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เครือข่ายปราสาท1 ปราสาท  
นายสุทิตย์ ขิมทอง ประธานเครือข่าย 

  

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
อนุบาลปราสาทศึกษาคาร นายธรรมนูญ บญุงอก ผอ.ร.ร. 
ปราสาท นายสุทิตย์ ขิมทอง ผอ.ร.ร. 
บ้านตาเสาะ นายสมนาถ นาคเกีย้ว ผอ.ร.ร. 
บ้านยาง (สารกิจราษฎร์วิทยา) นางกาญจน์นิต ส าเภา ผอ.ร.ร. 
บ้านสีโค นายค ามี หอมเนียม ผอ.ร.ร. 
บ้านพลวง (พรหมบ ารุงราษฎร์) นายสมทรง นิสสัยด ี ผอ.ร.ร. 
บ้านอ าปึลกง นายอนันทแสง แผ่นใหญ ่ ผอ.ร.ร. 
บ้านทนง (รัฐราษฎร์วิทยา) นายวิญญาณ บญุทวี ผอ.ร.ร. 
บ้านบุอันโนง นางศิรินธร วิภาคะ ผอ.ร.ร. 
บ้านปราสาท นายสังวาร หาญศึกษา ผอ.ร.ร. 

 

เครือข่ายปราสาท 2 ประทดับเุพลิงไพล  
นายธีรพงศ์ บญุประสิทธิ์ ประธานเครือข่าย 

 

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
ไพลศึกษาคาร นายนิยม สขุทอง ผอ.ร.ร. 
บ้านสองสะโกม นางทาริณยี์ บุญคล้อย ผอ.ร.ร. 
บ้านโคกเพชรฯ นายวิบูลย์ เปรมผล ผอ.ร.ร. 
เจริญราษฎร์วิทยา นายธีรพงศ์ บญุประสิทธิ ์ ผอ.ร.ร. 
บ้านพนม น.ส.ณัฐชุดา มะคุ้มใจ ผอ.ร.ร. 
บ้านเชื้อเพลิง นายสุธี ศรีเครือด า ผอ.ร.ร. 
รัฐประชาสามัคคี นายวานิช บูรณ์เจริญ ผอ.ร.ร. 
บ้านโพธิ์กอง นางมะลิ คูณสิน ผอ.ร.ร. 

 

 

 
 

 

 



เครือข่ายปราสาท 3 ทุ่งมนสมดุ 
นายสุเทพ โกสีนาม ประธานเครือข่าย 

 

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
บ้านทุ่งมน (ริมราษฎร์อนุสรณ์) นางสิริพัชร ติราวรมัย ์ ผอ.ร.ร. 
บ้านหนองหรี ่ นายเตรยีมศักดิ์ สว่าง ผอ.ร.ร. 
บ้านสะพานหัน นายเวชยันต์ ภิญโญภาพ ผอ.ร.ร. 
บ้านก าไสจาน นายประเสริฐ บญุคล้อย ผอ.ร.ร. 
บ้านสมุด นางส าลี ผะคังคิว ผอ.ร.ร. 
บ้านหนองยาว นายสัจภาส ส าราญสุข ผอ.ร.ร. 
สุวรรณาคารสงเคราะห ์ นายสุเทพ โกสีนาม ผอ.ร.ร. 

 

เครือข่ายปราสาท 4 ตาเบากันตวจไทร 
นายมิตรชัย สุชาติสุนทร ประธานเครอืข่าย 

 

 

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
กันทราราม (นุ่นศึกษาคาร) นายมิตรชัย สุชาติสุนทร ผอ.ร.ร. 
บ้านท านบ นางประดบั สอดศรีจันทร ์ ผอ.ร.ร. 
บ้านไทร นายศักดิ์ชัย เลิศอรุณรตัน์ ผอ.ร.ร. 
บ้านล าดวนพัฒนา นางศินรินทร์ เพ่งเล็งด ี ผอ.ร.ร. 
บ้านตาเบา นายสมชาย ชมเมิน ผอ.ร.ร. 
บ้านตาเตยีว นายพิเชษฐ์ ศิระอ าพร ผอ.ร.ร. 
บ้านล าพุก นายภัทรพล ติราวรัมย์ ผอ.ร.ร. 
บ้านตะคร้อ นายภราดร ดีพูน ผอ.ร.ร. 
บ้านโชค นายการัณยภาส เพ็งพันธ ์ ผอ.ร.ร. 
บ้านสวาย นางกัลยา สุบรรณาจ ผอ.ร.ร. 
วันเจริญสามัคคี นายประจักษ์ สระแก้ว ผอ.ร.ร. 

