ส่วนราชการในจังหวัด
1.หน่วยงานด้านการศึกษา
ชื่อหน่วยงาน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 3
สพม. เขต 26
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม
สานักงาน สกสค.
กศน.จังหวัด
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัด
ร.ร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
ร.ร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โรงเรียนวาปีปทุม
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม

โทรศัพท์

โทรสาร

043-723623
043-711102
043-762363
043-777987
043-711557
043-723623
043-721383
043-971036
043-746284
043-71238
043-712380
043-721816
043-711403
ต่อ 132
043-754242
043-799373
043-798308

043-721626
043-777243
043-722731
043-723618
043-722014
043-971001
043-746285
043-722010
043-754243
043-798622

ส่วนราชการในจังหวัด
2.หน่วยงานราชการในอาเภอ/จังหวัด
ชื่อหน่วยงาน
ผู้ว่าราชการจังหวัด
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
เลขานุการผู้วา่ ราชกรจังหวัด
สานักงานจังหวัดมหาสารคาม
ตรวจสอบภายในจังหวัด
ปลัดจังหวัด
ป้องกันจังหวัด
เสมียนตราจังหวัด
พัฒนาชุมชนจังหวัด
ท้องถิ่นจังหวัด
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ที่ดินจังหวัด
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
ธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม
สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม
สรรพสามิตพืน้ ที่มหาสารคาม

โทรศัพท์

โทรสาร

043-777666
043-777666
043-777493
043-777493
043-777532
043-777532
043-777666
043-777666
043-777623
043-777460
043-777356
043-777460
043-777309
043-777460
043-777323
043-777323
043-777360
043-777546
043-777351
043-777560
043-740837
043-777580
043-777528
043-777314
043-777231
043-777651
043-777495
043-777335
043.722417
043-722416
043-777308 043-777308 ต่อ 108

ส่วนราชการในจังหวัด
2.หน่วยงานราชการในอาเภอ/จังหวัด
ชื่อหน่วยงาน
ที่ว่าการอาเภอวาปีปทุม
ที่ว่าการอาเภอยางสีสุราช
ที่ว่าการอาเภอพยัคฆภูมิพิสัย
ที่ว่าการอาเภอนาดูน
ที่ว่าการอาเภอนาเชือก
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สหกรณ์จังหวัด
บ้านพักเด็กและครอบครัว
ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 41
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประมงจังหวัด
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตมหาสารคาม
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

โทรศัพท์
043-799402
043-729148
043-791563
043-797086
043-779171
043-777121
043-721384
043-721210
043-777961
043-777827
043-777064
043-777113
043-711254
04372319

โทรสาร
043-020122
043-729148
043-779193
043-774544
043-777065
043-721528
043-723346

ส่วนราชการในจังหวัด
3.โรงแรม
ชื่อหน่วยงาน
โรงแรมวสุโฮเต็ล
โรงแรมนิวพัฒนา
โรงแรมตักสิลา

โทรศัพท์
โทรสาร
043-740888 043-711933
043-7257009 043-725700
043-722222 043-719909-1

4.หน่วยงานยุตธิ รรม
ชื่อหน่วยงาน
สนง.ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด
สนง.อัยการจังหวัด
สนง.อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัด
สนง.กกต.ประจาจังหวัด
สนง.คุมประพฤติจังหวัด
สนง.บังคับคดีจังหวัด
เรือนจาจังหวัด
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัด

โทรศัพท์
043-712085
043-711172

โทรสาร
043-711428
043-723723

043-713735

-

043-777481
043-713735
043-743197
043-711204

043-777570
043-721844
043-723672
043-7213470

043-723201

-

ส่วนราชการในจังหวัด
5.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
มหาสารคาม
เทศบาลเมืองมหาสารคาม
เทศบาลตาบลวาปีปทุม
เทศบาลตาบลนาเชือก
เทศบาลตาบลยางสีสุราช
เทศบาลตาบลนาดูน
เทศบาลตาบลพยัคฆภูมิพิสัย

โทรศัพท์
043-742979
ต่อ 110
043-741008
043-799402
043-779090
043-729138
043-797123
043-7900389

โทรสาร
043-742979
043-741008
043-779130
043-797228
-

6.ธนาคาร (สาขามหาสารคาม)
ชื่อหน่วยงาน
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารออมสิน
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

โทรศัพท์
043-711048
043-711002
043-723020-3
043-722229

โทรสาร
043-721512
043-723675
043-723024
-

043-741204 ต่อ 101 043-741204 ต่อ 105

043-711130
043-722212
043-711130

043-722227
043-722213
043-722227

บุคลากรภายใน สพป.มค.2
1.ผู้บริหาร สพป.มค.2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
โทรศัพท์ 043-799-340, 043-799-341 โทรสาร 043-798-043
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
โทรศัพท์/อีเมล
086-2296108
Suchat08032511@gmail.com
นายสุชาติ พุทธลา
ผอ.สพป.มค.2
ต่อ 7071
09-44688955
Wivatsira1963@gmail.com
นายวิวัฒน์ สิรพัธน์โภคิน รอง ผอ.สพป.มค.2
ต่อ 7073
081-6702631
paitochapo@gmail.com
นายไพทูรย์ ชาวโพธิ์
รอง ผอ.สพป.มค.2
ต่อ 7074
08-33627711
Rong_aka@hotmail.com
นายเอกศักดิ์ จันทะกา
รอง ผอ.สพป.มค.2
ต่อ 7075
089-4223087
นายมีชัย พลภูงา
ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
mpmeechai@gmail.com
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
091-0568565
นางรวิภา กตารัตน์
091-0613979
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
น.ส.ละมุล อนุสัตย์
moonbamja@gmail.com

