หมายเลขโทรศัพท์ ผู้บริหารรสถานศึกษา
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
กลุ่มโรงเรียนในเมือง
ชื่อ-เบอร์โทร
1. นำยปรำโมช สนธยำมำลย์
 089-630-5479
2. สุรเชษฐ์ ยงวณิชย์
 099-550-4377
3. นำยทวีศักดิ์ เดชสองชั้น
 081-994-2238
4. นำยประมำณ โพธิ์จักร
 081-043-8627
5. จ.ส.อ.พินิตย์ ก้อนแก้ว
 086-445-8908

ตำแหน่ง
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์
 056-711457
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสะเดียง
 056-721326
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลเพชรบูรณ์
 056-737058
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนป่ำแดง
 056-911059
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนป่ำเลำ

กลุ่มโรงเรียนท่าพลนางั่ว
ชื่อ-เบอร์โทร
1.นำยประเสริฐ ศรีแก้ว
 084-618-9618
2.น.ส.สุทภิ ำ ลำดเลำ
 098-746-3975
3. นำยอิทธิพงษ์ สำนุสุข
 061-429-0259
4. นำยมงคล ทองลำด
 089-957-0878
5. นำยวิโรจน์ มำสังข์
 081-046-1002
6. นำยโสวัฒน์ หนูพำ
 081-474-4435
7. นำยนำวี ศรีษะใบ
 088-273-7780
8. นำยวิชัย วิสำระโภชน์
 084-592-4658
9. นำยประทีป พัวพันธุ์
 093-226-3817

ตำแหน่ง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนอมกง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโพธิ์งำม
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนป่ำม่วง
 056-564249
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำพล
 056-736579
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนวังซอง
 056-912528
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโพธิ์ทอง
 056-713907
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนคลองสำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำงั่ว
 056-560180

กลุ่มโรงเรียนบ้านโคกดงมูลเหล็ก
ชื่อ-เบอร์โทร
ตำแหน่ง
1.นำยประสิทธิ์ ก้อนทองคำ
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดงมูลเหล็ก
 084-492-8382
2. นำยนิวัฒน์ กองมนต์
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนสะอำด
 081-962-9082
 056-752329/Niwat.gm@hotmail.com
3. นำยบุญเรือง บุ้งจันทร์
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนคลองบง
 097-920-9219
 056-752326
4. ศุจิกำ จักคำม
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนตะแบก
 064-326-6359
5. นำยประสงค์ บุญธรรม
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำกกตำล
 088-278-6104
6. นำยโชคชัย บุญมำ
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนน้ำเลำ
Email : Chockchai_nl@hotmail.com
 087-571-8515
7. ว่ำที่รอ้ ยตรีมำนิต จังหวัดกลำง ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยผักไล
 086-202-6539
 056-752305
8.นำยสงบ นำมไพร
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโคก
 081-041-2464
 056-752326
9. น.ส.สุภัสสร ก้อนทอง
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกงกะยำง
 081-041-5437

กลุ่มโรงเรียนห้วยใหญ่
ชื่อ-เบอร์โทร
1. นำยวิโรจน์ รอดมำ
 089-950-8177
2. นำยสมศักดิ์ สุจริตธรรม
 081-041-0156
3. นำยประจบ อัยกูล
 095-275-2201
4. นำงสุวลี พวงคำ
 093-141-1422
5. นำยสมชำย กงถัน
 089-565-4817
6. นำยสมหวัง ช้อนไชย์
 081-039-5250

ตำแหน่ง
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยใหญ่
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสะแกงำม
 056-915058
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนน้ำเดื่อ
Email : aiyagan93@gmail.com
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโป่งหว้ำ
 056-713741
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยแหน
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนน้ำเดื่อใต้

กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก
ชื่อ-เบอร์โทร
ตำแหน่ง
1. นำยชัยวัฒน์ นงภำ
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนวังโค้ง
 089-857-3316
 056-786232
2. นำงพรไพบูลย์ บุญโชติ
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนป่ำบง
 091-851-2412
3. นำยสมควร สำตรจีนพงษ์ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนตะเบำะ
 091-025-4440
 056-786233/ somkuan1962@gmail.com
4. นำยกำพล วันชัย
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยไคร้
 081-262-4443
5. น.ส.กัลยำณี รัตนบุตร
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเขำขำด
 091-024-7424
6. นำยพลวัฒน์ กัลยำประสิทธิ์ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเฉลียงลับ
 093-308-6222
 056-740014
7. นำงกรณี ต๊ะอำจ
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนปำกน้ำ
 081-604-4865
8. นำยแล จันทโชติ
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบง
 091-025-1313
 056-740174
9. นำยจีรศักดิ์ สำระวัน
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกกไทร
 081-972-1603

10. นำยธีระวัช แก้วเล็ก
 095-902-0441
11. นำยพงษ์ศักดิ์ พุฒบุตร
 081-604-4377
12. นำยมนูญ กองจันทร์
 081-042-0472
13. นำงเพชริน สงค์ประเสริฐ
 089-857-6391
14. นำยพหลยุทธ สำยปัญญำ
 081-281-4481

ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำป่ำ
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนตำดหมอกวิทยำ
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบุฉนวน
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนน้ำร้อน
 056-751153
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนทุ่งหินปูน

กลุ่มโรงเรียนบ้านโตกนายมชอนไพร
ชื่อ-เบอร์โทร
ตำแหน่ง
1. นำยสมพงษ์ คำขำว
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนชอนไพร
 099-796-7922
 056-913734
2. นำยปิยวัตร พุทธชำด
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนคลองสำโรง
 089-856-3473
3. นำยประสำท คล้ำยกัน
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสักแห้ง
 087-943-6060
 056-748669/prasat101202@gmail.com

4. นำยธเนศร์ กลิ่นมิ่ง
 081-962-7241
5. นำยธวัชชัย ไปปลอด
 085-052-9388
6. นำยสมชำย นอนำ
 095-635-5025
7. นำยภควัต ตรีจกั ร
 086-214-9039
8. นำยธนกฤต อั้งน้อย
 095-453-0099
9. นำงนงลักษณ์ ทำสำย
 094-632-5110
10. นำยยศทวี ศิริ
 095-737-5338
11. นำยอำวุธ เอีย่ มจันทร์
 089-065-1859
12. นำงกิ่งกำญ สีป้อ
 081-727-5018

ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำยม
 056-568078/thanet2587@gmail.com
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนขมวด
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหัวนำ
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนถ้ำน้ำบัง
 056-760197
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนวังจำน
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนโรงเรียนบ้ำนโตก
 056-566190
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโตกใต้
 088-280-8938
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนพี้
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนกำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำคสงเครำะห์ 2
 081-727-5018

กลุ่มโรงเรียนห้วยสะแก-ระวิง
ชื่อ-เบอร์โทร
ตำแหน่ง
1. นำยปรำโมทย์ วงค์กำอินทร์ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนยำงลำด
 089-707-7586
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนวังขอนมิตรภำพที่ 137
2. นำงทิพำภรณ์ จันคณำ
 090-935-8566
3. นำงนิธินันท์ จันทร์คำ
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนยำงกุด
 087-523-8535
4. นำยสุกิจ เมฆประยูร
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนระวิง
 084-225-6400
 056-713918
5. นำยมำนิตย์ มีตำบุญ
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนชัยมงคล
 088-280-8862
6. นำยเจษฎำ อิ่มสุข
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยสะแก
 081-972-9460
 056-922040
รักษำกำรผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยนำค
7. นำยเจษฎำ อิ่มสุข
 081-972-9460
8. นำยภิญโญ เกียนแกล้ง
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเนินสง่ำ
 081-786-8606
 056-922119/noensanga60@gmail.com

กลุ่มโรงเรียนวังชมภู
ชื่อ-เบอร์โทร
1. นำยภำณุพงศ์ อนุรักษ์พนำวัน
 089-563-3096
2. นำยศุทธำ จักคำม
 064-663-5392
3. นำยพฤฒสภำ แย้มพรำย
 089-477-3881
4. นำยโกมล อุฤทธิ์
 081-475-8565
5. นำยไพรวัน ทองใบ
 081-041-4408
6. นำงขนิษฐำ ม่วงศรีจันทร์
 096-668-5999
7. นำยสันติ คุวำจำรย์
 081-054-2960

