ข้อมูลที่อยู่สถานศึกษา ประจาปี การศึกษา 2555
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ ธานี เขต 2
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ที่อยู่
ตาบล
คีรีรัฐนิ คม
คีรีรัฐนิ คม ท่าขนอน
บ้านเชี่ยวหมวง
คีรีรัฐนิ คม บ้านยาง
บ้านดอนสุวรรณ
คีรีรัฐนิ คม ท่ากระดาน
บ้านต้นมะพร้ าวมิตรภาพที่ 91 คีรีรัฐนิ คม ถ้ าสิ งขร
บ้านตะเคียนทอง
คีรีรัฐนิ คม กะเปา
บ้านโตนยาง
คีรีรัฐนิ คม ท่าขนอน
บ้านทรายแก้ว
คีรีรัฐนิ คม ท่าขนอน
บ้านท่าขนอน
คีรีรัฐนิ คม ท่าขนอน
บ้านท่าไคร
คีรีรัฐนิ คม ย่านยาว
บ้านทาเนียบ
คีรีรัฐนิ คม บ้านทาเนี ยบ
บ้านน้ าราด
คีรีรัฐนิ คม บ้านทาเนี ยบ
บ้านบ่อน้ าผุด
คีรีรัฐนิ คม ถ้ าสิ งขร
บ้านบางขนุน
คีรีรัฐนิ คม บ้านทาเนี ยบ
บ้านบางพระ
คีรีรัฐนิ คม ย่านยาว
บ้านปากโตน
คีรีรัฐนิ คม ท่าขนอน
บ้านปากทาเรี ยง
คีรีรัฐนิ คม กะเปา
บ้านปากหาร
คีรีรัฐนิ คม บ้านยาง
บ้านมะเลาะ
คีรีรัฐนิ คม ย่านยาว
บ้านยาง
คีรีรัฐนิ คม บ้านยาง
บ้านย่านมะปราง
คีรีรัฐนิ คม ย่านยาว
บ้านย่านยาว
คีรีรัฐนิ คม บ้านยาง
บ้านวังพลาย
คีรีรัฐนิ คม ย่านยาว
บ้านหิ นดาน
คีรีรัฐนิ คม ท่ากระดาน
มหาราชบ้านแสงอรุ ณ
คีรีรัฐนิ คม บ้านทาเนี ยบ
โรงเรียน

อาเภอ

หมู่
14
11
6
6
9
8
14
1
3
5
4
9
2
7
3
3
2
9
1
6
3
5
2
6

โทรศัพท์
ชื่อผู้บริหาร
1
2
fax
0-7739-1123 0-7739-1243
นายสามารถ เพชรทอง
0-7748-1097
นายวีระชัย กลับสมบูรณ์
0-7740-6046
นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด
0-7731-8636 0-7731-8637
นายวิทยา เกื้อด้วง
0-7738-0245
0-7731-9353
นายสัมพันธ์ ทองจันทร์
0-7738-0156
นายสวัสดิ์ สี หะรัญ
0-7739-1122 0-7739-1209 0-7739-1040 นางวิไลศรี สุ นทรวิทยา
0-7738-0162
นายสุ พล ปล้องนิราศ
0-7739-3178 0-7793-3301
นายธีรชัย พรหมบุตร
0-7738-0158 0-7739-1989
นายอานาจ ปานนุช
0-7738-0264
0-7738-0165
นายสมหมาย ชูอินทร์
0-7739-1198 0-7739-1020
นางวรรณา มณี รัตน์
0-7738-0163
นายเจริ ญ ขุนปั กษี
0-7738-0157
นายสุ วชั ชัย สายแก้ว
0-7748-1101
นายมานิตย์ หมกแดง
0-7739-3226 0-7739-3008
นายสมบูรณ์ มีโพธิ์
0-7739-1244 0-7739-1063
นายวินยั บุญช้าง
0-7738-0265
0-7738-0161
นางจีระพัฒน์ ขุนประดิษฐ์
0-7738-0159
นางผกา สามารถ
0-7740-6206
นายนันทวุฒิ คีรีมา
0-7738-0160
นายวิสิทธิ์ กาญจนบริ สุทธิ์

มือถือผบ.

เครือข่ าย

089-2916867
089-6466656
081-7979065
089-8741519

คีรีรัฐนิ คม1
คีรีรัฐนิ คม2
คีรีรัฐนิ คม2
คีรีรัฐนิ คม3
คีรีรัฐนิ คม1

081-3705773
087-7824766
086-9131589
089-8679422
081-7974010
081-9799235

คีรีรัฐนิ คม1
คีรีรัฐนิ คม1
คีรีรัฐนิ คม1
คีรีรัฐนิ คม3
คีรีรัฐนิ คม3
คีรีรัฐนิ คม3
คีรีรัฐนิ คม3

081-7876592
081-0842604
089-8711326
081-9783300
087-2684472
081-0903940

คีรีรัฐนิ คม3
คีรีรัฐนิ คม1
คีรีรัฐนิ คม1
คีรีรัฐนิ คม1
คีรีรัฐนิ คม2
คีรีรัฐนิ คม3
คีรีรัฐนิ คม2
คีรีรัฐนิ คม1
คีรีรัฐนิ คม2