 

 

 

 

 

 
 



เครือข่ายปราสาท 5 โคกยางทมอ 
นายศุภชยั ลวดเงิน ประธานเครือขา่ย 

 

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
บ้านกะดาด นางธนานันต์ ดยีิ่ง ผอ.ร.ร. 
บ้านโคกทม นายศุภชยั ลวดเงิน ผอ.ร.ร. 
บ้านโคลด นายกานต์ ศักดิป์กรณ์กานต์ ผอ.ร.ร. 
บ้านจบก นายทรงศักดิ์ มีพรหมด ี ผอ.ร.ร. 
บ้านจรูกแขวะ นายพะเอิญ คุ้มวงษ ์ ผอ.ร.ร. 
บ้านสวายซอ นายพงศ์ไท ไพรงาม ผอ.ร.ร. 
อมรินทราวาร ี นายชัยยุทธ หิรัญวบิูลย์ ผอ.ร.ร. 
บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บ ารุง) นายสุรชยั งามชื่น ผอ.ร.ร. 
บ้านล าดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์) น.ส.กันยณัฐ บัวสาย ผอ.ร.ร. 
บ้านเจริญสขุ นายเติมพงศ ์แก้วม่วง ผอ.ร.ร. 
บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบ ารุง) นายประเสริฐ แกล้วกลา้ ผอ.ร.ร. 

 
 

เครือข่ายปราสาท 6 หนองใหญ่โคกสะอาด 
นายวิรัตน์ ปัญญาคิด ประธานเครือข่าย 

 

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
บ้านหนองใหญ ่ นายชาญชยั กะภูทิน ผอ.ร.ร. 
บ้านกระวัน น.ส.สายรัตน์ เสาประโคน ผอ.ร.ร. 
บ้านก็วล นายปรชีา เกตุชาต ิ ผอ.ร.ร. 
บ้านลังโกม นายวิโรจน์ สุขวงค ์ ผอ.ร.ร. 
บ้านส าโรง(บางมด 2514) นายปราการ รักษ์พงษ ์ ผอ.ร.ร. 
บ้านปลดั นายสมศักดิ์ ชาติสม ผอ.ร.ร. 
บ้านเสกกอง นายวิชัย สารสุข ผอ.ร.ร. 
บ้านตาวร นายโสรินทร์ ห้วยทราย ผอ.ร.ร. 
บ้านตายัวะ น.ส.บุษบา กรวยทอง ผอ.ร.ร. 
บ้านกูน นายวินัย เหมือนแก้ว ผอ.ร.ร. 
บ้านรันเดง นายวิรัตน์ ปัญญาคิด ผอ.ร.ร. 
นิคมฯ 3 นายอเนก ศรีนาค ผอ.ร.ร. 
บ้านกาบกระบือ น.ส.มาธวรรย์ อิงแอบ ผอ.ร.ร. 

 

 



 

เครือข่ายปราสาท 7 ตานีปรือ 
นายถวิล บญุเจยีม ประธานเครือขา่ย 

 

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
นิคมสร้างตนเอง นายนิติธร ผะงาตุนัตถ ์ ผอ.ร.ร. 
นิคมฯ 1 นายสุเมธ บูรณะ ผอ.ร.ร. 
บ้านคลอง นายประจบ ก าเนดิสิงห์ ผอ.ร.ร. 
บ้านบักดอก นายศักดิ์สิทธิ์ สาพิมพา ผอ.ร.ร. 
บ้านตานี นายจักราวุธ ถือคุณ รก.ผอ.ร.ร. 
บ้านหนองปรือ นายพินี กังวาฬ ผอ.ร.ร. 
บ้านละลมระไซ นายสุธรรม สุบรรณาจ ผอ.ร.ร. 
บ้านโคกจ าเริญ นายถวิล บญุเจยีม ผอ.ร.ร. 

