
ที่ สหวทิยศึกษา โรงเรียน อ าเภอ ชือ่ ผอ.รร. ต าแหน่ง/โรงเรียน เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ

1 ผาเสด็จ ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 แกง่คอย นางสาวพมิพพ์ชิชา  แก้วสีหมอก ผอ.รร. 09 8440 4763

2 เมืองใหม่ ชุมชนวัดบ ารุงธรรม แกง่คอย นายอทิธิรัตน์  ควรชม ผอ.รร. 08 9081 2926

3 ผาเสด็จ นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 แกง่คอย นายชาญชัย  บุญรอด ครู 08 6801 0420 รักษาการ ผอ.รร.

4 แกง่คอยร่วมใจ บ้านโคกสะอาด แกง่คอย นางกชกร  รุ่งหัวไผ่ ผอ.รร. 09 5115 6446

5 ผาเสด็จ บ้านช่อง แกง่คอย นางพิจติรา  มารมย์ ครู 08 1571 2602 รักษาการ ผอ.รร.

6 ผาเสด็จ บ้านซับบอน แกง่คอย นายอมรินทร์  วีระประสิทธิ์ ครู 08 4099 8123 รักษาการ ผอ.รร.

7 ผาเสด็จ บ้านป่าวังกวาง แกง่คอย นายธนกฤต  ใจผ่องพุฒิ ผอ.รร. 08 8553 2894

8 วังสีทา บ้านผังสามัคคี แกง่คอย นางสาวสิริจนิดา  แกว้มณี ผอ.รร. 08 0580 3622

9 ผาเสด็จ บ้านหนองผักบุง้ แกง่คอย นางมะลิวรรณ  บุญนะฤธี ผอ.รร. 08 9540 2479

10 เมืองใหม่ บ้านหนองสองห้อง แกง่คอย นางเฉลิมรัตน์  หนูปาน ผอ.รร. 09 6525 3646

11 วังสีทา บ้านหินซ้อน แกง่คอย นายปิยวัฒน์ เปล่ียนสกลุ ผอ.รร. 08 9075 5857

12 เมืองใหม่ วัดกะเหร่ียงคอม้า แกง่คอย นายสาธิต  ร่ืนเริงใจ ผอ.รร. 09 0351 4535

13 แกง่คอยร่วมใจ วัดขอนหอม แกง่คอย นายภูษา  ชาติชนะ ผอ.รร. 08 6129 1898

14 เมืองใหม่ วัดเขาลาดวนาราม(พิพัฒน์คีรีเขต) แกง่คอย นางสาวพัทชนันธรณ์  แกว้เจมิ ผอ.รร. 09 5564 3589

15 แกง่คอยร่วมใจ วัดโคกกรุง แกง่คอย นายธนพงษ์  อนิทนิจ ผอ.รร. 09 5798 6635

16 แกง่คอยร่วมใจ วัดช าผักแพว แกง่คอย นายอภิวัฒน์  ประมวลรัมย์ ผอ.รร. 08 6126 1012

17 แกง่คอยร่วมใจ วัดตาลเด่ียว แกง่คอย นายประสบ  โชติกวิรัตน์ ผอ.รร. 09 8830 2197

18 วังสีทา วัดเตาปูน แกง่คอย นายบุญสม  ปัญญาเหลือ ผอ.รร. 08 9846 5323 .

19 วังสีทา วัดถ  าเต่า แกง่คอย นายเกรียงไกร  โมราบุตร ผอ.รร. 08 9030 4959

20 วังสีทา วัดท่าคล้อ แกง่คอย นายสมัย กวางโตน ผอ.รร. 095 795 9824

21 เมืองใหม่ วัดท่ามะปราง แกง่คอย นายอเุทน  เชื อวังค า ผอ.รร. 08 1752 3329

22 วังสีทา วัดท่าสีโพธิ์เหนือ แกง่คอย นางสุธาลักณ์  สุวรรณศรี ผอ.รร. 09 8938 9172

