
ขอมูลสถานศกึษาและผูบริหาร 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศกึษากลุมที่ ๗  (จังหวัดหนองบัวลําภ)ู 

 

โรงเรียนพศิาลรัญญาวาส 
ที่ตั้ง :   วัดพิศาลรัญญาวาส  ตําบลหนองบัว  อําเภอเมือง 

         จังหวัดหนองบัวลําภู  ๓๙๐๐๐ โทร. ๐-๔๒๓๖-๐๑๗๐ 

 

 

 

 

 

                พระครูไพบูลยพัฒนาทร 

                      ผูอํานวยการ/ผูจัดการ 

               โทร. ๐๘-๗๒๒๘-๕๔๖๑ 
------------------------------------------------------------- 

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธิ์ชัยสมสะอาด 
ที่ตั้ง :  วัดโพธิ์ชัยสมสะอาด  ตําบลหนองบัว   อําเภอเมือง 

          จังหวัดหนองบัวลําภู ๓๙๐๐๐  โทร.๐-๔๒๓๑-๒๒๘๒ 

 

  

 

    พระครูไพศาลกิตติวิมล           พระมหาบุญตา  ถิรจิตฺโต 

            ผูจัดการ                             ผูอํานวยการ 
      โทร.๐๘-๑๙๗๔-๖๕๕๔                      โทร.๐๘-๓๓๓๘-๑๙๗๐    

-------------------------------------------------------------------------------  

โรงเรียนวัดศิรบิุญธรรมวิทยา 
ที่ตั้ง :  วัดศิริบุญธรรม     ตําบลกุดดินจี่   อําเภอนากลาง 

         จังหวัดหนองบัวลําภู  ๓๙๓๕๐ โทร. ๐-๔๒๓๕-๗๑๒๐ 

 

 

 

 

พระครูศรีปญญาวิสิฐ 

ผูจัดการ/ผูอํานวยการ 

                   โทร. ๐๘-๖๒๒๕-๒๗๒๐ 

 

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยา 

 ที่ตั้ง : วัดสุวรรณาราม  ตําบลสุวรรณคูหา  อําเภอสุวรรณคูหา 

   จังหวัดหนองบัวลําภู  ๓๙๒๗๐  โทร.๐-๔๒๓๗-๒๔๔๙ 

 

 

 

 

 

       พระครูประจักษสีลคุณ       เจาอธิการอภิชาติ  อภินนฺโท 

    ผูจัดการ            ผูอํานวยการ 

        โทร. ๐๘-๑๒๖๐-๗๑๕๙              โทร.๐๘-๕๔๖๕-๑๑๗๗ 

------------------------------------------------------------ 

โรงเรียนวัดศรีสระแกววิทยา 
ที่ตั้ง : วัดศรีสระแกว  ตําบลนามะเฟอง  อําเภอเมือง  

        จังหวัดหนองบัวลําภู  ๓๙๐๐๐  โทร.๐๔๒-๐๐๐๕๑๔ 

 

 

 
 

       พระครูอุดมธรรมภาณี            พระมหาสมร   สุนทฺโร 

              ผูจัดการ                             ผูอํานวยการ 
         โทร.๐๘๙-๕๗๖๙๖๔๓                   โทร.๐๘-๐๗๕๓-๒๔๕๐ 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

โรงเรียนดอนธาตนุรงควิทยา 
ที่ตั้ง :  วัดดอนธาตนุรงค  ตําบลโนนสัง   อําเภอโนนสัง 

         จังหวัดหนองบัวลําภู  ๓๙๑๔๐ 

 

 

 

 

                    พระครูศรีปริยัติวรากร 

                     ผูอํานวยการ/ผูจัดการ 
                 โทร.๐๘-๗๙๔๕-๓๖๐๖ 



 

 

โรงเรียนศรีจันทรวิทยา 
ที่ตั้ง :  วัดศรีสุทธาวาส  ตําบลกุดปอง  อําเภอเมือง 

         จังหวัดเลย  ๔๒๐๐๐  โทร. ๐-๔๒๘๑-๒๙๒๔ 
 

 

 

 

 

