
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผู้บริหาร สพป.สุรินทร ์เขต 3 โทรศัพท์ 044-551333  

โทรสาร 044-552052 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  นางภานิชา อินทร์ช้าง 
                              ผู้อ านวยการ สพป.สุรินทร์ เขต 3 
                         เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ)  093-3287955 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
     

 

             นายพิชิต  หอมนวล               นายเดชา การรัมย์         นายส าราญ อยู่นาน 
                  รองผอ.สพป.                      รองผอ.สพป.           รองผอ.สพป. 
          โทรศัพท์ 089-5855626         โทรศัพท์ 086-2658204       โทรศัพท์ 080-1576094 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



เครือข่ายปราสาท1 ปราสาท 
นายสังวาร หารศึกษา รักษาการประธานเครือข่าย 

 

โรงเรียน เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ ต าแหน่ง 
ร.ร.อนุบาลปราสาท
ศึกษาคาร 

044-552363 นายธรรมนูญ บุญงอก 085-6392996 ผู้อ านวยการร.ร. 
 นายจักราวุธ ถือคุณ 080-0139949 รองผู้อ านวยการร.ร. 
 น.ส.ชมศรัณย์ ขบวนฉลาด 082-6949239 รองผู้อ านวยการร.ร. 
 นางสุพัตรา รัตนกาญจน์ 080-7287455 รองผู้อ านวยการร.ร. 
 นายนิลพันธ์ จันทร์เกลี้ยง 091-8282450 รองผู้อ านวยการร.ร. 

ร.ร.ปราสาท 044-551331 นางสิริพัชร ติราวรัมย์ 080-2632893 ผู้อ านวยการร.ร. 
 น.ส.จรรยา ใจเอื้อ 086-1692570 รองผู้อ านวยการร.ร. 

ร.ร.บ้านตาเสาะ 044-552040 สิบเอกบุญรัตน์ มงคล 099-0153900 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านยาง 
(สารกิจราษฎร์
วิทยา) 

 - น.ส.ศราวดี สุรินทรานนท์ 061-0538958 ผู้อ านวยการร.ร. 

ร.ร.บ้านสีโค  - นางเพ็ญโพยม ชมภูพื้น 081-7895120 รักษาการผอ.ร.ร. 
ร.ร.บ้านพลวง 
(พรหมบ ารุงราษฎร์) 

044-551261 นายศักดิ์ชัย เลิศอรุณรัตน์ 089-7180604 ผู้อ านวยการร.ร. 
  น.ส.สุรัตยา ลีละพัฒน์ 087-8713581 รองผู้อ านวยการร.ร. 

ร.ร.บ้านอ าปึลกง  - นายสุนธพร กระจ่างจิตร 061-2395591 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านทนง 
(รัฐราษฎร์วิทยา) 

 - นายปรีชา เกตุชาติ 082-8648352 ผู้อ านวยการร.ร. 

ร.ร.บ้านบุอันโนง  - นางศิรินธร วิภาคะ 089-9493503 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านปราสาท  - นายสังวาร หาญศึกษา 083-3819292 ผู้อ านวยการร.ร. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เครือข่ายปราสาท 2 ประทัดบุเพลิงไพล  
นายสุธี ศรีเครือด า ประธานเครือข่าย 

 

 

 

 

 

โรงเรียน เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ ต าแหน่ง 
ร.ร.ไพลศึกษาคาร  - นางสุธีรา มีผล 088-5820626 รก.ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านสองสะโกม 044-558316 นางทาริณีย์ บุญคล้อย 063-2699351 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านโคกเพชร
(เภคประชารัฐบ ารุง) 

 - นายกฤติพงศ์ ประนม 080-5159616 ผู้อ านวยการร.ร. 

ร.ร.เจริญราษฎร์
วิทยา 

 - นายธีรพงศ์ บุญประสิทธิ์ 085-0156714 ผู้อ านวยการร.ร. 
 น.ส.นาจอนงค์ ธานีพูน 094-5428713 รองผู้อ านวยการร.ร. 

ร.ร.บ้านพนม  - น.ส.ณัฐชุดา มะคุ้มใจ 095-5616929 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านเชื้อเพลิง  - นายสุธี ศรีเครือด า 091-3486349 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.รัฐประชา
สามัคคี 

 - นายสุเทพ โกสีนาม 081-7902465 ผู้อ านวยการร.ร. 

ร.ร.บ้านโพธิ์กอง  - นางมะลิ คูณสิน 086-0423789 ผู้อ านวยการร.ร. 
 

 

 

 

 

 

 

 

เครือข่ายปราสาท 3 ทุ่งมนสมุด 
นายเตรียมศักดิ์ สว่าง ประธานเครือข่าย 

 

โรงเรียน เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ ต าแหน่ง 
ร.ร.บ้านทุ่งมน 
(ริมราษฎร์นุสรณ์) 

 - นายธวัชชัย ไชยสนาม 080-2656651 ผู้อ านวยการร.ร. 
 นายกรีฑา หวังมั่น 080-7332512 รองผู้อ านวยการร.ร. 