081-0899229
083-5926268
089-2888677

คีรีรัฐนิ คม1
คีรีรัฐนิ คม2
คีรีรัฐนิ คม3

เขต
ปฏิบัติกา
ร

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

ระดับทีเ่ ปิ ดสอน

ประเภท
โรงเรี ยน

อนุบาล-ประถมศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
ขยายโอกาสทางการศึกษา D57
ขยายโอกาสทางการศึกษา D56
อนุบาล-ประถมศึกษา
ขยายโอกาสทางการศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
D54
อนุบาล-ประถมศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
ในฝัน1
ขยายโอกาสทางการศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
D57
อนุบาล-ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
ขยายโอกาสทางการศึกษา

ข้อมูลที่อยู่สถานศึกษา ประจาปี การศึกษา 2555
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ ธานี เขต 2
ลาดับที่
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

โรงเรียน
วัดโกศาวาส
วัดถ้ าสิ งขร
วัดน้ าหัก
วัดนิ ลาราม
วัดอินทราวาส
บ้านคลองไม้แดง
บ้านตะกรบ
บ้านทือ
บ้านทุ่งนางเภา
บ้านไทรงาม
บ้านนา
บ้านนาแค
บ้านพรุ ยายชี
บ้านลุ่มชุมแสง
บ้านสามสัก
บ้านหนองมน
บ้านห้วยตาหมิง
บ้านห้วยไผ่
บ้านห้วยพุน
บ้านเหนื อน้ า
วัดเขาพนมแบก
วัดจาย
วัดชยาราม
วัดเดิมเจ้า

ที่อยู่
โทรศัพท์
ชื่อผู้บริหาร
ตาบล หมู่
1
2
fax
คีรีรัฐนิ คม กะเปา
2 0-7738-0252
นายประกอบ เพชระ
คีรีรัฐนิ คม ถ้ าสิ งขร
3 0-7740-6202
นายนิ พนธ์ ชัยชนะ
คีรีรัฐนิ คม น้ าหัก
4 0-7726-5264 0-7738-0164
นายณัชพล พลายด้วง
คีรีรัฐนิ คม บ้านยาง
6 0-7748-1105
นายสรรเพชร สารสิ ทธิ์
คีรีรัฐนิ คม กะเปา
5 0-7738-0253
นายวชิระ แก้วประเสริ ฐ
ไชยา ปากหมาก
7 0-7738-0240
นายพิชยั พูน ฆ้องส่งเสี ยง
ไชยา ตะกรบ
2 0-7738-0143
นายสุ ทิน สุ ภวิบูลาสน์
ไชยา โมถ่าย
3 0-7745-4238
นางจันทรา ดิษฐ์ราชา(รก.)
ไชยา โมถ่าย
6 0-7731-8401
นางจริ ยาภรณ์ นวลวิจิตร(รก.)
ไชยา เลม็ด
7 0-7722-8761
นายพิบูลย์ ไสสุ วรรณ
ไชยา ปากหมาก
1 0-7738-0145
นายวิชิต ไชยสิ ริวนิช
ไชยา ทุ่ง
6 0-7738-0251
นายยงยุทธ นิ ลชัย
ไชยา ปากหมาก
4 0-7738-0146
นายประสงค์ พัฒน์ระวังด่าน
ไชยา ป่ าเว
4 0-7727-4313
นายเสวี รักเหล็ก(รก.)
ไชยา เวียง
5 0-7743-5506
นายวิชยั นาสมยนต์
ไชยา ทุ่ง
5 0-7743-1536
0-7743-1354 นางจุรี วิชิตแย้ม
ไชยา ปากหมาก
6 0-7738-0144
นายกฤษฎา คะตะโต
ไชยา ป่ าเว
6 0-7727-4314
นางสาวจินตนา แก้วสะอาด(รก.)
ไชยา ตะกรบ
4 0-7727-4315
นายพงษ์ นีลวัฒนานนท์
ไชยา พุมเรี ยง
4 0-7738-0141
นายพินิจ บุญพร้ อม
ไชยา ป่ าเว
4
นายปราโมช จุลเพชร
ไชยา เลม็ด
4 0-7743-1540 0-7738-0271
นางพัชรภรณ์ แสนภักดี
ไชยา ตลาดไชยา 1 0-7743-1122 0-7743-1332 0-7743-1122 นายประทิน รักษาคง
ไชยา ป่ าเว
5 0-7738-0250
นาวสาววรลักษณ์ นุ่นรักษา
อาเภอ

มือถือผบ.

เครือข่ าย

089-8668450
089-8665590
081-7875885
081-8953937
087-2846234
081-9560778
085-6549499
090-7026132
081-8913949
083-1815318
087-8002961
085-7778287
087-6252709
081-6911689
081-3314941
081-7889990
086-7459955
087-2834579
086-2721703
085-7956498
081-5371445
087-8903710
081-8953957
081-8913705

คีรีรัฐนิ คม1
คีรีรัฐนิ คม3
คีรีรัฐนิ คม2
คีรีรัฐนิ คม2
คีรีรัฐนิ คม1
ไชยา1
ไชยา2
ไชยา3
ไชยา3
ไชยา2
ไชยา1
ไชยา2
ไชยา1
ไชยา1
ไชยา3
ไชยา2
ไชยา1
ไชยา1
ไชยา2
ไชยา2
ไชยา1
ไชยา2
ไชยา3
ไชยา1

เขต
ปฏิบัติกา
ร

3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

ระดับทีเ่ ปิ ดสอน

ประเภท
โรงเรี ยน

ขยายโอกาสทางการศึกษา ในฝัน3
อนุบาล-ประถมศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
D57
อนุบาล-ประถมศึกษา
D57
อนุบาล-ประถมศึกษา
D57
ขยายโอกาสทางการศึกษา
ประถมศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
ขยายโอกาสทางการศึกษา D55
อนุบาล-ประถมศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
D57
อนุบาล-ประถมศึกษา
D57
ขยายโอกาสทางการศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
ขยายโอกาสทางการศึกษา D55
อนุบาล-ประถมศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
D57
อนุบาล-ประถมศึกษา
D57