 
 

เครือข่ายปราสาท 8 โชคนาสาม 
นายสง่า พูลพรหม ประธานเครือขา่ย 

 

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
บ้านนาครอง นางทวีลาภา เหล่าอุดม ผอ.ร.ร. 
บ้านโชคนาสาม นางอินทิรา พอใจ ผอ.ร.ร. 
บ้านมะเมยีง นายสง่า พูลพรหม ผอ.ร.ร. 
บ้านเจ้าคุณ น.ส.ไพลิน เดชกุญชร ผอ.ร.ร. 
บ้านจีกแดก นางณัฐกฤตา ธรรมธรุะ ผอ.ร.ร. 
บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎรบ์ ารงุ) นายอาคม แสนคม ผอ.ร.ร. 
มหาราช 4 นางลักษณาวดี กระจ่างจิตร ผอ.ร.ร. 

 

 

 

 

 

 

 



เครือข่ายสังขะ 1 พุทธรักษา 
นายสุมิตร ประสานรัตน์ ประธานเครือข่าย 

 

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
บ้านสังขะ นายชุมพร หงษ์แก้ว ผอ.ร.ร. 
สังขะวิทยาคม นายสุนทร อินทรนุช ผอ.ร.ร. 
บ้านโดง นายสุมิตร ประสานรัตน์ ผอ.ร.ร. 
บ้านศรีนวล นายศุภกร เขียวสระคู ผอ.ร.ร. 
จัดสรรที่ดินสงเคราะห ์ นายปราโมทย ์สาคร ผอ.ร.ร. 
บ้านโพนชาย นายสุเทียบ จันทสขุ ผอ.ร.ร. 
บ้านช าสมิง ว่าที่ร.ต.หญิงเบญจมาศ  เหลือถนอม ผอ.ร.ร. 
บ้านศาลา-สามัคคี นายไพบูลย์ แก้วใส ผอ.ร.ร. 
บ้านไทยสมบูรณ ์ น.ส.นรีพัฒน์ สาแก้ว ผอ.ร.ร. 

 

เครือข่ายสังขะ 2 กระเทียมสะกาดก้าวหน้า 
นายวินัย ดาสั่ว ประธานเครือข่าย 

 

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
บ้านกระเทียม(ราษฎร์วทิยาคม) นายสุเทพ เกดิสมนึก ผอ.ร.ร. 
บ้านแยงมิตรภาพที ่146 นายทศพล สุดชมโฉม ผอ.ร.ร. 
บ้านโนนสบาย นายชัยณรงค์ แก้วละมุล ผอ.ร.ร. 
บ้านโคกรัมย ์ นายอดิศร พิชญอัครกุล ผอ.ร.ร. 
บ้านถนน นายถนอม สมหวัง ผอ.ร.ร. 
สหราษฎร์วทิยา นางสุพิชฌาย์ เทศทอง ผอ.ร.ร. 
บ้านสะกาด นายวินัย ดาสั่ว ผอ.ร.ร. 
บ้านตาโมม นายวินัย นาคแสง ผอ.ร.ร. 
บ้านหลัก นายเอกกร สีดามาตย ์ ผอ.ร.ร. 
บ้านจังเอิล นางอัจฉรา จันทร์สวา่ง ผอ.ร.ร. 
สหมิตรวิทยา น.ส.วรกร สิงห์ทอง ผอ.ร.ร. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เครือข่ายสังขะ 3 ตาตุมจารย ์
นายบัญชา จิรคงสวัสดิ์ ประธานเครือข่าย  

 