ร.ร.บ้านหนองหรี่ 044-069220 นายเตรียมศักดิ์ สว่าง 094-0131911 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านสะพานหัน  - นายเวชยันต์ ภิญโญภาพ 081-9971621 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านก าไสจาน 044-558323 นายประเสริฐ บุญคล้อย 086-2563880 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านสมุด  - นายสุริเยน บุติมาลย์ 090-2826305 รักษาการผอ.ร.ร. 
ร.ร.บ้านหนองยาว  - นายนิรุตติ์ มีอ่อง 083-0243174 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.สุวรรณาคาร 
สงเคราะห ์

 - นายศตวุฒิ ก าจัดภัย 093-1905616 ผู้อ านวยการร.ร. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เครือข่ายปราสาท 4 ตาเบากันตวจไทร 
นายการัณยภาส เพ็งพันธ์ ประธานเครือข่าย 

 

โรงเรียน เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ ต าแหน่ง 
ร.ร.กันทราราม 
(นุ่นศึกษาคาร) 

 - นายมิตรชัย สุชาติสุนทร 087-2590972 ผู้อ านวยการร.ร. 

ร.ร.บ้านท านบ  - นางประดับ สอดศรีจันทร์ 063-2416169 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านไทร  - นางกาญจน์นิต ส าเภา 085-7520054 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านล าดวน
พัฒนา 

 - นางศินรินทร์ เพ่งเล็งดี 085-6827276 ผู้อ านวยการร.ร. 

ร.ร.บ้านตาเบา  - นางณัฐกฤตา ธรรมธระ 091-3418915 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านตาเตียว  - นายจ ารัส เสียงเพราะ 089-8451831 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านล าพุก  - นางอัญชลี ศิระอ าพร 091-0195705 รักษาการผอ.ร.ร. 
ร.ร.บ้านตะคร้อ  - นายภราดร ดีพูน 087-8809027 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านโชค  - นายการัณยภาส เพ็งพันธ์ 083-7407884 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านสวาย  - นายกานต์ ศักดิ์ปกรณ์กานต์ 098-1053550 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.วนัเจริญสามัคคี  - นายสัญญา แอ่งสุข 080-4670099 ผู้อ านวยการร.ร. 

 นานสงัด แผ่นทอง 086-2466563 รองผู้อ านวยการร.ร. 
 
 

เครือข่ายปราสาท 5 โคกยางทมอ 
นายศุภชัย ลวดเงิน ประธานเครือข่าย 

 

โรงเรียน เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ ต าแหน่ง 
ร.ร.บ้านกะดาด  - นางธนานันต์ ดียิ่ง 097-3426614 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านโคกทม  - นายศุภชัย ลวดเงิน 089-5785496 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านโคลด - นายนิวัฒน์ บุญมา 087-9565657 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านจบก  - นายทรงศักดิ์ มีพรหมดี 080-7207497 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านจรูกแขวะ  - นายพะเอิญ คุ้มวงษ์ 081-9077856 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านสวายซอ  - นายพงศ์ไท ไพรงาม 098-8555259 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.อมรินทราวารี  - นายชัยยุทธ หิรัญวิบูลย ์ 086-0259899 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านทมอ 
(เดื่อราษฎร์บ ารุง) 

 - นายสุรชัย งามชื่น 090-3702054 ผู้อ านวยการร.ร. 

ร.ร.บ้านล าดวน 
(เมยราษฎร์อุปถัมภ์) 

 - น.ส.กันยณัฐ บัวสาย 089-8464012 ผู้อ านวยการร.ร. 

ร.ร.บ้านเจริญสุข  - นายเติมพงศ์ แก้วม่วง 065-2425059 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านโคกบ ุ
(บอนประชารัฐ
บ ารุง) 

 - นายประเสริฐ แกล้วกล้า 087-2471131 ผู้อ านวยการร.ร. 

 



 

เครือข่ายปราสาท 6 หนองใหญ่โคกสะอาด 
  นายชาญชัย กะภูทิน ประธานเครือข่าย 

 
โรงเรียน เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ ต าแหน่ง 

ร.ร.บ้านหนองใหญ่  - นายชาญชัย กะภูทิน 094-5202781 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านกระวัน  - นางวรภา ดนเสมอ 090-2867757 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านก็วล  - นายสราวุฒิ แก้วจรัล 084-4692987 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านลังโกม  - นายคมสันติ สร้อยเสน 096-2569649 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านส าโรง 
(บางมด 2514) 

 - นายปราการ รักษ์พงษ์ 088-3751991 ผู้อ านวยการร.ร. 

ร.ร.บ้านปลัด  - นายสมศักดิ์ ชาติสม 087-8692492 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านเสกกอง  - น.ส.สายรัตน์ เสาประโคน 095-5714787 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านตาวร  - นายโสรินทร์ ห้วยทราย 084-4980501 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านตายัวะ 044-069199 น.ส.บุษบา กรวยทอง 087-2605139 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านกูน  - นายวินัย เหมือนแก้ว 090-2493180 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านรันเดง 044-069201 นายวิรัตน์ ปัญญาคิด 098-1920740 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
ปราสาท 3 

 - นายเอนก ศรีนาค 092-8435494 ผู้อ านวยการร.ร. 

