
0-5331-1351

0-5331-2070

0-5331-2109

0-5331-2191

โทรศพัท 0-5331-1351 ตอ 15

โทรสาร 0-5331-1278 (สายตรง)

โทรสาร (FAX) 0-5331-1351 ตอ 10

ผอ.กลุมอํานวยการ 0-5331-1351 ตอ 14

งานบริหารทั่วไป 0-5331-1351 ตอ 33

งานประชาสัมพันธ 0-5331-1351 ตอ 33

งานประสานงาน 0-5331-1351 ตอ 0

งานธุรการ 0-5331-1351 ตอ 10 , 13

ผอ.กลุมนโยบายและแผน      0-5331-1351 ตอ 21

เบอรภายในกลุม 0-5331-1351 ตอ 22

โทรศพัท , โทรสาร (Fax) 0-5331-1391 (สายตรง)

ผอ.กลุมบริหารงานการเงนิและสินทรัพย 0-5331-1351 ตอ 18

เบอรภายในกลุม 0-5331-1351 ตอ 19, 41

พัสดุ ตอ 42

กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย

หมายเลขโทรศัพท

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4

      หมายเลขโทรศัพทสามารถติดตอไดทุกกลุม      

 ผานระบบอัตโนมัติ

หนาหองผอ.สพป.เชียงใหม เขต 4

กลุมอํานวยการ

กลุมนโยบายและแผน



ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล 0-5331-1351 ตอ 23

เบอรภายในกลุม 0-5331-1351 ตอ 24

ผอ.กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 0-5331-1351 ตอ 36

เบอรภายในกลุม 0-5331-1351 ตอ 36

ผอ.กลุมสงเสริมการจัดการศกึษา 0-5331-1351 ตอ 26

เบอรภายในกลุม 0-5331-1351 ตอ 27

ผอ.กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 0-5331-1351 ตอ 25

เบอรภายในกลุม 0-5331-1351 ตอ 30, 31, 32

ผอ.กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีฯ 0-5331-1351 ตอ 28

เบอรภายในกลุม 0-5331-1351 ตอ 29

กลุมกฏหมายและคดี 0-5331-1351 ตอ 23

หนวยตรวจสอบภายใน 0-5331-1351 ตอ 40

หองโรเนยีว 0-5331-1351 ตอ 20

หองประชุมสันปาตอง 0-5331-1351 ตอ 37

นางวรางคณา  ไชยเรือน ตอ 11 06-1596-9154

นายประสิทธ์ิ  เมืองไสย ตอ 39 08-1960-2486

นายสมนึก  นาหวยทราย ตอ 12 08-1951-7559

นายสายัณห  คาํลือ ตอ 43 08-2762-2658

ผูอาํนวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4

รองผูอาํนวยการ.สพป.เชียงใหม เขต 4

กลุมบริหารงานบุคคล

กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 



นางปวีณพิมพ  โรจนมณี ตอ 14 09-1569-5514

นางนาตยา  สินธุวาทิน ตอ 33 08-1764-3009

นายเทพฤทธิ์  เยียรยงค ตอ 33 09-9908-2498

นางอัจชริญาณ  บุญทาคํา ตอ 0 , 16 06-5945-9094

น.ส.พัชรา  ปวงสมทุร ตอ 10 , 13 08-3860-3020

นายวีรชัย  ภูอิ่นออย ตอ 20 08-3323-5267

นายวินัส  ศิริแกว ตอ 20 08-6188-0981

นางนิภา  มูลอินตา ตอ 20 08-3574-0710

น.ส.กัลยา  วงษายะ ตอ 20 08-1366-7167

นายสุรินทร  ศรีคํา ตอ 20 08-6188-1808

นายสัจจะ  สุวรรณพงษ ตอ 20 09-3308-0576

