
กลุม 1  อําเภอหวยผึ้ง

1 หนองอีบุตรไพรเวทย นายประดาบชัย  ตุระซอง ม.3  ต.หนองอีบุตร  อ.หวยผึ้ง  จ.กาฬสินธุ 46240 087-2535139 ประธานกลุม

2 ไคนุนวิทยาพูน นายพีรพัฒน  สุขสวัสดิ์ ม.8  ต.ไคนุน  อ.หวยผึ้ง  จ.กาฬสินธุ  46240 088-7439285

3 นิคมกุฉินารายณ หมู 6 นายประธาน  โพธิ์แทน ม.5  ต.นิคมหวยผึ้ง อ.หวยผึ้ง จ.กาฬสินธุ 46240 063-7282555

4 บานเหลาสีแกว นายชุมพล  ศรีชมภู ม.5  ต.ไคนุน  อ.หวยผึ้ง  จ.กาฬสินธุ  46240 086-8532309

5 คําบงพิทยาคม นายมนู  ผันผอน ม.1  ต.คําบง  อ.หวยผึ้ง  จ.กาฬสินธุ 46240 086-2408693

6 คายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ นายธนารัฐ  ชื่นวัฒนา (รก.) ม.6 ต.ไคนุน  อ.หวยผึ้ง  จ.กาฬสินธุ  46240 085-0142900

7 คําหมุนผดุงเวทย นายณรงค  กุลเกลี้ยง ม.2  ต.คําบง  อ.หวยผึ้ง  จ.กาฬสินธุ  46240 061-0285890

8 นิคมกุฉินารายณ หมู 2 นายเพชรดํา  ธนูศรี ม.10 ต.นิคมหวยผึ้ง อ.หวยผึ้ง จ.กาฬสินธุ 46240 098-5852689

9 นิคมกุฉินารายณ หมู 3 นายประดาบชัย   ตุระซอง (รก.) ม.5  ต.หนองอีบุตร อ.หวยผึ้ง จ.กาฬสินธุ  46240 087-2535139

10 บานคํามวง วาที่ ร.ต.อารยะ  สินธุโคตร ม.5  ต.คําบง  อ.หวยผึ้ง  จ.กาฬสินธุ  46240 083-2658945

11 บานปลาขาว นางสาวรัชชนิดา  อุตะโม ม.6  ต.คําบง  อ.หวยผึ้ง  จ.กาฬสินธุ  46240 095-1940999

12 บานผึ้ง นายเฉลียว   โชติประเสริฐ ม.4 ต.ไคนุน  อ.หวยผึ้ง  จ.กาฬสินธุ  46240 091-8654969

13 บานหนองขอนแกน นายเต็มใจ  วรรณสา ม.8 ต.หนองอีบุตร  อ.หวยผึ้ง จ.กาฬสินธุ  46240 082-8429133

14 บานหนองมะงง นายวรกฤต วราธีรโชค ม.4  ต.คําบง  อ.หวยผึ้ง  จ.กาฬสินธุ  46240 093-5653528

081-2618790

098-2251480

16 บานหวยผึ้ง นายธนารัฐ  ชื่นวัฒนา ม.3  ต.นิคมหวยผึ้ง  อ.หวยผึ้ง จ.กาฬสินธุ  46240 081-3923817

17 บานหวยฝา นายธนภพ  แสนตุมทอง ม.13 ต.นิคมหวยผึ้ง อ.หวยผึ้ง จ.กาฬสินธุ 46240 087-2179965

18 อุปรีศรีวิทยา นางสาวรําไพ  ไชยยนต ม.3 ต.ไคนุน  อ.หวยผึ้ง  จ.กาฬสินธุ  46240 089-9179591

15 บานหนองแสง 

รายชื่อโรงเรียน ผูบริหาร ที่ตั้ง และเบอรโทรศัพท แยกตามกลุมสถานศึกษา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3

ที่ ชื่อโรงเรียน ผูบริหาร ที่อยู โทรศัพท หมายเหตุ

ม.14 ต.นิคมหวยผึ้ง อ.หวยผึ้ง จ.กาฬสินธุ 46240นายพีรวิชญ  วรชิน
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กลุม 2  อําเภอนาคู

