1

2

3

4

ขอมูลผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุมที่ ๗ ป พ.ศ.๒๕๕๙
ขอนแกน,เลย,หนองบัวลําภู
โรงเรียนพิศาลรัญญาวาส
จ.หนองบัวลําภู
042-360170
watpisan@hotmail.com
พระครูไพบูลยพัฒนาทร
ผูอํานวยการ
08-7228-5461
นายบุญธรรม พันธุระ
นายทะเบียน
08-2123-4628
พระภาสกร อาภารโณ
ครูสอน/ธุรการ
09-3494-9507
นายณรงค ศรีจันเวียง
ครูสอน
08-6855-6815
นางคณิต ขุนจาเมือง
ครูสอน
08-7216-3254
นายศุภเชฎฐ แกวสุวรรณ
ครูสอน
08-7038-3477
นายวชิราวุธ แหมงปง
ครูสอน
08-3329-4812
นางสาวศศิธร ศรีมูลเมือง
ครูสอน
08-9684-6365
นางสาวอติกานศ บัวระพา
ครูสอน
08-4420-5247
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยา
จ.หนองบัวลําภู
85-4651177
suwannaramwittaya@hotmail.com
พระครูประจักษสีลคุณ
ผูจัดการ
08-1260-7159
พระอธิการอภิชาติ อภินนฺโท
ผูอํานวยการ
08-5465-1177
พระครูอุดม ธรรมโสภณ
รองผูอํานวยการ
08-9279-4115
นายมาโนชญ ศิริขวา
กลุมงานวิชาการ
08-9621-5582, manochnobeta@gmail.com
080-6853583
พระบรรจง ขนฺติโก
นายทะเบียน
08-0170-5870
นางณิชกมล จันทีเทศ
การเงิน
08-7964-9118
พระบุญญฤทธิ์ ปภากโร
ผช.บริการ
08-3341-6142
นางสาวณัฎฐนิช พิทยะคําวงศ
ธุรการ
08-3358-2006
นายหิรัญวุฒิ วังคีรี
บริการ
09-8647-9704
โรงเรียนวัดโพธิ์ชัยสมสะอาด
จ.หนองบัวลําภู
paisan01@chaiyo.com
พระครูไพศาลกิตติวิมล
ผูจัดการ
08-1974-6554 paisan01@chaiyo.com
พระมหาบุญตา ถิรจิตฺโต
ผูอํานวยการ
08-3338-1970
นายศุภชัย เรืองเพ็ญ
กลุมงานวิชาการ
นายวิทยา เหลาโกทา
นายทะเบียน
นายวิเชียร ศรีสุธรรม
การเงิน
โรงเรียนวัดศรีสระแกววิทยา
จ.หนองบัวลําภู
042-000514
Watsisa-kaeo@hotmail.com
พระครูอุดมธรรมภาณี
ผูจัดการ
08-9576-9643
พระมหาสมร สุนฺทโร
ผูอํานวยการ
08-0753-2450
พระบุญยิ้ม โสภณปฺโญ
หัวหนากลุมงานบริหารงานวิชาการ
08-5747-8426
นายสุภาพ อามาตยมนตรี
รองหัวหนากลุมงานบริหารงานวิชาการ 08-7949-6946
นายภาสกรณ ไพรวัลย
กลุมงานบริหารงานวิชาการ
08-1750-5177

พระคําผุน คุตฺตจิตโต
นายสุเมฑา ภูมิแสน
นายพชร หอมสมบัติ
นายธนายุทธ ไชยสิทธิ์
นางสาวอารีจิตร พิมพา
นายพร อามาตยมนตรี
พระมหานนทกร ปฺญาปทีโป
พระอุเทน อุชุจาโร
พระมหาไชยณรงค ปฺุญกาโม
5 โรงเรียนวัดศิริบุญธรรมวิทยา
พระครูศรีปญญาวิสิฐ
พระครูศรีปญญาวิสิฐ
นายเทอด โมตา
นางสาวอรุณี เทพยศ
นางสาวไพเราะ สอนเฒา
พระมหาประดับ ปรกฺกโม
6 โรงเรียนดอนธาตุนรงควิทยา
พระครูศรีปริยัติวรากร
นางสุภาพรณ ไชยพร
นายเนตรชัย ศรีคัณทะ
นายจิรายุทธ ดอนสีชา
นายสุบรรณ แสงสุดตา
7 โรงเรียนศรีจันทรวิทยา
พระภัทรธรรมสุธี (สป)
พระภัทรธรรมสุธี (สป)
พระครูปญญากิตติยาคม
นายจิรศักดิ์ สาริยา
นายสมชาย คําอินทร
พระจักรพล สิริธโร
นางจีรนันท นามปญญา
นายจิราพัชร จําปานิล
นางศศิกร ศรีพรมมา
นายอิทธิพล ถิตยรัศมี
นางสงา ภูลายยาว
นายภนัย บุญมา
นายรัศมี อัมพรัตน

หัวหนากลุมงานบริหารงานงบประมาณ 08-5274-5293
รองหัวหนากลุมงานบริหารงานงบประมาณ 08-6229-7548
กลุมงานบริหารงานงบประมาณ
08-0011-0813
หัวหนากลุมงานบริหารงานทั่วไป
08-5684-4001
รองหัวหนากลุมงานบริหารงานทั่วไป 09-1024-5056
เจาหนาที่กลุมงานบริหารงานทั่วไป
08-1137-2321
หัวหนากลุมงานบริหารงานบุคคล
08-2787-2359
รองหัวหนากลุมงานบริหารงานบุคคล 08-1053-8762
กลุมงานบริหารงานบุคคล
08-0006-3169
จ.หนองบัวลําภู
ผูจัดการ
08-6225-2720
ผูอํานวยการ
08-6225-2720
กลุมงานวิชาการ
08-6025-1491
กลุมงานบริหารทั่วไป
08-0194-8074
กลุมงานบริหารงบประมาณ
08-6079-7133
กลุมงานบริหารบุคคล
08-3336-0748
จ.หนองบัวลําภู
042-375104
ผูจัดการ , ผูอํานวยการ
08-7945-3606
ผูชวยกลุมงานวิชาการ
09-4268-1942
กลุมงานทะเบียน
08-5759-8549
ธุรการ
08-1848-6023
กลุมงานบริหารบุคคล
80-0791-7005
จ.เลย
042-812924
ผูจัดการ
042-811255
ผูอํานวยการ
042-811256
รอง ผอ.
08-7862-8088
รอง ผอ.
08-7223-0602
รอง ผอ.กลุมงานวิชาการ
08-3327-2406
นายทะเบียน
08-7858-0176
การเงิน
08-1974-7737
ครูสอน
09-1060-3075
ครูสอน
08-0197-5279
ครูสอน
08-1059-9889
ครูสอน
08-1057-5472
ครูสอน
08-7948-7945
ครูสอน
08-6234-2594