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
บ้านจารย ์ นางดวงแข ละม้ายศรี ผอ.ร.ร. 
บ้านโคกไทร น.ส.ดวงพร แอกทอง ผอ.ร.ร. 
บ้านโพธิ์ นายบุญสมชยั ฟองนวล ผอ.ร.ร. 
บ้านอังกอล นายวิมาน บูรณเ์จริญ ผอ.ร.ร. 
บ้านขนาดมอญ นายธนง ไหวด ี ผอ.ร.ร. 
บ้านตาแตรวทัพดดั นายบัญชา จิรคงสวัสดิ ์ ผอ.ร.ร. 
บ้านปวงตึก นายถาวร มีแสวง ผอ.ร.ร. 
บ้านภูมินิยมพัฒนา นายยุทธนา สัมฤทธิ์ผ่อง ผอ.ร.ร. 
บ้านห้วยสงิห ์ น.ส.สิริกานต์ เรืองจิต ผอ.ร.ร. 
สตรีวิทยาสมาคม นายนนทวัชร์ ทาทอง ผอ.ร.ร. 
บ้านคะนา นายณัฐวุฒิ แว่นด า ผอ.ร.ร. 

 
 

เครือข่ายสังขะ 4 ดมเทพรักษา 
นายเรวัตร แม่นผล ประธานเครือข่าย 

 

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
ดมวิทยาคาร นายเรวัตร แม่นผล ผอ.ร.ร. 
บ้านสนบ นายฉลอง เติมทอง ผอ.ร.ร. 
บ้านศรีมงคล นายศตวุฒิ ก าจดัภยั ผอ.ร.ร. 
บ้านตาพราม นายบุตรสี หมื่นสุข ผอ.ร.ร. 
บ้านศาลา นางประไพรัตน์ แสงทอง ผอ.ร.ร. 
บ้านช าเบง นางยุวนินทร์ หาชา ผอ.ร.ร. 
บ้านลันแต ้ นางวิไล มูลศาสตร ์ ผอ.ร.ร. 
บ้านกะเลงเวกทบัทิมสยาม นายสิทธิชยั สมศรี ผอ.ร.ร. 

 

 

 

 

 



เครือข่ายสังขะ 5 ศรีบูรพา 
นายศิวกร เจริญ ประธานเครือข่าย 

 

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
บ้านพระแก้ว นายดรุณ เจนจบ ผอ.ร.ร. 
บ้านกระสัง นายสมยศ ทองเต็ม ผอ.ร.ร. 
บ้านหนองขี้เหล็ก นายกฤปนนท์ นิธิธรรมธาดา ผอ.ร.ร. 
ราษฎร์พัฒนา นายอาคม เขียวสระคู ผอ.ร.ร. 
บ้านแสนกาง นายศิวกร เจริญ ผอ.ร.ร. 
บ้านพรหมสะอาด นางบัวย้อย กันนิดา ผอ.ร.ร. 
บ้านเถกิง นายถนัด แสนกล้า ผอ.ร.ร. 
บ้านกะป ู นายประสาน พิมพร ผอ.ร.ร. 
จตุคามวิทยา นายไกรสร ธุนาสูรย ์ ผอ.ร.ร. 
บ้านตาคง นางรจนา ทองประดับ ผอ.ร.ร. 
บ้านห้วยปูน นายวิรพงษ์ สงค์พิมพ ์ ผอ.ร.ร. 
บ้านสนวน นายบุญตา ยอดโพธิ์ ผอ.ร.ร. 

 

เครือข่ายสังขะ 6 ทับขอน 
นายสงวน ศาลางาม ประธานเครือข่าย 

 

