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*ข้อมูล ณ มกราคม 2566 

 

 

 



 
 
 
 
 

ชื่อหน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 043-723623 043-721626 
สพป.มหาสารคาม เขต 1 043-711102 - 
สพป.มหาสารคาม  เขต 3 043-762363 - 
สพม. เขต 26 043-777987 043-777243 
ศธจ.มหาสารคาม 043-723618 043-750620 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม  043-711557 043-722731 
สำนักงาน สกสค. 043-723623 043-723618 
กศน.จังหวัด 043-721383 043-722014 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด 043-971036 043-971001 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัด 043-746284 043-746285 
ร.ร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 043-71238 - 
ร.ร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 043-712380 - 
ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภฎัมหาสารคาม 043-721816 - 
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 043-711403 

ต่อ 132 
043-722010 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 043-754242 043-754243 
โรงเรียนวาปีปทุม 043-799373 - 
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม 043-798308 043-798622 

 

 

 

ส่วนราชการในจังหวัด 
     1.หน่วยงานด้านการศึกษา 



 

 

 

ชื่อหน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 043-777666 043-777666 

รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
043-777493 
043-777532 

043-777493 
043-777532 

เลขานุการผู้วา่ราชกรจังหวัด 043-777666 043-777666 
สำนักงานจงัหวัดมหาสารคาม 043-777623 043-777460 
ตรวจสอบภายในจงัหวัด 043-777356 043-777460 
ปลัดจังหวัด 043-777309 043-777460 
ป้องกันจังหวัด 043-777323 043-777323 
เสมียนตราจังหวัด 043-777360 - 
พัฒนาชุมชนจังหวัด 043-777546 043-777351 
ท้องถิ่นจังหวัด 043-777560 - 
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 043-740837 - 
ที่ดินจังหวัด 043-777580 043-777528 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 043-777314 - 
ประชาสัมพนัธ์จังหวัด 043-777231 043-777651 
ธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม 043-777495 043-777335 
สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม 043.722417 043-722416 
สรรพสามิตพืน้ที่มหาสารคาม 043-777308 043-777308 ต่อ 108 

 

 

 

 

    2.หน่วยงานราชการในจังหวัด 



 

 

ชื่อหน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร 
ที่ว่าการอำเภอวาปีปทุม 043-799402 043-020122 
ที่ว่าการอำเภอยางสีสุราช 043-729148 043-729148 
ที่ว่าการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 043-791563 - 
ที่ว่าการอำเภอนาดูน 043-797086 - 
ที่ว่าการอำเภอนาเชือก 043-779171 043-779193 
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 043-777121 043-774544 
สหกรณ์จังหวัด 043-721384 - 
บ้านพักเด็กและครอบครัว 043-721210 - 
ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม 043-777961 - 
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 41 043-777827 - 
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 043-777064 043-777065 
ประมงจังหวัด 043-777113 - 
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตมหาสารคาม 043-711254 043-721528 
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 04372319 043-723346 

 

 

 

 

 
 

 

      2.หน่วยงานราชการในจังหวัด(ต่อ) 



3.โรงแรม 
 

ชื่อหน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร 
โรงแรมวสุโฮเต็ล 043-740888 043-711933 
โรงแรมนิวพัฒนา 043-7257009 043-725700 
โรงแรมตักสิลา 043-722222 043-719909-1 

 

 

4.หน่วยงานยุตธิรรม                                                 

ชื่อหน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร 
สนง.ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด 043-712085 043-711428 
สนง.อัยการจังหวัด 043-711172 043-723723 
สนง.อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัด 

043-713735 - 

สนง.กกต.ประจำจังหวัด 043-777481 043-777570 
สนง.คุมประพฤติจังหวัด 043-713735 043-721844 
สนง.บังคับคดีจังหวัด 043-743197 043-723672 
เรือนจำจังหวัด 043-711204 043-7213470 
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัด 

043-723201 - 

 

 

 



5.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ชื่อหน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
มหาสารคาม 

043-742979         
ต่อ  110 

043-742979 

เทศบาลเมืองมหาสารคาม 043-741008 043-741008 
เทศบาลตำบลวาปีปทุม 043-799402 - 
เทศบาลตำบลนาเชือก 043-779090 043-779130 
เทศบาลตำบลยางสีสุราช 043-729138 - 
เทศบาลตำบลนาดูน 043-797123 043-797228 
เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย 043-7900389 - 

 

6.ธนาคาร (สาขามหาสารคาม) 
ชื่อหน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร 

ธนาคารกรุงไทย  043-711048 043-721512 
ธนาคารออมสิน  043-711002 043-723675 
ธนาคารกรุงเทพ                       043-723020-3 043-723024 
ธนาคารไทยพาณิชย์             043-722229 - 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 043-741204 ต่อ 101 043-741204 ต่อ 105 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา   043-711130 043-722227 
ธนาคารทหารไทย 043-722212 043-722213 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 043-711130 043-722227 

 

 



บุคลากรภายใน สพป.มค.2 
1.ผู้บริหาร สพป.มค.2 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 
โทรศัพท์ 043-799-340  โทรสาร 043-798-043 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง มือถือ/ โทร.สนง. 

ว่าที่ ร.ต.สุรสิทธิ์  ถิตย์สมบูรณ ์ ผอ.สพป.มค.2 
084-4285496 

043-799-340 ต่อ 1 

นายวิทยา  นนท์นภา รอง ผอ.สพป.มค.2 
081-7999177 

043-799-340 ต่อ 3 

นายไพทูรย์  ชาวโพธิ์ รอง ผอ.สพป.มค.2 
081-6702631 

043-799-340 ต่อ 4 

นายศรีสินธิ์  ศรีนภาดร รอง ผอ.สพป.มค.2 
095-6458207 

043-799-340 ต่อ 5 

นางสุธีรา  ปะสังติโย ผอ.กลุ่มนิเทศฯ 094-2575996 
นางรวิภา  กตารัตน์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 091-0568565 
น.ส.ละมุล  อนุสัตย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 091-0613979  
นางณิฐากร  พยุหะ รก.ผอ.กลุ่มอำนวยการ 088-5615238 

น.ส.สวริณทร์ หอมดวง ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงิน 098-1461664 
 

 



 

2.กลุ่มอำนวยการ  
โทรศัพท์ 043-799340  ต่อ 6 (Operator) 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ 
นางณิฐากร  พยุหะ รก.ผอ.กลุ่มอำนวยการ 088-5615238 
นางภาวนา จันทวิมล นักจัดการงานทั่วไป 091-8672005/091-8634814 
นายวุฒินันท์  แก้วสำโรง นักจัดการงานทั่วไป 093-4288837 

นายประหยัด  สุทธิธรรม นักประชาสัมพันธ์ 098-3199362/084-6051415 

นายบุญโชค  ดอนไสว เจ้าพนักงานธุรการ 095-6028572 

นางนันทณัฎฐ์ เทวะรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 096-6465714  

นายสุรจิต  ปัตตานี หน.หมวดยานยนต์ 095-5736180  

 
 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ 
น.ส.อัญณิช์ภา บุตรศรี รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริม ฯ 089-5699599 

นายพชรวรรธน ์ พรหมจันทร ์ ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน 061-3632555    
นางนันทเนตร  ปะวะเส   ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ 065-3924741   
นายสมบัติ  คุณแก้ว ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี 088-5392324   
ส.อ.พงษ์พัฒน์  ปักกาโล ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 082-1517291/091-0579700   

งานเลขา ผอ.สพป.มค.2   โทรศัพท์ 043-799340 ต่อ 2 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ 

นายวุฒินันท์  แก้วสำโรง นักจัดการงานทั่วไป 093-4288837 

น.ส.อุลัยภรณ์  ประสีระเก ศึกษานิเทศก์ 091-0608449 



2.กลุ่มอำนวยการ (ต่อ)  
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ 

นายสมศักดิ์  ปริเตสัง พนง.ขับเครื่องจักรกลฯ 084-2961687 

นางสมเพชร  ไชยภูม ิ แม่บ้าน 061-0396119 

นางสุนิตย์  ปวงปะชัน แม่บ้าน 084-9368098 

น.ส.วรัญญา กาฬภักดิ์ ลูกจ้างชั่วคราว 
(ศูนย์บริการ) 

062-1299099  

น.ส.ไพรัช  ชาวพงษ์ ลูกจ้างชั่วคราว 084-7600989 

นายทัศนะ  หีบทอง พนักงานขับรถ 062-1412459 

นายวิระ  คำพันธ์ ลูกจ้างชั่วคราว(ยาม) 065-8676078 

นายณัฐศักดิ์  เผือกคำ ลูกจ้างชั่วคราว(ยาม) 098-1419341 

นายศริตวรรธน์  ชาววาปี พนักงานทั่วไป 098-3818676 
 

  3.กลุ่มบริหารงานบุคคล 

โทรศัพท์ 043-799340  ต่อ 8 
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ 

นางรวิภา  กตารัตน์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 091-0568565  
นางพิภามนต์  เผา่พงษ์อัครเดช นักทรัพยากรบุคคล 089-8439289  
นางปราณี ภัทราบุญญากุล นักทรัพยากรบุคคล 085-4608212 
น.ส.ธชิาภัสร์  วันทายุทธ นักทรัพยากรบุคคล 090-8915112  
น.ส.มยุรี  ทบภักด์ิ นักทรัพยากรบุคคล 092-9813844  
นายรัตนชัย  ทับมะโรง นักทรัพยากรบุคคล 098-4147399  
นางภัทราภรณ์  แสนบุดดา เจ้าพนักงานธุรการ 082-4935329 



นายรุจนันท์  กตารัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 064-3096493 

นายชัยยะ  จะรัมย์ พนักงานราชการ 
 ตน.นักทรัพยากรบุคคล 

086-8142634 
 

 

4.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

โทรศัพท์ 043-799340  ต่อ 11 
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ 

น.ส.อัญช์ณิภา บุตรศรี รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ 089-5699599 

นางผ่องพรรณ  ปักกาโล นักวิชาการศึกษา 095-1688504 

นางปฏิญญา  คัดทะจันทร์ นักวิชาการศึกษา 097-3195893 

นางชไมพร  ทิพย์สิงห์ นักวิชาการศึกษา 091-0568636 

นายอัศวิน  ปะเสระกัง นักวิชาการศึกษา 090-9574789 

นางวรัญชญา  ทอนเทพ นักวิชาการศึกษา 090-2866655 

น.ส.อินทุอร  ปัดถาใจ 
พนักงานราชการ 

(ตน.นักจิตวิทยาฯ) 
062-3739832 

นางจิตตารัตน์  สีชัยปัญหา 
พนักงานราชการ 

(ตน.นักวิชาการศึกษา) 
062-1124951 

 

 

 

 

 

 



5.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

โทรศัพท์ 043-799340 ต่อ 7, มือถือ 065-3453668 
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ 

น.ส.สวริณทร์  หอมดวง ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 098-1461664 

น.ส.นิดา  พันธไชย นักวิชาการเงินและบัญชี 083-3499916 

นางกชพร  อนุนิวัฒน์ นักวิชาการเงินและบัญชี 080-1860417 

นางบังอร  มลาศรี นักวิชาการพัสดุ 085-7399927 

นางภริษา  อุดมสุขวรโชติ นักวิชาการเงินและบัญชี 064-3169791 

น.ส.อุมาลี  อินทร์จำนงค์ นักวิชาการเงินและบัญชี 086-4607163 
น.ส.ศริญญา  เสนาธง นักวิชาการเงินและบัญชี 097-3026189 

น.ส.ศิริพร พันมูล นักวิชาการเงินและบัญชี 087-1648782 
นางชะญานุช  วงษ์หล้า เจา้พนักงานพสัดุ 086-2373425 

น.ส.นิภาพร  มาแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว 085-7532805 

            6.กลุ่มนโยบายและแผน  

โทรศัพท์ 043-799340  ต่อ 9 
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ 

น.ส.ละมุล  อนุสัตย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 091-0613979 

นางนันทรัตน์  จันทเขต นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 089-9656351 

น.ส.สายฝน  จุปะมัดตัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 086-0601913 

นางสุกัลยา  ทับมะโรง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 089-5240790 

นายภูตะวัน วรนันทการกิจ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 065-5606239 

จ.ส.อ.หญิงสุภานัน  โคตรธาดา เจ้าพนักงานธุรการ 080-4419829 
 
 



7.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

โทรศัพท์ 043-799340  ต่อ 10 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์/อีเมล 

นางสุธีรา  ปะสังติโย ผอ.กลุ่มนิเทศฯ 094-2575996 

นายวิทยา  คชโคตร ศึกษานิเทศก์ 061-1234158 

นายณวัฒน์  จันทเขต ศึกษานิเทศก์ 062-5569919 
พ.จ.อ.คมกริช  ปริปุณณะ ศึกษานิเทศก์ 098-8818625 
นายวุฒินันทร์  พรนิคม ศึกษานิเทศก์ 063-7313339 
นายศักดิ์ดา  ปาสานำ ศึกษานิเทศก์ 089-9177977  
นางศธทบ  ไชยจันทร์ดี ศึกษานิเทศก์ 063-4898853 
นายธนัฐ  จันทเขต ศึกษานิเทศก์ 087-6079889 
น.ส.ช่อรัตนา ปัททุมมา ศึกษานิเทศก์ 081-9879479 
น.ส.กาญจนา  หนูผาสุข ศึกษานิเทศก์ 089-4225207 
นางกิตติภูมิ  สาชะรุง ศึกษานิเทศก์ 091-8636943 
นางเพ็ญพิชญ์ชา บุญศิลา ศึกษานิเทศก์ 098-5842249 
น.ส.ปวีณา  รัทนีย ์ ศึกษานิเทศก์ 086-4067208 
น.ส.อุลัยภรณ์  ประสีระเก ศึกษานิเทศก์ 091-0608449 
นายรัชชานนท์  เมธดลเดชา ศึกษานิเทศก์ 065-1198361 
น.ส.แผ้วมณี มาตรี เจ้าพนักงานธุรการ 086-0543883 
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8.กลุ่มพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา 
โทรศัพท์ 043-799340  ต่อ 14 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ 

นางนันทเนตร  ปะวะเส 
ปฏิบัติหน้าที่ 

ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ 
065-3924141 

จ.อ.พงษ์ศักดิ์ จันทวิมล นักประชาสัมพันธ์ 083-0083921 

สิบเอกเฉลิมชัย  อนุสัตย์ ลูกจ้างชั่วคราว 083-3550862 

 
9.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่สาร 

 

โทรศัพท์ 043-799340  ต่อ 15 
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ 

ส.อ.พงศ์พัฒน์  ปักกาโล 
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

ทางไกลฯ 
082-1517291 
091-0579700 

นายจิรกิตติ์  สกุลจร ลูกจ้างชั่วคราว 065-6945244 
 

10.กลุ่มตรวจสอบภายใน 
 

โทรศัพท์ 043-799340  ต่อ 12 
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ 

นายพชร  พรหมจันทร์ ผอ.กลุ่มตรวจสอบฯ 061-3662555    
น.ส.อุบล  มูลสมบัติ จพง.การเงินและบัญชี 098-2594670 
น.ส.จุฑารัตน์  ไชยเทพ นักวิชาการเงินและบัญช ี 086-6388062 



 

11.กลุ่มกฎหมายและคดี 
 

โทรศัพท์ 043-799340 ต่อ 13 
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ 

นายสมบัติ  คุณแก้ว ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี 088-5392324 

นายเศรษฐ์ศักดิ์   คุณแก้ว นิติกร 081-2681962 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ - ลำดับแรก = ประธานกลุ่ม 



 
 

 

 

 

ชื่อ – สกุล 
(ผู้บริหารสถานศึกษา) 

โรงเรียน 
โทรศัพท์ 
มือถือ 

โทรศัพท์
โรงเรียน 

นายจักรกฤษณ์  อนฤุทธิ ์ อนุบาลวาปีปทุม 062-9358293  
นายณัฐพล  คำหารพล เมืองวาปปีทุม 081-3202779 043-499342 
นายวิชญ์คณุ  ปะสังติโย บ้านนาเลา 082-7189966  
นายพลศักดิ์  ศรีโง๊ะ บ้านหนองไฮ 084-0329506  
น.ส.สายฝน  อัปมะโน (รก.) บ้านโคกใหญ ่ 062-5291207  
น.ส.ภัทราวดี  นีรขนัธ ์ บ้านจอกขวาง 092-4594961  
นายพูนศักดิ์  พิมสอน(รก.) บ้านหัวงัว 081-2618638  
นายณัฐพัชร ์ ปทุมพร บ้านหนองคไูชยหนองขาม 081-0539990  
นางรัชนี  ศรีมงคล ราชประชานุเคราะห์ 17 081-8687748  
นายวีระพงษ์  ป้องโล่ห ์ บ้านโสกยาง 089-9464649 06-5461-5564 

น.ส.รุง่นภา  จันเสน โนนเขวาหนองแสง 093-0747715  
นายสัมฤทธิ์  โคตรโสภา ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 080-7642540  
นายชูศักดิ์  ตาลวงศ ์ บ้านโคกสีทองหลาง 093-3237493  
นายทองทศ  ไลออน (รก.) บ้านโคกแปะ 092-7474564  
นางวาสนา  เพชรไพฑูรย ์ บ้านหนองคูม่วง 087-0474681  
นายธีรพงศ์  สาฆ้อง (รก.) บ้านหนองตาไกเ้ผือกใต้วิทยา 080-1870440  
น.ส.วรารัตน์  อนุสัตย์ ชุมชนบ้านโพธิ์สองหอ้งวิทยา 065-4615564  
นายฐกฤต  ปิจจะโร บ้านกระยอมหนองเดิ่น 094-9969940  
นางนะพาภรณ์  ปัญญาสาย บ้านโนนท่อน 093-3230639  

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 1(อ.วาปีปทุม) 



 

 

 
ชื่อ – สกุล 

(ผู้บริหารสถานศึกษา) 
โรงเรียน 

โทรศัพท์ 

มือถือ 

โทรศัพท์

โรงเรียน 

นางราตรี  แสนเย็น ชุมชนบ้านงัวบา 081-9658980  

นางสุจินดา  จันทะกระยอม บ้านดงใหญ่ 064-7161872  

นายบุญธรรม  ปัทมาตร บ้านโคกไร่ 081-8712746  

นายนภวัต  สิทธิเสร ี บ้านก่อ 061-6146259  

นางพิกุล  ปัทมาตร บ้านสระแก้วหนองค ู 097-9828791  

นายอิศเรศ  ธีร์รัตน์คุณากร  บ้านเขวาค้อโคกกลาง 087-2287436  

นางสุนิษฐพ์ร  โยธามาตย์ บ้านแวงชัยโคกหนองโจด 087-9541604  

นายกรณ์ฐิวัสส์  สุทธสิา บ้านแวงเหล่าเก่าน้อย 080-9806124  

นายคุณากร  ศรีธรณ์    (รก.) บ้านโคกใหญ่วิทยา 091-8619602  

นายผจญ  โยราช (รกง) บ้านตำแย (ประชานุเคราะห์) 085-7554595  

นายสุริยา  สาวัตถ ี บ้านแคน 083-6763701  

น.ส.เบญจวรรณ  นุยภูเขียว บ้านหนองหว้า 087-2154927  

นางณปภา  ศรีสกุล บ้านแวงนคร(สังฆวทิยา) 063-4191597  

นายคุณากร  ศรีธรณ์ บ้านดู ่ 091-8619602  

นางบุษบา  นวลประเสริฐ บ้านดอนหัน 097-3426193  

 

 

 

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 2 (อ.วาปีปทุม) 



 

 
 
 
ชื่อ – สกุล 

(ผู้บริหารสถานศึกษา) 
โรงเรียน 

โทรศัพท์ 

มือถือ 

โทรศัพท์

โรงเรียน 

นายคมสันต์ สัตตรัตนำพร บ้านมะแซวหนองโงง้ 063-0369478   

นางชญาภา  สุริโย บ้านหนองไผ ่ 092-9148189  

นายสุทธิศักดิ์ ศิลป์ศิรวิานิตย์ บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 088-5624522   

นางศุภกาญจน์  ดงจารย์ บ้านนาข่า 062-3534651 043-991476 

นายวันชัย  ปักการะสังข ์ บ้านหนองแต ้ 084-2901565   

นายบุญธรรม  พินโย บ้านหนองคลองใหม่หวันาคำ 090-2628466   

นายปฐมพงศ์  อปัมระกา บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองข ี 097-3017180   

นางอมรพรรณ  สิงห์น้อย บ้านเปลือยดอนมันน้ำ 098-2233967   

นางตวัญจ์ลักษณ์  พวงนิล บ้านหวาย 064-0836555   

นายศุภวิชญ์  ปานาลาด บ้านวังจานโนนสำราญ 080-1899759   

นายวิชัย  พลประจักษ์ บ้านโคกเต่า 097-3341721   

น.ส.กนกพร  นันแกว้ บ้านตลาดโนนโพธิ ์ 097-3359032 043-750227 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 3 (อ.วาปีปทุม) 



 

 

 
ชื่อ – สกุล 

(ผู้บริหารสถานศึกษา) 
โรงเรียน 

โทรศัพท์ 

มือถือ 

โทรศัพท์

โรงเรียน 

ว่าที่ พ.ต.อำนาจ  พาภักดิ์ดี บ้านหนองกุง 081-8719897  

นายประสิทธิ์  เภตรา (รก.) บ้านขามป้อม 093-4700479   

นางเฌอพลอย  มนตร ี บ้านเสือโก้ก 085-5949662 043-983032 

นายวรวิทย์  อุปทา บ้านไก่นา 085-4642175   

นายขวัญชัย  มะธุเสน บ้านหนองแสน 081-9755632   

นายพลวัต  วัฒนบตุร บ้านสนาม 081-8720664 043-983060 

น.ส.ณิชากมล  จันปัญญา บ้านดู่หนองโกโนนสมบรูณ ์ 063-6324263   

นายชัยวัฒนา  ประภาศรี บ้านกุดนาดโีนนลาน 086-1051740   

นายสมพร  เงาแจ้ง บ้านหนองผือ 084-1234118   

นายชัชวาล  เจาะจง บ้านดงน้อย 083-3342902   

นายประสิทธิ์  เภตรา บ้านหนองแวงบกไผล่้อมวิทยา 093-4700479   

นายสุรชาติ  โยธามาตย์ บ้านโนนจาน 095-6022986   

นายอนุพล  อุปนนัท ์ บ้านโนน 061-0600867   

 

 

 

 

 

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 4 (อ.วาปีปทุม) 



 

 

 
ชื่อ – สกุล 

(ผู้บริหารสถานศึกษา) 
โรงเรียน 

โทรศัพท์ 

มือถือ 

โทรศัพท์

โรงเรียน 

นายวีรชาติ  ชมภูหลง บ้านโพธิ์ชัย 084-7981439 
 

  

นายจักรกฤษณ์ ลีลาสกุลภักดิ์ ราชประชานุเคราะห์16 091-8631225   

นายชูสง่า  นัยวัฒน์ บ้านชาดฝางหัวเรือ 097-3270322   

นายณฐรัช  อินโท่โล่ บ้านประแหย่ง 087-2319539   

นายสุริยา  จันดาหงส์ ราชประชานุเคราะห์18 061-4738410   

นางยุภาพร  มะโนชาติ บ้านหนองบัวกุดอ้อ 081-9766795   

นายกิตติกร  ประจะเนย์ บ้านหนองข่า 098-0965288   

นางรุจิเรข  แวงวรรณ ์ บ้านหนองแกวิทยา 095-3525100   

นางวันพร  มะหัด (รก.) บ้านนาฝายเหล่าหุง 086-2278978   

นายอนุราช  ลิลากุด  บ้านตำแย 093-5607772   

นายยอดเย่ียม มะลาศรี(รก.) บ้านแก่นเท่า 080-7435621   

นางจันทร์แรม  แปนเมือง บ้านหนองเหล่า 063-6358338   

 

 

 

 

 

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 5 (อ.วาปีปทุม) 



 

 
 

ชื่อ – สกุล 

(ผู้บริหารสถานศึกษา) 
โรงเรียน 

โทรศัพท์ 

มือถือ 

โทรศัพท์

โรงเรียน 

นายบุญธง  เดชเถร บ้านเมืองเสือ 096-9584024   

นางสุมนา  เนื่องไชยยศ อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 085-2000482   

นายสทุธิพงษ์  สาชะรุง บ้านดอนหมี 094-5151917   

นายพนูศักดิ์  จันทร์พิพฒัน ์ บ้านหนองแคน 083-3366566  

นายอรรคพล  ลุยตนั บ้านหนองห้าง 098-2109597   

น.ส.ศุภาลักษณ์  โพธิ์พยัคฆ ์ บ้านดง 095-6630853   

นายอิทธิพงศ์  เสนาโนฤทธิ์ บ้านโนนม่วงทา่พลบัพลา 093-5239253 043-750217 

นางพรหมลิขิต  เสนาโนฤทธิ์ บ้านโนนแคน 091-0512416   

นายชัยวรงค์  เวียงพล บ้านนาคา่ย 063-7858732   

นายสนุทร  สอนสุระ (รก.) บ้านขี้เหล็ก 081-3917120   

นายสนุทร  สอนสุระ บ้านโคกสะอาด 081-3917120 043-029917 

นายสบืสกุล  แสนศรีเมือง (รก.) บ้านหนองกกหนองยาว 081-0607638   

น.ส.ยุภาพร  พิพ์สา บ้านหนองจานบุลาน 062-5658691   

 

 

 

 

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 6(อ.พยัคฆภูมิพิสัย)  



 
 
 

ชื่อ – สกุล 

(ผู้บริหารสถานศึกษา) 
โรงเรียน 

โทรศัพท์ 
มือถือ 

โทรศัพท์
โรงเรียน 

นายสมพร  แข็งพิลา โนนจานวิทยา 093-3592936   

นายวีระ  นามเขต บ้านหนองฮ ี 098-1567019   

นางพิญาภรณ์  พินิจ (รก.) บ้านสระแคน 062-6655359   

นายสนุันท์  พลอาษา บ้านสระบาก 064-4195162   

นายยุทธพงษ์  ทพิย์สิงห ์ บ้านดงเย็น 096-3397989   

นางจิรนันท์  อรรถโยโค บ้านเมืองเตา 085-7592498   

น.ส.ปภาวรนิทร์  ชาติศักดิ์ บ้านโนนบ่อ 084-2598413   

นายปรีชา  พทุธลา บ้านโนนสูงดอนหลี ่ 095-8928643   

น.ส.วันวิสาข์  ศรีภูมิ บ้านหนองระเวียง 095-6491983   

นายเอกภพ  วันซวง บ้านทัพปา่จิก 082-1378968   

ว่าที่ ร.ต.หญิงอรทัย บัวจันทร ์ บ้านจอมพะลาน 062-9969415   

นางพรเนรมิตร เต็งผักแวน่(รก.) บ้านเก่าน้อยป่าชาดโนนเพก็ 083-1466611   

นายณัฐพล  บำรุงเกตุอุดม บ้านหนองแสงทุ่มยาว 098-1059761   

นายพฒันศักดิ์ พลอยสมบูรณ์ บ้านหนองบัวคูสองห้อง 096-3291730   

น.ส.สุวรรณา  สารเพ็ชร บ้านหนองบัวแก้ว 085-3932661   

นายสมพร  แข็งพิลา (รก.) บ้านคา่ยนุน่โนนแคน 093-3592936   

 

 

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 7(อ.พยัคฆภูมิพิสัย)  



 

 

ชื่อ – สกุล 

(ผู้บริหารสถานศึกษา) 

โรงเรียน 

โทรศัพท์ 

มือถือ 

โทรศัพท์

โรงเรียน 

นายอัมพร  ยอดสะเทิน ชุมชนนาสีนวล 091-0172122   

นายไฉน  นามมุงคุณ บ้านมะโบ่ 085-9227816  

นายกิตติพงษ์  ข้อสว่าง บ้านหนองผือ 065-3469496   

นายสามารถ  อุทปา บ้านหนองสนมดอนต้ิว 088-5405864   

นายนรินทร์  ศรีสว่าง บ้านหัวหมูวิทยาสรรค์ 081-5442502   

นางนุ่มนวล  กะตะศิลา บ้านเขวาทุ่ง 089-6493592   

นายเบิก  สัตย์สุขยิ่ง บ้านน้ำสร้างหนองบะ 095-6629693   

นายนพดล  โพธิ์พยัคฆ์ บ้านมะชมโนนสง่า 088-7395700   

นางวงเดือน  พาสิงห์สี (รก.) บ้านหนองแก 098-6579282   

น.ส.ภูริชญา  ยิ่งเสมอ บ้านเหล่าน้อย 083-0636102   

นายเชิดศักด์ิ  ปามุทา พยัฆภูมิพิสัย 088-5953273   

นายธงชัย  ก้อนบุญไสย บ้านดงบากหนองตาเต็น 063-7259898   

นายอนุศักดิ์  ไชยอุปละ บ้านเตาบ่า 080-1544418   

 

 

 

 

 

 

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 8(อ.พยัคฆภูมิพิสัย)  



 

 

 

ชื่อ – สกุล 

(ผู้บริหารสถานศึกษา) 
โรงเรียน 

โทรศัพท์ 

มือถือ 

โทรศัพท์

โรงเรียน 

นายวีระศักดิ์  ปัตตาลาโพธิ์ บ้านเม็กดำ 089-7223545   

นายประยูร  จันทมาตย์ บ้านแก่นท้าว 081-2630825   

นายสุเรนทร์  ขัติยะวงศ์ บ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์) 087-9546408   

นางนราจิตร  โนดไธสง บ้านขามเรียน 097-3293579   

นายมนพ  กึมรัมย์ บ้านหนองนาใน 082-1058225   

นายธเนต  ขเม้นเขตรการ บ้านตาลอก 063-3105515   

นางอังกูร  สอนบุญชู (รก.) บ้านดงหัวชา้ง 098-6032506   

น.ส.วรรณเพ็ญ แดงสีบัว (รก.) บ้านหนองบัวกาเหรียญ 083-6719942   

นายศิวกร  วังโณ (รก.) บ้านหนองหว้าเฒ่า 090-2611191   

นายศุภชัย  ทบชิน (รก.) บ้านโคกล่ามวทิยา 098-6530956   

นายบุญมา  บ่อไทย บ้านเม็กน้อยหนองไผ่ 081-4705279   

 

** ร.ร.บ้านหารฮี เรยีนรวม ร.ร.บา้นเหล่า(ครุุฯ) 
** ร.ร.บ้านสำโรงโคกจันทร์หอมวทิยา เรียนรวม ร.ร.บ้านเม็กดำ 
 

 

 

 

 

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 9(อ.พยัคฆภูมิพิสัย)  



 

 
 
ชื่อ – สกุล 

(ผู้บริหารสถานศึกษา) 
โรงเรียน 

โทรศัพท์ 

มือถือ 

โทรศัพท์

โรงเรียน 

นายจรัส  มุ่งชู ชุมชนบ้านสำโรง 062-1620162   

นางสุภัทราแพไธสง ข่าขนัมะลี บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย 085-0160736   

นายสมควร  สมศรีดา บ้านปอพานหนองโน 098-4612875 043-989064 

นายไกรศรี  โคตรมี บ้านหนองสระ 080-0097458   

น.ส.วราพร   โยธาภักดี บ้านเหล่าคอ้ 091-0569492 043-768204 

นายสนิท   นามวิชา บ้านโนนแร ่ 063-6307214 043-989031 

นายศรายุช  เชาว์ชาญ บ้านหนองแดงสหมิตร 081-0617946   

นางเปรมฤดี   โคตรทองหลาง บ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต ้ 084-6850614   

นางวิสุดา  วิริยะกุล (รก.) บ้านเก่าใหญโ่นนสะอาด 093-3597601   

นายไพชยนต์   จิณรักษ์ บ้านวังหินโนนสว่าง 080-0074709   

นายธนดล  บุตรสิม บ้านเหล่ากว้าง 093-7790226   

นายสุพรรณ์  ทองจำปา (รก.) บ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก 084-4183049   

นายชรินทร์  สืบเพ็ง บ้านโพนทราย 062-5127622   

นายยรรยงค์  อนุฤทธิ ์ บ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม 061-0386389   

 

 

 

 

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 10  (อ.นาเชือก)  



 
ชื่อ – สกุล 

(ผู้บริหารสถานศึกษา) 
โรงเรียน 

โทรศัพท์ 

มือถือ 

โทรศัพท์

โรงเรียน 

นายนุกูล สิงห์สุพรรณ บ้านหัวช้าง 080-7470951   

น.ส.ปนัดดา  เที่ยงโยธา บ้านหนองกุงวิทยา 081-9975891   

นายประภาส  ไชยหงษา บ้านห้วยหิน 098-5646649 043-706909 

นายจักรพงษ์  สร้อยมาลัย(รก.) บ้านห้วยทราย 095-7930172  

นายนพรัตน์ เมิกข่วง บ้านป่าแดง 081-3206191 043-750048 

นายชรัณ  สารประเสริฐ บ้านอีโต ้ 083-1248999   

นายจตุรงค์  คงจตุพร บ้านหนองแดงหนองแสง 080-0573770   

นายภูริภัทร  เขียวขำ บ้านหนองแฮหนองเหล็ก 063-0525524   

นายวีระยทุธ์  กลับโก บ้านหนองเม็ก 093-5726599   

นายณัฐกานต์  นามวงษา(รก.) บ้านหมากหม้อโนนเกษตร 097-1374717   

นางสุทิน  ทองดวง ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน 092-9208089   

นายสมชาย  ทองดวง บ้านกุดน้ำใส 085-7579464   

นายไพฑูล  บุญมั่ง บ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) 089-9404083   

นายวชิระ เลิศกุลอุยไพศาล บ้านห้วยหลาว 097-3028741   

นายชัยยศ  โพธิรส บ้านหนองบัวแดง 099-8864093   

นายไกรทอง  พนาดร บ้านหนองแสง 095-2316660   

**ร.ร.บ้านหนองม่วง(สุบินประชาพัฒนา) เรียนรวม ร.ร.บ้านหัวช้าง 

 

 

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 11(อ.นาเชือก) 



 

 

 

ชื่อ – สกุล 

(ผู้บริหารสถานศึกษา) 
โรงเรียน 

โทรศัพท์ 

มือถือ 

โทรศัพท์

โรงเรียน 

นายทวี  สิทธิจนัทร ์ บ้านหนองโพธิ์ 
 

091-0623568 
 

  

นายปริวรรต  น้อยตาแสง บ้านปลาขาว 081-3807020   

นายเธียรชัย  ขา่ขันมะล ี บ้านหนองบึง 098-5851125 043-706805 

นางสุภาพร  เมิกข่วง บ้านคึมบง 081-3201359   

นายปรัชญา  นนทะสี บ้านตำแยโนนยาง 086-5790881   

นายสัญญา  อาจจอหอ บ้านป่าตองหนองง ู 087-0887214   

นางกฤษณา  ประสมศรี บ้านกระตา่ยโนนสวัสดิ์ 089-2778189   

น.ส.ปราณี  ใจภักดี บ้านโคกมนโนนทอง 095-6639763   

นายสงัคม  โคตรม ี บ้านหนองปอ 064-8739896   

นางยุพดี  คดีเวียง บ้านตลาดม่วง 098-2046228   

นายนันทพทัธ์  นาคเสน(รก.) บ้านหัวสระ 093-4538956   

นายสุรโิย  ปุริโส บ้านนางเลิ้งโคกลา่ม 084-7902637   

 

 

 

 

 

 

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่  12 (อ.นาเชือก)  



 

 

 
ชื่อ – สกุล 

(ผู้บริหารสถานศึกษา) 
โรงเรียน 

โทรศัพท์ 

มือถือ 

โทรศัพท์

โรงเรียน 

นายธชั  ปัตตาเนย์ 
 

หนองแต้น้อย 
 

089-9422854 
 

  

นายอินเดีย  เสี่ยงบุญ กู่สันตรัตน ์ 084-8966463   

นายบุญเรือง ปินะสา หนองบัวคู 089-5749681   

น.ส.วิมลรัตน์ ปาสาบุตร หนองไผ่ด้ามขวาน 086-8551280   

นายอำนาจ  ปัตตาเนย์ บ้านดงยาง 098-6148784   

น.ส.จีรนันท์  สุธรรมพิลาศรี หนองโนทบัม้า 095-6052942   

นางวรกมล  ปัตตาเนย์ บ้านหนองป้าน 084-2151559   

น.ส.ภัทรภิญญา  ปักการะนา บ้านยางอิไลดอนก่อ 065-5391799   

นายอนุรักษ์ สารางคำ บ้านหนองผงขี้เถ้า 085-7774174   

นายจิรภัทร  ประบุญเรือง บ้านโนนเห็ดไค 099-1914019   

นางชนากานต์  กาหลง บ้านเครือซูด 085-4604385   

นางสุจิตตรา  โพนกองเส็ง บ้านเหลา่จั่น 061-9399816 043-020483 

นายวชัรินทร์  ปะนามะเก บ้านโพนทอง 088-5528233   

นางกัญจนพร  ศรีวงยาง (รก.) บ้านสระบวั 080-4866957   

*ร.ร.ร่วมใจ 2 เรียนรวม ร.ร.บ้านโพนทอง  
* ร.ร.บ้านหลุบควนัเมืองหงส์ เรยีนรวม ร.ร.บ้านดงยาง 
 