siribuntham179@gmail.com

arther104@hotmail.com
Arunee.gt@gmail.com

Donthatunarong@hotmail.co.th
phoo_ying_pon_pon@hotmail.com

hmakeehean@hotmail.com
suban_2409@hotmail.co.th

srijanwittaya@hotmail.com

นางสาวกัณยาณัฐ สีหาพล
นายวันชัย มาระเทศ
8 โรงเรียนโกวิทวิทยา
พระอดุลย สีลธโร
นายไชยรัตน สอนไสย
นายอนันท พรมโสภา
นางพันทิพย พรมโสภา
นายณัฐรินทร ไชยสิทธิ์
นายละมาย คําไล
นางสาวจริยา ชาวกสัย
9 โรงเรียนวัดวังสะพุงพัฒนาราม
พระครูโสภณวัฒนานุกิจ
พระครูวิสุทธิสัจจาภรณ
พระปลัดธนากร สนฺตมโน
พระวิลัย สุภาจาโร
นางสิริรัตน โสดามา
นางสาวฐิติรัตน เอกขระ
นางสาวชลลดา นนทโคตร
นางสาวบุษบง ทวีวุฒิ
10 โรงเรียนธรรมนิเทศกวิทยา
พระครูกวีธรรมนิเทศก
พระครูสุมนธรรมนาถ
นายวัชระ อุนแกว
นางสาว กฤษณา คําภูธร
นายนภสินธุ สายมาศ
นายปุณณวิช สิมมะลี
นาง พราวพิไล คําดี
พระวิทยา ญาณวโร
พระมหาสมภาร สุเมโธ
นายจิรวัฒน ชัยมาตร
นางสาว กุลิสรา บุญกัณฑ
พระมหาพิสิษฐ ปโมทิโต
นายสุวรรณปกรณ จําปาบุรี
นายวัชระ อุนแกว
นายนภสินธุ สายมาศ
นายสุเมธากรณ ราชอินตา

ครูสอน
ครูสอน
จ.เลย
ผูอํานวยการ
รอง ผอ.
นายทะเบียน
การเงิน
ครูบาลี
ครูพิเศษ
เจาหนาที่ธุระการ
จ.เลย
ผูอํานวยการ
รอง ผอ.
กลุมงานวิชาการ
นายทะเบียน
การเงิน
ครูสอน
ครูสอน
ครูสอน
จ.เลย
ผูจัดการ
ผูอํานวยการ
รอง ผอ.วิชาการ
เลขากลุมบริหารงานวิชาการ
หัวหนากลุมบริหารงานงบประมาณ
รอง ผอ.กลุมบริหารงานทั่วไป
เลขากลุมบริหารงานทั่วไป
ผูชวยกลุมบริหารงานทั่วไป
ครูสอน
หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล
เลขากลุมบริหารงานบุคคล
ครูสอนภาษาบาลี
ครูสอน
นายทะเบียน
การเงิน
ครูสอน

08-3355-1146
09-3462-6399
042-841200
kowitwitaya@hotmail.com
08-6859-9827, 08-3351-9928
08-7235-0999
08-7204-6975
08-1192-1733 Puntipnn@hotmail.co.th
09-45263382
0862397115
042-841647
08-7218-8585
08-4953-2803
08-0195-0536
09-1370-4529
08-5450-7140
08-4465-1780
08-8302-9103
08-1791-4861
042-853107
08-9940-7716
08-4796-5379
08-6230-4933
089-407-0010
08-7229-7191
096-245-2443
099-883-0632
090-353-8421
085-6467361
089-577-8771
082-8397198
085-120-2145
080-193-2996
086-230-4933
087-2297191
090-3353214

wspp_15@hotmail.co.th

nick001991@hotmail.com

TNW_042853107@hotmail.com

freedorn_torng11@hotmail.co.th
aj_krit@hotmail.com
napasin2475@hotmail.co.th
simmalee.p2@gmail.com
chanaprao28@gmail.com
mahaart.arasenal@gmail.com
Jirawatal@hotmail.com
kurijung26@hotmail.com

freedorn_torng11@hotmail.com
napasin2475@hotmail.co.th
yai.sumetagron@gmail.com

11 โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม
พระครูปริยัตยาทร
พระครูปริยัตยาทร
พระมหาฤทธิ์ศักดิ์ ญาณาภิรโต
นายพูลเพชร บัวเปลือย
นายสุพจน พงอุดทา
พระมหาไพฑูรย ญาณทสฺสนี
พระมหารุงอุณ ธมฺมธโร
พระมหาวัชระ วชิรญาโน
พระมหาปภาพิช วชิรธมฺโม
นางพนิดา แกวใสทอง
นางญาดา สุขจันดา
นายวิทวัส พิมพเสน
นางสาวนิตยา ชาบัณฑิต
นางสาวกัญญาภัค สุธงษา
นางวิลัยวรรณ สีทาสังข
นางสุวรรณรัตน พิมพเสน
นางสาวจุฑามาศ ผิวเหลือง
นายภัทรภูมิ ประสานศรี
นายปุณยพงษ อุทาธร
นายเริงฤทธิ์ แกววงศา
นางสาวบุญมา ปญญาทอง
12 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณวนารามวิทยา
พระไชยวัฒน ถาวโร
นายสนอง สุธรรมมา
นายมนตรี ศรีภูมิพรม
นายบุญชัย สุวอ
นางสาวขวัญใจ สุขสมบูรณ
นายสกล สุวรรณสนธิ์
นายอานันท นอยออนโพธิ์
พระมหากิตติพงษ กิตฺติโก
13 โรงเรียนวัดศรีภูกระดึง
พระครูปริยัติวชิรคุณ
พระครูสุมนคุณาภรณ
นายปรุรินทร ญาณเมธี
นายถาวร คํานาค