 

พระภัทรธรรมสุธี 

ผูจัดการ/ผูอํานวยการ 

โทร. ๐-๔๒๘๑-๑๒๕๖ 

------------------------------------------------------------- 

โรงเรียนวัดวังสะพุงพฒันาราม 
ที่ตั้ง :  วัดวังสะพุง   ตําบลวังสะพุง   อําเภอวังสะพุง 

         จังหวัดเลย  ๔๒๑๓๐   โทร. ๐-๔๒๘๔-๑๖๔๗ 

 

 

 

 

 

                  พระครูโสภณวัฒนานุกจิ 

                          ผูอํานวยการ 

                       โทร. ๐๙-๓๔๕๒-๓๕๕๘ 

------------------------------------------------------------- 

โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม 
   ที่ตั้ง :  วัดศรีวิชัยวนาราม   ตําบลกุดปอง  อําเภอเมือง 

             จังหวัดเลย  ๔๒๐๐๐ โทร.๐-๔๒๘๑-๒๘๐๒ 
 

 

 

 

 

 

พระครูปริยัตยาทร 

ผูจัดการ/ผูอํานวยการ 

โทร. ๐๘-๗๑๑๗-๕๗๐๗ 

 

 

โรงเรียนโกวิทวิทยา 
ที่ตั้ง :  วัดจันทรังษี  ตําบลศรีสงคราม  อําเภอวังสะพุง 

         จังหวัดเลย  ๔๒๑๓๐  โทร. ๐-๔๒๘๔-๑๒๐๐ 

 

 

 

 

             

                   พระอดุลย  สีลธโร 

           ผูอํานวยการ 

                โทร.๐๘-๖๘๕๙-๙๘๒๗ 

------------------------------------------------------------- 

โรงเรียนธรรมนิเทศกวิทยา 
ที่ตั้ง :   วัดเอราวัณพัฒนาราม  ตําบลผาอินทรแปลง  

    อําเภอเอราวัณ   จังหวัดเลย  ๔๒๒๒๐ โทร. ๐-๔๒๘๕-๓๑๐๗ 

 

 

 

 

 

  พระครูกวีธรรมนิเทศก       พระครูสุมนธรรมนาถ 

           ผูจัดการ             ผูอํานวยการ 

    โทร. ๐๘-๙๙๔๐-๗๗๑๖         โทร. ๐๘-๔๗๙๖-๕๓๗๙ 

------------------------------------------------------------- 

โรงเรียนวัดศรีสวุรรณวนารามวิทยา 
ที่ตั้ง  :  วัดศรีสุวรรณวนาราม   ตําบลผานอย  อําเภอวังสะพุง 

          จังหวัดเลย  ๔๒๑๓๐   

 

 

 

 

 

                         พระไชยวัฒน  ถาวโร 

                     ผูอํานวยการ 

                               โทร. ๐๘-๓๓๓๕-๔๓๘๐ 

ข้อมูลสถานศึกษาและผู้บริหาร 
โรงเรียนพระปริยัตธิรรม แผนกสามัญศึกษากลุ่มที ๗  (จังหวดัเลย) 

 



โรงเรียนวัดศรีภกูระดงึ 
ที่ตั้ง :  วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม  ตําบลภูกระดึง  อําเภอภูกระดึง 

         จังหวัดเลย  ๔๒๑๘๐    โทร. ๐-๔๒๘๗-๑๑๕๔ 

 

 

 

 

      พระครูปริยัติวชิรคุณ         พระครูสุมนคุณาภรณ 

              ผูจัดการ            ผูอํานวยการ 

       โทร. ๐๘-๗๙๕๐-๗๕๘๓            โทร.๐๘-๑๗๖๘-๕๗๙๓ 

------------------------------------------------------------- 

โรงเรียนวัดศรีภเูรอื 
ที่ตั้ง :  วัดศรีภูเรือ  ตําบลหนองบัว  อําเภอภูเรือ  

         จังหวัดเลย   ๔๒๑๖๐  โทร. ๐-๔๒๘๙-๙๕๙๑ 

 

 

 

 

 