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
บ้านทัพทัน นายวสันต์ ลาดศิลา ผอ.ร.ร. 
บ้านเลิศอรุณ ดร.สงวน ศาลางาม ผอ.ร.ร. 
บ้านล าหาด นายณรงค์ พูนเสงีย่มศิลป ์ ผอ.ร.ร. 
บ้านเสรียง นายชุมพล ประกอบด ี ผอ.ร.ร. 
บ้านร่มเย็น นายวิรชชั บุญรบั ผอ.ร.ร. 
บ้านวังปลดั นายพงษ์ศักดิ์ พางาม ผอ.ร.ร. 
บ้านโนนเจริญ น.ส.บังอรศรี วงศ์มาสา ผอ.ร.ร. 
บ้านขอนแตก นายประสาร มมีาก ผอ.ร.ร. 
บ้านอาวอก นายกิตต ิชมด ี ผอ.ร.ร. 
บ้านโตงน้อย นายวิรัตน์ ปิ่นแก้ว ผอ.ร.ร. 
บ้านตอกตรา นายอดิศักดิ์ เกสรเจริญกุล ผอ.ร.ร. 
หนองโสนวิทยา น.ส.ภัทรพร บรรลือทรัพย ์ ผอ.ร.ร. 
สุขพรหมมีศรัทธาญาต ิ นายพันธวัช สมบูรณ ์ ผอ.ร.ร. 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือข่ายกาบเชงิ 1 เขื่อนตาเกาว ์
นายอัมรินทร์ บญุเจียม ประธานเครือข่าย 

 

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
กาบเชงิมิตรภาพที ่190 นายมนตรี สายพญาศร ี ผอ.ร.ร. 
บ้านบักจรัง นายไพบูลย์ เทพบตุร ผอ.ร.ร. 
บ้านปราสาทเบง ว่าที่ร.อ.ศิริพงษ์ ประดบัเพชร ผอ.ร.ร. 
เพียงหลวง ๘ นายกิตติพัฒน์ ดาทอง ผอ.ร.ร. 
หวลถวิลวิทยา น.ส.สุพรรณิกา สุบรรณาจ ผอ.ร.ร. 
บ้านตะเคียน นายอัมรินทร์ บญุเจียม ผอ.ร.ร. 
บ้านสกล นายสมพร ผุยพันธ ์ ผอ.ร.ร. 

 

เครือข่ายกาบเชงิ 2 ช่องจอม 
นายสุรพินท์ บัวสาย ประธานเครือข่าย 

 

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
บ้านคูตัน นายประทปี สงกลา้ ผอ.ร.ร. 
บ้านโคกสะอาด นายสุรพินท์ บัวสาย ผอ.ร.ร. 
บ้านราวนคร ว่าที่ร.ต.วัชรพล บตุรศร ี ผอ.ร.ร. 
บ้านหนองโยโคกปืด นายสุภาพ เสาะพบดี ผอ.ร.ร. 
บ้านด่าน นายเดโชพล ชลธ ี ผอ.ร.ร. 
บ้านโจรก นายปรชีา เกษด ี ผอ.ร.ร. 
บ้านเกษตรถาวร นายสนอง ดาทอง ผอ.ร.ร. 
เรืองเจริญพัฒนา น.ส.สุภาวดี ขุมทอง ผอ.ร.ร. 
แสงทองสมบูรณ์วิทยา นายพรสันต์ โมคศิร ิ ผอ.ร.ร. 
บ้านโพนทอง นายนัทธพงศ์ วัฒนากุลยาวัฒน์ ผอ.ร.ร. 

 

 

 

 

 

 



เครือข่ายกาบเชงิ 3 เขาแหลมพนมซอร์ 
นายปรชีา สทุธิโฉม ประธานเครือข่าย 

 

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
บ้านโคกตะเคียน นายกิตติพงศ์ มังกร ผอ.ร.ร. 
บ้านถนนชัย นายปรชีา สทุธิโฉม ผอ.ร.ร. 
บ้านโนนทอง นายค าพอง ล าภา ผอ.ร.ร. 
บ้านโนนสวรรค์ นางสมหทัย ตรองจติต ์ ผอ.ร.ร. 
บ้านกู่ นายสมุห์ รักงาม ผอ.ร.ร. 
บ้านจารย ์ น.ส.วัชรี รักษาสระน้อย ผอ.ร.ร. 
เกษตรอีสานสามัคคี นายชัยณรงค์ ลอยประโคน ผอ.ร.ร. 
บ้านแนงมดุ นายเทวัน พอใจ ผอ.ร.ร. 
บ้านสระทอง นางจุฑารัตน์ ศรีไสว ผอ.ร.ร. 
ประชาสามัคคี น.ส.ไพรินทร์ หนอสีหา ผอ.ร.ร. 
นิคมฯ 2 นายชัยพชิิต คนหาญ ผอ.ร.ร. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เครือข่ายบัวเชด 1 ไตรคีร ี
นายชาล ีกงแก้ว ประธานเครือข่าย 

