หน ้า 1

หมายเลขโทรศัพท์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ รินทร์ เขต 2
หมายเลขโทรศัพท์ 044-599270, 044-598894 Fax. 044-599232
กลุ่มงาน
หมายเลขโทรศัพท์
สายภายใน
หน้าห้อง ผอ.เขต
044-598997
106
ห้อง รอง ผอ.เขต
108
กลุ่มอำนวยกำร
กลุ่มบริ หำรงำนบุคคล
หน่วยตรวจสอบภำยใน
กลุ่มบริ หำรงำนกำรเงิน

044-598894
044-598895

101
102
103
104

044-598897

105
110
111
112
113
114

กลุม่ ส่ งเสริ มกำรจัดกำรศึกษำ

ห้อง ผอ. ICT
ห้อง ICT
กลุ่มนิ เทศ ติดตำมฯ
กลุ่มพัฒนำบุคลำกร
กลุ่มนโยบำยและแผน

044-599248
044-598896

ศู นย์ บริการท่ าตูม-ชุ มพลบุรี
ห้องอำนวยกำร
044-592061
ที่

ชื่ อ - สกุล
หน่วยงำน /โรงเรี ยน
ผูบ้ ริ หำรหน่วยงำน (ผอ.)

1 นำยณรงค์ศกั ดิ์ เหมือนชำติ ผอ.สพป.สร.เขต 2
2 นำยณรงค์ กอสำลี
รอง ผอ.สพป.สร.เขต 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

กลุ่มอานวยการ
นำยวิชยั มำลีหวล
นำยวิชยั ทองจันทร์
นำงนำถญำณี คำสัตย์
น.ส.สังวำล สมัญญำ
นำยอำนนท์ พำกเพียร
น.ส.ยุวดี โพธิ์ ศรี
นำยถวิล โสภำ
นำยสิ ทธิ ศกั ดิ์ ท่ำฉลำด
นำงบุญเทียบ ชุมศรี

ผอ.กลุ่มอำนวยกำร
นักจัดกำรงำนทัว่ ไป
นักประชำสัมพันธ์
นักจัดกำรงำนทัว่ ไป
ช่ำงครุ ภณ
ั ฑ์ ชั้น 3
ธุรกำรโรงเรี ยน ช่วยฯ
ยำม
ยำม
พนักงำนทำควำมสะอำด

หมำยเลขโทรศัพท์
ที่ทำงำน

มือถือ

เบอร์ภำยใน

-

061-4495198
062-9191535

107
108

044-598894
044-598894
044-598894
044-598894
044-598894
044-598894
044-598894
044-598894
044-598894

088-580-6278
088-705-8696
084-824-6308
087-988-0595
097-3424084
065-2472642
064-2679240
091-3391954
061-2128895

101
101
101
101
101
101
101
101
101

063-7582244

หน ้า 2

ที่

ชื่ อ - สกุล
หน่วยงำน /โรงเรี ยน
ผูบ้ ริ หำรหน่วยงำน (ผอ.)

หมำยเลขโทรศัพท์
ที่ทำงำน

มือถือ

เบอร์ภำยใน

กลุ่มบริหารงานบุคคล
1 นำยสมนึ ก บุญใหญ่

ผอ.กลุ่มบริ หำรงำนบุคคล 044-598895 088-5066790

102

2
3
4
5
6
7
8
9
10

นักทรัพยำกรบุคคล
นักทรัพยำกรบุคคล
นักทรัพยำกรบุคคล
นักทรัพยำกรบุคคล
นักทรัพยำกรบุคคล
นักทรัพยำกรบุคคล
พนักงำนรำชกำร
พนักงำนรำชกำร
นิ ติกร

081-074-8777
089-281-3209
087-259-5097
099-8676268
081-266-0391
082-8762947
089-946-2452
081-9673830
097-3255895

102
102
102
102
102
102
102
102

081-7256081

103

1
2
3
4
5
6
7
8

กลุ่มบริหารงานการเงินและสิ นทรัพย์
นำงอัญชลี นำมพรหม ผอ.กลุ่มบริ หำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 044-598897
นำงอวยพร ไชยทอง
นักวิชำกำรเงินและบัญชี 044-598897
น.ส.ศิริพร ท่ำฉลำด
ลูกจ้ำงชัว่ ครำว
044-598897
น.ส.ทิพำวรรณ สวัสดี พนักงำนพิมพ์ดีด
044-598897
น.ส.ปนินดำ ไชยจำงวำง จนท.ธุรกำร ร.ร.
044-598897
นำยเอกลักษณ์ นำมพรหม ลูกจ้ำง สนง.ลูกเสื อ
044-598897
นำยอธิ คม กิ่งมำลำ
ลูกจ้ำงชัว่ ครำว
044-598897
น.ส.กนกวรรณ นำมโคตร ลูกจ้ำงชัว่ ครำว
044-598897

081-966-8755
089-284-4903
086-094-9794
081-3606908
087-1118189
092-9419661
085-0748879
093-4504113

104
104
104
104
104
104
104
104

1
2
3
4
5

กลุ่มส่ งเสริมการจัดการศึกษา
ว่ำง
ผอ.กลุ่มส่งเสริ มกำรจัดกำรศึกษำ
นำงสุ กญั ญำ คนฉลำด นักวิชำกำรศึกษำ
044-592061
นำงวิชุดำ คล้ำยแก้ว
นักวิชำกำรศึกษำ
นำยกล้ำณรงค์ ศรี โชติ นักวิชำกำรศึกษำ
นำงกำรต์สิริน ภูมิธนนิ เวศน์ นักวิชำกำรศึกษำ
044-598997
นำงสำยทอง สุ ระสังข์ นักวิชำกำรศึกษำ

084-9847406
090-2984965
063-0081776
062-9287953
085-4114861

105
105
105
106
105

น.ส.ธัญลักษณ์ ระดมสุ ข
นำงประภำพร ทองจันทร์
นำงบุญเฟื่ อง เค้ำกล้ำ
นำงประภำพร หูทอง
น.ส.เพียงเพ็ญ เติมใจ
นำงกฤษณำ สุ วรรณทอง
น.ส.อรวริ ญญำ พะมุลิลำ
น.ส.นิ รดำ พวงผกำ
นำยติณณภพ จำปำหอม