ข้อมูลที่อยู่สถานศึกษา ประจาปี การศึกษา 2555
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ ธานี เขต 2
ลาดับที่
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

โรงเรียน
วัดไตรรัตนากร
วัดธารน้ าไหล
วัดพระบรมธาตุไชยา
วัดพุมเรี ยง
วัดโพธาราม
วัดรัตนาราม
วัดวิชิตธาราราม
วัดวิโรจนาราม
วัดเววน
วัดสุทธาวาส
สารภีอุทิศ
บ้านคชาธาร
บ้านคลองวัว
บ้านควนรา
บ้านควนสุวรรณ
บ้านเคี่ยมเพาะ
บ้านท่าแซะ
บ้านหน้าซึง
วัดจันทาราม
วัดท่า
วัดนันทาราม
วัดน้ าพุ
วัดบ่อมะปริ ง
วัดบางคราม

อาเภอ
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ท่าฉาง
ท่าฉาง
ท่าฉาง
ท่าฉาง
ท่าฉาง
ท่าฉาง
ท่าฉาง
ท่าฉาง
ท่าฉาง
ท่าฉาง
ท่าฉาง
ท่าฉาง
ท่าฉาง

ที่อยู่
ตาบล หมู่
ทุ่ง
3
เลม็ด
6
เวียง
3
พุมเรี ยง
1
พุมเรี ยง
3
เลม็ด
3
ตะกรบ
5
ปากหมาก
2
ป่ าเว
1
โมถ่าย
2
ตลาดไชยา 1
ท่าฉาง
3
ท่าเคย
4
เขาถ่าน
5
คลองไทร
6
ปากฉลุย
5
คลองไทร
4
ปากฉลุย
4
ท่าฉาง
4
เสวียด
4
ท่าเคย
3
เขาถ่าน
4
ท่าฉาง
1
ปากฉลุย
2

1
0-7722-8762
0-7743-1541
0-7743-1444
0-7743-1995
0-7743-1318
0-7743-1537
0-7727-4316
0-7738-0142
0-7743-1538
0-7745-4080
0-7743-1130
0-7738-0177
0-7738-0174
0-7746-1214
0-7738-0175

โทรศัพท์
2
0-7743-5376
0-7743-1303
0-7743-5151

0-7743-1452
0-7743-1430
0-7738-9205

0-7746-1391

0-7738-0176
0-7731-8289
0-7731-8289
0-7746-1392
0-7738-9432
0-7738-0256
0-7738-0260 0-7726-0496
0-7748-3089

fax

ชื่อผู้บริหาร

นายธนนนท์ ลดารัตน์
นายสังเวียน สมทรัพย์
0-7743-1444 นายวิริโย หนูสงั ข์
0-7743-1107 นายนิ คม ทองพรหม
นายกมล สังข์ประคอง
นายพรศักดิ์ อาใหญ่
นายนนทกรณ์ ชุมเทพ
นายสมชาย สู นกามรัตน์
นายบรรจง คงเทพ
นายศรี พงศ์ ถาวรแก้ว
นายสมโชค แซ่บา้ ง
นายวิยตุ ิ แสงมณี
นายวิโรจน์ ขวัญแก้ว
นางพรจิต วิมล
นายสมเกียรติ ชูส่งแสง
นายสุ รชัย ละม้ายศรี
นายวิโรจน์ วัฒนโสภา

มือถือผบ.

เครือข่ าย

081-0918928
086-5957774
081-8953921
081-9560339
077-454774
081-8953917
081-8922173
081-0868564
086-9429772
089-2877228
081-7289289
081-8953665
086-9526278
081-5356299
089-9086692
081-9756144
086-2831005

ไชยา2
ไชยา3
ไชยา3
ไชยา2
ไชยา2
ไชยา3
ไชยา2
ไชยา1
ไชยา1
ไชยา3
ไชยา3
ท่าฉาง1
ท่าฉาง2
ท่าฉาง1
ท่าฉาง1
ท่าฉาง2
ท่าฉาง2
ท่าฉาง2

นายเดโช เพิ่มพารารักษ์
นายรังสฤษฎ์ พิณนุราช
นางสาวนันทวดี เหล่าเกื้อ
นายสมชาย จินตพันธ์
นายนาวี เวชเตง
นายพนัส ไชยนาเคนทร์

089-2912658
081-9570398
081-6063577
081-8918665
087-8903300
081-9581187

ท่าฉาง1
ท่าฉาง2
ท่าฉาง1
ท่าฉาง1
ท่าฉาง1
ท่าฉาง2

เขต
ปฏิบัติกา
ร

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ระดับทีเ่ ปิ ดสอน

ประเภท
โรงเรี ยน

อนุบาล-ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
ในฝัน2
ขยายโอกาสทางการศึกษา D53
อนุบาล-ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
D57
อนุบาล-ประถมศึกษา
ขยายโอกาสทางการศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
ขยายโอกาสทางการศึกษา D54
ประถมศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ขยายโอกาสทางการศึกษา D54
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
D57
ประถมศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
ขยายโอกาสทางการศึกษา D55

ข้อมูลที่อยู่สถานศึกษา ประจาปี การศึกษา 2555
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ ธานี เขต 2
ลาดับที่
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