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

นายพชร พรหมจันทร์

ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน

นางนันทเนตร ปะวะเส
นายสมบัติ คุณแก้ว
ส.อ.พงษ์พัฒน์ ปักกาโล

โทรศัพท์/อีเมล
061-3632555
pp3008@hotmail.com

ปฏิบัติหน้าที่
081-2616084
nantanate@hotmail.com
ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ
ปฏิบัติหน้าที่
088-5392324
ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี ekk501@outlook.co.th
ปฏิบัติหน้าที่

082-1517291/091-0579700
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล pongphat@mkarea2.com

งานเลขา ผอ.สพป.มค.2 โทรศัพท์ 043-799340/043-799341 ต่อ 7072

2.กลุ่มอานวยการ
โทรศัพท์ 043-799340/043-799341 ต่อ 7076 (Operator)
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
โทรศัพท์/อีเมล
098-3199362/093-5961689
น.ส.อมรรัตน์ คงประทีป
ผอ.กลุ่มอานวยการ
Amornratk11@hotmail.com
088-5615238
นางณิฐากร พยุหะ
นักจัดการงานทัว่ ไป
Nitha_0007@hotmail.com
083-005392
จ.อ.พงษ์ศักดิ์ จันทวิมล
นักประชาสัมพันธ์
N_v_35@yahoo.co.th
091-8672005/091-8634814
นางภาวนา จันทวิมล
นักจัดการงานทั่วไป
jantawimal@gmail.com

2.กลุ่มอานวยการ (ต่อ)
ชื่อ-สกุล
นายวุฒินันท์ แก้วสาโรง

ตาแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไป

นายประหยัด สุทธิธรรม
นายบุญโชค ดอนไสว

นักประชาสัมพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการ

นางนันทณัฎฐ์ เทวะรัตน์

เจ้าพนักงานธุรการ

นายสุรจิต ปัตตานี
นายสมศักดิ์ ปริเตสัง
นายวิโรจน์ ปะนะภูเต
นางอุบล ปะนัดตะเถ
นางสุนิตย์ ปวงปะชัน
น.ส.วรัญญา กาฬภักดิ์

หน.หมวดยานยนต์
พนง.ขับเครื่องจักรกลฯ
ช่างปูน ชั้น 4
แม่บ้าน
แม่บ้าน
ลูกจ้างชั่วคราว

น.ส.ประวิตรา ขันชะพัฒน์

นายทัศนะ หีบทอง
นายจารูญศักดิ์ อันสุวรรณ
นายศริตวรรธน์ ชาววาปี

ลูกจ้างชั่วคราว
(ศูนย์บริการ)
ลูกจ้างชั่วคราว(ยาม)
ลูกจ้างชั่วคราว(ยาม)
พนักงานทั่วไป

โทรศัพท์/อีเมล
093-4288837
11WUT8@gmail.com
098-3199362/084-6051415
095-6028572
Jatuchok_bbk@hotmail.co.th
096-6465714
jinrapat@gmail.com
087-9376992
084-2961687
093-3791809
081-3554785
084-9368098
062-1299099
nim141027@gmail.com
095-6457896
Spprawittra@gmail.com
062-1412459
098-2148162
098-3818676

3.กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์ 043-799340/043-799341 ต่อ 7078
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
โทรศัพท์/อีเมล
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางรวิภา กตารัตน์
091-0568565
นางพิภามนต์ เผ่าพงษ์อัครเดช
นักทรัพยากรบุคคล
089-8439289
anchalee688@Gmail.com

นางปราณี ภัทราบุญญากุล

นักทรัพยากรบุคคล

น.ส.ธิชาภัสร์ วันทายุทธ

นักทรัพยากรบุคคล

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

น.ส.มยุรี ทบภัทดิ์

นักทรัพยากรบุคคล

น.ส.สุรัตน์ เสนาฤทธิ์

นักทรัพยากรบุคคล

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

นายรัตนชัย ทับมะโรง

นักทรัพยากรบุคคล

098-4147399
thubma@hotmail.com

น.ส.อานวยพร มะโรงรัตน์

จพง.ธุรการ

095-6600447
cherryneedyou@gmail.com

นายรุจนันท์ กตารัตน์

จพง.ธุรการ

064-3096493
Eci0507@gmail.com

4.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทรศัพท์ 043-799340/043-799341 ต่อ 7081
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
โทรศัพท์/อีเมล
083-4175668
นางพิมพ์ลักษณ์ หม่องคามี
ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ

Teerawan-Toy@hotmail.com

น.ส.อัญช์ณิภา บุตรศรี

นักวิชาการศึกษา

นางผ่องพรรณ ปักกาโล

นักวิชาการศึกษา

นางปริญญา คัดทะจันทร์

นักวิชาการศึกษา

นางชไมพร ทิพย์สิงห์

นักวิชาการศึกษา

นายอัศวิน ปะเสระกัง

นักวิชาการศึกษา

นางวรัญชญา ทอนเทพ

นักวิชาการศึกษา

น.ส.อินทุอร ปัดถาใจ

นักจิตวิทยาฯ

น.ส.ไพรัช ชาวพงษ์

ลูกจ้างชั่วคราว

089-5695599
Sawatdee17@gmaik.com

095-1688504
pongpan@mkarea2.go.th

097-3195893
Oum_oon@hotmail.com

091-0568636
BallyJunk@hotmail.com

090-9574789
Arty5652@gmail.com

090-2866655
Waranchaya2529@gmail.com

062-3739832
Intuon212@gmail.com

084-7600989
Phairach.c11@gmaill.com

5.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โทรศัพท์ 043-799340/043-799341 ต่อ 7077
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
โทรศัพท์/อีเมล
098-1461664
น.ส.สวรินทร์ หอมดวง ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ

Nang2513@gmail.com

น.ส.นิดา พันธไชย

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางกชพร อนุนิวัฒน์

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางบังอร มลาศรี

นักวิชาการพัสดุ

นางสุพรรษา พินิจธนสาร

นักวิชาการเงินและบัญชี

น.ส.อุมาลี อินทร์จานงค์

นักวิชาการเงินและบัญชี

น.ส.ศริญญา เสนาธง

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางชะญานุช วงษ์หล้า

จพง.พัสดุ

น.ส.นิภาพร มาแก้ว

ลูกจ้างชั่วคราว

089-5695599
Sawatdee17@gmaik.com

080-1860417
godchapron@gmaik.com

085-7399927
Bungon2008@hotmail.com

064-3169791
Supansa.su@rd.go.th
086-4607163

V_piajun@hotmail.com

097-3026189
Waranchaya2529@gmail.com

086-2373425
chayanush@hotmail.com

085-7532805
Paek_wpt@hotmail.co.th

6.กลุ่มนโยบายและแผน
โทรศัพท์ 043-799340/043-799341 ต่อ 7079
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
โทรศัพท์/อีเมล
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
น.ส.ละมุล อนุสัตย์
091-0613979
moonbanja@gmail.com

นางนันทรัตน์ จันทเขต

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

089-9656351
Pankeaw_toomsud@hotmail.com

น.ส.สายฝน จุปะมัดตัง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

086-0601913
ra-inna@hotmail.com

นางสุกัลยา ทับมะโรง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

089-5240790
Sukanlaya.tam@hotmail.com

นายภูตะวัน วรนันทการกิจ
ส.อ.เฉลิมชัย อนุสัตย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ลูกจ้างชั่วคราว

065-5606239
083-3550862

7.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทรศัพท์ 043-799340/043-799341 ต่อ 7080
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
โทรศัพท์/อีเมล
089-4223087
นายมีชัย พลภูงา
ผอ.กลุ่มนิเทศฯ

mpmeechai@gmail.com

นายวิทยา คชโคตร

ศึกษานิเทศก์

นางรุ่งอรุณ สิงห์สุพรรณ

ศึกษานิเทศก์

061-1234158
Wit2505@gmail.com

091-8627923
Rung2298@gmail.com

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

โทรศัพท์/อีเมล
081-2527266
Dalanee_p@mkarea2.com
095-658258
wichansri@hotmail.com
062-5569919
Nawat405@gmail.com
093-3260933
Kom25112512@gmail.com
063-7313339
Dalanee_p@mkarea2.com
089-9177977
Daraya.co@gmail.com
063-4898853
Kan.chaichandee@gmail.com
087-6079889
Thanat_@gmail.com

นางดรณี ปะสังติโย

ศึกษานิเทศก์

นายวิชาน ศรีอาภรณ์

ศึกษานิเทศก์

นายณวัฒน์ จันทเขต

ศึกษานิเทศก์

พ.จ.อ.คมกริช ปริปุณณะ

ศึกษานิเทศก์

นายวุฒินนั ทร์ พรนิคม

ศึกษานิเทศก์

นายศักดิ์ดา ปาสานา

ศึกษานิเทศก์

นางศธทบ ไชยจันทร์ดี

ศึกษานิเทศก์

นายธนัฐ จันทเขต

ศึกษานิเทศก์

น.ส.ช่อรัตนา ปัททุมมา

ศึกษานิเทศก์

081-9879479

น.ส.กาญจนา หนูผาสุข

ศึกษานิเทศก์

นางกิตติภูมิ สาชะรุง

ศึกษานิเทศก์

น.ส.แผ้วมณี มาตรี

จพง.ธุรการ

น.ส.จุฑารัตน์ ไชยเทพ

จพง.ธุรการ

089-4225207
Kanchana.tuan@gmail.com
091-8636943
Sacharoong1213@gmail.com
086-0543883
Nunee2560@gmail.com
086-6388062
Jutharat_c@mkarea2.go.th

8.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โทรศัพท์ 043-799340/043-799341 ต่อ 7084
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
โทรศัพท์/อีเมล
ปฏิบัติหน้าที่
081-2616084
นางนันทเนตร ปะวะเส
ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ nantanate_p@mkarea2.go.th
086-2215938
น.ส.อรุณนี ศรีเจริญ
นักทรัพยากรบุคคล
Arunee_s@mkarea2.go.th
093-3326539
นายจิตรภณ จันทร์น้อย
ลูกจ้างชั่วคราว
Jittapor_j@mkarea2.go.th

9.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร
โทรศัพท์ 043-799340/043-799341 ต่อ 7085
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
โทรศัพท์/อีเมล
ปฏิบัติหน้าที่
082-1517291
ส.อ.พงศ์พัฒน์ ปักกาโล ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
091-0579700
pongphat@mkarea2.go.th
ทางไกลฯ
065-6945244
นายจิรกิตติ์ สกุลจร
ลูกจ้างชั่วคราว
jirakit@mkarea2.go.th