23 แกง่คอยร่วมใจ วัดนาบุญ แกง่คอย นายชุมพร  บุญน้อม ผอ.รร. 08 1948 7083

24 วังสีทา วัดบ่อโศรก แกง่คอย นายรัฐพล ทรัพยป์ระเสริฐ ผอ.รร. 08 9239 7255

25 แกง่คอยร่วมใจ วัดบ้านดง แกง่คอย นายพิชิตชัย  บุปผาโท ผอ.รร. 06 4268 2345

26 วังสีทา วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร)  แกง่คอย นายเริงฤทธิ์  บุญพร ผอ.รร. 08 7105 8598

27 เมืองใหม่ วัดบึงไม้ แกง่คอย นางปราณีต  จนีบุญมี ผอ.รร. 08 5219 3296

28 เมืองใหม่ วัดบุรีการาม แกง่คอย นายอทุัย โคตรบัญชา ผอ.รร. 09 9549 4718

29 ผาเสด็จ วัดป่าไผ่ แกง่คอย นางวาสนา  สุขธนู ผอ.รร. 08 1946 5054

30 เมืองใหม่ วัดโป่งกอ้นเส้า แกง่คอย นายกฤษณ์ตฤณ  เหล่าอจัฉริยะพร ผอ.รร. 08 9136 3707

31 เมืองใหม่ วัดโป่งมงคล แกง่คอย นายอเุทน เชื อวังค า ผอ.รร.รักษาการ 08 1752 3329 ผอ.รักษาการ

32 วังสีทา วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 แกง่คอย นายนิวัฒน์  วงศ์สวาสด์ิ ผอ.รร. 08 1202 9196

ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ ผอ.รร./รักษาการ ผอ.รร. ณ วนัที่ 22 กรกฎาคม 2564 สังกัด สพป.สระบุรี เขต 2
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33 เมืองใหม่ วัดศรัทธาเรืองศรี แกง่คอย นางสาวศิริญญา ภิญโญ ผอ.รร. 09 0245 5950

34 วังสีทา วัดสองคอนกลาง แกง่คอย นายวิจติร์ พิกลุทอง ผอ.รร. 089 898 5917

35 แกง่คอยร่วมใจ วัดสุนทริกาวาส  แกง่คอย นางภานิชา คนหาญ ครู 06 2993 5265 รักษาการ ผอ.รร.

36 เมืองใหม่ วัดหนองน  าเขยีว(วันดาคุณอปุถมัภ์) แกง่คอย นายชัชวาลย ์ วงศ์อนันต์ ผอ.รร. 06 1646 4566

37 เมืองใหม่ วัดห้วยคงคาวราวาส แกง่คอย นายเกยีรติศักด์ิ  ศรีค าบล ผอ.รร. 08 9043 0659

38 วังสีทา วัดหาดสองแควฯ แกง่คอย นายปองภพ  ศรีนาดี ผอ.รร. 08 8321 0701

39 ผาเสด็จ อนุบาลทับกวาง แกง่คอย นางศรีนวน  เมยขนุทด ผอ.รร. 08 1947 0261

40 สุวรรณโยธิน ชุมชนวัดไทยงาม หนองแค นายวรวิชญ์  ค าพุ่ม ผอ.รร. 08 1946 6908

41 ศรีเสาวภาค บ้านคลองห้าฯ หนองแค นายแผน โสดาโคตร ผอ. 09 6650 9398

42 พหลโยธิน บ้านหนองจกิฯ หนองแค นางพิมพ์กมล  ทิพยม์นตรี ผอ.รร. 08 1864 2397

43 ระพีพัฒน์ บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอปุถมัภ)์ หนองแค นางสาวปวีณา  พิเชฐสินธุ์ ผอ.รร. 06 1951 6661

44 ศรีเสาวภาค วัดกุ่มหักฯ หนองแค นายเวียงชัย  ลุนภูงา ผอ.รร.รักษาการ 08 6976 7810 ผอ.รักษาการ

45 ระพีพัฒน์ วัดขอนชะโงกฯ หนองแค นางสาวกญัญ์ชิสา  ทุมมาพันธ์ ผอ.รร. 08 0440 6156

46 ศรีเสาวภาค วัดคลองห้า หนองแค นางสาวกนัตนา จติรบรรจง ผอ.รร. 089 848 3124

47 ระพีพัฒน์ วัดโคกกลาง  หนองแค นางสาวกญัญ์ชิสา ทุมมาพันธ์ ผอ.รร.รักษาการ 08 0440 6156 ผอ.รักษาการ