จ.เลย
ผูจัดการ
ผูอํานวยการ
รองกลุมงานวิชาการ
นายทะเบียน
รองกลุมงานแผนงบประมาณ
ครูสอน
การเงิน
ครูสอน
ครูสอน
ครูสอน
ครูสอน
ครูสอน
ครูสอน
ครูสอน
ครูสอน
ครูสอน
ครูสอน
ครูสอน
ครูสอน
ครูสอน
เจาหนาที่หองสมุด
จ.เลย
ผูอํานวยการ
กลุมงานวิชาการ
นายทะเบียน
การเงิน
ธุรการ
ครูสอน
ครูสอน
ครูสอนบาลี
จ.เลย
ผูจัดการ
ผูอํานวยการ
กลุมงานวิชาการ
นายทะเบียน

042-812802
08-1117-5707
08-5850-6669
08-5659-6566
09-3573-8228
08-5293-2345
08-0079-4272
08-1574-4406
08-2115-0173
08-5456-8166
08-5002-7308
09-3542-7086
08-1964-0556
09-1375-9123
08-9577-1023
09-3420-9629
08-5646-9846
09-6475-3643
08-5643-2899
08-8860-4089
09-0839-6445
042-843752
08-3335-4380
08-8513-4735
08-8735-6415
08-9551-1883
09-8176-9874
06-1045-1544
08-2864-6572
06-3038-4424
0-4287-1154
08-7950-7583
08-1768-5793
08-9022-9341
08-1151-1656

watsrivichai@hotmail.com

09-4115-6168
poolprech@gmail.com

Srisuwan_loei@hotmail.co.th

prurin@hotmail.com

prurin@hotmail.com

พระพลวัฒน สิริภทฺโท
นายธราวุฒิ ลาลู
นางสาวบุญทิพย คําพินิจ
14 โรงเรียนวัดสันติวนารามวิทยา
พระครูปริยัติธรรมโกศล
พระครูสุทธิสิริโสภณ
พระครูสิริจันทสุมณฑ
พระครูบุญประภากร
พระครูสุวรรณศิลารักษ
นางชุติธรณ ศรีทานนท
นายดํารง จงใจ
นางสาวจันทรา จงใจ
15 โรงเรียนวัดศรีภูเรือ
พระครูอรุณธรรมภาณ
พระอธิการสราวุฒย ปฺญาวุฑฺโฒ,ดร
พระมหาจักรริศน ญาณเมธี
นายวิรัตน ชามาตย
วาที่รอยตรีปริญญา แสงโสดา
นายประสิทธิ์ บํารุงสัตย
นางกันวรัตน แสงโสดา
นายวีรยุทธ วันทองสุข
นางสาวพัชรียา แสงโสดา
พระทนงศักดิ์ อานนฺโท
พระทองวัน สิริปฺโญ
สามเณรครรชิต สุติยะวัน
นายอุดร แสงโสดา
16 โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา
พระราชวีราภรณ
พระครูปลัดยง นิติสาโร
พระครูโพธิสิริวุฒิ
นายสมพงษ สุตาวงค
นางสาวเทียมมณี ทิพนนท
นายสมพงษ สุตาวงค
พระมหาสิทธิชัย สิทฺธิปาโล
พระครูสังฆรักษสัฺญา สฺุญโม
นายเลิศจัง จังตระกูล

ครูสอน
ครูสอน
ครูสอน
จ.เลย
ผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ
กลุมงานบริหารงานทั่วไป
กลุมงานงบประมาณ
กลุมงานวิชาการ
นายทะเบียน
บัญชี
จ.เลย
ผูจัดการ
ผูอํานวยการ
กลุมงานวิชาการ
รองผูอํานวยการ , นายทะเบียน
บริหารงานทั่วไป
บริหารงานบุคคล
การเงิน
ครูสอน
ครูสอน
ครูสอน
ครูสอน
ธุรการ
พนักงานขับรถ
จ.เลย
ผูจัดการ
ผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการกลุมงานวิชากา
รองผูอํานวยการกลุมงานบริหารงานทั่วไป

การเงิน
นายทะเบียน
ครูสอน
ครูสอน
ครูสอน

08-4419-0668
08-9843-5939
09-5905-1466
0-4282-1308
08-0005-0481
08-9573-0320
09-8141-2422
08-1061-6255
08-8335-6438
08-8732-3884
08-0750-8456
08-8318-7258
042-899591
08-9937-1183
08-1052-5846
08-2858-5444
08-333-54290
09-822-50070
042-899591
08-785-35522
08-6069-8406
08-7864-3425
091-354-4429
098-132-1905
087-049-9590
08-7829-5236
0-4283-2185
08-7635-1255
083-3630128
08-7948-9788
08-7242-3157
08-9710-6863
08-7242-3157
09-1365-6194
08-7426-2935
08-3344-3227

bunthip_k@hotmail.co.th
santiloei19@gmail.com

chamatwirat@gmail.com

sri_boonrung@hotmail.com
yongwiengin@hotmail.com
sri-sompong@hotmail.com
sri-sompong@hotmail.com

นายบุญรัตน สอนจันทร
นางสาวสุกัลยา จันทนา
นางจุลีภรณ สุตาวงค
นางสาวธนภรณ พรหมหาราช
นายแกวกลา ทาสาลี
นายสุทธิ รบชนะ
นายกัณหา สีหาบุตร
17 โรงเรียนวัดลาดปูทรงธรรมวิทยา
พระครูอมรธรรมาภิรัต
พระครูปริยัติเจติยคุณ
พระมหาประจวบ เตชธมฺโม
พระธนวัฒน
นายเสริฐสรรค ขยันดี
นางสาวนันทวัน อันชื่น
นายมนตรี อดใจ
นางสาวสุธิษา ชอบสาร
นายสุชาติ สุดนอย
18 โรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชัย
พระสิริรัตนเมธี
พระสิริรัตนเมธี
นายกัลยา นอยหา
พระครูอรุณพัฒนาทร
นายวินัย โสประดิษฐ
นายภูวเนศวร แกวบุดดี
นางสาวภาวดี นวลบุ
พระครูวิสุทธิวรญาณ
พระครูอมรธรรมวุฒิ
พระครูสุวรรณธีรคุณ
นางสาวมัทนา แกวบุดดี
นางสาวพิมลมาศ จันทะศรี
19 โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองวิทยา
พระไพโรจนธรรมาภรณ
พระครูปริยัติกิจวรวัฒน
พระมหายุทธพิชัย ญาณสิทฺธิเมธี
นางสาวณัฐธยาน แกวฤดี
นางภัทราพร ตะพิมพ