10.กลุ่มตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ 043-799340/043-799341 ต่อ 7082
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
โทรศัพท์/อีเมล
061-3662555
นายพชร พรหมจันทร์
ผอ.กลุ่มตรวจสอบฯ

PP3008@hotmail.com

น.ส.อุบล มูลสมบัติ

จพง.การเงินและบัญชี

098-2594670
Ubon_m@mkarea2.go.th

11.กลุ่มกฎหมายและคดี
โทรศัพท์ 043-799340/043-799341 ต่อ 7083
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
โทรศัพท์/อีเมล
ปฏิบัติหน้าที่
088-5392324
นายสมบัติ คุณแก้ว
ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี Ekk501@outlook.co.th
081-2681962
นายเศรษฐ์ศักดิ์ คุณแก้ว
นิติกร

Satsak_tong@hotmail.com

หมายเหตุ - ลาดับแรก = ประธานกลุ่ม

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 1(อ.วาปีปทุม)
ชื่อ – สกุล
(ผู้บริหารสถานศึกษา)

โรงเรียน

โทรศัพท์
มือถือ

นายพิชัย ชุบสุวรรณ
นายจักรกฤษณ์ อนุฤทธิ์
นายทองเหลือง ปาปะขา(รก.)
นายพลศักดิ์ ศรีโง๊ะ
นายวิชญ์พล กุมผัน
น.ส.ภัทราวดี นีรขันธ์
นายพูนศักดิ์ พิมสอน
นายพุฒิพงษ์ ปะสังติโย
นางรัชนี ศรีมงคล
นายบุญธรรม ปัทมาตร
นางจิราภรณ์ ชาวพงษ์
นายณรงค์ฤทธิ์ ประทุมขา
นายชูศักดิ์ ตาลวงษ์
นางวาสนา เพชรไพฑูรย์
นายโชคชัย แสงสว่าง
นางอาภรณ์ เฮียงเฮี่ย(รก.)
นางสมุนา เนื่องไชยยศ
นายอภิชาติ เชิงสะอาด
นายอนุพล อุปนันท์

เมืองวาปีปทุม
อนุบาลวาปีปทุม
บ้านนาเลา
บ้านหนองไฮ
บ้านโคกใหญ่
บ้านจอกขวาง
บ้านหัวงัว
บ้านหนองคูไชยหนองขาม
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บ้านโสกยาง
โนนเขวาหนองแสง
ชุมชนบ้านหนองทุ่ม
บ้านโคกสีทองหลาง
บ้านโคกแปะ
บ้านหนองคูม่วง
บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา
ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้อง
บ้านกระยอมหนองเดิ่น
บ้านโนนท่อน

081-9540197
062-9358293
088-3883144
084-0329506
086-2300202
091-8286477
081-2618638
085-4615761
081-8687748
081-8712746
087-8527665
089-3767928
093-3237493
087-0474681
081-9657152
062-1244636
085-2000482
086-8402286
061-0600867

โทรศัพท์
โรงเรียน

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 2(อ.วาปีปทุม)
ชื่อ – สกุล

โรงเรียน

(ผู้บริหารสถานศึกษา)

โทรศัพท์

โทรศัพท์

มือถือ

โรงเรียน

นายอดุลย์ศักดิ์ พักตรหาญ

บ้านดงใหญ่

086-2320344

นายเรืองเดช ใหญ่นอก

บ้านโคกไร่

081-3600959

นางราตรี แสนเย็น

ชุมชนบ้านงัวบา

081-9658980

นายธนกร สิทธิเสรี

บ้านก่อ

094-5195909

น.ส.พิกุล รุณรุด

บ้านสระแก้วหนองคู

097-9828791

นายคุณากร ศรีธรณ์

บ้านเขวาค้อโคกกลาง

091-8619602

นายพิศาล อินโท่โล่

บ้านแวงชัยโคกหนองโจด

087-2319539

นายสายัญห์ เอื้อกิจ

บ้านแวงเหล่าเก่าน้อย

087-2278013

นายณัฐพัชร์ ปทุมพร

บ้านโคกใหญ่วิทยา

081-0539990

นายสัมฤทธิ์ โคตรโสภา

บ้านตาแย (ประชานุเคราะห์)

080-7642540

นายสุริยา สาวัตถี

บ้านแคน

083-6763701

น.ส.เบญจวรรณ นุยภูเขียว

บ้านหนองหว้า

082-8515417

นายวัชรินทร์ ศรีโยวงศ์ (รก.) บ้านแวงนคร(สังฆวิทยา)

085-2561965

นางเฉลิมพร สาราญสุข

บ้านดู่

098-5544615

นายไพฑูรย์ มะเสนะ

บ้านดอนหัน

091-0655939

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 3 (อ.วาปีปทุม)
ชื่อ – สกุล

โรงเรียน

(ผู้บริหารสถานศึกษา)
นายวันชัย ปัตตายะโส

บ้านหนองไผ่

โทรศัพท์

โทรศัพท์

มือถือ

โรงเรียน

085-7400149

นายสุทธิศักดิ์ ศิลป์ศิรวิ านิตย์ บ้านดอนแดงน้าเกลี้ยง

088-5624522

นางศุภกาญจน์ ดงจารย์

บ้านนาข่า

062-3534651 043-991476

นายวันชัย ปักการะสังข์

บ้านหนองแต้

098-5872066

นายบุญธรรม พินโย

บ้านหนองคลองใหม่หวั นาคา

090-2628466

นายปฐมพงศ์ อัปมระกา

บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 097-3017180

นายคมสันต์ สัตตรัตนาพร

บ้านมะแซวหนองโง้ง

063-0368478

นายอนุราช ลิลากุด

บ้านเปลือยดอนมันน้า

093-5607772

นายประเคน มะหัด (รก.)