48 ระพีพัฒน์ วัดชัยเฉลิมมิตรฯ หนองแค นายกติติธัช  มะลิวงษ์ ผอ.รร. 09 8992 5359

49 พหลโยธิน วัดบัวลอยฯ หนองแค นายฉตัรชัย  กลุชูศักด์ิ ผอ.รร. 08 1304 9903

50 สุวรรณโยธิน วัดบ้านจาน หนองแค นางสาวเพ็ญศรี เทียนทอง ครู 08 9088 4152 รักษาการ ผอ.รร.

51 พหลโยธิน วัดบ้านไผ่ หนองแค นางสาวขวัญพนัส  ชมภูเลิศ ผอ.รร.รักษาการ 08 7099 4176 ผอ.รักษาการ 

52 พหลโยธิน วัดบ้านลาด หนองแค นายวิชัย  พรหมบุตร ผอ.รร. 09 8616 1309

53 ระพีพัฒน์ วัดโพนทอง หนองแค นางปัญชนิตย ์โอปัน่ ผอ.รร. 092 5355399

54 ระพีพัฒน์ วัดร่องแซงฯ หนองแค นายคมสัน  แจง้มรคา ผอ.รร. 08 2156 1628

55 ระพีพัฒน์ วัดราษฎร์เจริญ(สรกจิพิจารณ์อปุถัมภ์) หนองแค นายวรินทร  จปูรางค์ ผอ.รร. 06 1482 6374

56 ศรีเสาวภาค วัดราษฎร์บ ารุง หนองแค นายเวียงชัย  ลุนภูงา ผอ.รร. 08 6976 7810

57 ศรีเสาวภาค วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม หนองแค นางเกศินีย ์ จลุพันธ์ ผอ.รร. 06 1149 2244

58 ศรีเสาวภาค วัดล าบัว หนองแค นายอ านาจ  สุคตะ ผอ.รร. 08 3039 5621

59 ระพีพัฒน์ วัดสันติวิหารฯ หนองแค นางสาวนพวรรณ  ชุบไธสง ผอ.รร. 08 9132 2068

60 สุวรรณโยธิน วัดหนองครก หนองแค นางสมคิด  จนัขนุทศ ผอ.รร. 08 9039 3653

61 สุวรรณโยธิน วัดหนองจอกใหญ่ หนองแค นางสาวกาญจนา ปริปุรณะ ครู 08 4454 4150

62 พหลโยธิน วัดหนองจกิฯ หนองแค นางสาวชญานิน สิริตะนัน ครู 09 8432 8579 รักษาการ ผอ.รร.

63 ศรีเสาวภาค วัดหนองตะเฆ่ หนองแค นางอจัฉรา  ลุนภูงา ผอ.รร. 08 5149 3067

64 ระพีพัฒน์ วัดหนองปลาหมอ หนองแค นายมนตรี   สุวรรณเนตร ผอ.รร. 09 6583 9879
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65 ระพีพัฒน์ วัดหนองปลิง  หนองแค นางสาววรนิษฐา  จ าปา ผอ.รร. 09 8278 2128 0612680902

66 สุวรรณโยธิน วัดหนองผักชี หนองแค นางนันตพร ทรัพยส์มบูรณ์ ครู 08 1868 5480 รักษาการ ผอ.รร.

67 ศรีเสาวภาค วัดหนองโรง หนองแค นายบุญส่ง ทุมมี ผอ.รร. 09 2380 7821

68 สุวรรณโยธิน วัดหนองสมัครฯ หนองแค นายสมชาย  รักญาติ ผอ.รร. 08 9547 3645

69 ระพีพัฒน์ วัดหนองสะเดาฯ หนองแค นางสาวขวัญพนัส  ชมภูเลิศ ผอ.รร. 08 7099 4176

70 ระพีพัฒน์ วัดหนองอา่งทอง หนองแค นายวรวิชญ์  ค าพุ่ม ผอ.รร.รักษาการ 08 1946 6908 ผอ.รักษาการ

71 พหลโยธิน วัดห้วยขมิ น  หนองแค นายศุภวัฒน์  นาราจริารักษ์ ครู 09 3669 2291 รักษาการ ผอ.รร.