ร.ร.บ้านกาบกระบือ  - น.ส.มาธวรรย ์อิงแอบ 089-2189325 ผู้อ านวยการร.ร. 

 

 

 
เครือข่ายปราสาท 7 ตานีปรือ 

นายถวิล บุญเจียม ประธานเครือข่าย 
 

โรงเรียน เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ ต าแหน่ง 
ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
ปราสาท 

044-551269 นายนิติธร ผะงาตุนัตถ์ 083-3646956 ผู้อ านวยการร.ร. 

ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
ปราสาท 1 

 - นายอภิสิทธิ์ สุรินทร 081-9765239 รักษาการผอ.ร.ร. 

ร.ร.บ้านคลอง  - นายประจบ ก าเนิดสิงห์ 084-4728376 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านบักดอก  - นายบุญเชิด รัตนดี 087-8681700 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านตาน ี  - นายโฆษิตติภูมิ แสงทอง 088-1178315 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านหนองปรือ  - นายพินี กังวาฬ 097-3352068 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านละลมระไซ  - นางสมหวัง สุทธิโยธา 086-2595214 รักษาการผอ.ร.ร. 
ร.ร.บ้านโคกจ าเริญ  - นายถวิล บุญเจียม 085-6374456 ผู้อ านวยการร.ร. 

 



เครือข่ายปราสาท 8 โชคนาสาม 
นางอินทิรา พอใจ ประธานเครือข่าย 

 
โรงเรียน เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ ต าแหน่ง 

ร.ร.บ้านนาครอง  - นายสุเมธ บูรณะ 080-0045951 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านโชคนาสาม  - นางอินทิรา พอใจ 084-9089934 ผู้อ านวยการร.ร. 

 นายมานพ บูรณะ 097-3416524 รองผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านมะเมียง  - นางทวีลาภา เหล่าอุดม 089-6356289 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านเจ้าคุณ  - น.ส.ไพลิน เดชกุญชร 092-4312223 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านจีกแดก  - นายบุญรื่น เบ็ญเจิด 085-6823421 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านถนนหัก
(สุวรรณราษฎร์
บ ารุง) 

 - นางสุพิชฌาย์ สวายสมสีกุล 085-6829143 ผู้อ านวยการร.ร. 

ร.ร.มหาราช 4  - นางลักษณาวดี กระจ่างจิตร 094-5414744 ผู้อ านวยการร.ร. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เครือข่ายสังขะ 1 พุทธรักษา 
นายสุนทร อินทรนุช ประธานเครือข่าย 

 
โรงเรียน เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ ต าแหน่ง 

ร.ร.บ้านสังขะ  - นายธีระวัฒน์ สุระศร 086-5829946 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.สังขะวิทยาคม 044-571256 นายสุนทร อินทรนุช 089-6254231 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านโดง  - นายศิวกร เจริญ 087-3775728 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านศรีนวล  - นายศุภกร เขียวสระคู 093-0276746 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.จัดสรรที่ดิน
สงเคราะห ์

 - นายสุธี บุดดางาม 065-9149166 ผู้อ านวยการร.ร. 

ร.ร.บ้านโพนชาย  - นายสุเทียบ จันทสุข 084-3941015 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านช าสมิง  - ว่าที่ร.ต.หญิงเบญจมาศ  

เหลือถนอม 
092-3905606 ผู้อ านวยการร.ร. 

ร.ร.บ้านศาลา
สามัคคี 

 - นายอดิศักดิ์ เกสรเจริญกุล 085-7684950 ผู้อ านวยการร.ร. 
 นางศิโรรัตน์ มีสิทธิ์ 097-3423310 รองผู้อ านวยการร.ร. 

ร.ร.บ้านไทยสมบูรณ์ 
(กรป.กลางอุทิศ) 

 - นายทวีป อยู่คง 081-9977274 รก.ผู้อ านวยการร.ร. 

 

 

เครือข่ายสังขะ 2 กระเทียมสะกาดก้าวหน้า 
นายวินัย นาคแสง ประธานเครือข่าย 

 

โรงเรียน เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ ต าแหน่ง 
ร.ร.บ้านกระเทียม
(ราษฎร์วิทยาคม) 

044-149238 นายยุทธนา ปักโคทานัง 086-2511057 ผู้อ านวยการร.ร. 
 นายอุดม พรหมบุตร 088-3500758 รองผู้อ านวยการร.ร. 

ร.ร.บ้านแยง
มิตรภาพที่ 146 

 - นายทศพล สุดชมโฉม 080-1729082 ผู้อ านวยการร.ร. 