1 บานนากระเดา นายพูนผล  เหลานายอ ม.5 ต.สายนาวัง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ 46160 095-1680729 ประธานกลุม

2 ชุมชนภูแลนชางคเชนทรพิทยาคาร นายอาทร  คะโยธา ม.2 ต.ภูแลนชาง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ 46160 093-5622585

3 บานชาด นายเสถียร  พลขยัน ม.8 ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ 46160 095-6516795

4 บานมวงกุล นายศาสตรศิลป  ชิณโน ม.5 ต.บอแกว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ 46160 096-8543859

5 นางามวิทยา น.ส.มงกุฏ  ประครองสุข ม.3 ต.บอแกว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ 46160 064-2531456

6 นาสีนวลวิทยา นางเพ็ญศิริ  แสนศิลป ม.3 ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ 46160 063-9087993

7 บานกุดตาใกล นายพูนผล  เหลานายอ (รก.) ม.7 ต.สายนาวัง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ 46160 095-1680729

8 บานจอมศรี นายสมพงษ  ศรีสมพร ม.1 ต.สายนาวัง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ 46160 092-7190121

9 บานจาน นางเนตรนภา   รองจัตุ ม.9 ต.โนนนาจาน อ.นาคู จ.กาฬสินธุ 46160 091-8611184

10 โคกนาดี นายมนัส  จําเริญเจือ ม.5 ต.โนนนาจาน อ.นาคู จ.กาฬสินธุ 46160 090-9317015

11 บานนากุดสิม นายทันเสมอ  เสนาลอย ม.8 ต.สายนาวัง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ 46160 080-0106109

12 บานนาคู นายสมรศักดิ์  วันโนนาม ม.10 ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ 46160 095-7985164

13 บานน้ําปุน น.ส.สุจิตรา  ศรีเสน ม.4 ต.ภูแลนชาง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ 46160 081-7256317

14 บานโนนศาลา นางปาริชาติ ยุระพันธ ม.3 ต.ภูแลนชาง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ 46160 081-0567951

15 บานบอแกว นายทองหลอ  ปตลา ม.1 ต.บอแกว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ 46160 098-2399907

16 บานพรหมสวาง - วาง - ม.8 ต.ภูแลนชาง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ 46160

17 บานวังเวียง นายประภาส  ละราคี ม.6 ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ 46160 088-5380030

18 บานหนองขามปอม นายสมพงษ  ศรีสมพร (รก.) ม.2 ต.สายนาวัง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ 46160 092-7190121

19 บานหนองหาง นายสุรศักดิ์  ละมายศรี (รก) ม.4 ต.โนนนาจาน อ.นาคู จ.กาฬสินธุ 46160 095-7189216

20 รัชมังคลาภิเษก (บานนายอ) - วาง - ม.2 ต.โนนนาจาน อ.นาคู จ.กาฬสินธุ 46160

21 สามเพื่อนพัฒนา นายสุรศักดิ์  ละมายศรี ม.7 ต.โนนนาจาน อ.นาคู จ.กาฬสินธุ 46160 095-7189216

22 หินลาดนารายณสาร นางสาวเทียนทอง  ดีรักษา ม.8 ต.บอแกว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ 46160 087-8597047

ที่อยู โทรศัพท หมายเหตุที่ ชื่อโรงเรียน ผูบริหาร
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กลุม 3  อําเภอเขาวง

1 กุดกวางสวาสดิ์วิทยา นายเทวินทร  ฉายะโคตร ม.1 ต.กุดสิมคุมใหม อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ 46160 098-5869276 ประธานกลุม

2 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม นายบัญชา  วัดเขาหลาม ม.11 ต.สงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ 46160 098-1010439

3 บานโพนนาดี นายณรงคศักดิ์  โพนตุแสง ม.10 ต.หนองผือ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ 46160 084-5113090

4 บานโพนสวาง นายพรชัย  ศิลาแยง ม.6 ต.กุดสิมคุมใหม อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ 46160 081-7496386

5 บานสมปอย                นายพรสวรรค  จิตปรีดา ม.4 ต.สระพังทอง อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ 46160 087-2337677