หน่ วยตรวจสอบภายใน
1 นำงพัชรนันท์ ถำดทอง

044-598895
044-598895
044-598895
044-598895
044-598895
044-598895
044-598895
044-598895

ผอ.หน่ วยตรวจสอบภำยใน

หน ้า 3

ที่

ชื่ อ - สกุล
ผูบ้ ริ หำรหน่วยงำน (ผอ.)
กลุ่ม ICT
1 นำยทองพูน วิวำสุ ขุ
2 นำยภักพงษ์ จันพูงำม
3 นำยศิริพงศ์ ระดมสุ ข

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4

ที่ทำงำน
รก.ผอ.กลุ่ม ICT
ลูกจ้ำงชัว่ ครำว พ.ขับรถ
ลูกจ้ำงชัว่ ครำว

กลุ่มนโยบายและแผน
ว่ำง
นำยสุ รสิ ทธิ์ เครื อมัน่
น.ส.สุ กญั ญำ มำลีหวล
นำงเพียงกวี เติมสุ ข
น.ส.วรรณิ สำ พิมพำยับ

มือถือ

เบอร์ภำยใน

092-4367434
082-5807889
089-1245031

110
111
111

081-7909722
088-4737181
089-581-2687
082-875-7778
094-0598772
062-1471695
088-5825492
097-0798175
083-1219523
091-1358189
083-3804634
084-4739730
085-4516799
081-0528167

112
112
112

089-949-6475
086-8716944

113
113

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 044-598896 093-4517488

114
114
114
114

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
นำยทวีศกั ดิ์ อิฐรัตน์
ศึกษำนิ เทศก์
นำยยรรยง ผิวอ่อน
ศึกษำนิ เทศก์
นำยสุ ภพ ไชยทอง
ศึกษำนิ เทศก์
นำยทศพล พิมพ์ศรี
ศึกษำนิ เทศก์
นำยวัชริ นทร์ นุตโร
ศึกษำนิ เทศก์
นำยสุ นยั สุ วงศ์
ศึกษำนิ เทศก์
นำงอมรรัตน์ ศรี วิเศษ
ศึกษำนิ เทศก์
นำยณภัทร เบ้ำนำค
ศึกษำนิ เทศก์
นำยกุญช์พิสิฏฐ์ คงนุรัตน์ ศึกษำนิ เทศก์
น.ส.ปทุมมำศ ยอดสิ งห์ ศึกษำนิ เทศก์
นำยสุ ที ชิงชนะ
ศึกษำนิ เทศก์
นำยณัฏฐยชญ์ บุญสด ศึกษำนิ เทศก์
นำงวำสนำ พัฒนิบูลย์ ศึกษำนิ เทศก์
น.ส.อุไรวรรณ ถำวะโร เจ้ำพนักงำนธุรกำร

กลุ่มพัฒนาบุคลากร
1 นำยเกษี โคตรพันธ์
2 นำยอัษฎำงค์ ศรี อรห์

หมำยเลขโทรศัพท์

หน่วยงำน /โรงเรี ยน

รก.ผอ.กลุ่มพัฒนำบุคลำกร

นักทรัพยำกรบุคคล

044-599248
044-599248
044-599248
044-592061
044-599248
044-592061
044-599248
044-599248
044-599248
044-599248
044-599248
044-599248
044-599248
044-599248

ศูนย์บริ กำรท่ำตูมฯ
112
ศูนย์บริ กำรท่ำตูมฯ
112
112
112
112
112
112
112
112

ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 044-598896 094-5086217
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 044-598896 094-6597414

ลูกจ้ำงชัว่ ครำว

044-598896 087-9958355

ศูนย์ บริการท่ าตูม- ชุ มพลบุรี
1 นำงประนอม ศรี แก้ว
พนักงำนทำควำมสะอำด 044-592061 082-8609151
2 น.ส.ทิพวรรณ กระแสโท ลูกจ้ำงชัว่ ครำว
044-592061 089-5085071

หน ้า 4

ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่ อ - สกุล
หน่วยงำน /โรงเรี ยน หมำยเลขโทรศัพท์
ผูบ้ ริ หำรหน่วยงำน (ผอ.)
ที่ทำงำน
มือถือ
อาเภอรัตนบุรี
เครือข่ ายโรงเรียนรัตนบุรี 1
นำยประศำสตร์ ร่ วมกล้ำ บ้ำนน้ ำเขียว
044-590184 081-967-4696
ว่ำที่ ร.ต.บุญเกตุ อัสโย ไทยรัฐวิทยำ 15 (บ้ำนโกส้ม) 085-7447501
นำยเจษฎำ สทุมรัมย์
รัตนวิทยำคม
044-599234 087-8784878
นำยบุญรัตน์ หงษ์ทอง อนุบำลรัตนบุรี
044-599233 063-9671893
บ้ำนหนองคู
044-599555 061-1124024
นำยบุญมำ ปั ญญำดี
นำยนวพล สระแก้ว
บ้ำนอำจญำ
089-5816291
นำยสุ พิศ อำจเชื้อ
บ้ำนผือ (ประชำพัฒนำ) 097-3411282
บ้ำนหนองกำ"ประชำรัฐพิทยำ" นำยวรศักดิ์ ลักขษร
098-6433728
นำยณรงค์ สุ ทำวัน
บ้ำนขำม
081-0743165
บ้ำนดินแดง(สี ลำประชำรัฐ) 044-590183 093-4515597
นำยสกนธ์ สระแก้ว
นำยเมธี เชี่ ยวนิ กร
บ้ำนดู่
044-590182 080-7996912
นำยทองคูณ นำมสว่ำง บ้ำนสร้ำงบก
086-2486438
นำยกิตติศกั ดิ์ ศิวินำ
บ้ำนหนองบัวบำน
065-1203299
ว่ำง
บ้ำนผือน้อย
044-590448