ตำแหน่ง
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนยำงหัวลม
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกม.2
 056-771251
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนยำวี-ห้วยโป่ง
 056-568077
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสำมแยกวังชมภู
 056-771234
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนคลองห้วยนำ
056-771250/ pppwan1234@gmail.com
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนวังทอง
 056-810628
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนซับข่อย

กลุ่มโรงเรียนเพชรชนแดน
ชื่อ-เบอร์โทร
1. น.ส.ประทับ งำมสุพรม
 086-321-8355
2. นำยไพรวัลย์ พุทธำรัตน์
 089-563-5138
3. นำยไพฑูรย์ บุญมำศ
 082-166-6417
4. นำยนิธวิ ิชย์ ภูรินินนำท
 082-399-1499
5. ว่ำที่ ร.ต.บุญมี กิจพินิจ
087-841-1613
6. นำยสุพจน์ โพธิมำศ
 091-027-0039
7. นำยนิธวิ ิชย์ ภูรินินนำท
 082-399-1499
8. นำยนิคม เหลืองทองคำ
 087-843-5622
9. นำงเดือนเพ็ญ ใจบุญ

ตำแหน่ง
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโป่งตำเบ้ำ
 056-923230
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลชนแดน
 056-761009
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนคลองห้วยนำพัฒนำกำร

Email : paitoon.b.28@gmail.com
รักษำกำรผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโคกเจริญ

ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนซับเจริญ
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนทรัพย์พุทรำ
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยงำช้ำง
 056-923230
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยตูม
 056-029227
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนลำดน้อย

 088-273-7379
10. นำงศศิธร ดำทอง
 081-379-6184
11. นำยประสงค์ วงษ์ธัญกรรม
 085-734-7094
12.นำยบรรดิษฐ์ ม่วงอ่อง
 064-627-7885

 056-029225
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองตำด
 056-761634
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนน้ำลัด
 056-029223
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกกจั่น

13. นำยอรรถพล ดีบุญมี ณ ชุมแพ

ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนผำทอง
 056-029229

 064-195-9497

กลุ่มโรงเรียนลาดแค
ชื่อ-เบอร์โทร
1. นำยบัญชำ ชินบุตร
081-962-7947
2. นำยเด่นพงษ์ บุญเรือง
 096-062-6365
3. น.ส.กัญพิชำ ไกรสิงห์
 088-437-8860
4. นำยฉัตรมงคล วำนิช
 085-727-8464

ตำแหน่ง
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนลำดแค
 056-723382
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโคกยำว
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนธำรำคีรี
 056-723188
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโคกหนองจอก
 056-760259

5. นำยศรชัย กันดี
 096-862-2549
6. นำยจีระศักดิ์ ทองนิ่ม
 094-601-1504
7. น.ส.อวยพร ปิ่นสำ
 091-832-3702
8. นำยฤกษ์ชัย นุตโยธิน
 083-954-1367
9. นำงจำรุวรรณ ตำลสุกเรือง
 089-960-1472

ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนลูกจันทน์ปิยะอุย
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองใหญ่
 056-760175
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนถ้ำแก้ว
 056-029333
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดงลำน
 056-760116
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนสำยสมร
 056-760114

กลุ่มโรงเรียนท่าข้าม
ชื่อ-เบอร์โทร
1. นำยประสิทธิ์ ตันมี
 081-973-4423
2. นำยสุทธิศักดิ์ รอดชื่น
 080-028-3978
3. นำยไพบูลย์ ไทยตรง
 087-8495269
4. น.ส.ปำหนัน บุ้งจันทร์

ตำแหน่ง
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำข้ำม
 056-767093
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกุฏพิ ระ
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนตะกุดจั่น
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนตะกุดเป้ำ