บ้านหวาย

087-2231858

นายจรรรงค์ ภูมินา(รก.)

บ้านวังจานโนนสาราญ

098-1634882

นายสุรชัย พลภูเมือง (รก.)

บ้านโคกเต่า

091-6952247

น.ส.นิตยา ศิริวาปีวงศ์(รก.)

บ้านตลาดโนนโพธิ์

061-1065595 043-750227

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 4(อ.วาปีปทุม)
ชื่อ – สกุล

โรงเรียน

(ผู้บริหารสถานศึกษา)

โทรศัพท์

โทรศัพท์

มือถือ

โรงเรียน

นายพลวัต วัฒนบุตร

บ้านสนาม

081-8720664 043-983060

นางทัศนีย์ ประพฤติใน(รก.)

บ้านขามป้อม

081-9657316

นายจักรรินทร์ สวาศรี

บ้านเสือโก้ก

084-4286367 043-983032

นายวรวิทย์ อุปทา

บ้านไก่นา

085-4642175

นายขวัญชัย มะธุเสน

บ้านหนองแสน

081-9755632

ว่าที่ พ.ต.อานาจ พาภักดี

บ้านหนองกุง

081-8719897

น.ส.ณิชากมล จันปัญญา

บ้านดู่หนองโกโนนสมบรูณ์

063-6324263

นายชัยวัฒนา ประภาศรี

บ้านกุดนาดีโนนลาน

086-1051740

น.ส.วรารัตน์ อนุสัตย์

บ้านหนองผือ

091-8636069

น.ส.อาภรณ์ พลอ่อนสา(รก.) บ้านดงน้อย

089-8400987

นายประสิทธิ์ เภตรา

บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 093-4700479

นายสุรชาติ โยธามาตย์

บ้านโนนจาน

095-6022986

นายประสาท ราชจันทร์

บ้านโนน

093-4758530

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 5 (อ.วาปีปทุม)
ชื่อ – สกุล
(ผู้บริหารสถานศึกษา)

โรงเรียน

โทรศัพท์

โทรศัพท์

มือถือ

โรงเรียน

นายชูสง่า นัยวัฒน์

บ้านชาดฝางหัวเรือ

097-3270322

นายจักรกฤษณ์ ลีลาสกุลภักดิ์
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091-8631225

นายวีรชาติ ชมภูหลง

บ้านโพธิ์ชัย

084-7981439

นายมานิตย์ ประจุดทะเนย์

บ้านประแหย่ง

095-5196514

นายเธียรชัย ข่าขันมะลี
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098-5851125

นางยุภาพร มะโนชาติ

บ้านหนองบัวกุดอ้อ

081-9766795

นายกิตติกร ประจะเนย์

บ้านหนองข่า

098-0965288

นางโฉมยุพิน หนองสี (รก.)

บ้านหนองแกวิทยา

098-2653951

นางวันพร มะหัด (รก.)

บ้านนาฝายเหล่าหุง

086-2278978

นางอนุธิดา ลิลากุด (รก.)

บ้านตาแย

088-5482498

นายยอดเยี่ยม มะลาศรี(รก.)

บ้านแก่นเท่า

080-7435621

นางจันทร์แรม แปนเมือง

บ้านหนองเหล่า

081-2620306

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 6(อ.พยัคฆภูมิพิสัย)
ชื่อ – สกุล

โรงเรียน

(ผู้บริหารสถานศึกษา)

โทรศัพท์

โทรศัพท์

มือถือ

โรงเรียน

นายบุญธง เดชเถร

บ้านเมืองเสือ

063-9946363

นายปิยวัฒน์ บุญบรรจง

อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย

081-7698519

นายสุทธิพงษ์ สาชะรุง

บ้านดอนหมี

094-5151917

นายนรินทร์ ศรีสว่าง

บ้านหนองแคน

081-5442502

นายอรรคพล ลุยตัน

บ้านหนองห้าง

098-2109597

นายวาด พายุพล

บ้านดง

081-6017968

นายอิทธิพงศ์ เสนาโนฤทธิ์

บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 084-7909460

นางพรหมลิขิต เสนาโนฤทธิ์

บ้านโนนแคน

091-0512416

นายณรงค์ พรมโนนศรี

บ้านนาค่าย

084-7977172

นายปรีชา พุทธลา

บ้านขี้เหล็ก

081-3203552

นายสุนทร สอนสุระ

บ้านโคกสะอาด

081-3917120

นายสืบสกุล แสนศรีเมือง (รก.) บ้านหนองกกหนองยาว

081-0607638

น.ส.หทัยกาญจน์ จาปาทุม (รก.) บ้านหนองจานบุลาน

095-7953388

062-1411456

043-750217

043-029917

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 7(อ.พยัคฆภูมิพิสัย)
ชื่อ – สกุล
(ผู้บริหารสถานศึกษา)

โรงเรียน

โทรศัพท์
มือถือ

นายคาสิงห์ สมบัติชัยแสง

บ้านสระแคน

081-7292900

นายยงยุทธ ศรีประดู่

บ้านหนองฮี

081-3803831

นายสมพร แข็งพิลา

โนนจานวิทยา

093-3592936

นายสุนันท์ พลอาษา

บ้านสระบาก

064-4195162

นายยุทธพงษ์ ทิพย์สิงห์

บ้านดงเย็น

096-3397989

นางจิรนันท์ อรรถโยโค

บ้านเมืองเตา

085-7592498

นายสมหมาย ศรีสมศักดิ์

บ้านโนนบ่อ

089-2779587

นายปรีชา พุทธลา

บ้านโนนสูงดอนหลี่

081-3203552

นางนฤมล แสงแก้ว(รก.)