6 บานหนองผือ นายอิทธิพล  พุทธพรหม ม.7 ต.หนองผือ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ 46160 083-9312633

7 หนองแสงถวิลราษฎร นายจิตติศักดิ์  รองจัตุ  ม.12 ต.สงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ 46160 096-2237624

8 กุดปลาคาวราษฎรบํารุง นายประดุงศักดิ์  ทิพยสิงห ม.2 ต.กุดปลาคาว อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ 46160 085-5982452

9 กุดตอแกนราษฎรวิทยา นายชรัส  ภาระเวช ม.10 ต.คุมเกา อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ 46160 080-1538373

10 กุดสิมวิทยาสาร นายประพันธศักดิ์  ไชยสิงห ม.3 ต.คุมเกา อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ 46160 065-6061755

11 โคกมะลิวิทยา นายองอาจ   แสงนิกุล ม.1 ต.สระพังทอง อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ 46160 089-4199356

12 บานกุดกอก                      นายองอาจ   แสงนิกุล (รก.) ม.5 ต.สระพังทอง อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ 46160 089-4199356

13 บานดงหมู นายตุระชัย  ศรีหริ่ง ม.12 ต.คุมเกา อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ 46160 089-5697871

14 บานนาวี                              นายสมสนิท  หาศิริ ม.7 ต.สงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ 46160 095-6602836

15 บานโนนสําราญ - วาง - ม.5 ต.กุดสิมคุมใหม อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ 46160

16 บานโพธิ์ไทร                  นายชวลิต  ศรีโพธิ์ชัย ม.2 ต.หนองผือ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ 46160 084-7289269

หมายเหตุที่ ชื่อโรงเรียน ผูบริหาร ที่อยู โทรศัพท 
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กลุม 4  อําเภอกุฉินารายณ

085-4653823 ประธานกลุม

064-3083539

2 ไทยรัฐวิทยา 35 (คํากั้ง) นายอภิรัฐ  ศรีจําพลัง ม.4 ต.เหลาใหญ อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ 46110 083-3601335

3 นาโกวิทยาสูง นายวีระศักดิ์  นิลโคตร ม.1 ต.นาโก อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ 46110 086-2238541

4 บุงคลาวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 นายไชยยา  แกวกัณฑรัตน ม.5 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ 46110 095-1923796

5 เหลาใหญวนาสณฑผดุงเวทย นายมีชัย  เถาวชาลี ม.7 ต.เหลาใหญ อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ 46110 087-9487069

6 โคกหวายราษฎรสามัคคี นายอุดร  สุขรี่ ม.5 ต.นาโก อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ 46110 084-7881447

7 ดงเหนือประชาสรรค นายประภาส  นามสงา ม.9 ต.เหลาใหญ อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ 46110 095-9139892

8 นาโกพิศาลราษฎรอุปถัมภ นายวิทยา  ไชยสุข ม.2 ต.นาโก อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ 46110 088-3404808

9 บานกกตาล นายวิเศษศักดิ์  ถามณี ม.4 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ 46110 091-0388269

10 บานกุดฝงแดง นายสุวิทย  สังขชาตรี (รก.) ม.6 ต.เหลาใหญ อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ 46110 089-2837524

089-2837524

082-6525849

12 บานดอนอุมรัว นางรจนา  สังขชาตรี ม.8 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ 46110 089-0341129

13 บานโนนสวรรค นางรจนา  สังขชาตรี (รก.) ม.10 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ 46110 089-0341129

14 มะนาววิทยาเสริม นายจักรกฤษณ  จิตจักร ม.3 ต.เหลาใหญ อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ 46110 088-5093069

15 บานบัวขาว (วันครู 2500) น.ส.สุรางครัตน  ตรีเหรา ม.1 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ 46110 085-9277083

16 สามัคคีบัวขาว นายเอนก  เครือสา ม.12 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ 46110 087-9493377

17 หนองหูลิงเจริญเวทย นายกําจัด  คะโยธา ม.3 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ 46110 081-0592060

1 บานบัวขาว (พรอมพันธอุปถัมภ) นายอุนใจ  จิตจักร ม.13 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ 46110