โรงเรียน
วัดบางน้ าจืด
วัดบางปอ
วัดประตูใหญ่
วัดพระพรหม
วัดอัมพาราม
วัดอินทาราม
ต.ช.ด.ราษฎร์ พิทกั ษ์
ตลาดหนองหวาย
บ้านกลาง
บ้านเกาะมุกด์
บ้านขวัญพัฒน์
บ้านคลองพา
บ้านคลองรอก
บ้านคลองสงค์
บ้านควนสูง
บ้านคันธุลี
บ้านชายท่า
บ้านดอนมะกอก
บ้านดินก้อง
บ้านท่าไท
บ้านท่าใหม่
บ้านทุ่งพลับ
บ้านทุ่งเสี ยน
บ้านปากน้ าท่ากระจาย

อาเภอ
ท่าฉาง
ท่าฉาง
ท่าฉาง
ท่าฉาง
ท่าฉาง
ท่าฉาง
ท่าชนะ
ท่าชนะ
ท่าชนะ
ท่าชนะ
ท่าชนะ
ท่าชนะ
ท่าชนะ
ท่าชนะ
ท่าชนะ
ท่าชนะ
ท่าชนะ
ท่าชนะ
ท่าชนะ
ท่าชนะ
ท่าชนะ
ท่าชนะ
ท่าชนะ
ท่าชนะ

ที่อยู่
โทรศัพท์
ชื่อผู้บริหาร
ตาบล หมู่
1
2
fax
เขาถ่าน
2 0-7738-0257 0-7738-9423
นางนฤมล เยาว์มณี
ท่าเคย
9 0-7731-8454
นายภูหสั สฬาร์ อินทรทอง
เสวียด
8 0-7746-1296 0-7746-1297 0-7746-1157 นายสงัด ออมสิ น
ท่าเคย
1 0-7738-0259 0-7738-9117
นายสมพงษ์ ลีลาวรกุล
คลองไทร
3 0-7726-8439 0-7738-0173
นายโอภาส เอ้งเหมาะ
ท่าฉาง
2 0-7738-9118
นางสุภาพร วันนิ ยม
ประสงค์
11 0-7738-0188
นายบุญเกียรติ พรหมสรปสันน์
ท่าชนะ
4 0-7738-1251 0-7738-0269
นายดุสิต ไชยเจตน์
คลองพา
5 0-7738-0186
นายสวัสดิ์ วงศ์พิทกั ษ์
ประสงค์
6 0-7730-8036
นายวิรัช จุนเด็น
คลองพา
8 0-7738-0189
นายวันลบ พันธ์ศรี
คลองพา
4 0-7727-4308
นายโพธิ์ จารุ จารี ต
ประสงค์
15 0-7738-0179 0-7792-3577 0-7792-3578 นายวิจิตร สายนุย้
ประสงค์
13 0-7738-0184
นายธวัช เฮ่าหนู
คันธุลี
10 0-7738-0193
นายสมเชาว์ สิ ทธิ เชนทร์
คันธุลี
2 0-7727-4303
นายสกุล แสงจันทร์
คลองพา
1 0-7727-4309
นายคณิ ษฐ์ ไชยศล
ประสงค์
2 0-7727-4323
นายโสภณ จันนาป่ า
วัง
2 0-7727-4300
นายโชติวุฒิ โสภาผล(รก.)
คลองพา
7 0-7738-0190
นายสมชาติ ทองสมุทร
ประสงค์
17 0-7738-0182
นายรักเมือง มูลเมือง
สมอทอง
5 0-7738-0183
นางวันเพ็ญ เฮ่าหนู(รก.)
สมอทอง
4 0-7738-0185
นายบรรจง อินทร์ คง
ท่าชนะ
7 0-7738-0285 0-7738-1510
นายชิโนรส นาคเมือง(รก.)

มือถือผบ.

เครือข่ าย

083-5938921
089-9714451
089-7291075
081-5368802
084-8408830
081-0848788
089-5879010
081-8953914
086-2793911
081-0830697
086-2344524
086-0170210
086-1206729
081-2726153
080-8678306
081-7974826
081-5350448
082-2708419
086-2767957
082-2881992
081-9671565
081-7792393
081-8953952
081-7886836

ท่าฉาง1
ท่าฉาง1
ท่าฉาง2
ท่าฉาง1
ท่าฉาง1
ท่าฉาง1
ท่าชนะ3
ท่าชนะ2
ท่าชนะ1
ท่าชนะ3
ท่าชนะ1
ท่าชนะ1
ท่าชนะ3
ท่าชนะ3
ท่าชนะ1
ท่าชนะ1
ท่าชนะ1
ท่าชนะ3
ท่าชนะ2
ท่าชนะ1
ท่าชนะ3
ท่าชนะ2
ท่าชนะ2
ท่าชนะ2

เขต
ปฏิบัติกา
ร

1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

ระดับทีเ่ ปิ ดสอน

ประถมศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
ขยายโอกาสทางการศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
ขยายโอกาสทางการศึกษา
ขยายโอกาสทางการศึกษา
ขยายโอกาสทางการศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
ขยายโอกาสทางการศึกษา
ขยายโอกาสทางการศึกษา
ขยายโอกาสทางการศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
ขยายโอกาสทางการศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา

ประเภท
โรงเรี ยน

D57
ในฝัน2
D57

D54
ในฝัน3
D56
D57

ในฝัน2
D57

D55

ข้อมูลที่อยู่สถานศึกษา ประจาปี การศึกษา 2555
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ ธานี เขต 2
ลาดับที่
97
98
99
100
101
102
103
104
105
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