ร.ร.บ้านโนนสบาย  - นายประกอบ หาสุข 094-5382618 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านโคกรัมย์  - นายชรินทร์ รุจิยาปนนท์ 081-8796964 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านถนน  - นายถนอม สมหวัง 085-0261682 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.สหราษฎร์วิทยา  - นางธัญญารัตน์ ชมดี 081-3936364 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านสะกาด  - นายยุทธพิชัย ศิริพงษ์ 061-5416149 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านตาโมม  - นายวินัย นาคแสง 087-8688749 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านหลัก  - น.ส.ศาริกา ดวงใจ 088-2598048 ครูประชาสัมพันธ์ 
ร.ร.บ้านจังเอิล  - นางโสภา จารัตน์ 084-6842441 รักษาการผอ.ร.ร. 
ร.ร.สหมิตรวิทยา  - น.ส.วรกร สิงห์ทอง 095-6053252 ผู้อ านวยการร.ร. 

 
 



เครือข่ายสังขะ 3 ตาตุมจารย์ 
นางดวงแข ละม้ายศรี ประธานเครือข่าย  

 

โรงเรียน เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ ต าแหน่ง 
ร.ร.บ้านจารย์  - นางดวงแข ละม้ายศรี 096-1539792 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านโคกไทร  - นายณรงค์ พูนเสงี่ยมศิลป์ 094-3938465 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านโพธิ ์  - นายสันติชัย จันทราช 080-7283331 ผู้อ านวยการร.ร. 

 นายกันยาวัฒน์ ค าเภา 091-0543334 ธุรการประจ าร.ร. 
ร.ร.บ้านอังกอล  - นายอดิศักดิ์ พลศรี 086-2515091 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านขนาดมอญ  - นางผกางาม บุญศรี 081-2657242 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านตาแตรว 
ทัพดัด 

 - นางบัวย้อย กันนิดา 089-8457663 ผู้อ านวยการร.ร. 

ร.ร.บ้านปวงตึก  - นายวสันต์ ลาดศิลา 062-5923509 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านภูมินิยม
พัฒนา 

 - นายก้องเทพ ตุ้มทอง 085-0432717 รักษาการผอ.ร.ร. 

ร.ร.บ้านห้วยสิงห์  - นายธงสยาม พลหล้า 090-2524749 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.สตรีวิทยา
สมาคม 

 - นายนนทวัชร์ ทาทอง 085-6824462 ผู้อ านวยการร.ร. 

ร.ร.บ้านคะนา  - นายณัฐวุฒิ แว่นด า 090-2847949 ผู้อ านวยการร.ร. 

 
 

 

เครือข่ายสังขะ 4 ดมเทพรักษา 
นางวิไล มูลศาสตร์ ประธานเครือข่าย 

 

โรงเรียน เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ ต าแหน่ง 
ร.ร.ดมวิทยาคาร  - นางยุวนินทร์ หาชา 090-2315048 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านสนบ  - นางวิไล มูลศาสตร์ 089-2803891 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านศรีมงคล  - นายสมมาตร สมยิ่ง 063-5161173 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านตาพราม  - น.ส.ดวงพร แอกทอง 085-6305169 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านศาลา  - น.ส.ปิยะธิดา แท่นแก้ว 086-2258220 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านช าเบง 044-571054 นางพจนิล แสงศรี 087-9605411 รักษาการผอ.ร.ร. 
ร.ร.บ้านลันแต ้ - นางสุวพรรณ นารัมย์ 093-4514530 รักษาการผอ.ร.ร. 
ร.ร.กะเลงเวกทับทิม
สยาม 04 

- นายอภิสิทธิ์ สุขแสวง 087-9608945 ผู้อ านวยการร.ร. 

 
 

 
 



เครือข่ายสังขะ 5 ศรีบูรพา 
นายดรุณ เจนจบ ประธานเครือข่าย 

 

โรงเรียน เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ ต าแหน่ง 
ร.ร.บ้านพระแก้ว  - นายดรุณ เจนจบ 094-5064780 ผู้อ านวยการร.ร. 

 น.ส.รัตติยา บุญเปล่ง 098-7475955 รองผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านกระสัง - นายสุนัน ผลรักษา 088-7205944 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านหนอง
ขี้เหล็ก 

 นายวิเศษ ชีวาจร 097-9213519 รักษาการผอ.ร.ร. 

ร.ร.ราษฎร์พัฒนา  - นายอาคม เขียวสระคู 089-9464765 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านแสนกาง  - นางอัจฉรา จันทร์สว่าง 087-2477578 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านพรหม
สะอาด 

044-060540 นายอรรถพร เมฆพัฒน์ 089-7197473 ผู้อ านวยการร.ร. 

ร.ร.บ้านเถกิง  - นายวิรพงษ์ สงค์พิมพ์ 094-2637738 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านกะปู  นายประสาน พิมพร 087-2627929 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.จตุคามวิทยา  นายไกรสร ธุนาสูรย์ 089-5999370 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านตาคง  - นายยงยุทธ จันทร์สว่าง 084-8346762 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านห้วยปูน  - นายบุญตา ยอดโพธิ์ 093-3955739 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านสนวน  - นายสมเกียรติ สุวรรณไตร 084-9544569 ผู้อ านวยการร.ร. 