1
2
3
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

เครือข่ ายโรงเรียนรัตนบุรี 2
นำยทองใบ อินตะนัย
ปทุมมำศวิทยำ
นำยบุญสี รำชบุรี
บ้ำนแก "แกศึกษำวิทยำ"
บ้ำนดงเปื อย (มูลศึกษำวิทยำ)
นำยสมศักดิ์ ศรี โท
นำยเข็มชำติ พนัส
บ้ำนดงเค็ง
นำยเทียนชัย เทียมทอง บ้ำนบอน (ท่ำวำรี วิทยำ)
นำยวิรัตน์ สอนคำจันทร์ บ้ำนลำเพิญ
นำยสังคม วงศ์พินิจ
บ้ำนจำน
นำยนเรศ ทองพันธ์
บ้ำนทับน้อย
นำยธนพร จันทำสรณ์
บ้ำนทับโพธิ์ วิทยำ
นำยสมศักดิ์ โคตรทอง บ้ำนนำตุ่น (สหรำษฎร์วทิ ยำ)
นำยเทิดไทย สวัสดี
บ้ำนหนองบัวทอง
นำยทักเศียร ทองทวี
บ้ำนหนองบัวน้อย
บ้ำนม่วงบุญมี
บ้ำนโคกล่ำม

เบอร์ครู กรณี ติดต่อ ผอ.ไม่ได้
ชื่อ - สกุล
เบอร์โทรครู

นำงนีออน
น.ส.กัลยำ
นำงประจวบ
นำงสุ ปรำณี
นำงสุ ธำมำศ
น.ส.กุหลำบ

091-8326597
088-5952438
089-4281548
082-1550190
086-2653491
087-252-4556

นำงลำจวร สุ ขบท 098-1585839

นำยสำคร
นำงศิริภำ
นำยบุญจันทร์
นำยทวีศกั ดิ์
นำงดวงกมล
นำงละเอียด

084-8272141
087-2572414
081-9774018

085-767-6403
095-1609824
085-7714211
นำงยุวนำ สำลีงำม 082-1586858

090-2860698 093-3216692
044-590087 081-976-8732
นำยณรงค์ชยั
081-9675753
091-3489558
นำงเครื อวัลย์ 089-845-2648/ 092-9875097
044-590235 099 - 9371923 นำยประดับ
089-9496671
044-590086 098-5841766, 083-3825636 นำงถำวร กนกแก้ว 081-2658207
096-4587937
นำยจรู ญ ปั ตถำ 084-9596332
044-590092 081-718-5532
นำยบรรจง ผลดี 081-2652663
089- 9478919
นำยฐิติพงษ์
084-961-5050
นำยอนุชำ (อะตอม) 082-2805062
044-718656 064-4485755
044-590254 097-9825924
นำงวรรณศิริ 091-0375941
นำยโรจนฤทธิ์ , นำงประจันต์ 081-5795412, 089-5852813
092-5585919
044 - 069315 091-7311957, 061-0259958 นำยบุญเกิด เหลำมี 085-0273360/ 096-5927245
- เรี ยนรวมกับ ร.ร.บ้ำนแก
- เรี ยนรวมกับ ร.ร.บ้ำนคอนสวรรค์ -

หน ้า 5

ที่

15
16

ชื่ อ - สกุล
หน่วยงำน /โรงเรี ยน หมำยเลขโทรศัพท์
ผูบ้ ริ หำรหน่วยงำน (ผอ.)
ที่ทำงำน
มือถือ
เครือข่ ายโรงเรียนรัตนบุรี 3
นำยสุ วรรณ สำขะจันทร์ บ้ำนน้ ำคำ
098-5919078
นำยเฉลิม เสำเวียง
บ้ำนยำง
090-2827975
044-144088 062 - 1653340
นำยสำยยันต์ แสงจันทร์ บ้ำนม่วงหมำก
นำยสมศรี หลงชิ น
บ้ำนดอนแรด
084-475-7271
นำยสุ ทธิพงษ์ คงนุรัตน์ บ้ำนธำตุ"ธำตุศึกษำวิทยำ" 081-265-8288
นำงอภัสนันท์ อรุ ณเกียรติพงศำ บ้ำนน้ ำสร้ำง - นำงเภำ
044-590188 081-1865445
บ้ำนเหล่ำม่วงโนนตำล 044-590362 086-2533975
นำยไพรัตน์ พำนิชย์
นำยไสว บุญภำ
บ้ำนขะยูง
083-372-0699
นำยเกรี ยงไกร กะกำรดี บ้ำนนำงเข็ม
044-069341 087-1533889
นำยทัศน์พล กุ่มพรม
บ้ำนโนนจำปำ
044-590259 084-8276882
บ้ำนแต้-หนองบก
044-590189 091-8293640
นำงสุ รำงค์ เชื้อเจริ ญ
นำยเสถียร มงคล
บ้ำนหำญฮี
080-0011729
นำยชำติชำย สุ วรรณทอง บ้ำนบึง-ยำงประชำสรรค์ 044-154060 090-2626807
นำยพงษ์ศกั ดิ์ นำเมืองรักษ์ บ้ำนหนองหิ น
044-590190 089-9479858
นำยมณเฑียร นำเจริ ญ บ้ำนหนองตอ - บัวเสี ยว 088-4693424 089-8006058
บ้ำนโนนทรำย
044-069317 087-9570165
นำงนฤมล กะกำรดี

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

เครือข่ ายโรงเรียนรัตนบุรี 4
นำยสิ น เขตขยัน
บ้ำนคอนสวรรค์
นำยสุ รพงษ์ โททอง
บ้ำนช่องยำงชุม
นำยสมหมำย สันวัง
บ้ำนเบิด
นำยสฤษดิ์ ไชยทอง
บ้ำนสี่ เหลี่ยม
นำยทองพูน หมื่นจง
บ้ำนไผ่ (วันครู 2503)
044-599236
นำยปฏิคม สมทิพย์
ไตรคำมวิทยำ
บ้ำนหนองกระทุงตำกแดด น.ส.จำรุ ณี แก่นจักร
นำยกิตติศกั ดิ์ แซ่ภู
บ้ำนนำอุดม
ว่ำที่ร.ต.วีระชัย ทวีสำร บ้ำนนำวอง
น.ส.ประไพริ นทร์ นธีนำม บ้ำนหนองผือ
044-590257
ว่ำง
บ้ำนแข้ด่อน-หนองบัว -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