 

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
บ้านบัวเชด นายพุฒิพงษ์ เพียรการ ผอ.ร.ร. 
บ้านบัวขุนจง(กรป.กลาง
อุปถัมภ์) 

น.ส.พรทิพย์ วิเศษวุฒิพงศ์ ผอ.ร.ร. 

บ้านออดราษฎร์สามัคคี นายยุทธภู ภุผา ผอ.ร.ร. 
อนุบาลบัวเชด 
(บ้านระมาดค้อ) 

น.ส.ญาณี สบืสังข ์ ผอ.ร.ร. 

บ้านโนนสังข ์ นายนภปภน กฤติยาวรรค ์ ผอ.ร.ร. 
บ้านอาโพน นายชาล ีกงแก้ว ผอ.ร.ร. 
บ้านสะแร นายประยรู ใจซื่อ ผอ.ร.ร. 
บ้านจรัส นายสานิตย์ หาชา ผอ.ร.ร. 
บ้านโชค นายอภิชาติ โกสยี ์ ผอ.ร.ร. 
กลาโหมราชเสนา 2 น.ส.ศิรินประภา สิงหช์ัย ผอ.ร.ร. 
บ้านโอทะลัน ว่าที่พ.ต.อนุศิษฏ์ เอกยีรัมย ์ ผอ.ร.ร. 

 
 

 

เครือข่ายบัวเชด 2 วังสะเภา 
นายสงวน ค าลอย ประธานเครือข่าย 

 

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
บ้านสะเดา นายสงวน ค าลอย ผอ.ร.ร. 
บ้านสน น.ส.พิมลพรรณ เพิ่มทรัพย ์ ผอ.ร.ร. 
บ้านส าเภาลูน นายยุทธนา ปักโคทานัง ผอ.ร.ร. 
บ้านไทยเดิม นายชวิศ สมบตัิวงค ์ ผอ.ร.ร. 
บ้านสวาท นายบุญเจือ โฉมใส ผอ.ร.ร. 
บ้านโคกสมอง น.ส.วรรณฤดี เพิ่มทรัพย ์ ผอ.ร.ร. 
บ้านตาวัง นายสุริยา ดอนเหลือม ผอ.ร.ร. 
บ้านหนองโจงโลง นางวิจิตรา อุดมทรัพย ์ ผอ.ร.ร. 
บ้านจบก นายนิยม สอนงาม ผอ.ร.ร. 
บ้านนา นางสุภีลดา จันทรแ์สง ผอ.ร.ร. 
บ้านหนองเหล็ก นายสุพจน์ บุญแยม้ ผอ.ร.ร. 

 



 

เครือข่ายพนมดงรัก 1 พนมดงรัก 
นายวีรพงษ์ จ าปามูล ประธานเครือข่าย 

 

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
บ้านรุน นายวีรพงษ์ จ าปามูล ผอ.ร.ร. 
บ้านอ าปึล นายสมนึก สุรพล ผอ.ร.ร. 
บ้านอุโลก นายจงรักษ์ อิ้วประโคน ผอ.ร.ร. 
นิคมฯ 4 นายด ารง ดีมาก ผอ.ร.ร. 
บ้านไทยสันติสขุ นายสมาน ขุมทอง ผอ.ร.ร. 
บ้านตาเมียง นายเพชร อึงชื่น ผอ.ร.ร. 
บ้านพนมดิน น.ส.ยศยา ใจเย็น ผอ.ร.ร. 
บ้านหนองคันนา นายณัฏฐ์ธเนศ สีน้ าค า ผอ.ร.ร. 
บ้านหนองจูบ น.ส.พรรณสินี เหมาะดีหวัง ผอ.ร.ร. 