ครูสอน
ครูสอน
ครูสอน
ครูสอน
ครูสอน
พนักงานขับรถ
พนักงานขับรถ
จ.เลย
ผูจัดการ
ผูอํานวยการ
รอง ผอ.บริหารงานวิชาการ

ธุรการ
นายทะเบียน
การเงิน
บรรณารักษ
เจาหนาที่คอมพิวเตอร
เจาหนาที่กิจกรรมนักเรียน
จ.เลย
ผูจัดการ
ผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ
กลุมงานบริหารงานบุคคล
กลุมงานวิชาการ
กลุมงานบริหารทั่วไป

กลุมงานบริหารงบประมาณ

ครูสอน
ครูสอน
ครูสอน
ครูสอน
ครูสอน
จ.เลย
ผูจัดการ
ผูอํานวยการ
การเงิน
การบัญชี
วิชาการ

08-6861-1043
08-8549-3126
08-5486-7715
09-6291-1900
08-2119-6032
08-1051-7323
08-3344-3457
042-889808
042-889550
08-9937-3305
08-9941-0171
08-9011-0675
08-0193-9133
08-4602-0629
09-3569-7842
08-1550-2528
08-1749-3056
042-892358
08-9843-6036
08-9843-6036
08-3356-2815
08-7223-8917
08-7233-8412
08-7638-9003
08-9514-3044
08-7222-2096
08-7960-7140
08-9863-7903
08-6857-4432
09-3391-3357
042-842207
09-0350-9148
08-1051-1253
08-9862-0177
08-0317-8499
09-3328-9136

quasar_innate@hotmail.com

ladpoo@hotmail.com
ladpoo@hotmail.com
admin@ladpoo.com

pariyutponchai@hotmail.co.th
srirattana@hotmail.com
srirattana@hotmail.com
kallaya_mint@hotmail.com
pariyutponchai@hotmail.co.th
backwinai@hotmail.co.th
pu203@msn.com
nualbu@hotmail.com

chiyapun@msn.com
pimonmard_1989@hotmail.com
sbrvit_wsp@hotmail.co.th
Phi2536@hotmail.com
keawrudi@gmail.com

tipmay 118@gmail.com

นายมงคลวิทย แกวฤดี
นางสาวณัฐชุดา วิจิตรปญญา
พระใบฎีกาวิรพรรณ ทีปวํโส
20 โรเรียนวัดถิ่นฐานรังสิตวิทยา
พระครูรังสิตกาญจโณภาส
พระสมเพียร จารุวณฺโณ
นางสุภาวดี ศรียอด
นางสาวรัตนสุดา ลากร
นางสาวคํามอญ กองลาแซ
นางธุรีรัตน พันลิลา
นายบุญโฮม จันทะโสม
นายแสวง เอยรัมย
นายณัฏธพงศกรช โพธิ์ชัย
นางสาวสุภาพร รักดวง
นางสาวกมลพรรณ พันสินท
21 โรงเรียนวัดขามชุมวิทยาสรรพ
พระครูปญญาสารกิจ
นายธีรภัทร จันดา
นายธีระ วังสัน
นางวาสนา ปาปะโป
นายอภิชัย ผองแกว
นางสาวนฤมล บุญปน
นางสาวนิตยา คํามา
นางสาวจงกลนี สอนสุภาพ
นายจักรพงศ พระสวาง
นางสาวบุษบา สุวรรณแสน
นายอภิชาต ทานิล
นางสาวปทมา นมยศ
นางสาวพรแจม ไมตรีสวัสดิ์
นางสาวสาวิตรี วรรณพิมพ
22 โรงเรียนสารคุณวิทยา
พระครูประภัศรธรรมโฆสิต
พระครูประดิษฐบุญธรรม
นายวรรณะ ออนสีไพ
พระครูสุตปญญาสาร
พระครูวีรกิจจานุกูล

ทะเบียน
กลุมงานบริหารงานทั่วไป
ครูสอน
จ.เลย
ผูจัดการ
รองผูอํานวยการ
กลุมงานวิชาการ
นายทะเบียน
การเงิน
บริหารงานทั่วไป
ครูสอน
ครูสอน
กลุมงานบุคคล
ครูสอน
นายทะเบียน
จ.เลย
ผูจัดการ/ผูอํานวยการ
รก.รอง.ผอ./หน.กลุมงานบุคคล
นายทะเบียน/หน.กลุมงานวิชาการ
ครู/กลุมงานบริหารงานงบประมาณ
ครู/หน.กลุมงานบริหารงานทั่วไป
ครู/กลุมงานวิชาการ
บุคลากร/กลุมงานวิชาการ
ครู/กลุมงานบริหารงานทั่วไป
บุคลากร/กลุมงานบริหารงานทั่วไป
บุคลากร/กลุมงานบริหารงานงบประมาณ
บุคลากร/กลุมงานบริหารงานงบประมาณ

บุคลากร/กลุมงานบริหารงานบุคคล
เจาหนาที่ธุรการ
เจาหนาที่พัสดุ
จ.ขอนแกน
ผูจัดการ
ผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ
กลุมงานวิชาการ
กลุมงานบริหารงานบุคคล