089-580-2853
086-251-0708
087-240-3022

เบอร์ครู กรณี ติดต่อ ผอ.ไม่ได้
ชื่อ - สกุล
เบอร์โทรครู
นำยคำนวณ
นำงสมบัติ

081-0739774
081- 0654566

นำยคณำธร ธำตุระหัน

นำยชมภู

095-4562099
นำยชิณณวัตร ชินวงศ์ 098-1219069
นำยเดชศักดิ์ 081-9763641, 085-7765348
นำยธงชัย
084-2414729
นำยพิทยุทธ, นำงอรวรรณ

081-0690885, 081-7606693

นำยกมล/ นำงนงครำญ

086-2606888 /098-5868599

นำยสมภำร
นำยสุ พิศ
นำยประสิ ทธิ์
นำงวำสนำ

061 -4597334
081-9777424
062-2243732
086-251-0458
นำยประเสริ ฐ เกตุโสระ 088-3696814
นำยเสถียร
080-1595549
นำยวิชยั
085-6345936

093-3200599
นำยสมศักดิ์
น.ส.จิตรพร

089-5844061
083-7323652
093-3295678, 061-0208999 นำยอำคม, นำงละมุน 0878750501, 0862434241
081-876-8431
นำงวนิ ดำ
085-4945320
081-955-5030
นำยจักรกฤษณ์ 081-7603159
นำยจำนงค์/เฉลิมพล 087-2417735/086-2572892
097-3358556
094-5200056
นำงลัดดำวัลย์ 081-8786242
083-9659717
098-5614979

นำงวิศลั ย์อร ประจวบสุข

นำงสุ ดำรัตน์
นำยธงชัย

095-8312422
090-8291948
063-0219403

หน ้า 6

ที่

ชื่ อ - สกุล
หน่วยงำน /โรงเรี ยน หมำยเลขโทรศัพท์
ผูบ้ ริ หำรหน่วยงำน (ผอ.)
ที่ทำงำน
มือถือ
อาเภอท่ าตูม
เครือข่ ายโรงเรียนท่ าตูม 1
1 นำยภูมิพนั ธ์ จันทร์ เพ็ญ ท่ำตูม (สนิทรำษฎร์วทิ ยำคม) 044-591147 081-9671355
044-503604 081-725-0168
2 นำยศุภนนท์ พรหมบุตร บ้ำนลุงปุง
081-5930411
3 นำยกิตติศกั ดิ์ พริ้ งศิรินนั ทกุล บ้ำนหมำกมี่
บ้ำนไกลเสนี ยด
093-3296389
4 นำยสมหมำย บุญปก
บ้ำนปรำสำท
083-3824824
5 นำยบุญเลิศ โสสิ งห์
บ้ำนโพนทำ
6 น.ส.ชุติญำ ยำนะสำร
098-7980945
063-7680066
7 นำยกิตติพงษ์ มำนะภักดิ์ บ้ำนบัลลังก์พงสวำย
089-717-0300
8 นำยเลิศชำย แป้ นโสม วัดบ้ำนน้ ำคำ (สนง.สลำกฯ) 081-6005467
9 นำยลิขิต เพ็งประสิ ทธิพงศ์ บ้ำนหนองบัวมิตรภำพที่ 85 -

เบอร์ครู กรณี ติดต่อ ผอ.ไม่ได้
ชื่อ - สกุล
เบอร์โทรครู

อำนุภำพ
ศิริกำญจนำ
นำยอนันตศักดิ์
นำยสุ พิศ
นำยอัครเดช
นำงกำญจนำ
นำงนงพงำ
นำงบุญทัน
นำยทัศนำ

10 นำยธำรงศักดิ์ เชื้อเจริ ญ บ้ำนโพนงอย
093-0546144
นำยวรดิษฐ์
11 นำยสุมิตร เพ็งประสิ ทธิพงษ์ บ้ำนม่วงมูล
081-5795551
นำงจันที
บ้ำนตูม(อนุกลู รำษฏร์พฒั นำ) 12 นำยมงคล ชมวิจิตร
081-725-3622
นำงสิ ริอร
บ้ำนเอือด
- เรี ยนรวมกับ ร.ร.ท่ำตูม (สนิทรำษฎร์ วิทยำคม) 13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

เครือข่ ายโรงเรียนท่ าตูม 2
นำยเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ บ้ำนสะเอิง
นำยจริ ญ อังสนุ
บ้ำนตำนบ
นำยบุญรำช จันทรคติ บ้ำนพรมเทพ(พรมเทพรำษฎร์บำรุ ง) นำยสันติ ค้ำชู
บ้ำนเหล่ำ
นำยคำแหง วงศ์ฉลำด บ้ำนสำโรช
นำยวุฒิชยั ไพรสิ นธุ์
บ้ำนชำยทุ่ง
044-590214
นำยบุญส่ ง เกตุโสระ
บ้ำนปอหมัน
นำยอำทิตย์ อุดมทรัพย์ บ้ำนตำฮะ
044-590121
นำงยุพำภรณ์ เบญจมำศกุล บ้ำนโพนขวำว
นำยศุภณัฐ อินทร์งำม บ้ำนโพนครก
098-1246129
นำยพงศ์ศำสตร์ ไพรสิ นธุ์ บ้ำนยำงกระจับ /044-069140 061-0307655
นำยผไท สิ งห์แป
บ้ำนกุดมะโน
บ้ำนสำโรง
044-591438
นำงเดือนเพ็ญ ค้ำชู
นำยอุทยั ชัยงำม
บ้ำนขี้เหล็ก
044-069143
นำยจำลอง แหลมทอง บ้ำนโนนระเวียง
061-0878319
นำยศรำวุธ สุ นทรภักดี บ้ำนน้ ำอ้อม
บ้ำนหัวพี
ว่ำง

089-947-6551
084-962-4400
081-967-5547
088-5109890
086-866-9423
086-453-0280
086-8756814
082-7629240
065-0534819
089-8652760
081-790-3179
085-7546066
080-1543292
081-7904372
085-6818354
096-7049887

083-3871226
081-7895757
081-877-9503
089-8647963
096-0592066
082-1084233
085-1055662
085-9291067
089-8446554
081-7255396
081-5795551
089-4282099