นายวุฒินันท  ศรีวิชัย ตอ 20 08-5035-1290

น.ส.นงนภัส  แกววงศดี ตอ 21 08-1764-5953

นางนพวรรณ  ศรชัยไพศาล ตอ 22 08-9850-1338

นางสุนทรี  สุวรรณภูมิ ตอ 22 08-1783-8330

นางสิริพิม  อูปเงิน ตอ 22 08-1883-1196

นางทัศยา  สวางไสว ตอ 22 08-6730-0968

น.ส.อังสุมารี  พรศรี ตอ 22 09-7261-3624

น.ส.พูนศิริ  วิทามงคล ตอ 18 06-2948-2289

นายสมชาย  เมธาวีกุลชัย ตอ 42 08-1952-8848

นางวรรณภา  ติยะชนานนท ตอ 19 08-1998-0200

นางออยทิพย  รุณผาบ ตอ 19 08-6180-8237

นางพัชรินทร  สิทธิอุไรนันท ตอ 42 09-0892-5974

นายกุศล  บางย่ีขัน ตอ 41 08-5965-9485

น.ส.ธนัชชา  ปญญาแกว ตอ 41 08-8267-6685

น.ส.นัตกานต  แสนญาติสมุทร ตอ 41 09-8260-8897

นางกัลยาณี  สุนันท ตอ 41 08-9266-1295

น.ส.สรณีย  โพธิรัตน ตอ 19 08-1594-8123

น.ส.สิรินทรา  ดวงอาภัย ตอ 42 08-5717-7381

บุคลากร กลุมอํานวยการ

บุคลากร กลุมนโยบายและแผน

บุคลากร กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย



นางพัชราภรณ  เทพวรรณ ตอ 23 08-9634-9802

นายยุทธนา  กังแฮ ตอ 24 08-9553-9455

นางชลดา  เขื่อนศรี ตอ 24 08-4894-1979

นางบุหงา  ศรีโชค ตอ 24 09-6697-1945

นางวาสนา  ธนภัทรานันท ตอ 24 09-5674-6520

นางสาวกานตสินี  ถาวร ตอ 24 06-1792-7165

นางอัญมณี  จีนประดิษฐ ตอ 24 08-1931-2159

น.ส.เรืองรอง  ทาแล ตอ 24 06-2689-7772

น.ส.จิราพร  พจนาปยะกุล ตอ 24 093-298-3372

นายธเนศ  สิทธิสอน ตอ 24 09-8772-5134

นางสมศรี  ถานคํา ตอ 36 09-6169-9787

นางกรุณา  พุฒิมา ตอ 36 08-6912-1271

นางเครือวัลย  อินทรตา ตอ 24 08-1746-5413

นางฉวีวรรณ  ไชยพิเศษ ตอ 30 08-4775-1225

นางธัญพร  ภุมรินทร ตอ 32 06-1368-4441

นายวรากุล  ตุนเครือ ตอ 31 08-7192-7090

นายสรรค ไชยมงคล ตอ 32 09-1538-1717

นายดัมพ แยมนิ่มนวล ตอ 28 08-1952-0102

น.ส.รสพร พรวนหาญ ตอ 30 06-5395-3299

นายพงษรติ  แกวอาย ตอ 32 08-9854-8075

น.ส.ชนกานต  ทิพยอุน ตอ 32 08-9955-2397

น.ส.บุญยรัตน  สุวิชา ตอ 31 08-4739-9582

น.ส.พรรณณภัทร  ตาลปา ตอ 31 08-5616-8559

นายสุทธิพงศ  อริยะกุล ตอ 31 08-2888-4200

น.ส.พรฤทัย  ศรีวิชัย ตอ 25 09-5093-9622

น.ส.จีรภา  ยาวิชัย ตอ 25 09-5698-3173

บุคลากร กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

บุคลากร กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

บุคลากร กลุมบริหารงานบุคคล



นางแสงจันทร  กันยะมูล ตอ 26 08-1530-6981

นางชฎาพร  ปราโมทย ตอ 27 08-9265-3005

นางบัวจันทร  สุริโย ตอ 27 08-4985-5951

นางอุไร  กาละปน ตอ 27 09-9271-9360