โรงเรียน
บ้านมะม่วงงาม
บ้านศรี พนม
บ้านหนองปรื อ
บ้านหนองเหรี ยง
บ้านอู่ตะเภา
วัดกาฬสิ นธุ์
วัดขจรบารุ ง
วัดชัยธาราวาส
วัดมหาถูปาราม
วัดศรี สุวรรณ
วัดสังขประดิษฐ์
วัดสุมงั คลาราม
วัดอัมพาวาส
ตาขุน
บ้านเขาเทพพิทกั ษ์
บ้านช่องไม้งาม
บ้านเชี่ยวขวาน
บ้านตาขุน
บ้านปากน้ า
บ้านพัฒนา
บ้านพัฒนา 2
บ้านวังขุม
วัดพรุ ศรี
วัดพะแสง

ที่อยู่
โทรศัพท์
ชื่อผู้บริหาร
ตาบล หมู่
1
2
fax
ท่าชนะ คลองพา
13 0-7738-0191
นางสาวจิราภรณ์ แก้วบริ สุทธิ์
ท่าชนะ ประสงค์
10 0-7738-0187
นายอนุพงษ์ รัตนถิรกุล
ท่าชนะ ท่าชนะ
8 0-7738-0194
นายอมริ นทร์ บุญพิทกั ษ์
ท่าชนะ สมอทอง
6 0-7738-0178
นางจุไร ขาวเอี่ยม(รก.)
ท่าชนะ ประสงค์
4 0-7738-0180
นางจุฬาลักษณ์ โสภาผล
ท่าชนะ ประสงค์
3 0-7738-0181
นายขันธ์ไชย ภู่ศิลป์
ท่าชนะ วัง
3 0-7727-4302
นายสมศักดิ์ พรหมหิ ตาทร
ท่าชนะ ท่าชนะ
3 0-7738-0278
นายสันติศกั ดิ์ ปิ ตตาระโพ
ท่าชนะ ประสงค์
5 0-7727-4311
นางอุษา กลางนุรักษ์(รก.)
ท่าชนะ สมอทอง
2 0-7738-1252
นายสมพล จีระเจริ ญพงศ์
ท่าชนะ คันธุลี
3 0-7738-0192
นายมงคล สุวรรณรักษ์
ท่าชนะ ท่าชนะ
5 0-7738-0270 0-7726-2364
นายสมบัติ เพ็ชร์ รอด
ท่าชนะ วัง
7 0-7727-4301
นางศิราณี รัตนถิรกุล
บ้านตาขุน เขาวง
4 0-7739-7038
นายจตุพร พืชผล
บ้านตาขุน เขาพัง
1 0-7738-0199
นายไพศาล มีเพียร
บ้านตาขุน เขาวง
2 0-7738-0197
นายภิญญุ มากมณี
บ้านตาขุน พรุ ไทย
8 0-7738-0195
จ.อ.สุ นทร ทวีราษฎร์
บ้านตาขุน พะแสง
1 0-7739-7251 0-7739-7126
นายสัญญา ใจใส่
บ้านตาขุน พะแสง
2 0-7739-7037
0-7739-7379
บ้านตาขุน เขาพัง
5 0-7734-6111 0-7734-6178
ว่าที่ ร.อ.ภูพยงค์ คงชนะ
บ้านตาขุน เขาพัง
4 0-7734-6117 0-7734-6179 0-7734-6187 นายฐิติพร สุทธิจินดาวงศ์
บ้านตาขุน เขาวง
1 0-7738-0196
บ้านตาขุน พรุ ไทย
5 0-7738-0266
นายองอาจ บุญเจริ ญ
บ้านตาขุน บ้านตาขุน
5 0-7731-9323
อาเภอ

มือถือผบ.

เครือข่ าย

082-3449780
083-3938820
087-2692973
083-6474401
081-2706292
089-2915158
081-8953849
084-3073912
087-2794289
081-8952757
081-9562445
081-2716692
081-8955480
089-8687642
081-8930829
081-7475158
081-3707380
084-8432989

ท่าชนะ1
ท่าชนะ3
ท่าชนะ2
ท่าชนะ2
ท่าชนะ3
ท่าชนะ3
ท่าชนะ2
ท่าชนะ2
ท่าชนะ3
ท่าชนะ2
ท่าชนะ1
ท่าชนะ2
ท่าชนะ2
บ้านตาขุน
บ้านตาขุน
บ้านตาขุน
บ้านตาขุน
บ้านตาขุน
บ้านตาขุน

084-8404290
081-9784632

บ้านตาขุน
บ้านตาขุน
บ้านตาขุน

089-2929251

บ้านตาขุน
บ้านตาขุน

เขต
ปฏิบัติกา
ร

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

ระดับทีเ่ ปิ ดสอน

ประเภท
โรงเรี ยน

อนุบาล-ประถมศึกษา
ขยายโอกาสทางการศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
ขยายโอกาสทางการศึกษา
ขยายโอกาสทางการศึกษา D57
อนุบาล-ประถมศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
ในฝัน1
อนุบาล-ประถมศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
D55
อนุบาล-ประถมศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
D57
อนุบาล-ประถมศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
D54
อนุบาล-ประถมศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
ขยายโอกาสทางการศึกษา D56
อนุบาล-ประถมศึกษา

ข้อมูลที่อยู่สถานศึกษา ประจาปี การศึกษา 2555
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ ธานี เขต 2
ลาดับที่
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145