บ้านหนองระเวียง

089-8457856

น.ส.นภวรรณ แสนยะมูล(รก.)

บ้านทัพป่าจิก

088-8493887

นายสมยศ ช่อรักษ์ (รก.)

บ้านจอมพะลาน

089-8636341

นางพรเนรมิตร เต็งผักแว่น(รก.) บ้านเก่าน้อยป่าชาดโนนเพ็ก 083-1466611
นายชัยชาญ อะโน (รก.)

บ้านหนองแสงทุ่มยาว

086-2394537

นางเพ็ญพักตร์ เพชรอาวุธ(รก.) บ้านหนองบัวคูสองห้อง

092-5812389

นายนิธิวิทย์ ดวงแก้ว (รก.)

บ้านหนองบัวแก้ว

063-4165455

นางสุพัตรา แก้วละออ (รก.)

บ้านค่ายนุน่ โนนแคน

080-7501223

โทรศัพท์
โรงเรียน

0

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 8(อ.พยัคฆภูมิพิสัย)
ชื่อ – สกุล
(ผู้บริหารสถานศึกษา)

โรงเรียน

โทรศัพท์

โทรศัพท์

มือถือ

โรงเรียน

นายประมวล คงทรง

บ้านมะโบ่

086-8683853

นายอัมพร ยอดสะเทิน

ชุมชนนาสีนวล

091-0172122

นายวีระศักดิ์ กันดุลย์

บ้านหนองผือ

091-0568961

นายสามารถ อุทปา

บ้านหนองสนมดอนติ้ว

088-5405864

นายภัทร สมบัติ

บ้านหัวหมู

099-0369429

นางนุ่มนวล กะตะศิลา

บ้านเขวาทุ่ง

098-6643479

นายเบิก สัตย์สุขยิ่ง

บ้านน้าสร้างหนองบะ

095-6629693

นายนพดล โพธิ์พยัคฆ์

บ้านมะชมโนนสง่า

088-7395700

นายไฉน นางมุงคุณ

บ้านหนองแก

085-9227816

น.ส.ภูริชญา ยิ่งเสมอ

บ้านเหล่าน้อย

083-0636102

น.ส.ศุภาลักษณ์ โพธิ์พยัคฆ์ พยัฆภูมิพิสัย

095-6630853

นายสุพรรณ หลาวเงิน(รก.) บ้านดงบากหนองตาเต็น 095-2145616
นายเลื่อน แก้วดี (รก.)

บ้านเตาบ่า

099-5342775

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 9(อ.พยัคฆภูมิพิสัย)
ชื่อ – สกุล

โรงเรียน

(ผู้บริหารสถานศึกษา)

โทรศัพท์

โทรศัพท์

มือถือ

โรงเรียน

นายสุเรนทร์ ขัติยะวงศ์

บ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์ 087-9546408

นายประยูร จันทมาตย์

บ้านแก่นท้าว

081-2630825

นายวีระศักดิ์ ปัตตาลาโพธิ์

บ้านเม็กดา

089-7223545

นางนราจิตร โนดไธสง

บ้านขามเรียน

097-3293579

นายวิไล เขมะรัง

บ้านหนองนาใน

090-2954663

นายธเนต ขเม้นเขตราการ

บ้านตาลอก

089-7150312

นางอังกูร สอนบุญชู (รก.)

บ้านดงหัวช้าง

098-6032506

น.ส.วรรณเพ็ญ แดงสีบัว (รก.)

บ้านหนองบัวกาเหรียญ

083-6719942

น.ส.พัชรา ไชยรีรัมย์ (รก.)

บ้านหนองหว้าเฒ่า

062-1905833

นายศุภชัย ชินทบ (รก.)

บ้านโคกล่ามวิทยา

098-6530956

นายสุระชัย ภูกาเมฆ (รก.)

บ้านเม็กน้อยหนองไผ่

087-2204640

นายสุเรนทร์ ขัติยะวงศ์ (รก.)

บ้านหารฮี

087-9546408

นายวีระศักดิ์ ปัตตาลาโพธิ์(รก.) บ้านสาโรงโคกจันทร์หอม
วิทยา

089-7223545

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 10 (อ.นาเชือก)
ชื่อ – สกุล
(ผู้บริหารสถานศึกษา)
นายจรัส มุ่งชู

โรงเรียน
ชุมชนบ้านสาโรง

โทรศัพท์

โทรศัพท์

มือถือ

โรงเรียน

062-1620162

นางสุภัทราแพไธสง ข่าขันมะลี บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย 085-0160736
นายสมควร สมศรีดา

บ้านปอพานหนองโน

098-4612875 043-989064

นายไกรศรี โคตรมี

บ้านหนองสระ

080-0097458

นางวราพร โยธาภักดี

บ้านเหล่าค้อ

091-0569492 043-768204

นายสนิท นามวิชา

บ้านโนนแร่

063-6307214 043-989031

นายศรายุช เชาว์ชาญ

บ้านหนองแดงสหมิตร

081-0617946

นางเปรมฤดี โคตรทองหลาง บ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ 084-6850614
น.ส.วิชุดา มีดวง (รก.)