08-8511-6979
088-8694245
097-1520565

mongkhol21082527@gmail.com
candypiet369@gmail.com
tt345456@gmail.com

watnam2553@hotmail.com
08-5457-1712
08-83206787
08-9231-2369
08-6702-5494
08-7011-1249
08-9937-3433
08-8738-1522
08-1074-7559
09-0590-6264
09-3465-1926
08-0722-7910

kay_yaimai@hotmail.com
lakorn1@hotmail.com

wksloei@hotmail.com
08-9571-1833
08-1041-9364
08-3340-0675
08-4420-8519
08-4640-6689
08-8059-2937
08-9277-2688
08-8728-4429
08-4956-8956
08-5607-0301
08-2853-4495
09-3104-6358
08-0753-9855
08-7945-6741
043-311400

sarakunwittaya@hotmail.com

08-9863-5826
09-1831-6557

sokid777@hotmail.com
wanna-123@hotmail.com

08-8527-8067

พระพีระชัย ขนฺติเมธี
นายอนันท ทนนาดี
นายวรรณะ ออนสีไพ
พระมหาสมคิด วนิรญาโน
นายสมลักษ จันทะวง
นายสวัสดิ์ นวลจันทร
นายศักรินทร มีโนนทอง
นายชัยยา ศรีษะ
นายสุทธานนท โคผดุง
23 โรงเรียนญาณสังวร
พระครูปลัดบรรลุ นาคสีโล
พระครูปลัดบรรลุ นาคสีโล
นายสุระ พิเภก
นายวารินทร การพันธ
นางอรนุช โขพิมพ
นางสุรีรัตน ศรีหาพล
นางสาวรัตนา เที่ยงผดุง
นางสาวอาภาพร ชาญประเสริฐ
นายปยะรัฐ พิมพเรือง
นางสาวพรรณทิภา ศรีนารถ
นายอํานาจ ทองสวาง
นายพิษณุ ศิริคําเพ็ง
24 โรงเรียนประภัสสรวิทยา
พระครูสิริธรรมนิเทศก
พระครูปริยัติจันทสาร
พระครูโอภาสธรรมวิภัช
พระครูสุตธรรมวิจารณ
นายคม พวงยะ
พระกรกช สิริภทฺโท
พระปลัดเล็ก อานนฺโท
พระสมบัติ ญาณวีโร
พระใบฎีกาสมคิด สนฺตจิตฺโต
พระฮอนดา วาทสทฺโท
25 โรงเรียนวัดทาพระหงษเทศประดิษฐ
พระครูประยุตจักรธรรม
นายปพน ทุมพัฒน

กลุมงานบริหารงานทั่วไป
นายทะเบียน
การเงิน
ครูสอน
ครูสอน
ครูสอน
ครูสอน
ครูสอน
ครูสอน
จ.ขอนแกน
ผูจัดการ
ผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ
กลุมงานวิชาการ
ครูสอน
ครูสอน
ครูสอน
ครูสอน
ครูสอน
ครูสอน
ครูสอน
การเงิน
จ.ขอนแกน
ผูจัดการ
ผูอํานวยการ
รองผอ.กลุมงานงบประมาณ
รองผอ.กลุมงานกิจการนักเรียน

รองผอ.กลุมงานวิชาการ
นายทะเบียน
หน.กลุมบริหารงานวิชาการ
หน.กลุมบริหารงานบุคคล
หน.กลุมบริหารงานทั่วไป
หน.กลุมบริหารงานงบประมาณ
จ.ขอนแกน
ผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ

08-1662-5373
09-2869-2320

043-431801
08-1047-0173
08-1047-0173
08-1975-0593
08-7858-6508
099-703-6424
084-590-3444
093-4819478
094-9944920
083-3561-029
080-1451-698
083-4153-739
08-5761-9455
043-226155
043-228588
08-3599-0596
08-1262-2472
08-1055-1833
08-1052-8486
09-9554-9939

yanasangworn@hotmail.com

043-261767
08-1768-3313
08-5927-0286

taprahong@hotmail.com

sura_phipek@hotmail.com
warin-karnpan@hotmail.com
oranuch_edu@hotmail.com
rutboom@hotmail.com
rosesokijung@gmail.com
ar_4ch@hotmail.com
iampiyarut@gmail.com
pantipa_mod@hotmail.com
amnat_jew@hotmail.com
psw@gmail.com

kom9@windowslive.com

son2555@hotmail.co.th

นายประภาส สีเสือ
พระใบฎีกาณัฐวุฒิ ชยธมฺโม
พระจีรพัฒน สมาจาโร (ดร.)
พระมหาอดิศักดิ์ ถิรธมฺโม
นายชาญวุฒิ ขุรีทรัพย
นายทองพัน สุขวันดี
นางทิพกัญญา วงษเงิน
นางอัญชุลี สีเสือ
นายบุลากร ศิลาคต
นายอุเทน ดงพระจันทร
นายสมคิด ออนโพธา
นายวรวุฒิ เฮียงเหี่ย
พระสุวรรณพงษ อธิปฺโญ
นายหาร จันทรเสนา
นายเจริญ สาดา
นายสนิท โพธิ์ดา
นางสาวปวิตา ดรหลักดํา
นางจุฑามาตร วรจิตร
นายสมศรี พานาเรียง
นางประชุม วรรณแสง
26 โรงเรียนปุญยสารโสภิตวิทยา
พระครูปราโมทยสิริสาร
พระครูรัตนสารธรรม
พระดิลก จารุธมฺโม (พลศิริ)
นายอภิดุลย ทนทาน
นายสุพิน สีหาบง
นายสุรินทร ขุนชํานาญ
นายสมพัด หงษทอง
นายสนอง ยางชัยภูมิ
นายบุญธรรม แกวรังศรี
27 โรงเรียนจันทวิทยาคม
พระครูสุเมธธรรมสาร
พระอนุสรณ วชิรวํโส
นายสุนทร กองชนะ
นายสุนทร กองชนะ
นายบัวคํา อุนเนื้อ

รองผูอํานวยการ
กลุมงานบริหารงานบุคคล
กลุมงานบริหารงานทั่วไป
กลุมงานบริหารงานวิชาการ
กลุมงานบริหารงานงบประมาณ
นายทะเบียน
วัดผลประเมินผล
นักวิชาการศาสนศึกษา
เจาพนักงานศาสนศึกษา
ครูสอน
ครูสอน
ครูสอน
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
พนักงานขับรถ
แมบาน
จ.ขอนแกน
ผูจัดการ
ผูอํานวยการ
กลุมงานวิชาการ
นายทะเบียน/การเงิน
ครูสอน
ครูสอน
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
นักการภารโรง
จ.ขอนแกน
ผูจัดการ
รก.ผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ
นายทะเบียน/การเงิน
กลุมงานวิชาการ