โรงเรียน
บ้านเขานาใน
บ้านคลองชะอุ่น
บ้านจาปาทอง
บ้านช่องม้าเหลียว
บ้านต้นยวน
บ้านถ้ าผึ้ง
บ้านบางปรุ
บ้านบางสาน
บ้านบางหิ น
บ้านเบญจา
บ้านป่ าตง
บ้านพังกาญจน์
บ้านลูกเดือน
บ้านแสนสุ ข
บ้านหญ้าปล้อง
บ้านใหญ่
บ้านอรุ โณทัย
วัดถ้ าวราราม
วัดธัญญาราม
วัดปากตรัง
วัดพนม
วัดสองพี่นอ้ ง
เจริ ญเวชวิทยา
บ้านคลองราง

อาเภอ
พนม
พนม
พนม
พนม
พนม
พนม
พนม
พนม
พนม
พนม
พนม
พนม
พนม
พนม
พนม
พนม
พนม
พนม
พนม
พนม
พนม
พนม
พุนพิน
พุนพิน

ที่อยู่
โทรศัพท์
ชื่อผู้บริหาร
ตาบล หมู่
1
2
fax
ต้นยวน
8 0-7738-0210
นายพีระ อินทรักษ์
คลองชะอุ่น 1 0-7738-0207
นายเสวก จินเจือ
ต้นยวน
7 0-7738-0205
นายพิภพ ธงทอง
พังกาญจน์ 3 0-7739-9117 0-7739-9106
คลองชะอุ่น 7 0-7738-0209
ว่าที่ร.ต.อานาจ ศรี เทพ
ต้นยวน
5 0-7738-0201
นายวิสณ
ั ห์ พาหะมาก
คลองศก
6 0-7739-5133 0-1797-2081
นายปณิ ธาน เรื องไชย
พนม
4 0-7738-0214
ว่าที่ร.ต.รังสฤษฎ์ สาริ พฒั น์
คลองชะอุ่น 5 0-7739-8138 0-1891-5444
นายโกวิท เพชรบารุ ง(รก.)
พลูเถื่อน
1 0-7738-0212
นายวีรพันธ์ วงศ์รัตน์
ต้นยวน
12 0-7738-0208
พังกาญจน์ 1 0-7739-9124 0-7739-9100
นางสมพร สาริ พฒั น์
พนม
6 0-7738-0267
นายดุสิต รักดา
คลองชะอุ่น 2 0-7739-8112
นางจันทร์ ทิพย์ อาจกูล
คลองศก
5 0-7729-9012 0-7738-0200
นายอโณทัย จันทร์ อยู่
พนม
9 0-7738-0206
คลองชะอุ่น 6 0-7739-8136 0-7738-0213
นายสุ ชาติ ครรชิต
คลองศก
4 0-7738-0211
นายสารอง จันทวี
พลูเถื่อน
4 0-7738-0204
นางยุพิน เรื องไชย
ต้นยวน
2 0-7739-7175
0-7739-7258 นายมานิตย์ ลาวัณย์วฒั นกุล
พนม
2 0-7739-9380
นายวรรณชัย แกล้วกล้า
คลองศก
1 0-7738-0203
นางมาลีพนั ธุ์ เกิดทองมี
ท่าข้าม
2 0-7731-2937 0-7731-1997
นางจันทนา ธรรมศิริไพบูลย์(รก.)
ลีเล็ด
2 0-7738-0284
นายยุทธนา บ้วนเพชร

มือถือผบ.

เครือข่ าย

081-0824587
077-380207
077-380205

พนม1
พนม1
พนม1
พนม2

081-5394233
084-7452759
089-8687642
081-8915444
077-398138
081-7476555

พนม1
พนม1
พนม2
พนม2
พนม1
พนม2
พนม1

081-0888814

พนม2
พนม2

077-398112
081-2708282

พนม1
พนม2
พนม2

084-8895953
081-2727071
087-2771194
081-7973186
081-9792383

พนม1
พนม2
พนม2
พนม1
พนม2
พนม2

083-1818106
081-9684390

พุนพิน3
พุนพิน4

เขต
ปฏิบัติกา
ร

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1

ระดับทีเ่ ปิ ดสอน

ประเภท
โรงเรี ยน

ขยายโอกาสทางการศึกษา ในฝัน3
ขยายโอกาสทางการศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
ในฝัน2
อนุบาล-ประถมศึกษา
D57
ขยายโอกาสทางการศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
ขยายโอกาสทางการศึกษา D56
อนุบาล-ประถมศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
D57
อนุบาล-ประถมศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
D57
อนุบาล-ประถมศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
ขยายโอกาสทางการศึกษา ในฝัน3
ขยายโอกาสทางการศึกษา D55
อนุบาล-ประถมศึกษา
ขยายโอกาสทางการศึกษา D54
อนุบาล-ประถมศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา

ข้อมูลที่อยู่สถานศึกษา ประจาปี การศึกษา 2555
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ ธานี เขต 2
ลาดับที่
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169

โรงเรียน
บ้านดอนมะตูม
บ้านท่าตะเภา
บ้านท่าม่วง
บ้านทุ่งโพธิ์
บ้านแท่นแก้ว
บ้านไทรงาม
บ้านนาค้อ
บ้านนาใหญ่
บ้านบนไร่
บ้านบ่อกรัง
บ้านบางประชาภิบาล
บ้านปลายคลอง
บ้านแม่แขก
บ้านยางงาม
บ้านราษฎร์ ประดิษฐ์
บ้านราษฎร์ ประสานจิต
บ้านศรี ปทุมวัลย์
บ้านสหกรณ์
บ้านหนองจอก
บ้านห้วยทรายขาว
บ้านอ่างทอง
วัดเกษมบารุ ง
วัดเขาศรี วิชยั
วัดจันทร์ ประดิษฐาราม