 

เครือข่ายพนมดงรัก 2 โคกกลางจีกแดก 
นายสุปัน วชิัย ประธานเครือข่าย 

 

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
บ้านโคกกลาง นายสุเชาว์ กิ่งแก้ว ผอ.ร.ร. 
บ้านโคกโบสถ์ นายสุนธพร กระจ่างจติร ผอ.ร.ร. 
บ้านสระแก้ว นายธีรยุทธ กิ่งแก้ว ผอ.ร.ร. 
บ้านจีกแดก นายไสว สายยศ ผอ.ร.ร. 
บ้านโคกกรม นายพยัคฆ์ นิราศสูงเนิน ผอ.ร.ร. 
บ้านตาลวก นายสุปัน วชิัย ผอ.ร.ร. 
บ้านศรีสวาย นายอ านวย ฉิมกุล ผอ.ร.ร. 
บ้านละเอาะ นายโสรีย์ ยอดเพชร ผอ.ร.ร. 

 

 

 

 

 
 



เครือข่ายศรีณรงค์ 1 
นายสมศักดิ์ ลแีสน ประธานเครือขา่ย 

 

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
บ้านตรวจ นายสมยศ บุญรว่ม ผอ.ร.ร. 
บ้านฉลีกหนองมะแซว นายสมศักดิ์ ลแีสน ผอ.ร.ร. 
บ้านเตาแดก นายทนงศักดิ์ คงเจรญิสุข ผอ.ร.ร. 
บ้านโนนทอง นางกนกพร สร้อยจิต ผอ.ร.ร. 
บ้านเกาะตรวจ นายด ารง  ศรพรม ผอ.ร.ร. 
บ้านหนองหว้า นายไชยวัฒน์ พุทธานุ ผอ.ร.ร. 
บ้านน้อย นายภูมิศักดิ ์จิตบุญ ผอ.ร.ร. 
วิทยาราษฎร์นุกูล นายชู จดุโต ผอ.ร.ร. 
บ้านกล้วย นายศิริชัย บญุเอก ผอ.ร.ร. 
ไพลอ านวยวิทย ์ นายทิศ ซ่อนจันทร์ ผอ.ร.ร. 
พระจันทร์ศรีสุข นายสุริยา ทองเพิ่ม ผอ.ร.ร. 
บ้านขยงูทองยางภิรมย ์ นายชินาธปิ เกษมสุข ผอ.ร.ร. 

 

เครือข่ายศรีณรงค์ 2 
นายอนุโรจน์ รุจิยาปนนท์ ประธานเครอืข่าย 

 

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
บ้านณรงค ์ นางผกางาม บุญศร ี ผอ.ร.ร. 
บ้านโสน นายชูชาต ิคิดด ี ผอ.ร.ร. 
อนุบาลศรีณรงค์ นายโชคชัย สาลิวงษ ์ ผอ.ร.ร. 
บ้านละมงค ์ นายอนุโรจน์ รุจิยาปนนท ์ ผอ.ร.ร. 
รัฐราษฎร์พัฒนา นายสุทิตย์ สันทัยพร ผอ.ร.ร. 
บ้านมหาชัย นายวขาน บัวบาน ผอ.ร.ร. 
บ้านแดง นายสุเมธศักดิ ์ทองอ้ม ผอ.ร.ร. 
บ้านเกาะแจนแวน นายเอกสิทธิ์ ประไวย ์ ผอ.ร.ร. 
บ้านตะโนน นายปราโมทย ์พลศักดิ์เดช ผอ.ร.ร. 
บ้านส าโรง นายฉายศิริ ทองอ้ม ผอ.ร.ร. 
บ้านพะเนาว ์ นายวีระเดช พูนทรัพย ์ ผอ.ร.ร. 
บ้านหนองแวง นางจุฑารัตน์ พลศักดิ์เดช ผอ.ร.ร. 
บ้านกุง นายกิจติ ทา่ทอง ผอ.ร.ร. 
บ้านคูขาด นายสุนัน ผลรักษา ผอ.ร.ร. 
บ้านตราด นางศรีภูมิ เทียนแก้ว  ผอ.ร.ร. 



 