 064-428-9987
5. นำยวิโรจน์ ก้ำนบัวแย่ง
 096-539-7684
6. นำยณัฐพงษ์ อิ่มหิรัญ
 081-9719699
7. นำยอำพร โพชะรำช
 062-926-9397
8. นำยปรีชำ แก้วอำสำ
 089-565-3064

ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนวังปลำช่อน
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนศำลำลำย
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนคลองปลำหมอ
 056-726740
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนซับขลุง
กลุ่มโรงเรียนดงขุย

ชื่อ-เบอร์โทร
1. นำยสุวิทย์ บัวกอง
 089-957-3282
2. นำงอำรยำ ทำนิสุทธิ์
 081-475-7859
3. จ.ท.ชิตติพงษ์ หมั่นกิจ
 093-190-1100
4. นำยสมควร นำควิสุทธิ์
 089-839-4348

ตำแหน่ง
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดงขุย
 056-769250
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองระมำน
 056-029214
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบุ่งคล้ำ
 056-760242
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดงขุยใต้

5. นำยบุญสูง วงเวียน
 084-619-9334
6. นำยเวโรจน์ ภูมะลำ
 092-140-9090
7. นำยมำนิตย์ ปัสสำวัส
 087-846-6945
8. นำยสุทัศน์ ธิยำนันท์
 081-888-0273
9. นำงชยำนันท์ พึ่งจินดำ
 098-770-9532
10. นำยสมศักดิ์ หำรวันนำ
 089-907-1651
11. นำยขำ แสงจันทร์
 089-958-1771
12. นำยแหลม คล้ำยใจตรง
 084-815-7229
13. นำยวรำเวทย์ บุญเรือง
 086-937-0915
14. นำยสมชำย แสงนำก
 089-565-8559

ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำน กม.28
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเขำสัก
 056-760287
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเขำน้อย
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโป่งนกแก้ว
 056-760212
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองกลอย
 056-760256
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกล้วย
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเขำชะโงก
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโคกสำรำญ
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนวังรวก
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเขำคณฑำ

กลุ่มโรงเรียนเพชรวังโป่ง
ชื่อ-เบอร์โทร
ตำแหน่ง
1. นำยทวีศักดิ์ชยั เนตรแสงสี ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนคลองน้ำคัน
 081-954-6980
2. นำยคงเดช กำรงำนดี
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนซับเปิบ
 095-640-9829
 056-760149
3. นำยขวัญชัย นำคไทย
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลวังโป่ง
 081-962-8960
 056-030323
4.นำยปณิธำน อุดนัน
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนไร่ฝำย
 088-272-7749
5. นำยสุดใจ ธรรมยำ
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนตูม
 081-4579697
6. นำงบุญสิตำ คำเย็น
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนทำงข้ำม
 091-840-1924
7. นำยศรำวุฒิ นุชสุข
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนวังแช่กลอย
 089-638-6667
8. นำงอำรีวรรณ ขุนภักดี
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนวังศำล
 064-235-6197
 056-923446
9. นำยทรงกลด ปำนไกร
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดงลึก
 092-257-3001
 056-760262

กลุ่มโรงเรียนท้ายดงวังหิน
ชื่อ-เบอร์โทร
1. นำยเจษฎำ เจริญทรัพย์
 081-605-9858
2. นำงสุกำญจนำ สุกำญจนรักษ์
 084-594-9312
3.นำงพิมเสน ทองนึก
 089-858-4110
4. นำงวรรณคำ เนตรแสงสี
 081-768-4571
5. นำยอุบล สินธุเดช
 088-428-1620
6. นำยทรงวุฒิ พลมำตย์
 085-053-9974
7. นำยพิพัฒน์ บริบูรณ์
 089-906-3217
8. นำงอรทัย อินกำรทุม
 095-638-6515
9. นำยธีรวัฒน์ สีหะวงษ์
 089-565-5056

ตำแหน่ง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนวังกระดำษเงิน

ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนวังขอน
 056-569011
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนวังชะนำง
 056-569222
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนวังหิน
 056-922660
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนใหม่วังตะเคียน
 056-029283
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนวังใหญ่
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนวังพลับ
 056-029281
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนน้ำอ้อมประชำสรรค์
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนวังหินซอง

