เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

กลุ่มโรงเรียน
ชากังราว
ชากังราว
ชากังราว
ชากังราว
ชากังราว
ชากังราว
ชากังราว
เมืองนครชุม
เมืองนครชุม
เมืองนครชุม
เมืองนครชุม
เมืองนครชุม
เมืองนครชุม
เมืองนครชุม
เมืองนครชุม
เมืองนครชุม
เมืองนครชุม
เมืองนครชุม
วชิรปราการ
วชิรปราการ
วชิรปราการ
วชิรปราการ
วชิรปราการ
วชิรปราการ
วชิรปราการ
วชิรปราการ
เทพนคร
เทพนคร
เทพนคร
เทพนคร
เทพนคร
เทพนคร
เทพนคร
เทพนคร
เทพนคร
เทพนคร

ชื่อโรงเรียน
วัดคูยาง
อนุบาลกาแพงเพชร
บ้านหนองกรด
บ้านลามะโกรก
บ้านหนองสะแก

ชื่อ-สกุล ผู้บริหารสถานศึกษา

นายขจรยศ บุรุษศรี
นางสาวเนาวรัตน์ นาคพงษ์
นางสาวพรรณี จันตา
นายวิลสันต์ ฝั้นกาศ
นายถวิล ศิริสุนทร
ประชาสันติภาพ (วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) นางยุพา กลิ่นชัย
บ้านโพธิ์สวัสดิ์
นางสาวขวัญหทัย จันทร์เพ็ง
อนุบาลเมืองกาแพงเพชร
นายวุฒิชัย ธรรมสอน
สาธิตวัดพระบรมธาตุ
ดร.ณัฐกรณ์ สารปรัง
สาธิตฯ
นายสุภาพ แจ่มหม้อ
บ้านทุ่งเศรษฐี
นายสมหวัง ทาแกง
บ้านโนนม่วง
นางจุฑารัตน์ พรเวียง
บ้านทุ่งสวน
นายเนตร พิบูลนฤดม
ยางเลียงราษฎร์พัฒนา
นายสุนิรันดร์ รุ่งเรืองรณชัย
บ้านเขานาเพชร
นายสมเจตน์ กาเทียม
บ้านปางเรือจุฬาสงเคราะห์
นางสาวปิยะมาศ ใจดี
อ่างทองพัฒนา (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ นางสาววันเพ็ญ ปราศรัย
ประชารัฐพัฒนา
นายศิริพงศ์ ยะย่าเป้า
ชุมชนบ้านหนองปลิง
นางญาณินท์ จิตตุรงค์อาภรณ์
บ้านนาดิบ"ศรีกาแพงอุปถัมภ์" นายสุพะศิน อยู่ยอด
บ้านเกาะสะบ้า
นางสาวจรรยา ศรีสาร
บ้านบ่อสามแสน
นายชูรัช สุขทรัพย์
วัดอรัญญิกาวาสน์
นายปรัชญา ไชยโย
บ้านเกาะนาโจน
นายสมคิด สาระนิด
บ้านลานหิน
นายบุญเชิด มณีเขียว
วัดกัลปพฤกษ์
นายวัชระ ตาคาชัย
ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) นายอวยชัย พิลึก
บ้านเทพนคร
นายสมพงษ์ เกษี
บ้านไร่
นางกัญญาณัฐ โรจนวิเชียร
บ้านท่าตะคร้อ
นายวิโรจน์ พลขันธ์
บ้านโนนสมอ
นางเกศรา กมลเวชช์
บ้านบ่อตาโพธิ์
นายประจักษ์ ปิ่นจุไร
บ้านคลองเรือ
นายประจักสิน บึงมุม
บ้านโขมงหัก
นายอนันต์ นกน้อย
บ้านวังโบสถ์
นายวิชาญกรณ์ พันธุ์จันทร์ดี
บ้านสระสิงห์โต
นายสมพงษ์ เกษี

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

รักษาการผอ.รร.

รักษาการผอ.รร.
รักษาการผอ.รร.

รักษาการผอ.รร.

061-7963454
081-6754675
083-1639561
089-2727959
086-6755617
081-7851397
091-0269121
091-0266945
091-8429286
081-9624312
091-8436996
086-4087101
089-9592498
094-4769863
087-1967595
086-3849160
089-2715782
081-7072352
093-6156223
087-7306387
080-6854551
085-3478866
099-1720080
086-2165885
083-2178391
086-2123071
089-8608384
097-9544425
081-0409119
086-1992291
065-8369865
087-8445759
087-8385656
081-7718157
081-0460329
097-9544425

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

เทพนคร
นาบ่อคา
นาบ่อคา
นาบ่อคา
นาบ่อคา
นาบ่อคา
นาบ่อคา
นาบ่อคา
ขุนรามทรงธรรม
ขุนรามทรงธรรม
ขุนรามทรงธรรม
ขุนรามทรงธรรม
ขุนรามทรงธรรม
ขุนรามทรงธรรม
ขุนรามทรงธรรม
คณฑี
คณฑี
คณฑี
คณฑี
คณฑี
คณฑี
นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
วังทอง
วังทอง
วังทอง
วังทอง
วังทอง
วังทอง
วังทอง

บ้านหนองเต่าสามัคคี
บ้านศรีไกรลาศ
บ้านปางขนุน
บ้านนาบ่อคา
นารีราษฎร์สามัคคี
บ้านชัยภูมิ
ผินสหราษฎร์พัฒนา
บ้านเขาวังเยี่ยม
สหวิทยาคม
บ้านทรงธรรม
วัดราษฎร์เจริญพร
บ้านไทรย้อย
บ้านสุวรรณภูมิ
หนองบัวราษฎร์บารุง
บ้านนาโท้ง
ปราสาทอนุสรณ์
บ้านท่าเสลี่ยง
บ้านโพธิ์พัฒนา
บ้านใหม่สามัคคี
บ้านหงษ์ทอง
บ้านเทียมเจริญ
นิคมสร้างตนเอง 1(ทุ่งโพธิ์ทะเล)
นิคมสร้างตนเอง 2(บ่อทอง)
นิคมสร้างตนเอง 3(แปดอ้อม)

นางธณัญญ์ลักษณ์ ศรีภานุมาตุ
นายโชค เอี่ยมแพร
นายไพศาล เพียรหล่า
ว่าที่ ร.ต.โสภณ พิลามาศ
นายสมชาย ศรีสุข
นายอภิศักดิ์ แก้วแต้ม
นายวรวิทย์ สิทธิโสภณ
นางพรฟ้า ดุรงคเวโรจน์
นางสาวสุกฤตยา ปงกันทา
นายฉวี แก้วกล้า
นางสาวทัศนีย์ หมู่คา
นายธนกฤต ประดิษฐ์
นายวีระพงศ์ คากมล
นายจาเนียร พิมพ์แดง
นายทวีศักดิ์ สินศรานนท์
นายภูวนารถ มัทวรัตน์
นายคเณศ พรมประไพ
นางสาวพัชนีพร อินทรสูต
นางสาวสุดารัตน์ แจงทอง
นางสุภาวิณี ลุสมบัติ
นางสุจินดา วัฒนศิริ
นายประสาร บุญเรืองรอด
นายสมศักดิ์ แสงศิริ
นางจิราพร ธนะบุญ
นิคมสร้างตนเอง 4(บ้านใหม่ศรีอุบล) นางสาวสาวิตรี คล้ายจันทร์
นิคมสร้างตนเอง 5(สระเตย) นางพรทิพา พันธุ์จันทร์ดี
บ้านท่าเสากระโดง
นายแก่นกาญจน์ ธรรมสอน
บ้านทุ่งตาพุก
ว่าที่ ร.ต.ทวิชาติ สิบรัมย์
บ้านดาดทองเจริญ
นายธีรพงษ์ อัครวิทยาพัฒน์
บ้านหนองใหญ่
นางสาวสไบทิพย์ พะยอม
บ้านวังตะเคียน
นายเชษฐา ชนะบุญ
บ้านหนองขาม
นางสาวพระจันทร์ หมั่นบารุง
บ้านคลองใหญ่ใต้
นายคมสันต์ กองม่วง
จารูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา นางสาวอนันตญา ทองธรรมชาติ
บ้านมอสมบัติ
นายชาญวิทย์ สินธุบุย
บ้านวังทอง
นายมีชัย พลทองมาก
บ้านหนองหญ้ามุ้ง
นายไพรัชชาระวีร์ ศรีวรนันทกุล
บ้านหนองรี
นายจิรวัฒน์ จิตชัยภรณ์
นิยมราษฎร์วิทยา
นางสาวโสภาวรรณ รอดหิรัญ

063-1147549, 0827547287

รักษาการผอ.รร.

รักษาการผอ.รร.
รักษาการผอ.รร.

รักษาการผอ.รร.
รักษาการผอ.รร.

รักษาการผอ.รร.

061-7984484
081-0534074
091-0246279
099-2965832
081-9624469
089-5661019
089-8585613
096-6614819
081-0398105
093-1316915
080-2642597
084-8155269
089-9581279
085-0545154
086-9345686
081-8664093
081-8867106
089-7075844
083-7807972
064-3545169
089-8590147
087-2056037
087-9434685
089-9621630
088-2933401
089-9601988
097-9683924
062-2682974
081-9731997
081-2878979
087-3069788
088-2983359
088-2937554
090-8919083
093-2477766
062-9469799
082-4075001
093-2459634

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

วังทอง
ไตรตรึงษ์
ไตรตรึงษ์
ไตรตรึงษ์
ไตรตรึงษ์
ไตรตรึงษ์
ไตรตรึงษ์
ไตรตรึงษ์
พรานกระต่าย
พรานกระต่าย
พรานกระต่าย
พรานกระต่าย
พรานกระต่าย
พรานกระต่าย
พรานกระต่าย
ท่าไม้วังควง
ท่าไม้วังควง
ท่าไม้วังควง
ท่าไม้วังควง
ท่าไม้วังควง
ท่าไม้วังควง
ท่าไม้วังควง
ท่าไม้วังควง
ท่าไม้วังควง
ท่าไม้วังควง
ท่าไม้วังควง
ท่าไม้วังควง
คลองคีรี
คลองคีรี
คลองคีรี
คลองคีรี
คลองคีรี
คลองคีรี
คลองคีรี
คลองคีรี
หนองหัววัว
หนองหัววัว
หนองหัววัว
หนองหัววัว

คลองใหญ่วิทยา
บ้านไตรตรึงษ์
บ้านวังประดา
บ้านดงตาจันทร์
บ้านโนนโก
บ้านวังนาขาว
บ้านคลองสีนวล
บ้านธามรงค์
อนุบาลพรานกระต่าย
บ้านพรานกระต่าย
ชุมชนบ้านเขาแก้ว
บ้านใหม่เขานิยม
บ้านเขาสว่างอารมณ์
วัดโพธาราม
บ้านหนองตากล้า
บ้านท่าไม้
บ้านวังชะโอน
บ้านเก่า
บ้านวังไม้แดง
บ้านสมอโคน
บ้านนาดิบมะพร้าว
บ้านลานสะเดา
บ้านนานอก
บ้านลานทอง
บ้านลานกระทิง
บ้านคุยป่ารัง
บ้านหนองทราย
บ้านคุยป่ายาง
บ้านเขาคีริส
บ้านเมืองพาน
บ้านบึงลูกนก
บ้านบึงพิไกร
บ้านวังเฉลียง
บ้านหนองโสน
บ้านทุ่งรวงทอง
บ้านหนองหัววัว
บ้านทุ่งนาตก
บ้านบางลาด
บ้านลานไผ่

นายอรรถสิทธิ์ ประเสริฐสิทธิ์
นายจักรกริช ทรัพย์ประสม
นายมนตรี บุตรงาม
นายชูศิลป์ แย้มโกเมน
นางสาเนา คาฝอย
นางพะเยาว์ ธูปบูชา
นายยงค์ เภาโพธิ์
นายนิพันธ์ ยอดสุวรรณ
นายอนุศิษฎ์ นาคบุรี
นายติรัตน์ อินหาดกรวด
นายวีระ ถาวร
นายคุณาพจน์ คาบรรลือ
นายไชยรัตน์ เนือไม้
นายวิทยา แสงสิริปรีชา
นางพรนภัส เรืองเวช
นายราม คะระออม
นายจุมพล นาสังข์
จ.ส.อ.ไพโรจน์ พงษ์สิงห์
นางจินตา ด่านปรีชา
นายอาคม ชัยรัตนสุวรรณ
นายพัทธิพงศ์ พลอาจ
นายจรัส มณีเขียว
นายประจักษ์ชัย ศรีพรหม
นายสัญญา บัวแย้ม
นายสาสน์ องอาจ
นางฉัตรกาญจน์ เรืองศิรรักษ์
นายบรรพต กัลพฤกษ์
นายปัจจัย พลกล้า
นางรุ่งทิวา ปะระทัง
นางอัมพร พิมพา
นายคณาเดช ศรีภานุมาดุ
นายยุทธ สุขศิลป์วิทยา
นางสาวณัฐกัญญา มั่นดี
นายพงษ์ธร สันติกุล
นายภูเบศวร์ อยู่ด้วง
นายเทวินทร์ คีรีรมย์
นางสาวประโรม พลาพล
นายทัยวัน ใจกองคา
นายประวิทย์ นิราชภัย

รักษาการผอ.รร.

รักษาการผอ.รร.

รักษาการผอ.รร.
รักษาการผอ.รร.

รักษาการผอ.รร.

รักษาการผอ.รร.
รักษาการผอ.รร.

082-4106484
087-5735294
086-1998703
095-4735469
084-6214496
089-2604464
090-2958259
063-9650805
089-8574185
081-9714803
089-9611829
083-4945335
081-8845448
088-2809957
085-0526843
089-5081327
084-8149716
061-6842308
089-2455499
061-7963945
089-5621542
064-4066455
087-2124201
0831625992
094-0150693
085-7288069
087-8418422
081-9726369
081-6802875
061-6842250
099-3879963
089-9570754
092-7684265
095-3078954
095-3099933
092-1909944
090-0624169
087-8433622
081-9326489

115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

หนองหัววัว
หนองหัววัว
หนองหัววัว
หนองหัววัว
คุยตะแบก
คุยตะแบก
คุยตะแบก
คุยตะแบก
คุยตะแบก
คุยตะแบก
คุยตะแบก
คุยตะแบก
คุยตะแบก
ไทรงาม
ไทรงาม
ไทรงาม
ไทรงาม
ไทรงาม
ไทรงาม
ไทรงาม
ไทรงาม
ไทรงาม
ไทรงาม
ไทรงาม
หนองทอง
หนองทอง
หนองทอง
หนองทอง
หนองทอง
หนองทอง
หนองทอง
หนองทอง
หนองทอง
หนองคล้า
หนองคล้า
หนองคล้า
หนองคล้า
หนองคล้า
หนองคล้า

บ้านคลองห้วยยัง
บ้านลานช้างท่าว
บ้านสุขขุม
บ้านแคทอง
บ้านวังตะแบก
บ้านคุยประดู่
หนองแขมประชาสรรค์
บ้านห้วยนาใส
บ้านวังมะค่า
บ้านคุยบ้านโอง
บ้านนาป่าแดง
บ้านคุยแขวน
บ้านไร่ดง
อนุบาลไทรงาม
บ้านเนินสาราญราษฎร์พัฒนา
บ้านหนองไม้กอง
อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา
ยั่งยืนราษฎร์วิทยา
บ้านจิกลาด
บ้านหนองแม่แตง
บ้านตอรัง
บ้านไผ่ตาสุ่ม
หนองลวกราษฎร์บารุง
สิริแก้วเจริญ
บ้านโนนใหญ่
บ้านเนินกรอย
บ้านหนองทอง
บ้านใหม่สามัคคี
บ้านจิกคันช้อน
บ้านหนองหัวควาย
บ้านพานทอง
บ้านโนนจั่น
บ้านบ่อแก้ว
บ้านหนองคล้า
บ้านวังโขน
บ้านแม่บัว
บ้านหัวยาง
ห้วยใหญ่ยางงาม
บ้านแก้วสุวรรณ

นางจีรภา เกตุวงษ์
นายสุกรีย์ อุดคนดี
นายสมเกียรติ ภูสมศรี
นายฉลอง เฉยบัว
นายอรัญ ปาพันธ์
นายประมวล องอาจ
นายสมเกียรติ ศรีเกษม
นายฉลอง กัลปพฤกษ์
นางสาวนิศารัตน์ จันทร์เกลียง
นายพิพัฒน์ ภู่ภีโญ
นายสมโภชน์ ทองประดับ
นายสมหมาย หอมยก
นายธวัช หาญอยู่
นายสมชาย โตนาค
นางสุมาลี ขุนทอง
ว่าที่ ร.ต.ยุทธชัย วงเวียน
นายโกวิทย์ สุขขา
นายอุทัย เพ็ชรหิน
นายบัณฑิต เจียะบรรพ
นางเนตรนภา พวงไธสง
นายธงชัย บูรณพล
นายสันทัด พัชนี
นายวิรัตน์ คาเวียง
นายขวัญชัย พวงไธสง
นายอุดม ลีลา
นางสาวสุรีรัตน์ ฆ้องชัย
นางสาวกฤติกา ปาจิตร์
นางวิมลวรรณ คาภาบุตร
นายวีรยุทธ คุณสุทธิ์
นายกาพล บุษบก
นางบรรเจิด เจริญบุญ
นางสาวจิตรา พันพิพัฒน์
นายเดลินิวส์ แดงพัด
นายอนุชา คาภาบุตร
นางกาญจนา เกตุด้วง
นางสาวสุพรรณทอง หทัยสดใส
นางสาวเนตรนภา อยู่แก้ว
นายบุญเทียร แจ่มทุ่ง
นายภาคภูมิ แบ่งทิศ

รักษาการผอ.รร.

รักษาการผอ.รร.

096-4734456
087-9277662
087-2546950
091-0282953
087-5248567
093-1626172
099-3687742
088-4433983
088-2934927
086-4467406
063-8231559
089-8600405
087-2082270
081-9629148
096-4706785
084-5749709
081-7406052
089-4370985
082-0026059
095-3065485
063-9650805
083-9546460
081-6029283
081-8871891
061-3657375
088-8382028
093-1359397
085-6036890
081-6804154
084-0952735
087-1945831
083-4519130, 064-4510828

รักษาการผอ.รร.
รักษาการผอ.รร.

089-8572684
089-8642268
089-9581942
083-1654414
086-2125185
084-5957710
089-9991735

154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192

หนองคล้า
หนองคล้า
หนองคล้า
ลานกระบือ
ลานกระบือ
ลานกระบือ
ลานกระบือ
ลานกระบือ
ลานกระบือ
ลานกระบือ
ลานกระบือ
ลานกระบือ
ลานกระบือ
ลานกระบือ
ช่องลมสุขสันต์
ช่องลมสุขสันต์
ช่องลมสุขสันต์
ช่องลมสุขสันต์
ช่องลมสุขสันต์
ช่องลมสุขสันต์
ช่องลมสุขสันต์
ช่องลมสุขสันต์
หนองหลวง
หนองหลวง
หนองหลวง
หนองหลวง
หนองหลวง
หนองหลวง
หนองหลวง
หนองหลวง
หนองหลวง
หนองหลวง
นครโกสัมพี
นครโกสัมพี
นครโกสัมพี
นครโกสัมพี
นครโกสัมพี
นครโกสัมพี
นครโกสัมพี

บ้านทุ่งมหาชัย
บ้านป่าถั่ว
บ้านทุ่งมหาศาล
อนุบาลลานกระบือ
บ้านปลักไม้ดา
บ้านหนองแขม
นิคมสร้างตนเองบางระกาฯ5
บ้านอาชานุสรณ์
บ้านเด่นพระ
บ้านบึงทับแรต
บ้านหนองละมั่งทอง
บ้านอินทรานุสรณ์
บ้านคุยมะม่วง
ไทยรัฐวิทยา 16
บ้านช่องลม
บ้านเกศกาสร
บ้านปรือพันไถ
บ้านบึงกระดาน
บ้านลานตาบัว
บ้านประชาสุขสันต์
บ้านหร่ายการ้อง
วัฒนราษฎร์ศึกษา
บ้านจันทิมา
บ้านทรายทอง
บ้านหนองปากดง
บ้านหนองมะเกาะ
บ้านบึงมาลย์
บ้านสุรเดชสามัคคี
บ้านใหม่สามัคคี
บ้านหนองหลวง
บ้านประดาเจ็ดรัง
บ้านหนองจิก
บ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล)
บ้านมะเดื่อชุมพร
อนุบาลโกสัมพีนคร
บ้านไร่ลาปาง
บ้านไทยทวี
บ้านดงซ่อม
บ้านคลองเมือง

นายอนุชา คาภาบุตร
นายวรชิต รอไธสง
นายอรุณ น้อยระแหง
นายนิรัตน์ วิชัย
นายบุญเรือง เรืองวงษ์
นางสาวจิรพรรณ ราชบุรี
นางวันดี มีสุข
นางสาวนารีรัตน์ มานุสนธ์
นางสาวสุพิชญา เค้ากระโทก
นายชโนภาส แก้วจีน
นางสาวนันท์นภัส สีจันทร์สุข
นายสรวงศ์ ทองทา
นายวัชรินทร์ สอนสังข์
นางศิริพร อิ่มสุขศรี
นางสาวชฎาพร เพียรชัย
นายกิตติพงษ์ เจนจบ
นางสุรารักษ์ นาเจริญ
นางสมถวิล จูด้วง
นายยุทธนา จันคง
นางสุชานันท์ ไชยยะ
นายนริศ แก้วกาเหนิด
นายสมชาติ จูจันทร์
นายจตุภูมิ ประพัตร
นายบุญชวน พัชนี
นายประสิทธิ์ จิตเสงี่ยม
นางนวลจันทร์ มณีเขียว
นายจรัญ พะโยม
นายราเชนต์ รุขชาติ
นางสาวสุดารัตน์ แจงทอง
นายอารัญ หนองหลวง
นายกิตติวัชร์ จันทร์แช่ม
นายเจริญ เอี่ยมม่วง
นางสาวระวิดา เทียมเมฆ
นายนเรศ สุดไทย
นายยงยุทธ บดีรัฐ
นางจิดาภา ชัยแสงแก้ว
นางสาวเสถียร บุญแก้ว
นายวิมลชัย สิลารักษ์
นายธิติ วัชรภัทร

รักษาการผอ.รร.
รักษาการผอ.รร.

รักษาการผอ.รร.
รักษาการผอ.รร.

รักษาการผอ.รร.

รักษาการผอ.รร.

รักษาการผอ.รร.

รักษาการผอ.รร.

รักษาการผอ.รร.

089-8642268
064-3542597
082-6953691
084-8293371
088-2897554
087-7974692
081-2813512
088-2810852
085-7524422
089-6449743
096-0986950
083-1667123
083-1644888
064-9454449
082-3959482
089-6748552
063-7954658
095-7923963
082-4080981
082-7759948
090-6966460
081-0432163
086-9311398
064-8914599
089-6401748
093-2387318
064-0056655
097-9346454
089-7075844
084-8146035
097-9935978
081-0432163
085-7291865
083-9595515
081-0435260
064-2032080
062-3385248
091-8417353
081-0398189

193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203

นครโกสัมพี
นครโกสัมพี
นครโกสัมพี
นครโกสัมพี
สหสามัคคี
สหสามัคคี
สหสามัคคี
สหสามัคคี
สหสามัคคี
สหสามัคคี
สหสามัคคี

บ้านหนองวัวดา
บ้านโนนสมบูรณ์
บ้านหนองแดน
บ้านหนองแดน สาขาโละโคะ
บ้านเกาะรากเสียด
บ้านวังชมภู
บ้านท่านา
บ้านใหม่พัฒนา
ยอดประชาสรรค์
บ้านลานดอกไม้
บ้านเกาะพิมูล

นายณรงค์ชัย บุญหนุน
นางพจนีย์ ถนอมศักดิ์
นางภวาสุ แพงสี
นางสุมิตรา กลิ่นบุบผา
รองผอ.รร.
ว่าที่ ร.ต.หญิงกณิษฐกานต์ คงมงคล
นางสาวจันทนา เกษนุช
นางสาวสุกัญญา แสงสนธิ์
นายสถาพร ชูอินทร์
นายวิวัฒน์ ยศปัญญา
รักษาการผอ.รร.
นางพัชรี ทองคา
นายศุภกิจ คงเพชรศักดิ์

082-3979232
085-2737141
084-4927994
086-4165363
086-4994198
082-4075001
090-4531914
083-2178855
093-1968951
098-0041128
083-1645385