ที่ ชื่อโรงเรียน ผูบริหาร ที่อยู โทรศัพท หมายเหตุ

11 บานจอมทอง นายสุวิทย  สังขชาตรี ม.5 ต.เหลาใหญ อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ 46110
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กลุม 5  อําเภอกุฉินารายณ

1 สมสะอาดพิทยาสรรพ นายสุพรรณ  แกวนิสสัย ม.1 ต.สมสะอาด อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ 46110 089-5699687 ประธานกลุม

2 กุดคาวเทพพิทยา วาที่ ร.อ.มนตสรรค เจริญพุทธานนท ม.4 ต.กุดคาว อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ 46110 065-7252638

3 คําโพนทองบริบูรณราษฎรบํารุง นายสุขสันต  จุฑารัตน ม.7 ต.สามขา อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ 46110 089-1499925

4 ชุมชนแจนแลนราษฎรบํารุง นายพิษณุ  ซองศิริ ม.3 ต.แจนแลน อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ 46110 091-8654628

5 บานคุย นายกานท  หาญกุล ม.6 ต.สามขา อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ 46110 088-5618071

6 หนองฟาเลื่อนอํานวยวิทย นายพงษศักดิ์  ศรีดารา ม.4 ต.แจนแลน อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ 46110 086-2483474

7 แจนแลนวิทยา         นายประดิษฐ  วรรณขาว ม.8 ต.แจนแลน อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ 46110 096-8548054

8 นาขามวิทยา นายประยูร  ศรีสมชัย ม.3 ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ 46110 088-5718935

9 บอนเขียวราษฎรบํารุง นายจักรินทร  พิมพรินทร ม.13 ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ 46110 061-7518643

10 บานแกงเดื่อ นายวิเศษพร  โชติจําลอง (รก.) ม.8 ต.สามขา อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ 46110 088-7346458

11 บานคําปาหวาน           นายไฉน  ทมานนท ม.6 ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ 46110 094-5234420

12 บานคําอีหงษ นายนิรันดร   สาจันทร ม.12 ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ 46110 093-3234150

13 บานดงมัน นายสุพรรณ  แกวนิสสัย (รก.) ม.4 ต.สมสะอาด อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ 46110 089-5699687

14 บานบึงทอง นายสุขสันต  จุฑารัตน (รก.) ม.9 ต.สามขา อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ 46110 089-1499925

15 บานหนองโงง นายกฤตพงศ  คชอาจ ม.5 ต.กุดคาว อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ 46110 062-6526614

16 สามขาราษฎรบํารุง นายเอกรัฐ  จันทรนี ม.2 ต.สามขา อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ 46110 080-7519466

17 หนองบัวทองวิทยาเสริม นางแพรวพรรณี  จันทรชวย ม.5 ต.สมสะอาด อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ 46110 086-2548676

18 บานสุขเจริญ นายปกาศิต  ศรีสมชัย ม.7 ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ 46110 088-7346458

ที่ ชื่อโรงเรียน ผูบริหาร ที่อยู โทรศัพท หมายเหตุ
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กลุม 6  อําเภอกุฉินารายณ

1 บานสวนผึ้ง                  นายสมเกียรติ  ฉายเสมแสง ม.4 ต.เหลาไฮงาม อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ 46110 086-2217771 ประธานกลุม

2 ศรีกุดหวาเรืองเวทย           นายสุคนธศักดิ์   ใจกลา ม.2 ต.กุดหวา อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ 46110 089-2746708 

3 บานกลาง วาที่ ร.ต.ประสิทธิ์  ทะเสนฮด ม.6 ต.เหลาไฮงาม อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ 46110 091-0432188

4 หนองจระเขเรืองศิลป            นายเอกรินทร  รุงแสง ม.3 ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ 46110 091-0518947

5 เหลาไฮงามวิทยาสูง นายสมชาติ  ศรีรังษ ม.1 ต.เหลาไฮงาม อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ 46110 093-3826910

6 กุดหวาวิทยา นายเวียงชัย  พลวงศา ม.1 ต.กุดหวา อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ 46110 098-8746290

7 โคกกลางราษฎรพิทักษ นางกาญจนา  โอษคลัง ม.12 ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ 46110 082-1803764