72 สุวรรณโยธิน วัดห้วยทรายฯ หนองแค นายประสงค์  สุขเอบิ ผอ.รร. 08 1064 0924 .

73 พหลโยธิน วัดห้วยทองหลาง หนองแค นายอทุัย สังวงษ์ ผอ.รร.รักษาการ 08 1293 6737 ผอ.รักษาการ

74 พหลโยธิน สันมะค่าบกน้อยสามัคคี หนองแค นางสาวอรุโณทัย  ชัยมงคล ผอ.รร. 08 4339 9717

75 พหลโยธิน หินกอง (พิบูลอนุสรณ์) หนองแค นางสาวพรรณวดี  ปามุทา ผอ.รร. 08 1991 5908

76 ศรีเสาวภาค อนุบาลหนองแคฯ หนองแค นายอทุัย  สังวงษ์ ผอ.รร. 08 1293 6737

77 วิหารแดง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉตัรราษฎร์บ ารุง) วิหารแดง นายพิทักษ์สัน  บัวภา ผอ.รร. 08 6492 6810

78 วิหารแดง ชุมชนวัดวิหารแดงฯ วิหารแดง นางสาวกาญจนา  สุรินยา ผอ.รร. 08 9986 5504

79 วิหารแดง บ้านบางกง วิหารแดง นายพิพัฒน์  อรรถจนิดา ผอ.รร. 08 9800 2057

80 วิหารแดง บ้านราษฎร์เจริญ  วิหารแดง นางสาวศิราณี ศาตศิลป์ ผอ.รร. 08 7122 2452

81 สุวรรณศร บ้านหัวถนน วิหารแดง นายกติิภัทธ์  ร่ืนสุข ครู 08 0297 6548 รักษาการ ผอ.รร.

82 วิหารแดง วัดเกาะเซิงหวาย วิหารแดง นายชุมพล  ปิลกศิริ ผอ.รร. 09 8246 2009

83 วิหารแดง วัดเขาแกว้มุขดาราม วิหารแดง นางสาวนงนุช  ชัยศรี ครู 09 1031 0936 รักษาการ ผอ.รร.

84 วิหารแดง วัดเขาน้อยจอมสวรรค์  วิหารแดง นางสุกญัญา  วงศ์ศิริ ครู 09 5874 9519 รักษาการผอ.รร.

85 สุวรรณศร วัดคลองใหม่ วิหารแดง นางสาวอญัญารัตน์  เกตุสุวรรณ์ ผอ.รร.รักษาการ 08 9800 6556 ผอ.รักษาการ

86 สุวรรณศร วัดโคกกระต่าย (วารราษฎร์อปุถมัภ์) วิหารแดง นางสาวนิตพร บุญหนัก ผอ.รร. 08 9839 1628

87 วิหารแดง วัดเจริญธรรม วิหารแดง นางสาวธัญญริญญ์  จิรกุลธนศิริโชติ ผอ.รร. 08 9949 3955

88 สุวรรณศร วัดบ้านดอน วิหารแดง นางสาวอญัญารัตน์  เกตุสุวรรณ์ ผอ.รร. 08 9800 6556

89 สุวรรณศร วัดบ้านล า (บ้านล าวิทยาคาร) วิหารแดง นางอมรรัตน์ สมบูรณ์ ครู 08 9240 2903  รักษาการ ผอ.รร.