อาเภอ
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน

ที่อยู่
โทรศัพท์
ตาบล หมู่
1
2
น้ ารอบ
5 0-7731-8667
ท่าข้าม
6 0-7731-8874 0-9588-0759
บางมะเดื่อ
3 0-7744-3031 0-1370-8836
พุนพิน
1 0-7731-5574 0-1895-7698
บางเดือน
3 0-7744-3027 0-1978-1646
ท่าข้าม
7 0-7738-0215
ท่าสะท้อน 1 0-7729-4262 0-7729-4009
ท่าโรงช้าง
3 0-7735-7199 0-7735-7200
ตะปาน
3 0-7740-1026 0-1397-1936
ท่าสะท้อน 2 0-7729-4191 0-7729-4058
บางมะเดื่อ
1 0-7731-8621
ตะปาน
1 0-7731-8938
กรู ด
3 0-7740-1027
หนองไทร 3 0-7725-3240
ตะปาน
4 0-7731-8921
บางงอน
8 0-7738-0216
บางม ะเดื่อ 4 0-7731-8575 0-6266-4734
กรู ด
4 0-7738-0217
ท่าสะท้อน 4 0-7731-8505
ตะปาน
5 0-7731-8928
หนองไทร 5 0-7731-8763 0-7738-0268
บางงอน
4 0-7731-8869 0-1788-9669
ศรี วิชยั
1 0-7749-1240 0-7749-1185
บางเดือน
2 0-7731-8674

fax

ชื่อผู้บริหาร
นายสมพร ทิพย์ประชาบาล
นายสุ รพงศ์ คเชนทร์ มาศ
นายธงชัย ธนศิริรักษ์
นางกฤษณา ทรัพย์มณี (รก.)

มือถือผบ.

เครือข่ าย

081-9792023
085-8819792
086-4793227
083-7905739

พุนพิน1
พุนพิน3
พุนพิน1
พุนพิน4
พุนพิน1

นางศศิกานต์ ส่งแสง
น.ส.อุไรวรรณ พูลสมบัติ
นางนพรัตน์ ตรี ยวง
นายไพฑูรย์ จรู ญรักษ์
นายสมเกียรติ ยิน้ ซ้อน
นายอุดมศักดิ์ ไกรสิ ทธิ์
นางพรทิพย์ นุกลู กิจ
นายพิศาล โภคภิรมย์(รก.)
นายอุทยาน พัฒย์ยงั
นายเจริ ญ โชติรุจิรานนท์
นายประเสริ ฐ แสนสิ งห์
นายวัชริ นทร์ นวลวัฒน์
นายบาเพ็ญ สระแก้ว
นายสุ ระชัย ไสยริ นทร์
นายมาโนชย์ มีดี
นายสมโพช พรหมพันธ์
นายประหยัด สุขศรี
นายรักศักดิ์ นิจจันทร์ พนั ศรี
นางสุชญั ญา แพเรื อง

098-4713703
081-0774824
081-8957698
081-8955591
081-9581192
083-6929281
081-5355937
081-8912868
085-7856928
081-0864499
081-4762556
082-2851830
083-8241053
088-8251399
084-8447460
089-2907285
081-9681993
089-9093014
081-9700246

พุนพิน3
พุนพิน3
พุนพิน2
พุนพิน2
พุนพิน3
พุนพิน1
พุนพิน2
พุนพิน2
พุนพิน2
พุนพิน2
พุนพิน1
พุนพิน1
พุนพิน2
พุนพิน3
พุนพิน2
พุนพิน2
พุนพิน1
พุนพิน4
พุนพิน1

เขต
ปฏิบัติกา
ร

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ระดับทีเ่ ปิ ดสอน

ประถมศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
ขยายโอกาสทางการศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ขยายโอกาสทางการศึกษา
ขยายโอกาสทางการศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
ขยายโอกาสทางการศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
ขยายโอกาสทางการศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
ขยายโอกาสทางการศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
ขยายโอกาสทางการศึกษา
ประถมศึกษา

ประเภท
โรงเรี ยน

D57
D57
D57
D57
D57

D56

ข้อมูลที่อยู่สถานศึกษา ประจาปี การศึกษา 2555
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ ธานี เขต 2
ลาดับที่
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193

โรงเรียน
วัดตรณาราม
วัดตรี ธาราราม
วัดท่าตลิ่งชัน
วัดทุ่งเซี ยด
วัดนาคาวาส
วัดน้ ารอบ
วัดบางพลา
วัดบางมะเดื่อ
วัดประชาวงศาราม
วัดรัษฎาราม
วัดราษฎร์ บารุ ง
วัดสระพัง
วัดสันติคีรีรมย์
วัดสามัคคีธรรมาราม
วัดสุวรรณโกฎิ
วัดหนองไทร
วัดห้วยกรวด
วัดหัวเตย
วัดแหลมไผ่
บ้านเชี่ยวเฟื อง
บ้านเชี่ยวมะปราง
บ้านท่านหญิงวิภา
บ้านโพธิ์พนา
บ้านวังผักแว่น

อาเภอ
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
วิภาวดี
วิภาวดี
วิภาวดี
วิภาวดี
วิภาวดี