08-0199-7374
08-5746-6789
08-7218-2599
08-7860-1009
08-0421-9198
08-4799-8532
08-4638-9704
08-4391-8591
09-6094-0168
08-3288-3887
08-7949-5071
09-0020-7957
09-5543-8428
08-1975-6459
08-5008-0738
09-8153-7603
08-1696-0821

passri@hotmail.com

Adisakg10@gmail.com
Shanwut-k@hotmail.com
Meawandchan@hotmail.com

Worawuth.net1@hotmail.com

Snitkk@hotmail.com

poonyasanl@hotmail.co.th
08-1546-6074
08-7228-5066
08-3338-8212
08-3358-3343

043-330753
09-9471-3723
08-2117-7461
08-5004-8092
08-5004-8092
08-7421-3060

dilok2008@hotmail.com
apiduln3560@hotmail.com

28

29

30

31

32

นางสาวกมลวรรณ จันทวงษ
นายณัฐพงษ เพียรสงวน
โรงเรียนมิ่งเมืองธีรานุเคราะห
พระครูสารพัฒนาทร
พระครูศรีชยานุวัตร
นายคะนองเดช กอมมังกร
พระมหาสมบุญ เขมวีโร
โรงเรียนวัดทาน้ําพอง
พระครูปริยัติสารการ (ดร.)
พระครูปริยัติสารการ (ดร.)
นายเฉลิมชัย เหลาหมาด
นายอุดม ทองลวด
นายอุดม ทองลวด
โรงเรียนธรรมวิทยราษฎรบํารุง
พระครูปริยัติปญญาทร
พระครูปริยัติปญญาทร
นายมนตรี ปองเทพ
นางสาวรัศมี แสงมณี
นางสาวสมปอง ชุมแวงวาป
พระคมสันต ปญญาวุโธ
พระอภิชาติ อภิชาโต
พระอุบล ปทุโม
พระอัจฉริยะ อรุโณ
โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา
พระเทพกิตติรังษี (ดร.)
พระครูศรีวิสุทธิวัฒน
พระมหานฤทธิ์ นริสฺสโร
นายพร ปุงโพธิ์
นายบรรจง คํายา
นายอนุชา ภูบุตตะ
โรงเรียนมัธยมวัดโพธิ์ชัยศึกษา
พระครูวรจิตตาภิรม
ดร.อิทธิ สีวันนู
นางสาวปนหทัย สีวันนู
ดร.ยุทธการณ พรรัมเดช
นางดวงใจ สีวันนู

ครูสอน
เจาหนาที่ศาสนศึกษาปฏิบัติการ
จ.ขอนแกน
ผูอํานวยการ
กลุมงานวิชาการ/กลุมงานงบประมาณ
กลุมงานบริหารงานทั่วไป
กลุมงานบริหารงานบุคคล
จ.ขอนแกน
ผูจัดการ
ผูอํานวยการ
กลุมงานวิชาการ
นายทะเบียน
การเงิน
จ.ขอนแกน
ผูจัดการ
ผูอํานวยการ
นายทะเบียน
วิชาการ/ธุรการ
การเงิน
กลุมงานปกครอง
กลุมงานปกครอง
กลุมงานปกครอง
กลุมงานปกครอง
จ.ขอนแกน
ผูจัดการ
ผูอํานวยการ
กลุมงานวิชาการ
ฝายธรรม-บาลี
นายทะเบียน
การเงิน
จ.ขอนแกน
ผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ
การเงิน
วิชาการ
กลุมงานบุคคล

09-00209606
08-5000-2232
043-291016
08-9619-5739
08-1975-0959
08-9943-8586
08-6238-2311
043-473303
08-9944-7634
08-9944-7634
08-6227-7278
08-6232-9205
08-6232-9205
043-431284
08-7950-4919
08-7950-4920
08-2304-9353
08-5007-9571
08-8856-4541

043-225089
08-1768-2219
08-1717-3763
08-6710-7175
09-5661-1477
08-0359-3970
08-3283-1469
043-388038
08-9419-2695
08-5009-7268
09-4361-9379
09-42807-758
094-5355-568

mmt_113_@hotmail.com

tanamphong@hotmail.com

kinglerm4634@hotmail.com
tanamphong@hotmail.com
thummavit123@hotmail.com

montri2556-m@hotmail.com
russamee2618@hotmail.com
russamee1130@hotmail.com

wiwektham@hotmail.com

mattayomwatphochai@hotmail.com
mattayomwatphochai@hotmail.com
mattayomwatphochai@hotmail.com

นางปนฤดี พรรัมเดช
นายเทียนหลี สามารถเจริญ
นายสุริยันต สายจันทร
33 โรงเรียนวัดโพธิ์กลาง
พระณรงค จกฺกวโร
พระครูอนุกูลสารธรรม
นางกฤษณา บุตรจันทร
นางสาวอนุสรณ วงษพิมพ
นายภูมินทร วดีศิริศักดิ์
34 โรงเรียนวัดบูรพารามวิทยาสรรค
พระครูสิริปริยัติสาร
พระมหาสุเทพ ปยธมฺโม

ฝายบัญชี
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
งานอาคารสถานที/่ พัสดุ
จ.ขอนแกน
ผูจัดการ
ผูอํานวยการ
กลุมงานวิชาการ,นายทะเบียน
การเงิน
ธุรการ
จ.ขอนแกน
ผูจัดการ
ผูอํานวยการ

พระเริงวัฒน คุณธมฺโม
พระครูบูรพาธรรมานุกูล
นางสาวธนพร โคตรบุรี
นางสาวจิรนันท กุหลา
นายไกรเดช กาจหาญ
นายสุวิรัตน แสนแมน
นายเริงชน สุพรมอินทร
นายปริยานนท พาลแพน
นายศักดา ธนณรงค
นางวิราวัลย ธนณรงค
นายนิรุตติ์ นัตธิลม
นางสาวหนูเพียร ฟองฤทธิ์
35 โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา
พระธรรมวิสุทธาจารย
พระครูสุธีกิตติวรญาณ
พระครูสุตธรรมรักขิต
พระครูปริยัติมัชฌิมานุกูล
พระครูมัชฌิมธรรมโสภณ
พระมหาเจษฎา นรินฺโท
นายวิรัช เหลาสะอาด
36 โรงเรียนวัดแจงสวางนอก
พระครูปริยัติวชิรญาณ
พระครูสโมธานเขตคณารักษ (ดร.)