8 จุมจังอุปกรณเจริญเวทย นายนพพร  พรมแพง  ม.9 ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ 46110 084-7877043

9 นาไครประชาสรรค น.ส.ศุภรพิชญ   เชิดชน ม.7 ต.กุดหวา อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ 46110 061-3659164

10 บานขุมขี้ยาง นายศราวุธ  มาตผุด ม.12 ต.กุดหวา อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ 46110 083-6618723

11 บานโคกโกง นายสุคนธศักดิ์   ใจกลา (รก.) ม.5 ต.กุดหวา อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ 46110 089-2746708 

12 บานนาเหนือ นายสุทธี  เรืองศรี ม.5 ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ 46110 084-9577121

13 บานโนนยาง ส.ต.อ.ออดศักดิ์  ซาเกิม ม.3 ต.เหลาไฮงาม อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ 46110 098-1548384

14 บานวังมน                             นายเอกโชติ   โชติไสว ม.3 ต.กุดหวา อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ 46110 084-6169108

15 บานหนองเม็ก นางแจมจันทร  ฉายเสมแสง ม.12 ต.เหลาไฮงาม อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ 46110 089-7095195

16 บานหวยแดง                          นายชัยยงค  แสนณรงค ม.10 ต.กุดหวา อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ 46110 061-5624903

17 บานหวยมวง นายเดชา  ศรีรักษา ม.4 ต.หนองหาง อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ 46110 095-6560025

18 หนองสระพังวิทยาคาร - วาง - ม.3 ต.หนองหาง อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ 46110

19 หนองหางฉวีวิทย นายเด็ดดวง  ชมศิริ ม.1 ต.หนองหาง อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ 46110 066-0499507 

20 หนองหางอํานวยวิทย นายสุนทร  บุนนท ม.2 ต.หนองหาง อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ  46110 089-2776238

ที่ ชื่อโรงเรียน ผูบริหาร ที่อยู โทรศัพท หมายเหตุ
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กลุม 7  อําเภอนามน

1 นามนราษฎรสงเคราะห นายบุญโฮม  ชัยชวย ม.3 ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ 46230 087-5661999 ประธานกลุม

2 ชุมชนยอดแกงสงเคราะห นางสาวภัทรภร  เขจรลัย (รก.) ม.11 ต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ 46230 087-7098681

3 บานโนนเที่ยง นายนิคม  จันทรชวย ม.2 ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ 46230 093-0726334

4 สงเปลือยวิทยายน นายสิทธิพร  ไกยเดช ม.9 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ 46230 095-9370445

5 หนองบัวใน นางสาวจิตรลดา  พลเยี่ยม ม.4 ต.หนองบัว อ.นามน จ.กาฬสินธุ 46230 088-6902594

6 หนองหญาปลอง นายสมพงษ  มวงกล่ํา ม.6 ต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ 46230 085-0027897

7 คํายิ่งหมีมณีเวทย นางจิราภรณ  พอศรี ม.4 ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ 46230 098-8261989

8 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม นายลิขิต  โทจันทร ม.4 ต.หลักเหลี่ยม อ.นามน จ.กาฬสินธุ 46230 086-2420176

9 ดงสวางวรวิทย  นายฉกาจ  ฝางแกว (รก.) ม.6 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ 46230 089-2778564

10 บานแหเจริญวิทย นายไพฑูรย  คําสะอาด ม.3 ต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ 46230 087-2280887

11 ยิ่งสันตวิทยา นางวิลาสินี  วิริทธิ์วโรรัศม ม.1 ต.หนองบัว อ.นามน จ.กาฬสินธุ 46230 081-8715749

12 เย็นสยามวิทยา นายธนทัย  ประภาศรี ม.14 ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ 46230 089-9428857

13 สังคมพัฒนา นายองอาจ  วรวะไล ม.5 ต.หลักเหลี่ยม อ.นามน จ.กาฬสินธุ 46230 081-8722249

14 สามัคคีวิทยาคม นางวิชชุดา  ทัพซาย ม.5 ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ 46230 098-1715262

15 หนองคอนเตรียมราษฎรบํารุง นางจันธะนา  ปญญพิมพ ม.3 ต.หลักเหลี่ยม อ.นามน จ.กาฬสินธุ 46230 087-8619244

16 หนองบัวกลาง นายไพบูลย  ทิพยศรี ม.2 ต.หนองบัว อ.นามน จ.กาฬสินธุ 46230 082-8501355 

17 หนองบัวนอก นางสาวจันทรเพ็ญ  วรรณขาว ม.7 ต.หนองบัว อ.นามน จ.กาฬสินธุ 46230 081-7990444

18 หนองโพนสูง นางสาวสายฝน  สวัสเอื้อ ม.5 ต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ 46230 089-0974784

19 หนองแวงหนองนอยวิทยาคาร นายฉกาจ  ฝางแกว (รก.) ม.8 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ 46230 089-2778564

20 หัวงัววิทยาคม นายฉกาจ  ฝางแกว ม.4 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ 46230 089-2778564

ที่ ชื่อโรงเรียน ผูบริหาร ที่อยู โทรศัพท หมายเหตุ
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กลุม 8  อําเภอสมเด็จ

1 บานสี่แยกสมเด็จ นายบุญสืบ  ประจําตน ม.4 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ 46150 081-9658554 ประธานกลุม

2 บานโนนชาด นายสุดชา  จรัสแผว ม.15 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ 46150  085-7432740 

3 สมเด็จประชานุเคราะห นายศักดิ์สิทธิ์  แสนเมืองชิน ม.9 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ 46150 081-9756406

4 ชุมชนบานบอนวิทยา นายเสกสรร  ถารัตน ม.6 ต.ลําหวยหลัว อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ 46150 081-2601451

5 หนองแวงวิทยานุกูล นายสุวิทย  กมลตรี ม.1 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ 46150 091-8681031

6 หนองแสงวิทยาเสริม นายยุทธชัย  สารขันธ ม.2 ต.ศรีสมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ 46150 081-2602834

7 โคกกลางสมเด็จ นายไพรัช  ศรีซง ม.4 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ 46150 091-0561405

8 บานคอราษฎรบํารุงวิทยา นางจิรภัทร  ชูศรีโฉม  ม.4 ต.ลําหวยหลัว อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ 46150 081-0553890

9 บานคํากุงหนองอิดุม           นายเฉลิมเกียรติ  ศรีคิรินทร   ม.6 ต.ศรีสมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ 46150 081-4717603

10 คําไผประชาสามัคคี นายไกรทวี  ประดิษยฐา ม.6 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ 46150 065-6234899

11 บานโนนชาด (สาขาสวนปายอยที่ 2) นายสุดชา  จรัสแผว ม.11 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ 46150  085-7432740 

12 บานโนนสะอาด นายสุพันธ  ทิพโชติ ม.3 ต.ศรีสมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ 46150 089-5756294

13 บานสรางแกว นายเรืองฤทธิ์  นันททรัพย ม.13 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ 46150 095-6639812

14 บานสรางแสน นายเทอดศักดิ์  สินธุโคตร ม.9 ต.ลําหวยหลัว อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ 46150 081-9644104

15 บานหนองปาออย                 นายถิรเดช  ศรีวรสาร ม.1 ต.ลําหวยหลัว อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ 46150 081-2601051

16 บานหนองผาออม นายวีรวิทย  บัวบาน ม.7 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ 46150 088-7411821 

17 หนองกุงสมเด็จ นางวราภรณ  ระบาเลิศ ม.8 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ 46150 084-5148196

18 หนองขามวิทยา นายมนตรี  สีแกวก่ํา ม.2 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ 46150 081-7257634

19 หนองบัวโดน "วรนารถประชานุกูล" นายวิรัตน  พัฒนะสาร ม.1 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ 46150 061-6617465

ที่ ชื่อโรงเรียน ผูบริหาร ที่อยู โทรศัพท หมายเหตุ



9

กลุม 9  อําเภอสมเด็จ

1 บานกอกวิทยาคม                   นายกรชกร  ชวติ ม.3 ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ 46150 098-5850910 ประธานกลุม

2 ชุมชนหมูมนเม็กวิทยาสรรพ นายสุธวัชร  เทศารินทร ม.11 ต.หมูมน อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ 46150 080-7684419

3 มหาไชยโคกกวางวิทยา             นายคุณากร  ศรีสองเมือง ม.10 ต.มหาไชย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ 46150 087-2180296