น.ส.ฉัตรนภา  อุนคํา ตอ 27 09-5067-9865

นางสินีนาฎ  วงศนอย ตอ 27 09-4597-9462

นางพิมพ์ิลภัส  กูลนรา ตอ 27 09-5684-7575

วาที่ ร.ต.อธิษฐณัฎฐ  โมะสันทะ ตอ 27 06-5498-8059

นางคนิตฐา  คาํแกว ตอ 40 08-9261-6914

น.ส.อรวรรณ  พรหมมณี ตอ 40 09-5675-4278

นายดัมพ แยมนิ่มนวล ตอ 28 08-1952-0102

นางประภาพร  สุวรรณบงกช ตอ 29 08-6916-0777

นายอภิชาติ  บุญประเสริฐ ตอ 29 08-3860-3020

น.ส.นงคราญ  อินจาย ตอ 23 08-1473-0502

นายอุกฤษฎ  รัตนวิชัย ตอ 15 09-4563-6299

บุคลากร กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

บุคลากร หนวยตรวจสอบภายใน

บุคลากร กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บุคลากร กลุมกฏหมายและคดี



ลําดับ ชื่อโรงเรียน อําเภอ คํานําหนา ชื่อ - สกุล ผูบริหาร ตําแหนง เบอรโทร.ผูบริหาร คํานําหนา ชื่อ - สกุล ธุรการโรงเรียน เบอรโทร.ธุรการ เบอรโทร.โรงเรียน

1 บานหัวขวง ดอยหลอ นาย วุฒิชัย  อุดมผล ผูอํานวยการโรงเรียน 089-263-1157 นาง ภาวิดา  สิทธิยอง 0884163805

2 บานดงปาหวาย ดอยหลอ นาย พิสันติ์  จันทรเขียว ผูอํานวยการโรงเรียน 097-021-8120 นางสาว ภัคจิรา  ตรีสัตย 0984122845 096-379-2630

3 วัดดอนชื่น ดอยหลอ นาย นรเศรษฐ ตาคํา ผูอํานวยการโรงเรียน 0636634555 นาย ณัฐวัฒน ศรีอาย 0846168996 -

4 บานแมขาน ดอยหลอ นาย ศิลปนคร หิรัญกนกธร รรท.ผอ.โรงเรียน  084-767-8652 นาย นภัค ตั๋นเหล็ก 0824048622 053360184

5 บานสามหลัง ดอยหลอ นาย ลีน  จันทะนะ ผูอํานวยการโรงเรียน 0932247161 นาง พัชรินทร  สมหาร 0803422620 053360170

6 วัดศรีดอนชัย ดอยหลอ นาง พัทรมน   ยอดใจ ผูอํานวยการโรงเรียน 0806766450 นางสาว เอ้ืองเวยีงพิงค    คํามูล 0894322719 -

7 บานเหลาเปา ดอยหลอ นาย ติณณภพ  หลวงมณีวรรณ ผูอํานวยการโรงเรียน 0812878365 นาง วิลัย  ประทุมทอง 0848075026 053360179

8 วัดวังขามปอม ดอยหลอ น.ส. นภัสนันท  พินิจมนตรี ผูอํานวยการโรงเรียน 0933948822 นางสาว พิสมัย  แกวจีน 0828718521

9 กรป.กลางอุปถัมป ดอยหลอ นาย นิเวศน  เตจา ผูอํานวยการโรงเรียน 0903287109 นางสาว วิรัญญา  จันตะวงศ 0873564385

10 วัดหนองหลั้ว ดอยหลอ นาย ทศพร  คําภีระ ผูอํานวยการโรงเรียน 0829922625 นางสาว เกศรินทร ชุดเงนิ 0810232599

11 บานหวยน้ําขาว ดอยหลอ นาย พีรพงษ  วีระ ผูอํานวยการโรงเรียน 0856946949 นางสาว จามจุรี  กิติมูล 0903242362

12 บานใหมหนองหอย ดอยหลอ นาย บุญมี  ศรีพิชยานันท ผูอํานวยการโรงเรียน 0898556407 นางสาว จันทรจิรา  ปนเรือน 0882521287

13 บานทุงหลวง แมวาง นาย ดํารงเกียรติ  คําเกิด ผูอํานวยการโรงเรยีน 0817656223 นาย นพพร  มัตถกศิร 0636829195 -

14 บานหวยขาวลีบ แมวาง นาย เถกิง  อุดดง ผูอํานวยการโรงเรียน 0646696553 นางสาว ธารารัตน  หอมมะลิปา 0987628803 052000572

15 บานกาด(เขมวงัสฯ) แมวาง นาย บัญชา อินใจ ผูอํานวยการโรงเรียน 0819512718 นางสาว พรทิพา  ตาอาย 0801348734 0801348734

16 วัดศิริชัยนิมิตร แมวาง นาย รังสรรค เรือนมูล ผูอํานวยการโรงเรียน 0894324585 นางสาว อภิญญา หลวงมูล 0951479356 053489172

17 วัดมะกับตองหลวง แมวาง นาย กิจพิเชฐ กองชัย ผูอํานวยการโรงเรียน 0801213920 นาย เฉลิมชัย ชื่นสุขเจริญกุล 0933011904 -

18 บานหวยตอง แมวาง นาย ภานุ  จันทรชม ผูอํานวยการโรงเรียน 0909263677 นาย ธนวิชญ  มณีรัตนจงสกุล 0871786531 052000451

19 วัดทุงศาลา แมวาง นาง อัญชลี ไมโพธิ์ ผูอํานวยการโรงเรียน 0899521073 นางสาว จุไรวรรณ เที่ยงจันตา 0613979566

20 บานใหมสวรรค แมวาง นาย นิติกุล  มหาวรรณ ผูอํานวยการโรงเรียน 0861147917 นาย ฐิติพงค  เรือนพันธ 0897557613 -

21 บานพันตน แมวาง นาง กุญชภัสส พงษพานิชย ผูอํานวยการโรงเรียน 0864269914 นางสาว สุธารักษ มูลหนอคํา 0819692295 0864269914

22 บานหนองเตา แมวาง นาย กําพล  ใจทง ผูอํานวยการโรงเรียน 0811648244 นางสาว เกสร  ทุงเมืองทอง 0632451873

23 แมวนิสามัคคี แมวาง นาย ประเสริฐศักดิ์  เหมือนหาญ ผูอํานวยการโรงเรียน 0817646902 นางสาว จิรานุช  ชัยญาปน 0946013019 053027699

24 สโมสรไลออนสรัตนโกสินทร แมวาง วาที่ ร.ต. พศุตม  พงษพาณิชย ผูอํานวยการโรงเรียน 0632544639 นางสาว วาทินี  พะแก 0987841939 053316044

25 บานเหลาปาฝาง แมวาง นาง อําไพ  ทิพยจันทร รรท.ผอ.โรงเรียน 0850380664 นางสาว สุรีรัตน  งูนิ่ม 0993827278

26 วัดหวยแกว แมวาง นาง สายสวาท  กันทะมัง รรท.ผอ.โรงเรียน 0932962961 นางสาว วรรณา ชมชื่น 0860847657 053029056

27 หลวงพัฒนาบานขุนวาง แมวาง น.ส. เอกมณีฎ  กัญชนะ ผูอํานวยการโรงเรียน 0929954562 นางสาว ปราณี  ลาวะ 0979502652

หมายเลขโทรศัพท ผูอํานวยการโรงเรียน และธุรการโรงเรียน สังกัด สพป.ชม.เขต 4



ลําดับ ชื่อโรงเรียน อําเภอ คํานําหนา ชื่อ - สกุล ผูบริหาร ตําแหนง เบอรโทร.ผูบริหาร คํานําหนา ชื่อ - สกุล ธุรการโรงเรียน เบอรโทร.ธุรการ เบอรโทร.โรงเรียน

28 พัฒนาตนน้ําที่ 5 ขุนวาง แมวาง นาย พสิษฐ  เรือนคํางาม ผูอํานวยการโรงเรยีน 0869154425 นาง ผกาทิพย  ลิโยตะนิพอ 0952420727

29 วัดทากาน สันปาตอง นาย วันชัย  แกวหลา ผูอํานวยการโรงเรียน 0871882119 นางสาว กัญญาพัชร  จันทรสม 0826190053 -