 พระอธิการอาณัติ  นริสฺสโร   พระอธิการสราวุฒย   ปฺญาวุฑฺโฒ         

            ผูจัดการ                            ผูอํานวยการ 

       โทร. ๐๘-๔๐๕๘๓๔๓๘                     โทร. ๐๘-๙๘๔๒๓๔๐๙  

------------------------------------------------------------- 

โรงเรียนปริยตัิสามัญวัดโพนชัย 
ที่ตั้ง :  วัดโพนชัย  ตําบลดานซาย   อําเภอดานซาย 

          จังหวัดเลย  ๔๒๑๒๐  โทร. ๐-๔๒๘๙-๒๓๕๘ 

 

 

 

 

 

พระสิริรัตนเมธี 

ผูจัดการ/ผูอํานวยการ 
โทร. ๐๘-๙๘๔๓-๖๐๓๖ 

 

 

โรงเรียนวัดสนัติวนาราม 
ที่ตั้ง  :  วัดสันติวนาราม  ตําบลเชียงคาน  อําเภอเชียงคาน 

          จังหวัดเลย ๔๒๑๑๐   โทร. ๐-๔๒๘๒-๑๓๐๘ 

 

 

 

 

                     พระครูปริยัติธรรมโกศล 

                      รก.ผูจัดการ/ผูอํานวยการ 

                           โทร. ๐๘-๐๐๐๕-๐๔๘๑ 

------------------------------------------------------------- 

โรงเรียนวัดลาดปูทรงธรรมวิทยา 
ที่ตั้ง :  วัดลาดปูทรงธรรม  ตําบลทาล่ี   อําเภอทาล่ี 

         จังหวัดเลย  ๔๒๑๔๐   

 

 

 

 

 

    พระครูอมรธรรมาภิรัต              พระครูปริยัติเจติยคุณ 

            ผูจัดการ                  ผูอํานวยการ 

       โทร.๐-๔๒๘๘-๙๕๕๐             โทร. ๐๘-๙๙๓๗-๓๓๐๕ 

------------------------------------------------------------- 

โรงเรียนวัดศรบีุญเรอืงวิทยา 
ที่ตั้ง :  วัดศรีบุญเรือง   ตําบลวังสะพุง   อําเภอวังสะพุง 

          จังหวัดเลย  ๔๒๑๓๐   

 

 

 

 

 

    พระไพโรจนธรรมาภรณ             พระครูปริยัติกิจวรวัฒน 

              ผูจัดการ                    ผูอํานวยการ 

       โทร.๐๘-๙๕๗๐-๒๘๖๒                 โทร. ๐๘-๑๐๕๑-๑๒๕๓ 

 

 

  

 



โรงเรียนศรบีุญเรืองปริยัตศิกึษา 
ที่ตั้ง  :  วัดศรีบุญเรือง   ตําบลกุดปอง    อําเภอเมือง  

          จังหวัดเลย  ๔๒๐๐๐  โทร.๐-๔๒๘๓-๒๑๘๕ 

 

 

 

 

         พระราชวีราภรณ       พระครูปลัดยง นิติสาโร 

               ผูจัดการ  ผูอํานวยการ 

         โทร. ๐๘-๗๖๓๕-๑๒๕๕             โทร. ๐๘-๓๖๓๐๑๒๘ 

------------------------------------------------------------- 

โรงเรียนวัดขามชุมวิทยาสรรพ 
ที่ตั้ง :  วัดขามชุม     ตําบลหนองหิน   อําเภอหนองหนิ 

         จังหวัดเลย ๔๒๑๙๐  โทร.  ๐๘-๗๒๒๒-๖๓๑๐   

 

 

 

 

 

             พระครูปญญาสารกิจ 

                        ผูจัดการ/ผูอํานวยการ 

                             โทร. ๐๘-๙๕๗๑-๑๘๓๓ 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

โรงเรียนสารคณุวิทยา 
ที่ตั้ง :  วัดบุญบาลประดิษฐ  ตําบลชุมแพ  อําเภอชุมแพ 

         จังหวัดขอนแกน  ๔๐๑๓๐  โทร. ๐-๔๓๓๑-๑๔๐๐ 

 