 

 

เครือข่ายสังขะ 6 ทับขอน 
นายวิรัตน์ ปิ่นแก้ว ประธานเครือข่าย 

 

โรงเรียน เบอร์โทรศัพท์ ชือ่-สกุล เบอร์โทรศัพท์ ต าแหน่ง 
ร.ร.บ้านทัพทัน  - นายวขาน บัวบาน 088-5864937 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านเลิศอรุณ  - นายสุริยา ทองเพ่ิม 087-2520762 ผู้อ านวยการร.ร. 

 นางวณิชยา ศรีใหญ่ 085-7740474 รองผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านล าหาด  - นายวาทิน เพียรศิริ 065-5258428 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านเสรียง  - นายชุมพล ประกอบดี 064-4472768 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านร่มเย็น  - นายกิตติ ชมดี 082-7495532 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านวังปลัด 044-069559 นายพงษ์ศักดิ์ พางาม 088-7258900 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านโนนเจริญ  - น.ส.บังอรศรี วงศ์มาสา 081-7901629 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านขอนแตก  - นายประสาร มีมาก 099-7824151 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านอาวอก  - นางรัชนีกร พูนทรัพย์ 081-3930803 รักษาการผอ.ร.ร. 
ร.ร.บ้านโตงน้อย  - นายวิรัตน์ ปิ่นแก้ว 085-2046676 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านตอกตรา  - น.ส.มัทนียา ทองยุ้น 098-9869423 รักษาการผอ.ร.ร. 
ร.ร.หนองโสนวิทยา  - น.ส.ภัทรพร บรรลือทรัพย์ 089-6277678 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.สุขพรหมมี
ศรัทธาญาติ 

 - นายวีระเดช พูนทรัพย์ 098-5867714 ผู้อ านวยการร.ร. 

 



 

เครือข่ายกาบเชิง 1 เขื่อนตาเกาว์ 
นายมนตรี สายพญาศรี ประธานเครือข่าย 

 

โรงเรียน เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ ต าแหน่ง 
ร.ร.อนุบาลกาบเชิง 044-559050 นายมนตรี สายพญาศรี 085-6823397 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านบักจรัง  -  นายไพบูลย์ เทพบุตร 098-1046199 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านปราสาทเบง 044-559084 ว่าที่ร.อ.ศิริพงษ์ ประดับเพชร 081-0725393 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.เพียงหลวง 8  - นายกิตติพัฒน์ ดาทอง 083-3673347 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.หวลถวิลวิทยา  - น.ส.นฤมล ร าจวน 061-0587219 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านตะเคียน  -  นายอัมรินทร์ บุญเจียม 089-5830596 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านสกล  - นายสมพร ผุยพันธ์ 084-4309359 ผู้อ านวยการร.ร. 

 

 
 

 

เครือข่ายกาบเชิง 2 ช่องจอม 
นายปรีญา เกษดี ประธานเครือข่าย 

 

โรงเรียน เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ ต าแหน่ง 
ร.ร.บ้านคูตัน  - นายพรสันต์ โมคสิริ 089-2853219 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านโคกสะอาด  -  นายสุรพินท์ บัวสาย 087-0270314 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านราวนคร  -  นางกัญจน์กมล สนศรี 091-8308528 รักษาการ

ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านหนองโย
โคกปืด 

044-069804 นายสมยศ มีศิลป์ 085-6354949 ผู้อ านวยการร.ร. 

ร.ร.บ้านด่าน 044-559024 นายเดโชพล ชลธ ี 081-9553659 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านโจรก  - นายปรีญา เกษดี 089-4253245 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านเกษตรถาวร  - นายสนอง ดาทอง 098-5923556 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.เรืองเจริญ
พัฒนา 

 - น.ส.สภุาวดี ขุมทอง 081-9783522 ผู้อ านวยการร.ร. 

ร.ร.บ้านแสงทอง
สมบูรณ์ 

 - นายวรจักร์ โพธิ์แก้ว 087-0421562 รักษาการผอ.ร.ร. 

ร.ร.บ้านโพนทอง  - นายนัทธพงศ์ วัฒนากุล
ยาวัฒน์ 

087-2401029 ผู้อ านวยการร.ร. 

 

 

 
 



เครือข่ายกาบเชิง 3 เขาแหลมพนมซอร์ 
นายค าพอง ล าภา ประธานเครือข่าย 

 

โรงเรียน เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ ต าแหน่ง 
ร.ร.บ้านโคกตะเคียน  - นายค าพอง ล าภา 090-3409632 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านถนนชัย  - นางปุณณิกา จันทร์กลิ่น  

ถิรวงศ์กุล 
064-6830710 ผู้อ านวยการร.ร. 

ร.ร.บ้านโนนทอง  - นายสฎาษิต สุนทรดี 088-3783550 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านโนนสวรรค ์  -  นางสมหทัย ตรองจิตต์ 089-8459348 ผู้อ านวยการร.ร. 