30 บานทุงเสี้ยว(นวรัฐ) สันปาตอง นาย นิเทศก  ธาตุอินทร ผูอํานวยการโรงเรียน 0892623675 นางสาว จิณัฐติกานต ไวโย 0846165567 053481025

31 วัดสามหลัง สันปาตอง นาง ชุรดา อินทรัตน รรท.ผอ.โรงเรียน 0899567343 นางสาว ตรีรัตวดี ดวงบุปผา 0938410932 -

32 ชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วทิยา สันปาตอง นาย ชลวิทย  ชื่นใจ ผูอํานวยการโรงเรียน 0899520433 นางสาว เอ้ืองฟา  ทวีชาติ 0801207466 053823583

33 บานเปยง(รัฐบํารุง) สันปาตอง นาย โอภาส  บัวเยน็ ผูอํานวยการโรงเรยีน 0835785041 นาง วริศรา  ภิวงค 0848853212 053835060

34 ก่ิวแลนอยประสิทธิ์วิทยา สันปาตอง นาย อมร  อุปนันท ผูอํานวยการโรงเรียน 0899999685 นางสาว นางสาวทรัพยศิริ  สุใจคํา 0804979272 053836343

35 วัดอุเม็ง สันปาตอง นางสาว ปยานันต  บุญธิมา ผูอํานวยการโรงเรียน 0979429715 นางสาว ลีลาวดี  เรืองเดช 0947085572 053311703

36 วัดกูคํา (เมธาวิสัยคณาธร) สันปาตอง นาย ประคอง  พิไรแสงจันทร ผูอํานวยการโรงเรียน 0898501417 นาง สังวาลย  วาวแวว 0881434229 053311785

37 วัดดงปางิ้ว สันปาตอง นาย เจริญ   พรหมแกว รรท.ผอ.โรงเรียน 0819608456 นาง สาธน ี ทิพย เดโช 0857212218 053481015

38 วัดชางกระดาษ สันปาตอง นางสาว อุทิศพร  ยอดปวน ผูอํานวยการโรงเรยีน 0861863961 นางสาว ศิริพรรณ ตินันท 0947106953 -

39 บานหวยสม สันปาตอง นาย อภิชาต ิ อินตา ผูอํานวยการโรงเรียน 0848101011 นาง อทิชนันท  สิงหแกววัสกุล 0616856954 -

40 บานมวงพ่ีนอง สันปาตอง นางสาว นันทนภัส เชนธาดากุล ผูอํานวยการโรงเรียน 0843181641 นางสาว เนตรนภา ปนสวน 0843709670 053834039

41 วัดโรงววั สันปาตอง นาย วิรัตน  ทิพยวรรณ ผูอํานวยการโรงเรยีน 0812879627 นาง ศริญญา  ศรีนันตา 0655491870

42 วัดน้ําบอหลวง สันปาตอง นาย ศิวพล ชมชื่น ผูอํานวยการโรงเรียน 089-429-7530 นางสาว พรพรรณ คําภิโล 0955957798 089-429-7530

43 บานหัวริน สันปาตอง นาย ดนัย  ถนอมจิตร ผูอํานวยการโรงเรยีน 0908923283 นาง นภัสนันท  แกวมูล 0979549409 053029350

44 บานรองน้ํา สันปาตอง นาง สมใจ  ไกรพันธ ผูอํานวยการโรงเรียน 0861308127 นางสาว รัตนาภรณ  จันทรยอง 0834815140 053737115

45 สันปาตอง(สุวรรณราษฎวิทยาคาร) สันปาตอง นาย สมัคร  มูลประการ ผูอํานวยการโรงเรียน 0869235226 นาง วรรณวิสา  สุนา 0897000173 053311705

46 บานแมกุงหลวง สันปาตอง นางสาว พิชญาภัค  โนลา ผูอํานวยการโรงเรยีน 0821859988 นางสาว ประไพศรี  กันทะวงค 0959251763

47 วัดสันดอนมูล สารภี นาย สมชาย สอประดิษฐ ผูอํานวยการโรงเรียน 0830425771 นางสาว สายพิณ  ถือบุญ 0966981587 053019681