 

 

 

  พระครูประภัศรธรรมโฆสิต        พระครูประดิษฐบุญธรรม 

           ผูจัดการ                 ผูอํานวยการ 
       โทร. ๐-๔๓๓๑-๑๔๐๐               โทร. ๐๘-๙๘๖๓-๕๘๒๖ 

โรงเรียนวัดถ่ินฐานรังสติวิทยา 
ที่ตั้ง :  วัดถิ่นฐานรังสิต   ตําบลภูกระดึง   อําเภอภูกระดึง 

          จังหวัดเลย  โทร. ๐-๔๒๘๗-๑๑๖๔   

 

 

 

 

                              พระครูรังสิตกาญจโณภาส        

                                 ผูจัดการ                             

                                             

------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนประภสัสรวิทยา 
       ที่ตั้ง  :  วัดศรีนวล   ตําบลในเมือง   อําเภอเมือง   

                 จังหวัดขอนแกน ๔๐๐๐๐  โทร. ๐-๔๓๒๒-๖๑๕๕ 
 

 

 

 

 

       พระครูสิริธรรมนิเทศก             พระครูปริยัติจันทสาร 

              ผูจัดการ                    ผูอํานวยการ 
         โทร. ๐-๔๓๓๒-๑๕๐๘                 โทร. ๐๘-๓๕๙๙-๐๕๙๖ 

ขอมูลสถานศกึษาและผูบริหาร 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศกึษากลุมที่ ๗  (จังหวัดขอนแกน) 
 



โรงเรียนปริยตัิธรรมสามัญญาณสังวร 
ที่ตั้ง :  วัดมหาชัย    ตําบลวังชัย    อําเภอน้ําพอง 

          จังหวัดขอนแกน  ๔๐๑๔๐  โทร. ๐-๔๓๔๓-๑๘๐๑ 
 

 

 

 

 

 

พระครูปลัดบรรลุ  นาคสีโล 

ผูจัดการ/ผูอํานวยการ 

โทร. ๐๘-๑๐๔๗-๐๑๗๓ 
------------------------------------------------------------- 

โรงเรียนวัดทาพระหงษเทศประดิษฐ 
ที่ตั้ง  :  วัดทาพระหงษเทศประดิษฐ   ตําบลทาพระ   อําเภอเมือง 

             จังหวัดขอนแกน  ๔๐๒๖๐  โทร. ๐-๔๓๒๖-๑๗๖๗ 
 

 

 

 

 

 

           พระครูประยุตจักรธรรม 

                       ผูจัดการ/ผูอํานวยการ 

              โทร. ๐๘-๑๗๖๘-๓๓๑๓ 

------------------------------------------------------------- 

โรงเรียนวัดทาน้ําพอง 
ที่ตั้ง  :  วัดทาน้ําพอง   ตําบลน้ําพอง     อําเภอน้ําพอง  

           จังหวัดขอนแกน  ๔๐๓๑๐ โทร. ๐-๔๓๔๗-๓๓๐๓ 

 

 

. 

 

 

 

  พระครูปริยัติสารการ (ดร.) 

ผูจัดการ/ผูอํานวยการ 
โทร. ๐๘-๙๙๔๔-๗๖๓๔ 

 

โรงเรียนปริยตัิธรรมปุญยสารโสภติวิทยา 
ที่ตั้ง  :  วัดศรีชมช่ืน    ตําบลสะอาด    อําเภอน้ําพอง 

          จังหวัดขอนแกน  ๔๐๓๑๐  

 

 

 

 

 

     พระครูปราโมทยสิริสาร            พระครูรัตนสารธรรม 

             ผูจัดการ                   ผูอํานวยการ 
      โทร. ๐๘-๑๕๔๖-๖๐๗๔                      โทร. ๐๘-๗๒๒๘-๕๐๖๖ 

------------------------------------------------------------- 

โรงเรียนจันทวิทยาคม 
ที่ตั้ง  :  วัดมรรคสําราญ  ตําบลในเมือง   อําเภอเมือง 

          จังหวัดขอนแกน ๔๐๐๐๐ โทร. ๐-๔๓๓๓-๐๗๕๓ 

 