 นายธงชัย สีหล้า 090-8233867 รองผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านกู่  -  นายสมุห์ รักงาม 081-9778961 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านจารย์  - นายประเทือง คงวัน 090-2705471 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.เกษตรอีสาน
สามัคคี 

 -  นายชัยณรงค์ ลอยประโคน 084-4162525 ผู้อ านวยการร.ร. 

ร.ร.บ้านแนงมุด  - น.ส.ไพรินทร์ หนอสีหา 086-2565541 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านสระทอง  - นายสมร กะการดี 084-8241878 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.ประชาสามัคคี  -  น.ส.สุพรรณิกา สุบรรณาจ 093-1615362 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
ปราสาท 2 

 -  นายชัยพิชิต คนหาญ 090-2521951 ผู้อ านวยการร.ร. 

 

เครือข่ายบัวเชด 1 ไตรคีรี 
นายอภิชาติ โกสีย์ ประธานเครือข่าย 

 

โรงเรียน เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ ต าแหน่ง 
ร.ร.บ้านบัวเชด  - นายพุฒิพงษ์ เพียรการ 091-8156941 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านบัวขุนจง
(กรป.กลางอุปถัมภ์) 

 - นางทัศนีย์ สุขรอบ 097-2856419 ผู้อ านวยการร.ร. 

ร.ร.บ้านออดราษฎร์
สามัคคี 

- นายนัฐพงษ์ แสวงทรัพย์ 063-7579229 รักษาการผอ.รร. 

ร.ร.อนุบาลบัวเชด
(บ้านระมาดค้อ) 

 - นายบุญเจือ โฉมใส 095-1807319 ผู้อ านวยการร.ร. 

ร.ร.บ้านโนนสังข์  - นายนภปภน กฤติยาวรรค์ 089-7160917 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านอาโพน  - นายถาวร มีแสวง 063-7706886 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านสะแร  - นายประยูร ใจซื่อ 087-8712615 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านจรัส  - นายสานิตย์ หาชา 090-2692035 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านโชค  - นายอภิชาติ โกสีย์ 081-76068287 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.กลาโหมราช
เสนา 2 

 - น.ส.ศิรินประภา สิงห์ชัย 088-5945596 ผู้อ านวยการร.ร. 

ร.ร.บ้านโอทะลัน 044-590209 น.ส.บุญสนอง หนูคง 099-2676108 ผู้อ านวยการร.ร. 
 



 

เครือข่ายบัวเชด 2 วังสะเภา 
นายสงวน ค าลอย ประธานเครือข่าย 

 

โรงเรียน เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ ต าแหน่ง 
ร.ร.บ้านสะเดา  - นายสงวน ค าลอย 084-4796214 ผู้อ านวยการร.ร. 

 น.ส.พันทิพา ฤกษ์ศรี 083-1852828 รองผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านสน 044-069183 น.ส.พิมลพรรณ เพิ่มทรัพย์ 084-4722430 ผู้อ านวยการร.ร. 

 น.ส.ประไพร์ ศิลาอ่อน 098-1015099 รองผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านส าเภาลูน 044-069186 นายเกียรติเฟื่องฟูสกุล  

ราชประโคน 
064-4362914 ผู้อ านวยการร.ร. 

ร.ร.บ้านไทยเดิม  - นายชวิศ สมบัติวงค์ 090-6132217 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านสวาท  - นางประนอม นุกูล 081-9996316 รักษาการผอ.ร.ร. 
ร.ร.บ้านโคกสมอง  - น.ส.วรรณฤดี เพ่ิมทรัพย์ 087-2563095 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านตาวัง  - นายสุริยา ดอนเหลือม 088-5825567 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านหนองโจง
โลง 

 - นางวิจิตรา อุดมทรัพย์ 081-0645892 ผู้อ านวยการร.ร. 

ร.ร.บ้านจบก 044-069186 นายนิยม สอนงาม 081-0645846 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านนา  - นางสุภีลดา จันทร์แสง 095-6135728 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านหนองเหล็ก  - นายสุพจน์ บุญแย้ม 082-1051577 ผู้อ านวยการร.ร. 

 

 

 

เครือขา่ยพนมดงรัก 1 พนมดงรัก 
นายจงรักษ์ อ้ิวประโคน ประธานเครือข่าย 

 

โรงเรียน เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ ต าแหน่ง 
ร.ร.บ้านรุน 044-508007 นายวีรพงษ์ จ าปามูล 098-1018068 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านอ าปึล  - นายสมนึก สุรพล 089-8452335 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านอุโลก  - นายจงรักษ์ อิ้วประโคน 089-8458139 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
ปราสาท 4 

 - น.ส.วชัรี รักษาสระน้อย 080-1652048 ผู้อ านวยการร.ร. 

ร.ร.บ้านไทยสันติสุข  - นายสิทธิชัย พูลแสง 081-0753977 รักษาการผอ.ร.ร. 
ร.ร.บ้านตาเมียง  - ว่าที่ ร.ต.วัชรพล บุตรศรี 087-9275870 ผู้อ านวยการร.ร. 