บ้านเก่าใหญ่โนนสะอาด

093-3597601

นายไพชยนต์ จิณรักษ์

บ้านวังหินโนนสว่าง

080-0074709

นายธนดล บุตรสิม

บ้านเหล่ากว้าง

082-1311345

นายชัยยุทธ ขัตติยะวงศ์

บ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก

098-1045247

นางเทพทอง อนุฤทธิ์ (รก.)

บ้านโพนทราย

089-2756111

นายยรรยงค์ อนุฤทธิ์

บ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม

061-0386389

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 11(อ.นาเชือก)
ชื่อ – สกุล

โรงเรียน

(ผู้บริหารสถานศึกษา)

โทรศัพท์

โทรศัพท์

มือถือ

โรงเรียน

นายนุกูล สิงห์สุพรรณ

บ้านหัวช้าง

087-7470951

นายเทิดไท รัตนธรรม

บ้านหนองกุงวิทยา

088-5630540

นายประภาส ไชยหงษา

บ้านห้วยหิน

098-5646649 043-706909

น.ส.สุกัลยา ตรีโยธา

บ้านห้วยทราย

084-9554953

นายนพรัตน์ เมิกข่วง

บ้านป่าแดง

081-3206191 043-750048

นางบรรจบ เตชะแก้ว (รก.)

บ้านหนองม่วง
(สุบนิ ประชาพัฒนา)

061-0304855

น.ส.ปนัดดา ธนกิจโสภณ

บ้านอีโต้

081-9975891

นางละเอียด วิชาชัย (รก.)

บ้านหนองแดงหนองแสง

081-2680265

นางมณีรัตน์ พนาดร (รก.)

บ้านหนองแฮหนองเหล็ก

062-4798936

น.ส.วิภาดา วาปีสา (รก.)

บ้านหนองเม็ก

083-3495139

น.ส.พัชราภรณ์ จันทร์เรือง(รก.) บ้านหมากหม้อโนนเกษตร

095-2545170

นางสุทิน ทองดวง

ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน 092-9208089

นายสมชาย ทองดวง

บ้านกุดน้าใส

085-7579464

นายไพฑูล บุญมั่ง

บ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา)

089-9404083

นายวชิระ เลิศกุลอุยไพศาล

บ้านห้วยหลาว

093-9871191

นายชัยยศ โพธิรส

บ้านหนองบัวแดง

099-8864093

นายไกรทอง พนาดร

บ้านหนองแสง

095-2316660

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 12 (อ.นาเชือก)
ชื่อ – สกุล
(ผู้บริหารสถานศึกษา)

โรงเรียน

โทรศัพท์

โทรศัพท์

มือถือ

โรงเรียน

นายชายชาญ พลสอน

บ้านปลาขาว

091-8628719

นายทวี สิทธิจนั ทร์

บ้านหนองโพธิ์

091-0623568

นายสมศักดิ์ เหลืองทอง

บ้านหนองบึง

090-6693247 043-706805

นางสุภาพร เมิกข่วง

บ้านคึมบง

081-3201359

นายปรัชญา นนทะสี

บ้านตาแยโนนยาง

086-5790881

นายปริวรรต น้อยตาแสง

บ้านป่าตองหนองงู

081-3807020

นางกฤษณา ประสมศรี

บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์

089-2778189

นายสัญญา อาจจอหอ

บ้านโคกมนโนนทอง

087-0887214

นายสังคม โคตรมี

บ้านหนองปอ

064-8739896

นางวาสนา ปุริโส

บ้านตลาดม่วง

092-8038298

นายนันทพัทธ์ นาคเสน(รก.) บ้านหัวสระ

093-4538956

นายสุรโิ ย ปุริโส

084-7902637

บ้านนางเลิ้งโคกล่าม

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 13 (อ.นาดูน)
ชื่อ – สกุล
(ผู้บริหารสถานศึกษา)

โรงเรียน

โทรศัพท์

โทรศัพท์

มือถือ

โรงเรียน

นายอินเดีย เสี่ยงบุญ

กู่สันตรัตน์

084-8966463

นายธัช ปัตตาเนย์

หนองแต้น้อย

089-9422854

นายบุญเรือง ปินะสา

หนองบัวคู

098-5847740

น.ส.วิมลรัตน์ ปาสาบุตร

หนองไผ่ด้ามขวาน

086-8551280

นายอานาจ ปัตตาเนย์

บ้านดงยาง

062-1686877

นางนุชรินทร์ สัตย์สุขยิง่

หนองโนทับม้า

080-7632540

นางวรกมล ปัตตาเนย์

บ้านหนองป้าน

095-1979605

น.ส.ภัทรภิญญา ปักการะนัง

บ้านยางอิไลดอนก่อ

093-6611627

นางอรัญ มูลบุญ

บ้านร่วมใจ 2

095-2958039

นายอนุรักษ์ สารางคา

บ้านหนองผงขี้เถ้า

085-7774174

นายจิรภัทร ประบุญเรือง

บ้านโนนเห็ดไค

061-4738399

นางชนากานต์ กาหลง

บ้านเครือซูด

085-4604385

นางทองก้าน ยารักษ์(รก.)

บ้านเหล่าจั่น

089-5719458 043-020483

นายทองมา ปัตตาปัตโต(รก.) บ้านโพนทอง

096-4961978

นายบรรเจิด อุปแสน(รก.)

บ้านหลุบควันเมืองหงส์ 093-3916114

นางกัญจนพร ศรีวงยาง(รก.)