 

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่  13 (อ.นาดูน)  



 
 
 
ชื่อ – สกุล 

(ผู้บริหารสถานศึกษา) 
โรงเรียน 

โทรศัพท์ 

มือถือ 

โทรศัพท์

โรงเรียน 

นางลดาวลัย์  สีทิศ บ้านโกทา 091-0659249   

นายประสาท  ราชจันทร ์ อนุบาลนครจัมปาศรี 093-4758530 043-797080 

นางนุชจรนิทร์  สัตยส์ุขยิ่ง บ้านหัวดง 080-7632540  

น.ส.อัญญานี  สอนอาจ บ้านแดงโพงคำแก้ว 094-2978426   

นางอภิญญา จันทร์พรม(รก.) บ้านหนองกลางโคก 091-0527658   

นายวรกร  ปาโสรักษ ์ บ้านหนองจิก 094-4693636   

นายศราวุธ  วรเนตร บ้านนาฝาย 081-7391348   

น.ส.ศุภกัญญา  พิลานนท์ บ้านหนองบัวน้อย 093-3479924   

นางภคมน  เนาวรัตน ์ บ้านโคกยาว 081-8845105   

น.ส.ปัทมาพร  คาคำมาตร บ้านดอนดู่วังบอน 099-3855277   

นางพรรณี  เสี่ยงบุญ บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง 096-0342713   

นายประเสริฐ  อินทะมนต์ บ้านหนองหิน 087-2170834   

นายวฒันา  ทองยศ ชุมชนบ้านดงบัง 098-4703555   

 

 

 

 

 

 

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่  14 (อ.นาดูน)  



 

 

 
ชื่อ – สกุล 

(ผู้บริหารสถานศึกษา) 
โรงเรียน 

โทรศัพท์ 

มือถือ 

โทรศัพท์

โรงเรียน 

นายเกตุจันทร์ เหมือนสิงห์ บ้านหนองบัวสันตุ 098-1031540  043-729980 

นางยุพาภรณ์  เสลานอก(รก.) บ้านสว่าง 061-0403889   

นายเด่น  อุทัยสา บ้านหนองจิก 081-0680056  

นายถาวร  บุ้งทอง บ้านโนนรัง 080-3982656  043-706759 

นางสุพนิต  เหมือนสิงห์ อนุบาลดงเมืองน้อย 093-2592555   

นายสุนทร  เพชรไพฑูรย์ บ้านหัวช้างโคกม่วง 081-0474124   

นายชัยยงค์  ศิริสอน จตุคามประชาสรรค์ 081-8713001   

นายวรวิทย์  มิทราวงศ์ บ้านตาพวนสร้างแซ่ง 089-9439396   

นางลาวัลย์  นนทะสี บ้านหนองรูแข้ 080-0796456   

นายศรายุทธ  เสนาสุธรรม บ้านหนองหน่อง 088-3186985   

นายอดิศร  เสลานอก บ้านหนองแวง 065-3819753   
 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 15 (อ.ยางสีสุราช)  



 

 

 
ชื่อ – สกุล 

(ผู้บริหารสถานศึกษา) 
โรงเรียน 

โทรศัพท์ 

มือถือ 

โทรศัพท์

โรงเรียน 

นายวชิัย  แผงบุดดา 
 

บ้านเหลา่หมากคำ 
 

081-7080854 
 

  

นายสนอง  มาลาหอม  (รก.) บ้านศาลา 062-9422590   

นายเชาว์ลิตร  คมกระโทก บ้านนาภ ู 086-5102259 043-992679 

นายวไิล  เขมะรัง บ้านโดน 090-2954663   

นายวนิัย  สายทอง บ้านแวงยางกุดตะเข ้ 097-3420465   

นายสมชาย  แก้วเกษเกลี้ยง ชุมชนบ้านยางสสีุราช 081-7498359   

น.ส.กัลญาธัศน์  นามราช(รก.) บ้านหนองแปน 097-0678643   

นางปริศนา  โสภารีย ์ บ้านแวงดงหนองยาง 091-9162994   

นายเทียบศักดิ์  โสม ี บ้านนกเหาะ 082-3945951   

นางหยาดฟ้า  จนัทเขต บ้านบุ่งงา้ว 085-7502617   

น.ส.มยุรี  ปะวะโก (รก.) บ้านเปล่งโนนกระยอม 062-3473659   

นางวไิลวรรณ  นิรุธติคุณ บ้านดงแคน 091-0588397   

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 16 (อ.ยางสีสุราช) 



 

 

 

โรงเรียน 
โทรศัพท์

โรงเรียน 

อนุบาลเอ่ียมสุข 043-791127 

พระกุมารศึกษา 043-791021 

รุ่งอรุณวิทย์ 043-798409 

วัดป่านาเชือก 043-779547 

อนุบาลอุน่รัก 043-729021 

อนุบาลเรียบร้อย 043-779601 

วรัญญาวิทย ์ 043-779064 

อนุบาลวรัญญาวิทย ์   

ศุภประภา 043-779532 

อนุบาลจิตรานนท์ 081-0480829 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่ สพป.มหาสารคาม เขต 2 