ที่อยู่
ตาบล หมู่
ท.เมืองท่าข้าม
ลีเล็ด
6
ท่าข้าม
5
ท่าโรงช้าง
5
ท่าโรงช้าง
4
น้ ารอบ
1
ลีเล็ด
5
บางมะเดื่อ
2
กรู ด
1
บางงอน
3
ตะปาน
2
พุนพิน
3
เขาหัวควาย 2
ศรี วิชยั
3
ท่าโรงช้าง
2
หนองไทร 2
มะลวน
6
หัวเตย
2
มะลวน
3
ตะกุกเหนื อ 5
ตะกุกใต้
2
ตะกุกเหนื อ 1
ตะกุกใต้
10
ตะกุกใต้
8

1
0-7731-1010
0-7749-1242
0-7731-1887
0-7731-8555
0-7735-7238
0-7731-8762
0-7749-1241
0-7744-3032
0-7740-1028
0-7731-8821
0-7731-8532
0-7725-3362
0-7720-5936
0-7731-8453
0-7731-8875
0-7725-3363
0-7727-4324
0-7744-1224
0-7726-8686
0-7729-2168
0-7738-0219
0-7738-0220
0-7738-0218
0-7731-9385

โทรศัพท์
2

0-1698-3351
0-1970-8144

0-1893-6384
0-1079-8724
0-1477-4239
0-7744-1025

0-1397-8536
0-1970-1455
0-1958-1192
0-9731-2305
0-6266-8694
0-6040-4584

ชื่อผู้บริหาร

fax
0-7731-3085 นายนิ ยม รัตนชู
นางพวงน้อย คงมะลวน(รก.)
นางวรรณี นวลวัฒน์
นายวิศิทธิ์ เอกเพ็ชร์
นางเพ็ญศรี นวลละออง(รก.)
นางจิรัชญา ขวัญพุฒ
0-7749-1241 นายพงศ์ณมิตร นิลอรุ ณ
นายสมมุง่ กาฬรัตน์
นายธรรมรักษ์ อนุจนั ทร์
นายสง่า มีเทพ
นางวรรณเพ็ญ พัฒนประดิษฐ์
นายสุ ธรรม สังข์เรี ยง
0-7720-5936 นายวีระ ชอบนิ ทศั น์
นายสุ ทิน พงษ์ธนู
นายสมชาย อักษรพันธ์
นางอนงค์ ยงเสมอ(รก.)
นายสง่า ขาวมะลิ
นายประมล ลิมสกุล
นายวินยั จันทร์ สว่าง
นายสมพงษ์ ช่วยชู
นางสุกญั ญา ศรี ทอง
นายมนิ ตย์ จันทร์ ฝาก
นายพงษ์ศกั ดิ์ แก้วมีศรี
นายมานิตย์ หมกแดง

มือถือผบ.

เครือข่ าย

081-8944426
089-9703193
086-6866247
081-8920944
089-2880982
080-6919111
088-8099408
083-5145680
081-8953881
081-0814158
089-8755456
081-7974840
081-3975872
081-7880704
081-3707046
084-2940889
083-6489595
081-0810859
089-8662993
080-5290936
085-7903123
087-2818383
089-9868861
081-8953860

พุนพิน3
พุนพิน4
พุนพิน3
พุนพิน2
พุนพิน2
พุนพิน1
พุนพิน4
พุนพิน1
พุนพิน2
พุนพิน1
พุนพิน2
พุนพิน4
พุนพิน3
พุนพิน4
พุนพิน2
พุนพิน2
พุนพิน4
พุนพิน4
พุนพิน4
วิภาวดีสมั พันธ์
วิภาวดีสมั พันธ์
วิภาวดีสมั พันธ์
วิภาวดีสมั พันธ์
วิภาวดีสมั พันธ์

เขต
ปฏิบัติกา
ร

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3

ระดับทีเ่ ปิ ดสอน

ประเภท
โรงเรี ยน

อนุบาล-ประถมศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
D57
อนุบาล-ประถมศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
D57
อนุบาล-ประถมศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
ขยายโอกาสทางการศึกษา D56
อนุบาล-ประถมศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
D57
ขยายโอกาสทางการศึกษา D55
อนุบาล-ประถมศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
ขยายโอกาสทางการศึกษา ในฝัน1
อนุบาล-ประถมศึกษา
D57
อนุบาล-ประถมศึกษา
D57
อนุบาล-ประถมศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
ขยายโอกาสทางการศึกษา D54
อนุบาล-ประถมศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา

ข้อมูลที่อยู่สถานศึกษา ประจาปี การศึกษา 2555
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ ธานี เขต 2
ลาดับที่

โรงเรียน

194 วัดโพธิ์นอ้ ย
195 วัดอรัญญาราม
196 สหกรณ์นิคม

ที่อยู่
โทรศัพท์
ตาบล หมู่
1
2
วิภาวดี ตะกุกใต้
7 0-7731-9020 0-9873-0466
วิภาวดี ตะกุกเหนื อ 3 0-7729-2265 0-9873-4824
วิภาวดี ตะกุกเหนื อ 4 0-7729-2097 0-7729-2034
อาเภอ

fax

ชื่อผู้บริหาร
นายอนันต์ ขวดแก้ว
นางสาวลัดดา อ่อนหาดพอ(รก.)
นายสมบูรณ์ มีโพธิ์

มือถือผบ.

เครือข่ าย

เขต
ปฏิบัติกา
ร

ระดับทีเ่ ปิ ดสอน

089-4746200 วิภาวดีสมั พันธ์ 3 อนุบาล-ประถมศึกษา
077-398198 วิภาวดีสมั พันธ์ 3 อนุบาล-ประถมศึกษา
081-0903940 วิภาวดีสมั พันธ์ 3 อนุบาล-ประถมศึกษา

ประเภท
โรงเรี ยน

D55
ในฝัน1