นำยชูวิทย์

090-2961253
นำงพรรสำ แก้วจรัญ 081-0746555

นำงศรัญยำ
นำยสำรวญ

084-7871120
087-9215322
084-2981203

นำงอรไท, น.ส.น้ ำฝน

081-8768521, 084-5301885

นำงนภัสกร เจริ ญไว

085-771-1746
นำงถนอมทรัพย์ 087-2546692
นำยสมนึก
094-0945750
นำงจรรยำวรรธน์ 089-6265619
นำยโสภณ
084-4709992
นำงจันทนำ
084-4172450
นำยวีระเกียรติ 080-7663234,/098-0042842

นำยวิทูร พรหมบุตร

นำงพเยำว์ แข่งขัน 089-626-8007

นำยชัยณรงค์ 086-2445457
นำยสนอง บุญคง 081-5485056

หน ้า 7

ที่
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ชื่ อ - สกุล
หน่วยงำน /โรงเรี ยน หมำยเลขโทรศัพท์
ผูบ้ ริ หำรหน่วยงำน (ผอ.)
ที่ทำงำน
มือถือ
เครือข่ ายโรงเรียนท่ าตูม 3
นำยไกรเพชร จันทร์แดง บ้ำนบัวโคก
081-076-1317
นำยประสิ ทธิ์ สุ ขชี พ
บ้ำนท่ำศิลำ 044-145342 044-145364 062-6125299
นำยสุ เทพ สุ ขชีพ
บ้ำนหนองไม้ถี่
044-727-949 081-725-4531
นำยทวีศกั ดิ์ สุ กใส
บ้ำนนำนวล
089-947-4928
นำยเทพวิมล นำมสว่ำง บ้ำนโสมน
087-2598963
นำยเทิดภูมิ ยัง่ ยืน
ไตรคำมสำมัคคี
044-590323 085-7733615
นำยบุญขำน โทขันธ์
บ้ำนหนองคูนอ้ ย
044-590053 081-2652642
นำงรัชนี สมพันธ์
บ้ำนหนองตำด
081-7242139
นำยสมหมำย สำแก้ว
บ้ำนเมืองแก
089-286-7101
นำยชำนำญ พำนจำนงค์ บ้ำนหนองแวง
044-590211 083-7958833
นำยประพันธ์ กำเนิดพรม บ้ำนบุผำง
087-2513680
นำยทักษิณ วงศ์ฉลำด บ้ำนหนองคูใหญ่
098-5658542
บ้ำนหนองยำง (ธนำคำรกรุ งเทพ 10) 044-591437 081-2822612
นำยสมพงษ์ สิ มมำ
นำยสุ บรรณ์ ใจเที่ยง
088-7071157
บ้ำนหนองแสง
นำยยุทธนำ พิมพ์สำร บ้ำนธรรมษำ
083-7400316
ว่ำง
บ้ำนทุ่งโก
044-590210
ว่ำง
บ้ำนพิงพวย
ว่ำง
บ้ำนจันทร์งำม
เครือข่ ายโรงเรียนท่ าตูม 4
บ้ำนกระโพ(กระโพรำษฎร์ วิทยำคำร) 044-145033 098-3538899
นำยสำรำญ ลักขษร
นำยบุญธรรม ปำนเพ็ชร บ้ำนบะ
044-145554 061-6389524
นำยคำโพธิ์ บุญสิ งห์
บ้ำนหนองอีดำ
044-069123 092-2597451
นำยสมศักดิ์ ศรี มำรักษ์ บ้ำนตำทิตย์
087-8733452
นำยวีระชำติ บุญไว
บ้ำนตระมูง
044-590120 087-2402467
นำงสุ ภำพร ยันบัวบำน บ้ำนอำคุณ
044-590054 093-0911963
นำยสมศักดิ์ ชุมสุ ข
บ้ำนตำกลำง
061-6931495
นำยจักรกฤษณ์ ชิ ดนอก บ้ำนบัว
085-2047330
นำยวุฒิชยั มีพนั ธ์
บ้ำนภูดิน
081-725-0479
นำยมำโนชย์ พุ่มเขียว บ้ำนโนนโพ
097-9244757
นำยสำรอง ลักขษร
บ้ำนปรี ง
044-517473 084-8267414
นำยวรพจน์ สร้อยจิต
บ้ำนโนนสู ง
061-8282541
นำยกฤตภพ ศรี ใหญ่
088-3559535
บ้ำนศำลำ
น.ส.ศิริกำญจนำ เหมือนชำติ บ้ำนบอน
044-590049 081-7895757
ว่ำง
บ้ำนเฉนียง
044-590047
ว่ำง
บ้ำนโคกกุง
ว่ำง
บ้ำนหนองบึง
044-590044

เบอร์ครู กรณี ติดต่อ ผอ.ไม่ได้
ชื่อ - สกุล
เบอร์โทรครู
น.ส.เสำว์วิภำ
นำยกวี
นำยทองดี ทีงำม
นำยรัตนศักดิ์

092-2796857
086-8693282/ 093-3199989

087-261-5565
090-8299217
นำยสำยันต์ คำมะนี 093-3852354
นำยสิ ทธิพงศ์ 089-9474086
นำยเฉลิมพล 087-880-0868
นำงอนงค์ นครศรี 097-9644664
นำยวิจิตร คงทรัพย์ 081-7182752, 090-4078392

นำงเบญจวรรณ 089-2811373
087-2448827
นำยสุ รสิ ทธิ์
080-1540786
นำยสุ รพงษ์
089-2805405
นำงนุกูลศรี
บัวเพชร, วิไลพร 089-5809349, 090-6160438
นำยประคอง, น.ส.สุนิสำ

092-2834230, 083-3813830

081-9092262
นำงอรชร อุนยั บัน 089-946-3691
089-8476799
นำงชำลินี

นำยธนันชัย สัตย์แสง

นำงจิตรำภรณ์
นำงเสำวลักษณ์
นำงพิสมัย
นำยเสน่ห์
นำงจันทร์ฉำย
พิสมัย
นำยวินยั
นำยจำรัส
นำยวิศวะ
นำยบุญเย็น
นำงสุ กญั ญำ
นำยประสิ ทธิ์
นำยพัฒนำ

087-2396979
086-255-8105
081-7255727
087-9603879
084-8315144
087-2559170
081-5794741
087-9626213
085-7674770
084-826-0826
081-7257368
086-2607412
089-9179951
นำยชัย กระจ่ำงจิต 085-2033521
นำงศุภมำศ ทำทอง 086-2510454
น.ส.สุ ดำรัตน์ 086-2622541
นำยประสิ ทธิ์ 090-2515273