48 วัดนันทาราม สารภี นาย จรัส เลพิมาย ผูอํานวยการโรงเรียน 097-948-6115 นางสาว ขนิษฐา อุตมะแกว 0631465392 053128064

49 วัดเทพาราม สารภี นาย ธีรนันต ชุมใจ ผูอํานวยการโรงเรียน 0861808510 นางสาว ศรัณยาพร แสงบุญ 0914796358 053423277

50 ชุมชนวัดปากกอง สารภี นางสาว พิมณัฐมณ  มณีฐาติพงศ ผูอํานวยการโรงเรียน 0649569296 นางสาว โสภาพรรณ  ปาสิงห 0810226464 053-321813

51 วัดพญาชมภู สารภี นาย ณัฐวัฒน บุญทวี ผูอํานวยการโรงเรยีน 0817840449 นางสาว วัฒนา กิติวงษ 0837638906 053420752

52 วัดกองทราย สารภี นาง จันทรพร  ดูสอน ผูอํานวยการโรงเรียน 089-2657428,094-5454990 นางสาว ศิริวิภา  ใจอาย 065-5036482 053-321982

53 ชุมชนวัดศรีคําชมภู สารภี นาย อินทรศร  จอมแปง ผูอํานวยการโรงเรยีน 0910743959 นางสาว ณัฏฐธยาน  พรมปน 0646430469 053963045

54 วัดแมสะลาบ สารภี นาง จันทรพร ปงเมือง ผูอํานวยการโรงเรยีน 098-7483945 นางสาว นิตยา มณีวรรณ 0618085566 053420122

55 วัดบวกครกเหนือ สารภี นาย วรชัย ภิรมย ผูอํานวยการโรงเรยีน 081-654-4307 นางสาว ปทมพร คุณสิทธิ์ 0819528198 053-816570
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56 วัดศรีดอนชัย สารภี นาย เกียรติศักดิ์  ไชยา ผูอํานวยการโรงเรียน 0902659552 นาย อภินันท เปงธินา 0987476737 053966363

57 วัดเวฬุวัน สารภี นาย จรัล ถาวร ผูอํานวยการโรงเรยีน 0810278450 นางสาว อรกัญญา หาญฤทธิ์ 0868947611 053321521

58 บานสันทราย สารภี นาย ชูชัย   เตมีศักดิ์ ผูอํานวยการโรงเรียน 0613479258 นาง อรุณประภา  พรหมมินทร 0856268599 053966354

59 วัดพระนอนหนองผึ้ง สารภี นาย สุรชัย ใจแกว ผูอํานวยการโรงเรียน 0898530921 นางสาว สิริลักษณ ลืนคํา 0960052090 053321015

60 วัดทาตนกวาว สารภี นาง ศรีพรรณ  เกษรศรี ผูอํานวยการโรงเรียน 0914783005 นางสาว ปยนุช  มูลเปง 0882665902 053963219

61 วัดศรีโพธาราม สารภี นาย พูนทรัพย  ตื้อแปง ผูอํานวยการโรงเรยีน 0897573470 นางสาว ศรุดา  เมืองอินทร 0882506938 053321047

62 เวียงเศรษฐีวิทยา สารภี นาย วาที่ ร.ต.ถนอม  ทาคําแปง ผูอํานวยการโรงเรียน 0819504596 นางสาว สุทธดิา  เงาคํา 0639149325 0639149325

63 บานปากเหมือง สารภี นาง ธนพินท  พวงทอง ผูอํานวยการโรงเรียน 0642526979 นางสาว ฐิติชา  สมจิตต 0830855663 053103669

64 บานปง หางดง นาย วินัย ไพยารมณ ผูอํานวยการโรงเรียน 0817465068 นางสาว ก่ิงกาญจน แสนคํา 0954477593 053114665

65 บานปาตาล หางดง นาย ศฤงคาร แปนกลาง ผูอํานวยการโรงเรยีน 0899540878 นาง เดนนภา เชื้อยี 0993246543 053441759