บ้านสระบัว

080-4866957

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 14 (อ.นาดูน)
ชื่อ – สกุล
(ผู้บริหารสถานศึกษา)

โรงเรียน

โทรศัพท์

โทรศัพท์

มือถือ

โรงเรียน

นายธงชัย ดาวยันต์

บ้านหัวดง

081-7081462

นายจาตุรนต์ ปะกินาหัง

อนุบาลนครจัมปาศรี

081-0618589 043-797080

นายธนูศิลป์ บัวบุญ

บ้านแดงโพงคาแก้ว

086-1035865

นางอภิญญา จันทร์พรม(รก.)

บ้านหนองกลางโคก

089-5731945

นางลดาวัลย์ สีทิศ

บ้านโกทา

091-0659249

นายวรกร ปาโสรักษ์

บ้านหนองจิก

095-6120968

นายศราวุธ วรเนตร

บ้านนาฝาย

081-7391348

น.ส.ศุภกัญญา พิลานนท์

บ้านหนองบัวน้อย

093-3479924

นางภคมน เนาวรัตน์

บ้านโคกยาว

081-8845105

นายวีระศักดิ์ กาหลง

บ้านดอนดู่วังบอน

063-7751999

นางพรรณี เสี่ยงบุญ

บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง

096-0342713

นายประเสริฐ อินทะมนต์

บ้านหนองหิน

087-2170834

นายวัฒนา ทองยศ

ชุมชนบ้านดงบัง

098-4703555

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 15 (อ.ยางสีสุราช)
ชื่อ – สกุล
(ผู้บริหารสถานศึกษา)

โรงเรียน

โทรศัพท์

โทรศัพท์

มือถือ

โรงเรียน

นายวิทูล พันเทศ

อนุบาลดงเมืองน้อย

081-9549907

นายเทียบศักดิ์ โสมี

บ้านหนองจิก

085-4640570

นายถาวร บุ้งทอง

บ้านโนนรัง

080-3982656

นายนิรัตน์ เนื่องศรี

บ้านสว่าง

089-8424934

นางสุพนิต เหมือนสิงห์

บ้านหัวช้างโคกม่วง

093-2592555

นายชัยยงค์ ศิริสอน

จตุคามประชาสรรค์

081-8713001

นายวรวิทย์ มิทราวงศ์

บ้านตาพวนสร้างแซ่ง 089-9439396

นายเกตุจันทร์ เหมือนสิงห์

บ้านหนองบัวสันตุ

098-1031540

นางลาวัลย์ นนทะสี

บ้านหนองรูแข้

080-0796456

นายศรายุทธ เสนาสุธรรม

บ้านหนองหน่อง

088-3186985

นายอดิศร เสลานอก

บ้านหนองแวง

061-0527859

043-706759

043-729980

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 16 (อ.ยางสีสุราช)
ชื่อ – สกุล
(ผู้บริหารสถานศึกษา)

โรงเรียน

โทรศัพท์

โทรศัพท์

มือถือ

โรงเรียน

นายธวัช สุริยภาพ

บ้านโดน

093-7710579

นายรักพงศ์ นิสยันท์ (รก.)

บ้านศาลา

081-9545119

น.ส.อมรพรรณ แดงจันทึก(รก.) บ้านนาภู

095-2323636 043-992679

นายวิชัย แผงบุดดา

บ้านเหล่าหมากคา

081-7080854

นายวัชรินทร์ พรมชัย

บ้านแวงยางกุดตะเข้

089-5714812

นายสมชาย แก้วเกษเกลี้ยง

ชุมชนบ้านยางสีสุราช

081-7498359

นางหยาดฟ้า จันทเขต

บ้านหนองแปน

085-7502617

นางนงลักษณ์ ชาติแพงตา(รก.) บ้านแวงดงหนองยาง

084-8325319

นายอรรณนพ เจริญทวี(รก.)

บ้านนกเหาะ

081-7292535

นายอดิศักดิ์ นนทะสี

บ้านบุ่งง้าว

083-3377272

นางเยาวนีย์ ทองปาน (รก.)

บ้านเปล่งโนนกระยอม 081-0524645

นางวิไลวรรณ นิรุธติคุณ

บ้านดงแคน

091-0588397

ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่ สพป.มหาสารคาม เขต 2
ชื่อ – สกุล
(ผู้บริหารสถานศึกษา)

โรงเรียน

โทรศัพท์

โทรศัพท์

มือถือ

โรงเรียน

นางสาวประพรรณศรี ศุภสารัมภ์ อนุบาลเอี่ยมสุข

087-9452299 043-791127

ซิสเตอร์มุกราตรี คาชาลี

พระกุมารศึกษา

090-2688834 043-791021

นางสุวิมล สุขศรี

รุ่งอรุณวิทย์

081-3206455 043-798409

นายสุเวช ธุระธรรม

วัดป่านาเชือก

089-2759258 043-779547

นางชุดานันท์ จันทะปลาขาว

อนุบาลอุน่ รัก

062-1953649 043-729021

นางกัลยาณี เรียบร้อย

อนุบาลเรียบร้อย

087-2292192 043-779601

นายณรงค์กร กมลคุณพนา

วรัญญาวิทย์

084-6801606 043-779064

นางสาวอมรวรรณ สุภาพันธ์

อนุบาลวรัญญาวิทย์ 089-2337208

นายประศาสตร์ ชุบสุวรรณ

ศุภประภา

063-1816700 043-779532

นางคณาพร เทียมกลาง

อนุบาลจิตรานนท์

081-8717801 081-0480829