หน ้า 8

ที่
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ชื่ อ - สกุล
หน่วยงำน /โรงเรี ยน
ผูบ้ ริ หำรหน่วยงำน (ผอ.)
อาเภอชุมพลบุรี
เครือข่ ายโรงเรียนชุมพลบุรี 1
นำยทรงศิลป์ กะกำรดี บ้ำนตึกชุม
นำยสมเกียรติ อิฐรัตน์ บ้ำนยำงชุม
นำยรังสิ ทธิ์ วุฒิสุทธิ์
บ้ำนกระเบื้องใหญ่
นำงเพ็ชรำ พรมตวง
อนุบำลชุมพลบุรี
นำงขวัญเรื อน แสงนิ ล บ้ำนชุมพลบุรี
นำยนคริ นทร์ จินดำกุล บ้ำนโคกสู ง
นำยขุนวัง ณุวงศ์ศรี
บ้ำนระหำร
นำยอนันท์ พัชริ นทร์ วิทยำ บ้ำนแคนดำ
นำยภัทรพล บุญอิ้ง
บ้ำนสวนหม่อน
นำยบุญร่ วม ประทุมทอง โพนทองพิทยำคม
นำยประทักษิณ เครื อผือ บ้ำนสำโรง
นำยสรศักดิ์ บุญบำรุ ง บ้ำนเบงท่ำลำด
นำยเคนวัฒน์ ฤทธิ รณ
สนวนโคกเม็ก
นำยทศพล ลอยทะเล
บ้ำนหัวนำคำ
นำยโกวิท ศิลำเณร
บ้ำนหนองพิมำน
นำยสมัคร ศรี ครำม
บ้ำนขุนหำญ
นำยบรรดิษฐ์ สื บเพ็ง
บ้ำนทิพย์เนตร
นำยทุเรี ยน จ่ำพุลี
บ้ำนศรี ณรงค์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

เครือข่ ายโรงเรียนชุมพลบุรี 2
นำยมำนะ ตั้งบุบผำ
บ้ำนตลุงโนนกอก
นำยสุ รัตน์ สุ ขทวี
บ้ำนยำงบ่อภิรมย์
บ้ำนไพรขลำ(ไพรขลำรำษฎร์พิทยำกูล)
นำยทองใส สุ ดำปั น
นำยชำญศักดิ์ จำปำทอง บ้ำนขำมโพนทัน
นำยณรงค์ เปนะนำม
บ้ำนโพนม่วง
นำยเกรี ยงศักดิ์ แก้วหอม บ้ำนหนองเรื อ
นำยสุ ทธินนั ท์ นำคแสง บ้ำนยำงขำมเฒ่ำ
นำยสมเกียรติ ประทีปรัมย์ บ้ำนขุนไชยทอง
นำยไสว โคสนำม
บ้ำนดู่นำหนองไผ่
นำยวัฒนำ สุ ดชำรี
บ้ำนกระสัง
ดร.บุญเกิด เหลำมี
บ้ำนทิพย์นวด
นำยสุ รพล เป็ นพุ่มพวง บ้ำนกระเบื้อง
ว่ำง
บ้ำนขวำวโค้ง
บ้ำนโนนตำลหนำมแท่ง
- ยุบเลิก ปี 2558 บ้ำนโนนสมบูรณ์

หมำยเลขโทรศัพท์
ที่ทำงำน
มือถือ

เบอร์ครู กรณี ติดต่อ ผอ.ไม่ได้
ชื่อ - สกุล
เบอร์โทรครู

081-9774710
084-2980857 087-2551301
089-1892829
044-596076 086-584-5529
044-062130 090-3596895
044-590270 085-4946159
099-3835689
044-069577 089-6214779
044-590269 093-6379359
044-590037 081-955-6978
081-2657126 084-471-5577
044-069105
044-069108 083-3671903
081-7901150
044-069854 098-5865499
044-590271 098-6894541
084-513-2836
081-8214342

นำงญำจิตร แก้วมีศรี

088-3405290
044-545196
044-069114
044-590043
044-590039
044-590-223

061-0382379
081-9997739
085-7662656
086-8706547
088-3349191
090-2589965
081-5752519
098-1052669
081-760-1484
095-6019449
087-8770705
062-9152399

089-2831949
นำงวิไลวรรณ 096-3682050
นำยพงศ์เทพ 089-8452368

วนิ ดำ, กิตติยำภรณ์ 089-7208127, 091-8324224
พงศกร, หนึ่ งฤทัย 085-4170104, 087-2468896

น.ส.ทิพย์สุคนธ์ 087-256-7017
พจพร พุทธชำด 089-8477589
น.ส.รัตนภร เนื่องมี 062-9962892
นำยชัยพัทธ์ ธงชัย 088-3776348
น.ส.วรำรัตน์ บำนเย็น 087-254-1813
นำยศักดำ ฤทธิรณ 081-955-5119
นำยสนัน่ ,นำยอิทธิ พล

063-9546251, 081-9667730

นำงบุญญำณี
นรำกร
นำยบุญทำ
นำงกัลยำ
นำงมยุรำ
นำยพิพฒั น์

090-3692239
084-7947706
087-2130507
087-234-6043
088-7159629
087-9621752

นำยอิศรำ

085-7718850
นำยนิรันดร์ โสรัตน์ 089-2822785
นำยสุ ทศั น์
089-9418614
นำยบุญจันทร์ จัดสนำม 089-4286782
น.ส.นัฎฐำพร 097-9251045
นำงวิไลวรรณ์ 083-3644664
นำยสง่ำ พวงมำลี 081-470-1285
นำงชัชฎำภรณ์, กรรณิ กำร์ 085-6820654,
นำยธีระ สุ ดำปั น 084-8332963
นำยสมเกียรติ 087-2394876
นำยสุนนั ท์ รักสนิท 087-872-6328
063-7633353
นำยณัฐกิตติ์
นำงพิมพำ, น.ส.วันทนำ