กลุมงานวิชาการ
ครูพิเศษ
การเงิน/ธุรการ
เจาหนาที่ทะเบียน
ครูสอน
ครูสอน
ครูสอน
ครูสอนบาลี
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
แมบาน
จ.ขอนแกน
ผูจัดการ
ผูอํานวยการ
รอง ผอ.กลุมงานบริหารทั่วไป
รอง ผอ.กลุมงานวิชาการ

หัวหนากลุมงานแผนฯ/นายทะเบียน
หัวหนากลุมงานกิจการนักเรียน

เจาหนาที่การเงิน
จ.ขอนแกน
ผูจัดการ
ผูอํานวยการ

094-5355-568
094-5355-568
094-5020-749
043-381048
080-417-6882
08-9862-2406
08-8319-0372
08-6859-9682
09-2137-7255
043-269162
08-9943-4339
08-1975-8469
08-3451-9441
08-9277-2276
08-79459562
08-5009-1147
08-96340855
08-6219-9006
08-6218-4861
08-0897-1800
08-34168599
08-94653869
09-88693436
09-13704718
09-05804172
043-320171
043-221664
08-4028-6034
08-9395-9874
08-1799-9363
08-6855-2734
08-3500-8340
08-1592-7669

watpograng_munja@hotmail.com

watburaparam@hotmail.co.th
suthep905g@gmail.com
thep-suk@hotmail.com
rerngwat009@hotmail.com
knotburi@hotmail.co.th
artjiranan2557@gmail.com
Kai_kad@hotmail.com
karaweg66@hotmail.com
rcloei@gamil.com
eaglefx9@gmail.com

wnwvit@hotmail.com

tang-tt2107@hotmail.com
08-2858-9500
08-6220-7709

พระมหาธานินทร นนฺทกวี (ดร.)
นายเหมชาติ คําหาญพล
นายสุทธิพงษ จันทรักษ
พระมหาประยุทธ ปวรฺู
พระมหาเกียรติศักดิ์ กิตฺติโมฬี
พระมหาธนา
สุภจารี
พระสงวน
โสภณกิตฺติ
นายวุฒิชัย
สมเพชร
นายวุฒิศักดิ์
รถหามแห
นายอาทิตย
ธรรมบุตร
นางประภา
กัลวทานนท
นางสาวภัทราพร เต็มบุญ
นายสัญญา
เขื่อนแกว
นายอรุณ
แฝงทรัพย
37 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสวางรังษีวิทยา
พระมหาชาติชาย อิทฺธิญาโณ
พระบุญยอด พุทฺธสีโล
พระทองสี ภูริปฺโญ
พระคมสัน กลฺลญาโณ
วาที่รอยตรีเมธาวี ภูคําสัน
นางสาวประคอง แกวบัวเคน
38 โรงเรียนวัดจันทรประสิทธิ์
พระมหาศรีรวย ญาณวุฑฺโฒ
พระมหาไพฑูรย สุทฺธวิธุโร (ดร.)
พระอธิการคําพันธ ธมฺมครุโก
พระมหาอลงกรณ สุธีราลงฺกรโณ
นายนวพล อาจมนตรี
39 โรงเรียนวัดประชาพัฒนาราม
พระมหาจรินทร จนฺทธมฺโม
พระมหาธงชัย กตปฺุโญ
นายรังสันต เนื่องลี
นายรังสันต เนื่องลี
นางสาวอรศิริ ศิริแกวเลิศ
พระฐิติพงษ ฐานิโย
พระกฤษฎา จตฺตวโร
40 โรงเรียนตราชูพิทยาคม

รองผูอํานวยการ/หน.งานงบประมาณ
รองผูอํานวยการ/หน.งานวิชาการ
ครูสอน/หน.งานบริหารทั่วไป
ครูสอน/การเงิน
ครูสอน
ครูสอน/จนท.คอมพิวเตอร
ครูสอน/จนท.โสตทัศนศึกษา
ครูสอน
ครูสอน
ครูสอน
จนท.หองสมุด
จนท.บัญชี
พนง.ขับรถ
นักการภารโรง
จ.ขอนแกน
ผูจัดการ
ผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ
นายทะเบียน/การเงิน
กลุมงานวิชาการ
จ.ขอนแกน
ผูจัดการ
ผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ
กลุมงานธุรการ
นายทะเบียน
จ.ขอนแกน
ผูจัดการ
ผูอํานวยการ
รอง ผอ./กลุมงานวิชาการ
กลุมงานวิชาการ
นายทะเบียน/การเงิน
เจาหนาที่
เจาหนาที่
จ.ขอนแกน

08-6854-3175
08-9434-4735
08-8332-9336
08-8024-7057

043-296215
08-2229-7750
08-9642-0876
09-1202-3898
08-4896-7279
06-1138-1359
06-1138-1359
จ.ขอนแกน
08--026-5812
08-1309-5668
04-334-5616
08-0860-4860
08-3677-6766
043-358069
08-6042-4152
08-9219-6959
08-6857-3203
08-6857-3203
08-6218-3117

savangrangsri2536@outloock.co.th

043-242093

trachuit@hotmail.com

savangrangsri@outloock.com
chantaraprasitti @ gmail.com

pracha_40170@hotmail.com

o-siri@hotmail.com
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พระครูอดุลสีลาภรณ (ดร.)
พระครูอดุลสีลาภรณ (ดร.)
พระธนากร อินฺทเมธี
นายสันติ ปญจะพันดอน
นางสาวปนัดดา ถาริวงค
โรงเรียนวัดตาลเรียงวิทยา
พระครูสิริปริยัตยากร
พระมหาบุญสง โกสโล
นายชวย ทะสีละ
นายแดนชัย สวางเพราะ
นายชวย ทะสีละ
นายพิทักษ ชานนตรี
โรงเรียนวัดทากระบือวิทยาสรรค
พระครูอมรสารคุณ
พระมหาหนูวงษ สตสหสฺสเนตฺโต
นายสะไกร พละกลา
นายวุฒิชัย มีหา
นายสะไกร พละกลา
นายสุพันธ ศรีบุญเรือง
นายสมศักดิ์ เลิศคอนสาร
นางสาวอ
โยธาธรรม
นางสาวลัดดา สุระศรี
นายหนูคลาย ทิพฤาตรี
นายวุฒิ บุญบํารุง
นายทวี เวียงทอง
โรงเรียนวัดสระแกวพิทยาคม
พระครูรังษีธรรมสาร
พระครูเกษมปญญาภิรักษ
พระครูสุตรัตนานุกิจ
พระครูพุทธิชัยโสภณ
พระปลัดไพฑูรย ญาณวีโร
พระอธิการธนันพัชร กตปุญโญ
นางสาวมะลิวัลย ทาลอน
นายประภากร จันหัวนา
นางสาวสุดาทิพย ทุมประเสน
โรงเรียนวัดประสิทธิ์ธรรมสารวิทยา