 นายอิสระ ปุยะติ 089-5818581 รองผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านพนมดิน 044-508009 น.ส.ยศยา ใจเย็น 062-3165411 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านหนองคันนา  - นายณัฏฐ์ธเนศ สีน้ าค า 061-9479819 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านหนองจูบ  - นายวิทยา ใจหาญ 063-7256252 ผู้อ านวยการร.ร. 

 



 

เครือข่ายพนมดงรัก 2 โคกกลางจีกแดก 
นายสุปัน วิชัย ประธานเครือข่าย 

 

โรงเรียน เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ ต าแหน่ง 
ร.ร.บ้านโคกกลาง  - นายสุเชาว์ กิ่งแก้ว 061-1054288 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านโคกโบสถ ์ 044-508059 นายอภิชาติ แสงสว่าง 088-5722269 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านสระแก้ว  - นายพันธวัช สมบูรณ์ 061-6807763 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านจีกแดก  - นายพรานเพชร ทวีผล 062-1030462 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านโคกกรม 044-590019 นายพยัคฆ์ นิราศสูงเนิน 085-6821235 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านตาลวก  - นายสุปัน วิชัย 081-9551344 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านศรีสวาย  - นางส ารวย พงษ์ภัทรทรัพย์ 093-3629416 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านละเอาะ  - นายชาตรี วรรณโย 091-8292397 ผู้อ านวยการร.ร. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



เครือข่ายศรีณรงค์ 1 
นายสมยศ บุญร่วม ประธานเครือข่าย 

 

โรงเรียน เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ ต าแหน่ง 
ร.ร.บ้านตรวจ 044-509181 นายสมยศ บุญร่วม 089-2857926 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านฉลีก 
หนองมะแซว 

 - นายยุทธนา สัมฤทธิ์ผ่อง 089-9874233 ผู้อ านวยการร.ร. 
 นางสุธารา พิมพ์ทอง 093-5393843 รองผู้อ านวยการร.ร. 

ร.ร.บ้านเตาแดก  - นายปลามอญ คนซื่อ 081-0715943 รักษาการผอ.ร.ร. 
ร.ร.บ้านโนนทอง  นางวันเพ็ญ มัน่จิต 089-9478138 รักษาการผอ.ร.ร. 
ร.ร.บ้านเกาะตรวจ  - นายไชยวัฒน์ พุทธานุ 089-0764957 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านหนองหว้า  - น.ส.วาทศิลป์ บุญสูง 094-5256698 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านน้อย  - นายภูมิศักดิ์ บุญสัม 085-4433298 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.วิทยาราษฎร์ 
นุกูล 

044-509184 นายชู จุดโต 094-5190555 ผู้อ านวยการร.ร. 

ร.ร.บ้านกล้วย  - นายศิริชัย บุญเอก 089-8486732 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.ไพลอ านวยวิทย์  - นายทิศ ซ่อนจันทร์ 089-8475491 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.พระจันทร์ศรีสุข  - น.ส.ปุญจมาพร จุฬารี 098-5559099 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านขยูงทอง
ยางภิรมย์ 

 - นายวิเชียร แจ่มใส 093-0625893 ผู้อ านวยการร.ร. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



เครือข่ายศรีณรงค์ 2 
นายสุเมธศักดิ์ ทองอ้ม ประธานเครือข่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียน เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ ต าแหน่ง 
ร.ร.บ้านณรงค์  - นายกิจติ ทา่ทอง 089-2243601 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านโสน 044-509120 นายชินาธิป เกษมสุข 087-4415617 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.อนุบาลศรีณรงค์  - นายโชคชัย สาลิวงษ์ 081-9772445 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านละมงค์  - นายอนโุรจน์ รุจิยาปนนท์ 081-8763010 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.รัฐราษฎร์พัฒนา  - นายสทุิตย์ สนัทัยพร 089-2826689 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านมหาชัย  - นางภนิดา เกสรเจริญกุล 081-0770347 รักษาผอ.ร.ร. 
ร.ร.บ้านแดง 044-509021 นายสุเมธศักดิ์ ทองอ้ม 095-6097838 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านเกาะแจน
แวน 

 - นายเอกสิทธิ์ ประไวย์ 084-6074563 ผู้อ านวยการร.ร. 

ร.ร.บ้านตะโนน 044-509036 นายปราโมทย์ พลศักดิ์เดช 086-2561919 ผู้อ านวยการร.ร. 
 นายปฏิภัส บุญช่วย 081-7609941 รองผู้อ านวยการร.ร. 

ร.ร.บ้านส าโรง  - นางอัญชลี โสพิลา 098-3263598 รักษาการ ผอ.ร.ร. 
ร.ร.บ้านพะเนาว์  - นายอนุรักษ์ พิศวงค ์ 064-8652668 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านหนองแวง  - นางจฑุารัตน์ พลศักดิ์เดช 081-9663893 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านกุง  - นายกิติภัฎ บุญหวาน 081-9995523 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านคูขาด  - นางเบญจพร โสปัญหริ 093-4499703 ผู้อ านวยการร.ร. 
ร.ร.บ้านตราด  - นายสายรุ้ง นาด ี 086-2431272 รักษาการ ผอ.ร.ร. 