- เรี ยนรวมกับ ร.ร.บ้ำนโพนม่วง-

090-2956459, 089-5822202

หน ้า 9

ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ชื่ อ - สกุล
หน่วยงำน /โรงเรี ยน
ผูบ้ ริ หำรหน่วยงำน (ผอ.)
เครือข่ ายโรงเรียนชุมพลบุรี 3
นำยนคร พรหนองแสน บ้ำนยะวึก (ผจงรำษฏร์วิทยำคำร)
นำยอภิรักษ์ ยันรัมย์
ชุมชนบ้ำนซำด
นำยเอกนริ นทร์ หำดี
บ้ำนตั้งใจ
นำยพีรไชย กุลไชย
บ้ำนสำยสนอง
นำยสมเกียรติ ยำโพนทัน สระขุดดงสำรำญวิทยำ
นำยนฤชิ ต บุญจิตร
บ้ำนโพธิ์ หว้ ย
นำงสำวบรรจบ เทตะรัตน์ บ้ำนอ้อตลิ่งชัน
น.ส.อัมพร สอนบุญชู
บ้ำนขี้เหล็กโนนจำน
นำยพิทกั ษ์ ทวีแสง
สำมัคคีศึกษำ
นำยถำวร สมรู ป
บ้ำนแสนสุ ข
น.ส.นิ่ มอนงค์ เดชภูงำ บ้ำนกะทะ
นำยพงษ์พิชญ์ ดอนเหนื อ บ้ำนม่วงน้อย
ว่ำง
บ้ำนยำงบ่ออี
ว่ำง
บ้ำนบุตำโสม
ว่ำง
บ้ำนเมืองไผ่กระท่ม
ว่ำง
บ้ำนงิว้
ว่ำง
บ้ำนโนนสัง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

อาเภอสนม
เครือข่ ายโรงเรียนสนม 1
นำยเอกชัย แพงงำม
นำยสุ ภำชัย สำยวิเศษ
นำยชัยเทพ สังโสมำ
นำงสุ มำลี เสนำนนท์
นำยสำโรจน์ สมหวัง
นำยสุ พล ศิลำอ่อน
นำยกิตติพงศ์ ทองสี ดำ
น.ส.เพ็ญศิริ แสนสุ ข
นำยสมจิต เรี ยบร้อย
นำยสมบูรณ์ นินดำ
นำงสิ ทธิ สินี สอนเลิศ
น.ส.ธัญญธร ครุ ฑสุ วรรณ
ว่ำง
ว่ำง

บ้ำนหนองอียอ
บ้ำนเป้ ำ
สนมศึกษำคำร
บ้ำนโนนเปื อย
บ้ำนโพนโก
บ้ำนทัพไทย

หมำยเลขโทรศัพท์
ที่ทำงำน
มือถือ

เบอร์ครู กรณี ติดต่อ ผอ.ไม่ได้
ชื่อ - สกุล
เบอร์โทรครู

081-9660473
044-590119
044-590279
044-5901180
044-517623
044-590218
044-590041
044-069101
044-590219
-

081-256-5594
080-3333299
098-0406057
084-8238495
093-3964165
098-8325181
081-955-9113
086-2514972
089-8451332
093-5194930
089-9436221
082-8680988

นำยเสนอ ยอดดี 087-8768992
นำยถำวร
089-8458419
นำยอุดมพร ไตรศรี 097-3360104
พรรณนิภำ
095-6589811
นำยสำยัณห์ 085-6387246
นำงวำทินี
085-0112070

-

081-703-0448
098-1031449
089-8138971
085-7784947
061-0670501
087-956-6546
093-4861608
085-7731225
086-2512897
090-3745602
081-976-5354
081-0658623

089-8451473
061-0670501
บ้ำนนำศรี สุข "ศรี สุขศึกษำคำร" บ้ำนสำโรง
044-590147
บ้ำนโสกแดง
วัดบึงบ้ำนสนม
044-589056
บ้ำนอำเลำ
บ้ำนโนนเซี ยง
บ้ำนหนองบัวแดง
บ้ำนโพนดวน "จำลองวิทยำ" -

นำยทรงศักดิ์, นำงนิ่ม 083-3651609, 089-966-0377

ประสพสุ ข
นำยพรเลิศ
นำงพรพิมล
นำงวำสนำ
นำงสำยทอง
นำยบุญคง
นำยชัยพจน์
นำยวิชำวุธ
นำงรัตติกำล
นำยสัมฤทธิ์

098-1057539/ 087-9637383

นำงอุบล
ประกอบ
นำงปั ญญลักษณ์
นำยทินกร
นำงบุปผำ/สมบัติ

086-6510439
087-0015840
097-9351562
081-8762902

นำยประสิ ทธิ์

092-4324730
061-1203291
088-3772945
097-3842810
080-3474562
089-422-1702
094-3793233
088-7167669
081-2656369

081-3218359/087-2500269

081-2664502
นำงสุมำลี มีสะอำด 082-9716514
อักษำภัค
093-4571724
นำยเสริ ม
092-4473158
นำงสมพร
086-2565396
นำยประนอม 087-6492509
นำยสยมภู
081-2825457
นำยสุ พิณ สี สว่ำง 082-1541753

หน ้า 10

ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่ อ - สกุล
หน่วยงำน /โรงเรี ยน หมำยเลขโทรศัพท์
ผูบ้ ริ หำรหน่วยงำน (ผอ.)
ที่ทำงำน
มือถือ
เครือข่ ายโรงเรียนสนม 2
นำยสำรวย สังข์เสำวภำคย์ บ้ำนนำดี
095-6186739
นำยเทพวิรุฬห์ บุญมี
บ้ำนหนองขุนศรี
081-976-1499
นำยประหยัด บุตรศรี
บ้ำนหนองครก
085-4887298
บ้ำนแคน(คุรุรำษฎร์ ส่งเสริ ม ) 044-145757 097-3353431
นำยชวลิต โพธิ์ เงิน
บ้ำนแคนน้อย
น.ส.แสงศรี ศิลำอ่อน
092-9534165
นำยก้องภูมิ เจริ ญรำช บ้ำนนำยม"นิยมศึกษำวิทยำ" นำยสุ เพียร เสริ มแก้ว
บ้ำนสร้ำงแก้ว
044-590250 087-2504625
นำยผำสุ ข แสนรวยเงิน บ้ำนตำเพชร
093-0830194
นำยปณิ ธำร ห้ำวหำญ
บ้ำนนำนวน
086-2496185
นำยสมำนชัย ผิวบำง
บ้ำนหัวนำ
081-9990731
นำยทองพร มังษะชำติ บ้ำนสะทืด
092-4856778
บ้ำนหัวงัว"แท่นศิลำวิทยำ" นำยธี ระชัย คำสุ มำลี
081-3604689
นำยสุ พฒั น์ ห้ำวหำญ
ผำแดงวิทยำ
044-590149 087-249-9779
นำยสวัสดิ์ สดับสำร
บ้ำนหนองระฆัง
044-590379 081-2657924
นำยจอน ต้นจำปำ
บ้ำนโนนจำน
044-590375 098-0965327
บ้ำนกำพระ
นำยบุญยงค์ มีแก้ว
086-2606337