ผูจัดการ
ผูอํานวยการ
วิชาการ/กลุมงานบุคคล
กลุมงานงบประมาณ
ธุรการ
จ.ขอนแกน
ผูจัดการ
ผูอํานวยการ
รอง ผอ.
กลุมงานวิชาการ/นายทะเบียน
การเงิน
จ.ขอนแกน
ผูจัดการ
ผูอํานวยการ
รอง ผอ.กลุมงานวิชาการ
นายทะเบียน
การเงิน
ครูสอน
ครูสอน
ครูสอน
ครูสอน
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
นักการภารโรง
จ.ขอนแกน
ผูจัดการ
ผูอํานวยการ
รอง ผอ./กลุมงานบริหารงานวิชาการ
กลุมงานบริหารงานทั่วไป
กลุมงานบริหารงานบุคคล
กลุมงานกิจกรรมนักเรียน
กลุมงานบริหารงานงบประมาณ
กลุมงานบริการ/สารสนเทศ
นายทะเบียน
จ.ขอนแกน

081-7170432
081-7170432
08-6855-0978
08-3293-4213
09-3429-8639
043-327301
08-4952-6343,
08-7979-2399
08-5853-5707
08-6218-4305
08-5853-5707
08-7949-3551
043-396117
08-9620-6236
043-396117
08-2108-5941
09-5009-2681
08-2108-5941
08-8061-8772

wattalrieng@gmial.com
08-2303-7264
rockchuay@hotmial.com

sakrai77@hotmail.com

08-8039-1341

09-4513-6481
09-1867-9574
08-1799-3720
08-7955-1206
08-5754-2919
08-1369-1692
08-5754-2919
08-5753-6367
09-6870-2815
08-9375-4515
09-5737-0563
08-6240-5398
08-5014-1608
06-2183-1708
043-280459

srakeaw58@hotmail.com

watphrasit-sal@hotmail.com

พระครูประสิทธิ์ธรรมสาร
พระครูสิริปริยัติสุธี
พระครูโอภาสวรธรรมสาร
พระครูประสิทธิ์ธรรมานุกูล
นางสาวปยธิดา หมูศิริ
นายวิเชียร ศรีวงษรักษ
นางสาวทิพยวิมล นิสา
45 โรงเรียนนพคุณวิทยา
พระครูอโศกสุธรรมวงศ
พระครูอโศกสุธรรมวงศ
พระภาณุวัฒน ธมฺมิโก
นายกฤษณพงษ สีเทา
นายสุทธินันท จันทวงษ
นางสาวสุภาวดี ปจฉิม
นางบัตร ชัยพระอินทร
นางสาวมณีรัตน มงคลเคหา
นายปวินท ภูมิสุวรรณ
นายธนวัฒน นิยะนันธ
นายอุดมทรัพย พรมมันทา
นางสาวฐิติยากรณ พันธโคตร
46 โรงเรียนวัดธาตุกุดกวาง
พระครูปริยัติสารสุนทร
พระครูสุตชาครธรรม
นายณัฐกร หงอกชัย
นางนิภาพร หลาเครือ
นางสาวศิรินทรา มณีขัติย
นายภีระวัฒน สํานักดี
47 โรงเรียนรมโพธิ์ทองธรรมวิทย
พระมหาเสนห ธมฺมสิเนโห
พระมหาพฤติกร จิรภทฺโท
พระมหาศุภสิทธิ์ สุภสิทฺธิ
พระมหาสมพงษ ณฏฐวโร
พระมหาธนากร อนคฺฆเมธี
นายระพีพัฒน หาญโสภา

ผูจัดการ
ผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ
นายทะเบียน
การเงิน
งานวิชาการ
กลุมงานบริหารงานทั่วไป
จ.ขอนแกน
ผูจัดการ
ผูอํานวยการ
รอง ผอ.,งานบุคคล
กลุมงานวิชาการ
นายทะเบียน
งานงบประมาณ
งานทั่วไป
ผช.งานบุคคล
ครูสอน
ผช.กลุมงานวิชาการ
ครูสอน
ครูสอน
จ.ขอนแกน
ผูจัดการ
ผูอํานวยการ
กลุมงานบริหารงานทั่วไป
กลุมงานวิชาการ
ฝายการเงิน
กลุมงานบริหารงานบุคคล
จ.ขอนแกน
ผูจัดการ/ผูอํานวยการ
รองผูอํานวย
หัวหนากลุมงานกิจการนักเรียน
หัวหนากลุมงานบริหารงานทั่วไป
หัวหนากลุมงานแผนและงบประมาณ
หัวหนากลุมงานวิชาการ

08-9617-6989
08-4270-6004
08-7234-0029
08-1047-7852
08-5758-0214
08-7852-4095
08-1670-5063
08-6233-0466
08-6233-0466
08-6233-0466
08-9943-9791
08-7860-1223
09-0423-1209
08-0414-2260
08-7133-3880
08-9396-7275
09-4001-4558
06-1621-5017
08-8538-7831
043-346410
08-6636-1533
08-9563-3231
08-1262-0365
08-7428-3692
08-9186-4450
09-1360-3362
08-9422-3608
08-9422-3608
08-4980-5341
09-5191-9152
08-8036-4191
08-3414-6233
09-9040-4441

noppakoonwitthaya999@gmail.com

supawadeesom@hotmail.com

Noppakoonwitthaya999@gmail.com

watthartkudkwarng@hotmail.com
Sukhee_Srimart@hotmail.com
watphothong@hotmail.co.th
nipamooni@gmail.com
natthakong1@gmail.com