 

 

 

    

               ผูจัดการ                            รก/ผูอํานวยการ 

      พระครูสุเมธธรรมสาร                 พระอนุสรณ  วชริวํโส 
        โทร. ๐๙-๙๔๗๑-๓๗๒๓                   โทร. ๐๘-๒๑๑๗-๗๔๖๑ 

------------------------------------------------------------- 

โรงเรียนธรรมวิทยราษฎรบํารุง 
ที่ตั้ง  :  วัดพิชัยพัฒนาราม   ตําบลวังชัย   อําเภอน้ําพอง 

          จังหวัดขอนแกน  ๔๐๑๔๐  โทร. ๐-๔๓๔๓-๑๒๘๔ 

 

 

 

 

 

 

พระครูปริยัติปญญาทร 

ผูจัดการ/ผูอํานวยการ 
โทร. ๐๘-๗๙๕๐-๔๙๑๙ 

 



โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิวิทยา 
ที่ตั้ง  :  วัดธาตุพระอารามหลวง    ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง 

          จังหวัดขอนแกน  ๔๐๐๐๐  โทร. ๐-๔๓๒๒-๕๐๘๙             

 

 

 

 

 

     ดร.พระเทพกิตติรังษี            พระครูศรีวิสุทธิวัฒน 

            ผูจัดการ                           ผูอํานวยการ 
       โทร.๐๘-๑๗๖๘-๒๒๑๙         โทร. ๐๘-๑๗๑๗-๓๗๖๓ 

------------------------------------------------------------- 

โรงเรียนม่ิงเมืองธีรานเุคราะห 
ที่ตั้ง :  วัดม่ิงเมืองพัฒนาราม   ตําบลภูเวียง   อําเภอภูเวียง 

         จังหวัดขอนแกน  ๔๐๑๕๐  โทร. ๐-๔๓๒๙-๑๐๑๖ 

 

 

 

 

 

     พระครูศรีชยานุวัตร            พระครูสารพัฒนาทร 

 ผูจัดการ                       ผูอํานวยการ 
       โทร. ๐๘-๑๙๗๕-๐๙๕๙           โทร. ๐๘-๙๖๑๙-๕๗๓๙ 

------------------------------------------------------------- 

โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา 
ที่ตั้ง :  วัดหนองแวง    ตําบลในเมือง   อําเภอเมือง 

         จังหวัดขอนแกน  ๔๐๐๐๐   โทร. ๐-๔๓๓๒-๐๑๗๑ 

 

 

 

 

 

 

 

   พระธรรมวิสุทธาจารย        พระครูสุธีกิตติวรญาณ 

               ผูจัดการ               ผูอํานวยการ 
      โทร. ๐๔๓-๒๒๑๖๖๔          โทร. ๐๘-๔๐๒๘-๖๐๓๔ 

โรงเรียนมัธยมวัดโพธิ์ชัยศึกษา 
ที่ตั้ง :  วัดโพธ์ิชัย (คุมโนนสวรรค)  บานกง  ตําบลหนองเรือ 

อําเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแกน ๔๐๒๑๐ โทร.๐-๔๓๓๘-๘๐๓๘ 

 

 

 

 

 

พระครูวรจิตตาภิรม 

ผูจัดการ/ผูอํานวยการ 

โทร.  ๐๘-๙๔๑๙-๒๖๙๕ 

------------------------------------------------------------- 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดโพธิ์กลาง 

ที่ตั้ง :  วัดโพธิ์กลาง   ตําบลกุดเคา   อําเภอมัญจาคีรี 

          จังหวัดขอนแกน ๔๐๑๖๐ โทร. ๐-๔๓๓๘-๑๐๔๘ 

 

 

 

 

 
         พระณรงค  จกฺกวโร         พระครูอนุกูลสารธรรม 

                ผูจัดการ              ผูอํานวยการ 
        โทร. ๐๘-๐๔๑๗-๖๘๘๒             โทร. ๐๘-๙๘๖๒-๒๔๐๖ 

------------------------------------------------------------- 

โรงเรียนวัดแจงสวางนอก 
ที่ตั้ง  :  วัดแจงสวางนอก   ตําบลโนนสะอาด   อําเภอชุมแพ 

           จังหวัดขอนแกน  ๔๐๒๙๐ 

 

 

 

 

 

 

   พรครูปริยัติวชิรญาณ       พระครูสโมธานเขตคณารักษ (ดร.) 