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

อาเภอโนนนารายณ์
เครือข่ ายโรงเรียนโนนนารายณ์ 1
นำยสำรำญ ใจกล้ำ
บ้ำนคำผง
นำยสุ พิชยั สมศรี
บ้ำนหนองหลวง
044-590108
นำยสุ พจน์ ศิลำอ่อน
บ้ำนผักไหม
นำยบุรี สพำนทอง
โนนนำรำยณ์วิทยำ
บ้ำนขุมดิน
นำยวิบูลย์ คำทอง
นำยณกฤช เรื องศรี
บ้ำนอำพืด
044-590003
นำยเดชำ กำรรัมย์
บ้ำนม่วงหนองตำด
044-590003
บ้ำนโนน"นิยมศำสตร์ ศึกษำ" 044-590006
นำยวิรักษ์ ศรี ตะแกะ
บ้ำนขี้เหล็ก "คุรุรำษฎร์ บำรุ ง" 044-590008
นำยวิรัตน์ เหลำคำ
บ้ำนหนองบัวงำม
091-0147596
นำยวีระพล ไชยสิ ทธิ์
นำยสมชัย เกษละคร
บ้ำนเซี ยงซิ น - โนนดู่
044-590005
บ้ำนหนองไม้งำม
ว่ำง

เบอร์ครู กรณี ติดต่อ ผอ.ไม่ได้
ชื่อ - สกุล
เบอร์โทรครู
088-3782942
นำงหทัยกำญจน์ 080-175-2477
นำงเอี่ยม สมทิพย์ 089-045-6611
นำงบุญเฮียง บุญมี 081-950-4394
นำงสำลี เจริ ญสุ ข 091-6018418/ 082-3752347

น.ส.พัชวีภรณ์ งำมจิตร

085-0283019
นำยบุญส่ ง
089-8458330
นำงวนิศรำ ทองคำ 087-2524407
น.ส.มณเทียร สี ดำ 085-775-3606
นำยประศำสตร์ 089-8225227
นำยนิ ติกร สุขสำนต์ 085-7763267
นำงรัชดำวัลย์ 089-2154131
นำยประทีป เข็มทอง

นำงผุสดี บุญปั ญญำ 081-3855024

นำยสำทิตย์

088-3618754
นำยสำคร เข็มทอง 087-3280292
นำงวิไลรัตน์ ดีได้ดี 086-244-3402

087-9631887
080-175-1539
087-2465985
098-5975012

นำยทองพูน 087-9615381
นำยวีระวุธ
081-966-3752
อรุ ณศักดิ์
097-9397015
นำงละมัย สวัสดี 081-2826747

084-4708448
089-8448697
086-265-8204
087-249-3994
084-829-1805

นำงอุรำ เครื อเนี ยม 085-763-0033

095-6037734
090-2733957

นำงสมบูรณ์

087-2480077
น.ส.หรรษำ ดำศรี 084-824-8756
นำยพิพฒั น์
088-3781865
นำงสมร พรหมภักดี 081-0735434
นำงอำภรณ์
082-8608609
นำงเบญจพร ชัยศรี 081-8781181

นำยเกียรติบณั ฑิต 082-1439186

หน ้า 11

ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่ อ - สกุล
หน่วยงำน /โรงเรี ยน
ผูบ้ ริ หำรหน่วยงำน (ผอ.)
เครือข่ ายโรงเรียนโนนนารายณ์ 2
บ้ำนระเวียง "รัตนกิจวิทยำ"
นำยชำตรี พบบุญ
นำยเสริ ม สิ งจำนุสงค์ บ้ำนสำโรง
นำยสมคิด คำพลงำม
บ้ำนก้ำนเหลือง
นำยบุญเรื อง พวงเกตุ
บ้ำนผำ
นำยชัยศรี นำมพรหม บ้ำนซำต(มงคลวิทยำ)
นำยจีรพัฒน์ จันทร์ ศรี บ้ำนหนองแวง
นำยสมนึ ก วงษ์อินทร์ บ้ำนค้อ
นำยอมตศำสตร์ แพงแก้ว บ้ำนม่วงหวำน
นำยสวัสดิ์ พำกเพียร
บ้ำนหนองเทพ
นำยแก้ว สมศรี
บ้ำนอีโสดหนองผำง
นำงนภำพร พฤตินอก บ้ำนหนองหว้ำ

หมำยเลขโทรศัพท์
ที่ทำงำน
มือถือ

เบอร์ครู กรณี ติดต่อ ผอ.ไม่ได้
ชื่อ - สกุล
เบอร์โทรครู

044-590011
044-590107
044-590012
044-590015
-

063-0219477
087-995-5517

นำงอำรี ย ์ พริ้ งเพรำะ 087-8740065

088-4833235,090-2922877

นำงดำเรศร์

081-5498761
086-2456865
081-790-9270

นำยวัชรพล มะลิเลศ

044-590013
044-590010
044-590016
044-590017
044-590014

081-8776123
087-9560009
081-725-3985
089-9464231
086-7704690

นำยยงยุทธ บุญเต็ม 089-043-0069

088-3245137

086-2646988
นำงทองใบ สหุนนั 093-2584798
นำงทิพจันทร์ 087-2422383
นำยประสิ ทธิ์ 065-0958959
นำยสมศักดิ์
084-8366858
นำยประสิ ทธิ์ 098-0960991
นำยอุทยั คำผม 087-1655944