 
โรงเรียนในเขตบริการ สพป.สุรินทร์ เขต 3 

 

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์มือถือ 
เบอร์โทรศัพท์

โรงเรียน 
สุวรรณวิจิตรวิทยา พระเอกชัย  ชยเมธี  

นายชอบ  บุญญัติ 
ผอ.รร. 
ปชส.รร. 

089-9642866 
084-4719704 

044-551452 

ตชด.บ้านโคกแสลง ร.ต.อ.เอกชัย  สาคร 
ด.ต.รัตชัย  ชาติดี 

ครูใหญ่ 
ปชส.รร. 

086-2435191 
088-7104752   
083-7429496 

 

ตชด.ตาตุม ร.ต.ต.พงษ์ศักดิ์ สาอุรัมย์ 
ร.ต.ท.(หญิง)สายรุ้ง  กล้วย
ทอง 

ครูใหญ่ 
ปชส.รร. 

087-2397860 
088-3474518 
091-8288283 

 

ตชด.พีระยานุเคราะห์ฯ ร.ต.อ.พงศกร ขันที 
 

ครูใหญ่ 080-1557944 
 

 

ตชด.ช าปะโด ร.ต.อ.ครรชิต พูนวิเชียร 
ส.ต.ท.ศุภชัย  วิลาวัลย์ 

ครูใหญ่ 
ปชส.รร. 

081-9771383 
087-2598392 

 

ตชด.บ้านรุน ร.ต.อ.ประธาน แสงเพชร 
 

ครูใหญ่ 
 

087-2412041 
 

 

ตชด.ท่านผู้หญิง 
สุประภาดา 
เกษมสันต์ 

(บ้านโพธิ์ทอง) 

ร.ต.อ.วิสูตร  สายสุด ครูใหญ่ 
 

089-5789249  

ตชด.ตาแตรว ร.ต.อ.วรวิทย์ บุญมา 
ด.ต.วิรัช  นนทมาตร 

ครูใหญ่ 
ปชส.รร. 

082-8648283 
087-2410997 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน่วยงานราชการในเขตบริการ สพป.สุรินทร์ เขต 3 

 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  โทรศัพท์ 044-513554  โทรสาร 044-513554 
ที่ว่าการอ าเภอปราสาท  โทรศัพท์ 044-551297  โทรสาร 044-551297 
ที่ว่าการอ าเภอกาบเชิง  โทรศัพท์ 044-559101  โทรสาร 044-559101 
ที่ว่าการอ าเภอสังขะ  โทรศัพท์ 044-571247  โทรสาร 044-571247 
ที่ว่าการอ าเภอบัวเชด  โทรศัพท์ 044-579057  โทรสาร 044-579056 
ที่ว่าการอ าเภอพนมดงรัก  โทรศัพท์ 044-508005  โทรสาร 044-508005 
ที่ว่าการอ าเภอศรีณรงค์  โทรศัพท์ 044-509056  โทรสาร 044-509056 
กศน.อ าเภอกาบเชิง  โทรศัพท์ 044-559062  โทรสาร 044-559122 
กศน.อ าเภอบัวเชด  โทรศัพท์ 044-579066  โทรสาร 044-579066 
กศน.อ าเภอปราสาท  โทรศัพท์ 044-551747  โทรสาร 044-551747 
กศน.อ าเภอสังขะ  โทรศัพท์ 044-571372  โทรสาร 044-571372 
กศน.อ าเภอศรีณรงค ์  โทรศัพท์ 044-509074  โทรสาร 044-509238 
กศน.อ าเภอพนมดงรัก  โทรศัพท์ 044-508011  โทรสาร 044-593751 
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท โทรศัพท์ 044-146085  โทรสาร 044-146085 
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ  โทรศัพท์ 044-571639  โทรสาร 044-571110 
เทศบาลต าบลกังแอน  โทรศัพท์ 044-551448  โทรสาร 044-551286 
เทศบาลต าบลสังขะ  โทรศัพท์ 044-571218  โทรสาร 044-571218 
เทศบาลต าบลนิคมปราสาท โทรศัพท์ 044-146060  โทรสาร 044-146060 
เทศบาลต าบลกันตรวจระมวล โทรศัพท์ 044-501601  โทรสาร 044-501601 
เทศบาลต าบลบัวเชด  โทรศัพท์ 044-579025  โทรสาร 044-579026 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์  http://www.kurusurin.com   โทรศัพท์  044-530901 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kurusurin.com/


 
คณะท างาน 

 
ที่ปรึกษา 
นางภานิชา  อินทร์ช้าง  ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 
นายพิชิต หอมนวล  รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 
นายเดชา  การรัมย์   รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 
นายส าราญ อยู่นาน   รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 

 
 

ผู้จัดท า 
 นายวีรวัฒน์ พรหมบุตร  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
 นางอรุณี ชัยสุวรรณ  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 นางสุภัค สาระสุข            นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 นางคัทลียา  ฉิมถาวร  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  
 นางกิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ





 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