           ผูจัดการ               ผูอํานวยการ 

      โทร. ๐๘-๒๘๕๘-๙๕๐๐          โทร. ๐๘-๖๒๒๐-๗๗๐๙ 

 



โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสวางรังษีวิทยา 
ที่ตั้ง  :  วัดสวางรังษี   ตําบลกุดกวาง   อําเภอหนองเรือ 

          จังหวัดขอนแกน  ๔๐๒๑๐ 
 

 

 

 

 

 

พระมหาชาติชาย  อิทฺธิญาโณ      พระปลัดบุญยอด พุทธสีโล 

           ผูจัดการ                  ผูอํานวยการ 

     โทร. ๐๘-๒๒๒๙-๗๗๕๐               โทร. ๐๘-๙๖๔๒-๐๘๗๖  

------------------------------------------------------------- 

โรงเรียนวัดบูรพารามวิทยาสรรค 
ที่ตั้ง :  วัดบูรพาราม   ตําบลบานฝาง   อําเภอบานฝาง 

         จังหวัดขอนแกน  ๔๐๒๗๐   โทร. ๐-๔๓๒๖-๙๑๖๒ 

 

 

 

 

 

 

     พระครูสิริปริยัติสาร         พระมหาสุเทพ   ปยธมฺโม 

           ผูจัดการ                    ผูอํานวยการ 
     โทร. ๐๘-๙๙๔๓-๔๓๓๙                  โทร. ๐๘-๑๙๗๕-๘๔๖๙ 

------------------------------------------------------------- 

โรงเรียนวัดตาลเรียงวิทยา 
ที่ตั้ง :  วัดตาลเรียง   ตําบลพระลับ    อําเภอเมือง   

          จังหวัดขอนแกน  ๔๐๐๐๐ โทร. ๐-๔๓๓๒-๗๓๐๑ 
 

 

 

 

 

 

 

พระครูสิริปริยัตยากร      พระมหาบุญสง  โกสโล 

        ผูจัดการ                              ผูอํานวยการ 

โทร. ๐๘-๔๙๕๒-๖๓๔๓          โทร. ๐๘-๗๓๗๓-๒๓๙๙ 

โรงเรียนวัดจันทรประสทิธิ ์
ที่ตั้ง :  วัดจันทรประสิทธิ์   ตําบลในเมือง  อําเภอบานไผ 

          จังหวัดขอนแกน  ๔๐๑๑๐  โทร. ๐-๔๓๓๗-๔๘๖๘ 

 

 

 

 

 

   พระมหาศรีรวย  ญาณวุฑฺโฒ    ดร.พระมหาไพฑูรย  สุทฺธวิธุโร 

     ผูจัดการ                           ผูอํานวยการ 

         โทร. ๐๘-๘๐๒๖-๕๘๑๒                  โทร. ๐๘-๑๓๐๙-๕๖๖๘ 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

โรงเรียนวัดประชาพฒันาราม 
ที่ตั้ง  :  วัดประชาพัฒนาราม   ตําบลบานฝาง   อําเภอกระนวน 

          จังหวัดขอนแกน  ๔๐๑๗๐  โทร. ๐-๔๓๒๑-๑๑๒๔ 

 

 

 

 

 

 

พระมหาจรินทร  จนทฺธมฺโม      พระมหาธงชัย  กตปฺุโญ 

             ผูจัดการ               ผูอํานวยการ 
    โทร. ๐๘-๖๐๔๒-๔๑๕๒          โทร. ๐๘-๙๒๑๙-๖๙๕๙ 

------------------------------------------------------------- 

โรงเรียนวัดทากระบอืวิทยาสรรค 
ที่ตั้ง  :  วัดทากระบือ   ตําบลภูผามาน    อําเภอภูผามาน 