4 แกงพฤาชัยวิทยา นางนิตยา  คําพรมมา ม.7 ต.หมูมน อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ 46150 081-6629833

5 คําเม็กวิทยา นายนรเศรษฐ  จันทรบุตร ม.7 ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ 46150 081-0215126

6 แซงบาดาลบานบากวิทยา นายเทวิล  ศรีสองเมือง ม.1 ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ 46150 080-7643761

7 ดงบังนาแกววิทยา นายเดนศักดิ์  แสงเพ็ชร ม.6 ต.มหาไชย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ 46150 064-9276512

8 บานแกงกะอาม นางอุบล  วรนารถ ม.10 ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ 46150 087-0718847

9 บานขมิ้น                            นายสุชาติ   เทียมทัน ม.8 ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ 46150 088-3059943

10 บานขมิ้น (สาขาภูเงิน)      นายสุชาติ   เทียมทัน ม.7 ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ 46150 088-3059943

11 บานคําหมวย นายกงเพชร  อุดมวงษ ม.5 ต.มหาไชย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ 46150 085-4800506

12 บานดงแหลม นางจุฬาลักษณ  อรรคชัย ม.8 ต.หมูมน อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ 46150 087-8649089

13 บานนาทัน นายสุธวัชร  เทศารินทร (รก.) ม.4 ต.หมูมน อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ 46150 080-7684419

14 บานบัวสามัคคี                        นายวรวุฒิ  มุลทา ม.6 ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ 46150 093-1408992

15 บานบึงโคกสะอาด                 นางจุฬาลักษณ  อรรคชัย ม.6 ต.หมูมน อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ 46150 087-8649089

16 บานบึงบาดาลราษฎรบํารุง นายเทวิล  ศรีสองเมือง ม.3 ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ 46150 080-7643761

17 บานหนองไผ นางสาวณัฐชยาน  พลลาชมพูนสิน ม.5 ต.หมูมน อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ 46150 096-6371106

18 บานเหลาภูพานวิทยา นายภูพิสิฐ  ภูดอกไม ม.4 ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ 46150 093-5625192

ที่ ชื่อโรงเรียน ผูบริหาร ที่อยู โทรศัพท หมายเหตุ
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19 บานเหลาภูพานวิทยา (สาขาหนองหญาป  นายภูพิสิฐ  ภูดอกไม ม.10 ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ 46150 093-5625192

20 โพธิ์คําประชาสรรค นางอลิสสรา ผุดผอง ม.9 ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ 46150 095-6595545

21 หนองบัววิทยาสรรพ นายเฉลิมพล  รุงนามา ม.1 ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ 46150 084-7928190

22 หนองสนมราษฎรอํานวย นางสาวทองแปลน  ชมภูทัศน ม.4 ต.มหาไชย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ 46150 086-2183846

23 หนองแหวคุรุราษฎรบูรณะ นางสาวอรณิชา  อัศวภูมิ ม.5 ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ 46150 095-2256820

ที่ ชื่อโรงเรียน ผูบริหาร ที่อยู โทรศัพท หมายเหตุ
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กลุม 10  อําเภอคํามวง

1 บานดินจี่ นายเจนณรงค  เวียงวะลัย ม.11 ต.ดินจี่ อ.คํามวง จ.กาฬสินธุ 46180 090-3492766 ประธานกลุม

2 ชุมชนโพนพิทยาคม นายวัฒนะ  บุตรสุวรรณ ม.3 ต.โพน อ.คํามวง จ.กาฬสินธุ 46180 089-5778492

3 ทุงคลองวิทยา นายวิชชากร  ทานาศรี ม.1 ต.ทุงคลอง อ.คํามวง จ.กาฬสินธุ 46180 063-6289309

4 นาทันวิทยา นางแววตา   ไชยขันธ ม.1 ต.นาทัน อ.คํามวง จ.กาฬสินธุ 46180 084-4205237

5 บานเกาเดื่อ นายชัชวาลย  นาชัยฤทธิ์ ม.6 ต.ทุงคลอง อ.คํามวง จ.กาฬสินธุ 46180 062-1097694