90 สุวรรณศร วัดศรีสัจจาวาส วิหารแดง นางดัชณี  ปานหงษ์ ผอ.รร. 08 6128 5342

91 วิหารแดง วัดสมานมิตรมงคล วิหารแดง นางสุเนตร จ าปาทอง ผอ.รร. 08 2089 7539

92 สุวรรณศร วัดสร้างบุญ วิหารแดง นายนรุติชัย  เกดิบุญ ผอ.รร. 08 9217 7710

93 สุวรรณศร วัดสหกรณ์รังสรรค์ วิหารแดง นายชาตรี สรรพโส ผอ.รร. 09 8261 5998

94 สุวรรณศร วัดหนองตาบุญ วิหารแดง นายปัญญา  เต็งชัยภูมิ ผอ.รร. 09 5796 5691

95 วิหารแดง วัดหนองโพธิ์ วิหารแดง นายอาณัติ  พิกลุแกว้ ผอ.รร. 08 9845 6381

96 สุวรรณศร วัดหนองสรวง(ถริอทุิศ) วิหารแดง นางสาวจนิตนา  เยน็ทรวง ครู 08 9515 4219 รักษาการ ผอ.รร.
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97 สุวรรณศร วัดหนองหมูใต้(ไพบูลยว์ิทยาคาร) วิหารแดง นางสาวอภิญดารัตน์  โรจน์ธญัการย์ ผอ.รร. 09 1796 5191 0972354154

98 วิหารแดง อนุบาลวิหารแดง วิหารแดง นายสันติ  คงศิลป์ ผอ.รร. 08 9600 0349

99 มวกเหล็กมิตรภาพ ไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) มวกเหล็ก นายวิรุต  หนองหงอก ผอ.รร. 08 7049 7051

100 มวกเหล็กมิตรภาพ นิคมสร้างตนเองเลี ยงโคนม มวกเหล็ก นายปฏิวัติ  จนัทร์ทิพย์ ผอ.รร. 08 2651 0347

101 ล าพญา บ้านเขานมนาง มวกเหล็ก นางภัทรพร  บุราณค า ผอ.รร. 08-9021-7811

102 มวกเหล็กมิตรภาพ บ้านเขาไม้เกวียน มวกเหล็ก นายศักด์ินันท์  โตมะนิตย์ ผอ.รร. 08 1039 5739

103 ซับสนุ่น-หนองยา่งเสือ บ้านคลองไทร มวกเหล็ก นายนพรัตน์ วิรุณพันธ์ ผอ.รร. 08 7677 5953

104 ล าพญา บ้านคลองม่วงเหนือ มวกเหล็ก นางกาญจนา  ทุมพัง  ผอ.รร. 08 1073 8225

105 ซับสนุ่น-หนองยา่งเสือ บ้านซับกระดาน มวกเหล็ก นายสมพร  หว่างกล่อม ผอ.รร. 08 9002 3987

106 ล าพญา บ้านซับดินด า มวกเหล็ก นายประวิทย ์เจริญผิว ผอ.รร. 08 3683 5281

107 ซับสนุ่น-หนองยา่งเสือ บ้านซับน้อยใต้สามัคคี มวกเหล็ก นางวินิจฉยั  ออ่นส าอางค์ ผอ.รร. 06 1585 8961

108 ล าพญา บ้านซับน้อยเหนือ มวกเหล็ก นายพิษณุ  วิจารจติต์ ผอ.รร. 08 1730 4920

109 ล าพญา บ้านซับปลากั ง มวกเหล็ก นายชุ่ม  อรรคพันธุ์ ผอ.รร. 08 6103 3973

110 มวกเหล็กมิตรภาพ บ้านซับพริก มวกเหล็ก นางรัตติกาล  ตรีปัญญา ผอ.รร. 08 4882 7107

111 ซับสนุ่น-หนองยา่งเสือ บ้านซับสนุน่ มวกเหล็ก นายวีรพงษ์  ไชยหงษ์ ผอ.รร. 09 8393 2359

112 ล าพญา บ้านท่าพลู มวกเหล็ก นางสาวทองเลิศ  บุญเชิด ผอ.รร. 08 9006 8206

113 ซับสนุ่น-หนองยา่งเสือ บ้านโป่งเกตุ มวกเหล็ก นายเล็ก  ชนะชัย ผอ.รร.  09 1006 4280 0955822555

114 ล าพญา บ้านโป่งไทร มวกเหล็ก นางสาวเกศรินทร์  ชูหมืน่ไวย ผอ.รร. 09 1828 9916

115 ล าพญา บ้านล าพญากลาง มวกเหล็ก นางชยวี  เถื่อนดี ครู 06 2332 4812 รักษาการ ผอ.รร.