66 บานตองกาย หางดง นาย ธีรพิชญ  เตปา ผูอํานวยการโรงเรียน 0857143947 นางสาว พิรุฬหลักษณ ไชยประดิษฐ 0935453926 053336830

67 วัดศรีสวาง หางดง นาย ธนวัฒน  จรรยเสงี่ยม ผูอํานวยการโรงเรียน 0846095170 นางสาว พรพิมล  ทุนรองชาง 0869112673 053023304

68 บานน้ําแพร หางดง นาย ธนากร   แสงอรุณ ผูอํานวยการโรงเรยีน 0896356373 นางสาว กฤติยา   เนตรศิลป 0826960562 053022327

69 วัดศรีลอม หางดง นาง สุชา  ยาไชยบุญเรือง ผูอํานวยการโรงเรียน 0857225061 นางสาว พิมพทอง  ปรีชาไพร 0885574397 0857225061

70 บานวังศรี หางดง นาย เฉลิมชัย  อินตะยศ ผูอํานวยการโรงเรียน 0811794646 นาง จันทรจิรา  อินตื้อ 0911439989 053368511

71 วัดพระเจาเหลื้อม หางดง นาย ธนะชัย  บุญศรี ผูอํานวยการโรงเรยีน 0899545183 นางสาว ชุติมา  สายสุริยะ 0846157822 053464215

72 บานดง หางดง นาย เกียรติชนินทร  พัฒนบุญแสน ผูอํานวยการโรงเรียน 0801279237 นางสาว รัตนาพร  คําสรอย 0943643967 0801279237

73 บานฟอน หางดง นาย นพรัตน บุญเกิด ผูอํานวยการโรงเรียน 0819617318 นางสาว กรรณิการ วาณิชประดิษฐ 0855740079 -

74 โรงเรียนบานไร หางดง นางสาว ชนันทธิดา  อินวอ ผูอํานวยการโรงเรยีน 0835682936 นางสาว เกชรินทร  ธุพรรณ 0819987353 053341984

75 โรงเรียนบานสันปาสัก หางดง นาย สุดสาคร จันทะลาม ผูอํานวยการโรงเรยีน 092-728-8785 นาย ไกรวิชญ อินตะชมภู 0956855222 053441818

76 วัดชางคํา หางดง นาย ชานนท นันไชย ผูอํานวยการโรงเรียน 0899981012 นางสาว จุไรมาศ ฉัตรสุวรรณ 0611500590 053441978

77 บานแสนตอ หางดง นาย บุญสม  ยานะธรรม ผูอํานวยการโรงเรียน 0956823896 นางสาว มนัสนันท  อุตมะแกว 0639802142 0956823896

78 วัดจอมทอง หางดง นาย พิชัย   พิมุ ผูอํานวยการโรงเรียน 0861899024 นางสาว สุภัทราวรรณ  อินตะ 0877864900 053-368515

79 วัดคีรีเขต หางดง นางสาว นายิกา   ตาคํา รรท.ผอ.โรงเรียน 0985866944 นางสาว สุภาพ   สวางยิ่งเจริญ 0979502572 0985866944

80 วัดประชาเกษม หางดง นาย เอกกมล  เยาวนา ผูอํานวยการโรงเรียน 0918532329 วาที่รอยตรี สุบรรณ  แซหาง 0839065525 -

81 บานสันทราย หางดง นาง หนึ่งนุช แปนกลาง ผูอํานวยการโรงเรียน 0861803216 นางสาว ดอกไม  กอนเศรษฐี 0931749890

82 บานทาวบุญเรือง หางดง นาย ธนาวุฒิ  ลับภู ผูอํานวยการโรงเรียน 0897563199 นางสาว จิณณนิภา  คําตอม 0843661098 053441980

83 บานสันผักหวาน หางดง นาย สุทธิชัย  อัมโรสถ ผูอํานวยการโรงเรียน 0661562998 นางสาว รดามณีรักษ  โชคดี 0951474256 053441758
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84 บานทรายมูล หางดง นาง นารี  โนภริะ ผูอํานวยการโรงเรียน 0805001445 053441008