          จังหวัดขอนแกน  ๔๐๓๕๐  โทร. ๐-๔๓๓๙-๖๑๑๗ 

 

 

 

 

 

 

      พระครูอมรสารคุณ พระมหาหนูวงษ  สตสหสฺสเนตฺโต 

            ผูจัดการ                 ผูอํานวยการ 

      โทร. ๐๘-๙๖๒๐-๖๒๓๖ 



โรงเรียนวัดประสิทธิ์ธรรมสารวิทยา 
ที่ตั้ง  :  วัดประสิทธ์ิธรรมสาร   บานหนองแวง  ตําบลโนนสะอาด  

อําเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแกน ๔๐๒๑๐  โทร.๐-๔๓๒๘-๐๔๕๙ 
 

 

 

 

 
 

   พระครูประสิทธิ์ธรรมสาร             พระครูสิริปริยัติสุธี 

             ผูจัดการ       ผูอํานวยการ 
      โทร. ๐๘-๙๖๑๗-๖๙๘๙              โทร. ๐๘-๔๒๗๐-๖๐๐๔ 

------------------------------------------------------------- 

โรงเรียนตราชูพทิยาคม 
ที่ตั้ง  :  วัดตราชูวนาราม   ตําบลในเมือง   อําเภอเมือง 

          จังหวัดขอนแกน  ๔๐๐๐๐  โทร. ๐-๔๓๒๔-๒๐๙๓ 

 

 

 

 

 

 

พระครูอดุลสีลาภรณ (ดร.) 

ผูจัดการ/ผูอํานวยการ 

โทร. ๐๘-๑๗๑๗-๐๔๓๒ 

------------------------------------------------------------- 

โรงเรียนวัดธาตุกดุกวาง 
ที่ตั้ง  :  วัดธาตุกุดกวาง   ตําบลเมืองเกา   อําเภอเมืองขอนแกน 

          จังหวัดขอนแกน  ๔๐๐๐๐   

 

 

 

 

 

 

   พระครูปริยัติสารสุนทร        พระมหาสุขี  ชาครธมฺโม 

           ผูจัดการ                 ผูอํานวยการ 
    โทร. ๐๘-๖๖๓๖-๑๕๓๓             โทร. ๐๘-๙๕๖๓-๓๒๓๑ 

โรงเรียนวัดสระแกวพิทยาคม 
ที่ตั้ง  :  วัดสระแกว  บานสัมพันธ   ตําบลขัวเรียง  อําเภอชุมแพ 

          จังหวัดขอนแกน ๔๐๑๓๐    โทร. ๐-๔๓๔๖-๓๑๕๕ 

 

 

 
 
 

        พระครูรังสีธรรมสาร             พระครูเกษมปญญาภิรักษ 

               ผูจัดการ                               ผูอํานวยการ 
          โทร.  ๐๘-๑๓๖๙๑๖๙๒                    โทร. ๐๘-๑๐๔๗-๙๔๓๑ 

------------------------------------------------------------- 

โรงเรียนนพคณุวิทยา 
ที่ตั้ง  :  วัดอโสการาม   ตําบลโสกนกเตน็   อําเภอพล 

          จังหวัดขอนแกน  ๔๐๑๒๐   

 

 

 

 

 

 

                พระครูอโศกสุธรรมวงศ 

                        ผูจัดการ/ผูอํานวยการ 

                  โทร. ๐๘-๖๖๔๑-๕๐๑๙ 

------------------------------------------------------------- 

โรงเรียนรมโพธิ์ทองธรรมวิทย 
ที่ตั้ง  :  วัดโพธิ์ทอง   ตําบลบานกง    อําเภอหนองเรือ 

           จังหวัดขอนแกน  ๔๐๒๔๐  โทร.๐๘๙-๔๒๒๓๖๐๘ 

 

 

 

 

 

 

                     พระมหาเสนห ธมฺมสิเนโห          

                       ผูจัดการ/ผูอํานวยการ                   
                            โทร. ๐๘-๙๔๒๒-๓๖๐๘              