6 บานคําพิมูล นายครรชิต  โชติจําลอง ม.3 ต.ทุงคลอง อ.คํามวง จ.กาฬสินธุ 46180 093-4760498

7 บานโจดนาตาล นายกิตยากร  มังคะรัตน ม.4 ต.นาทัน อ.คํามวง จ.กาฬสินธุ 46180 081-0606019

8 บานดงสวนพัฒนา นายลิขิต  เวงวิถา ม.15 ต.นาทัน อ.คํามวง จ.กาฬสินธุ 46180 093-3215376

9 บานนาบอน นายศิติชัย  วันตะโพธิ์ ม.1 ต.นาบอน อ.คํามวง จ.กาฬสินธุ 46180 087-9449104

10 บานนาไรเดียว นายนิกร  เชยชมศรี ม.16 ต.นาทัน อ.คํามวง จ.กาฬสินธุ 46180 087-2202792

11 บานโนนคอ นายพินิจ  นาทองบอ ม.11 ต.นาทัน อ.คํามวง จ.กาฬสินธุ 46180 088-5633656

12 บานโพนแพง นายเพลินศักดิ์  โทไขษร ม.10 ต.ดินจี่ อ.คํามวง จ.กาฬสินธุ 46180 084-4287980

13 บานหนองมวง นายพรชัย  เทศารินทร 9 ต.เนินยาง อ.คํามวง จ.กาฬสินธุ 46180 084-7669254

14 บานหนองสระพัง นายสมศักดิ์   วงศตาชม ม.2 ต.นาทัน อ.คํามวง จ.กาฬสินธุ 46180 094-4760404

15 คํามวงจรัสวิทย นายสุวรรณ  ตินะโส ม.8 ต.ทุงคลอง อ.คํามวง จ.กาฬสินธุ 46180 080-2824618

16 คําเมยราษฎรพัฒนา              นายสุพัฒน สารพันธ ม.5 ต.นาบอน อ.คํามวง จ.กาฬสินธุ 46180 087-2134094

17 ชุมชนหนองยางวิทยาคม นายกิติพงศ  ศรีคิรินทร ม.1 ต.เนินยาง อ.คํามวง จ.กาฬสินธุ 46180 086-2658635

18 ทุงมนบะเอียดราษฎรบํารุง นางพิมพจันทร  อุนยะนาม ม.8 ต.นาบอน อ.คํามวง จ.กาฬสินธุ 46180 086-2352106

19 นักธุรกิจ (บานโคกสนาม) นางวาสนา  ดอนศิลา ม.3 ต.ดินจี่ อ.คํามวง จ.กาฬสินธุ 46180 097-3026072

ที่ ชื่อโรงเรียน ผูบริหาร ที่อยู โทรศัพท หมายเหตุ



12

20 บานโคกเพิ่มพูนพิทยา นายพรชัย  เทศารินทร (รก.) ม.6 ต.เนินยาง อ.คํามวง จ.กาฬสินธุ 46180 084-7669254

21 บานโนนศรีสวัสดิ์ นางอรุณ  เจริญสุข 7 ต.นาบอน อ.คํามวง จ.กาฬสินธุ 46180

22 บานใหมชัยมงคล นายโกเมน   ประทุมขํา ม.8 ต.โพน อ.คํามวง จ.กาฬสินธุ 46180 065-2261607

23 โปงนกเปลา นางนภา  โคตรจันทร (รก.) ม.2 ต.ทุงคลอง อ.คํามวง จ.กาฬสินธุ 46180 096-9358553

24 สะพานหินวิทยาคม นายพนมวรรณ  โพธิสาร ม.3 ต.นาบอน อ.คํามวง จ.กาฬสินธุ 46180 091-8617891

25 สูงเนินวิทยาคม นายเดชศักดา  เทศารินทร ม.10 ต.เนินยาง อ.คํามวง จ.กาฬสินธุ 46180 083-0646168

26 หนองซองแมวผดุงวิทย นายวิมล  ปญญพิมพ ม.9 ต.โพน อ.คํามวง จ.กาฬสินธุ 46180 089-5760010

ที่ ชื่อโรงเรียน ผูบริหาร ที่อยู โทรศัพท หมายเหตุ
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