116 ล าพญา บ้านล าสมพุง มวกเหล็ก นางสาวปรัญญา  แกว้ละมุล ผอ.รร. 08 5776 0457

117 ล าพญา บ้านหนองตอตะเคียน มวกเหล็ก นายสัญญา สีหะวงษ์ ผอ.รร. 08 6250 0047

118 ล าพญา บ้านหนองโป่ง มวกเหล็ก นางจดิาภา  อศิวมงคล ผอ.รร. 08 5196 9790

119 ซับสนุ่น-หนองยา่งเสือ บ้านหนองผักหนอก มวกเหล็ก นายสมชาย  โกจนิอก ผอ.รร. 08 9238 5086

120 ซับสนุ่น-หนองยา่งเสือ บ้านหนองมะค่า มวกเหล็ก นายวันชัย  สุริอาจ ผอ.รร. 08 5146 4401

121 ซับสนุ่น-หนองยา่งเสือ บ้านหนองเอี่ยว มวกเหล็ก นายสมพงษ์  ออ่นส าอางค์ ผอ.รร. 08 1495 7918

122 มวกเหล็กมิตรภาพ บ้านหลังเขา มวกเหล็ก นางสาวจริกาล  ดวงแกว้ ผอ.รร. 09 4560 6325

123 มวกเหล็กมิตรภาพ วัดบ้านหมาก มวกเหล็ก นางมยรีุ  ต้นแกว้ ผอ.รร. 08 2465 6454

124 มวกเหล็กมิตรภาพ วัดมวกเหล็กใน มวกเหล็ก นางสาวจติรลดา  สิงหฬ ครู 09 0283 2001 รักษาการ ผอ.รร.

125 มวกเหล็กมิตรภาพ วัดสวนทองรวมมิตร มวกเหล็ก นายทนงฤทธิ์  มะณีแสง ผอ.รร. 08 1985 4109

126 มวกเหล็กมิตรภาพ อนุบาลมวกเหล็ก มวกเหล็ก นายพนม  เปียสกลุ ผอ.รร. 08 1947 7493

127 วังม่วงชลสิทธิ์ บ้านท่าฤทธิ์ วังม่วง นายศุภสัณห์ วันทาสุข ผอ.รร. 08 0334 5998

128 วังม่วงชลสิทธิ์ บ้านโป่งเกง้ วังม่วง ว่าที่พันตรีวชิรโรจน์  โคตะคาม ผอ.รร. 08 2107 7012
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129 วังม่วงชลสิทธิ์ บ้านมณีโชติสามัคคี วังม่วง นางนพวรรณ  ชูกะสิ ผอ.รร. 08 9691 5864 0852538990

130 วังม่วงชลสิทธิ์ วัดค าพราน วังม่วง นางเพลินพิศ  เปล่ียนสกลุ ครู 08 9072 7828 รักษาการ ผอ.รร.

131 วังม่วงชลสิทธิ์ วัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ) วังม่วง นายปิยะ  ฉมิมา ผอ.รร. 08 3544 5263

132 วังม่วงชลสิทธิ์ วัดปากน  า วังม่วง นางสาวสุขมุาล ไผ่รอด ครู 08 6559 1002 รักษาการ ผอ.รร.

133 วังม่วงชลสิทธิ์ วัดสวนมะเด่ือสามัคคี วังม่วง นายวิชิต  ราญฎร ผอ.รร. 08 1771 8352

134 วังม่วงชลสิทธิ์ วัดสว่างอารมณ์ วังม่วง นางณัฐชยา  บุญด้วยลาน ผอ.รร. 06 1408 0192

135 วังม่วงชลสิทธิ์ อนุบาลวังม่วง วังม่วง นางสาวสุทธิดา ศรีนวลจนัทร์ ครู 08 1073 6857 รักษาการ ผอ.รร.

* หมายเหตุ *

                 ผอ.รร.

                 ผอ.รักษาการ

                 รักษาการ ผอ.รร.


