คุ
มือถือ 08-4801-2108, 09-4128-4052

นางสาวนริ นทร์ อิ นทะนัก

นายเชวง อุปถัมภ์

ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านป่ าคา
มือถือ 08-5725-2156 , 09-4116-9422

ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยตม
มือถือ 08-6217-3730

นางสาวกรนิ กา คุ้มสา

นายวิ ลาศ อิ นดี

ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านลาโชค
มือถือ 09-5634-0688

ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านดงคู่
มือถือ 09-7986-7559

นายเสนาะ ฉลวย

นายผดุง บุญยศิ วาพงศ์

ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ
มือถือ 08-7210-3901

ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้
มือถือ 08-9737-6431

ผู้อานวยการโรงเรียนในอาเภอศรีสชั นาลัย

ผู้อานวยการโรงเรียนในอาเภอศรีสชั นาลัย

เครือข่ายโรงเรียนเจ้าหมื่นด้ง

เครือข่ายโรงเรียนแก่งสารจิตร

นางสาวรุ่งนภา สังข์จนั ทร์
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยติง่
มือถือ 08-1282-2440

นายธนกฤต นวกุล
รกน.โรงเรียนบ้านหมอนสูง
มือถือ 08-1043-6676

นายสมบูรณ์ กาทรัพย์
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านสารจิตร
มือถือ 09-7924-8241
ประธานเครือข่ายโรงเรียนแก่งสารจิตร

นายประธาน หาญณรงค์
ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดแสนตอ
มือถือ 08-6206-6010

นายคะนอง ประโยชน์
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านแก่ง
มือถือ 06-1281-6979

นายกาซิ ม มันแย้
่ ม
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านศรีสวรรค์
มือถือ 08-7848-5929

ผู้อานวยการโรงเรียนในอาเภอศรีสชั นาลัย

ผู้อานวยการโรงเรียนในอาเภอศรีสชั นาลัย

เครือข่ายโรงเรียนสองฝัง่ ยม

เครือข่ายโรงเรียนมรดกไทย
นายโกมล ขีดขัน้

นายชาญวิ ทย์ แสงเงิ น

ผูอ้ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสชั นาลัย(บ้านหาดสูง)

ผูอ้ านวยการโรงเรียนแม่สานสามัคคี
มือถือ 08-7205-1303

มือถือ 09-7930-4868
ประธานเครือข่ายโรงเรียนมรดกไทย

นางปรัชญาภรณ์ เขตบรรพต

นางจารัส วงษ์ชิต

รกน.ผอ.โรงเรียนบ้านดอนระเบียง
มือถือ 08-6199-1567

ผูอ้ านวยการโรงเรียนหนองอ้อบาเพ็ญ
มือถือ 08-3163-7501

นางสุรภี แก้วตา

นายสุนทร จันทร์โทน

รกน.ผอ.โรงเรียนบ้านดอยไก่เขีย่
มือถือ 08-9859-4340

ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดเกาะน้อย
มือถือ 08-7199-6169

นายอดิ ศกั ดิ์ อาทิ ตยา
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะน้อย
มือถือ 08-7311-6668

ผู้อานวยการโรงเรียนในอาเภอศรีสชั นาลัย

ผู้อานวยการโรงเรียนในอาเภอศรีสชั นาลัย

เครือข่ายโรงเรียนมรดกไทย

เครือข่ายโรงเรียนสองฝัง่ ยม

นายสุกิจ ปริ เวก
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านดงยาง
มือถือ 06-2308-3215

นางสาวพิ สมัย เกิ ดผล
ผูอ้ านวยการโรงเรียนหาดเสีย้ ววิทยา
มือถือ 08-7199-4714

นายวีรยุทธ ศรีสชั นกุล
รกน.ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านป่ ายาง
มือถือ 08-7198-1243

นายอุเทน นะมิ ตร
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านท่าโพธิ ์
มือถือ 08-9859-6065

นายประพล คาทอง
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านปากสาน
มือถือ 08-0514-9213

นายยศรพี เนตรดี
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านสันหีบ
มือถือ 09-3223-6563

นายวิ ชยั นมเนย
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านแม่สาน
มือถือ 08-9461-1308 , 06-3910-0413

ผู้อานวยการโรงเรียนในอาเภอศรีสชั นาลัย

ผู้อานวยการโรงเรียนในอาเภอศรีสชั นาลัย

เครือข่ายโรงเรียนสองฝัง่ ยม

เครือข่ายโรงเรียนพญาลิไท

นายจรูญ เขตบรรพต

นายภูฤทธ์ ิ อิ่มเทศ

ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ
มือถือ 06-5448-7891
ประธานเครือข่ายโรงเรียนสองฝั ง่ ยม

ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านป่ ากล้วย
มือถือ 08-9856-3539
ประธานเครือข่ายโรงเรียนพญาลิไท

นายสยาม รัตนเพชร

นายเมธี จุมพลศรี

ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านแม่ราก
มือถือ 08-7527-4956

นายยงยุทธ โกศัย

ผูอ้ านวยการโรงเรียนไชยะวิทยา
มือถือ 08-9272-6850

ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านป่ างิว้ (ราษฎร์บารุง)

นางประเสริ ฐศรี เตปัญวงค์

มือถือ 08-9859-9823

ผูอ้ านวยการโรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์

มือถือ 08-1884-7170

นายประเสริ ฐ แก้วเกตุ
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านแม่สา
มือถือ 06-1801-0122

นายสมบุญ ติ ณะคัด
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านวังยายมาก

มือถือ 08-9860-8503

ผู้อานวยการโรงเรียนในอาเภอศรีสชั นาลัย

ผู้อานวยการโรงเรียนในอาเภอศรีสชั นาลัย

เครือข่ายโรงเรียนพญาลิไท

เครือข่ายโรงเรียนพญาลิไท

นายยุธยา คงพรม

นายวสันต์ ไชยกุล

ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านท่าชัย
มือถือ 08-3623-3368

ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดตลิง่ ชัน
มือถือ 08-6937-9464

นายจาเนี ยร ตูมหอม

นายสุเทพ เอื้อนจิ ตร

ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว
มือถือ 08-6679-6785

รกน.ผอ.โรงเรียนหนองช้าง
มือถือ 089-9609259

นายวุฒิวินัย หงษ์บญ
ุ มี

นายบรรจง สุดแดน

ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านศาลาไก่ฟุบ
มือถือ 08-9720-3129

รกน.ผอ.โรงเรียนบ้านเมืองเก่า
มือถือ 08-1971-0409

นางมาลี การะเกษ
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านพระปรางค์
มือถือ 08-8427-2509

