
หมายเลขโทรศัพท์ ผู้บริหารสถารศึกษา 
สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

 
กลุ่มโรงเรียนในเมือง 

ชื่อ-เบอร์โทร ต ำแหน่ง 

1. นำยนิวฒัน์  กองมนต์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 
 081-962-9082  056-711457 
2.นำยธนกฤษ  อ้ังน้อย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสะเดียง 
 095-453-0099  056-721326 
3. นำยวีรพล  ธิกะ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลเพชรบูรณ์ 
 099-863-9185  056-737058 
4. นำยมำนิต  มีตำบุญ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนป่ำแดง 
 088-280-8862  056-911059 
5. นำงพัชริดำ ทองใบ รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนป่ำเลำ 
 087-823-2951  

 
กลุ่มโรงเรียนท่าพลนางั่ว 

ชื่อ-เบอร์โทร ต ำแหน่ง 

1.นำยประเสริฐ  ศรีแก้ว ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนอมกง  
 084-618-9618  
2.นำงจิรำภรณ์  สมเพชร รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโพธิ์งำม 
 090-6967536  
3. นำยมงคล   ทองลำด ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำพล  
 089-957-0878  056-736579  
4. นำงสำวสุทิภำ  ลำดเลำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดง 
 098-746-3975    
5. นำยนำวี  ศรีษะใบ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโพธิ์ทอง  
 088-273-7780  056-713907 



6. นำงสำวสุภัสสร  ก้อนทอง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำง่ัว 
 081-041-5437  056-560180 

 
กลุ่มโรงเรียนบ้านโคกดงมูลเหล็ก 

ชื่อ-เบอร์โทร ต ำแหน่ง 

1.นำยธวัชชัย  ไปปลอด รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดงมูลเหล็ก 
 085-052-9388  
2. นำยธวัชชัย  ไปปลอด ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนสะอำด 
 085-052-9388  
3. นำยสันติ  คุวำจำรย์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนคลองบง 
 081-054-2960  
4. นำยสุชัดร์  จันทรัตน์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนตะแบก 
 089-739-5996  
5. นำยบุญเรือง  บุ้งจันทร์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำกกตำล 
 097-920-9219  
6. นำยโชคชัย  บุญมำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนน้ ำเลำ 
 087-571-8515 Email : Chockchai_nl@hotmail.com 
7. นำงสำวมยุรี  ป่ินนำง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยผักไล 
 095-824-1957  
8. นำยสมควร  สำรทจีนพงษ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโคก 
 091-025-4440  
9. นำงจำรุวรรณ  ตำลสุกเรือง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกงกะยำง 
 089-960-1472  

 
 

กลุ่มโรงเรียนห้วยใหญ ่
ชื่อ-เบอร์โทร ต ำแหน่ง 

1. นำยวิโรจน์  รอดมำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยใหญ่  
 089-950-8177  



2. นำยศศิธร  ดำทอง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสะแกงำม  
 081-379-6184  
3. นำยประทุม  ปำนเงิน รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนน้ ำเดื่อ 
 093-410-0596  
4. นำงสุวลี  พวงค ำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโป่งหว้ำ 
 093-141-1422  056-713741 
5. นำยสมชำย  กงถัน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยแหน 
 0989-565-4817  
6. นำงสำวเจษฎำพร  ทองค ำสุก รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนน้ ำเดื่อใต้ 
 081-324-7281  

 
กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก 

ชื่อ-เบอร์โทร ต ำแหน่ง 

1. นำยชัยวัฒน์  นงภำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนวังโค้ง 
 089-857-3316  056-786232 
2. นำงพรไพบูลย์  บุญโชติ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนป่ำบง 
 091-851-2412  
3. นำยศุภกิจ  ด้วงทอง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนตะเบำะ 
 081-044-3752  056-786233 
4. นำยก ำพล  วันชัย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยไคร้ 
 081-262-4443  
5. นำยรุจิโรจน์  สุขรื่น ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเขำขำด 
 089-907-0735  
6. นำยพลวัฒน์  กัลยำประสิทธ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเฉลียงลับ 
093-308-6222  056-740014 
7. นำงเดือนเพ็ญ  ใจบุญ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนปำกน้ ำ 
 088-273-7379  
8. นำงทิพำภรณ์  จันคณำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบง 
 091-935-3614  056-740174 



9. นำยจีรศักดิ์  สำระวัน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกกไทร 
 081-972-1603  
10. นำยธีระวัช  แก้วเล็ก ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำป่ำ 
 080-360-7718  
11. นำยพงษ์ศักดิ์  พุฒบุตร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนตำดหมอกวิทยำ 
 081-604-4377  
12. นำยมนูญ  กองจันทร์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบุฉนวน 
 081-042-0472  
13. นำงเพชริน  สงค์ประเสริฐ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนน้ ำร้อน 
 089-857-6391  056-751153 
14. นำยพหลยุทธ  สำยปัญญำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนทุ่งหินปูน 
 081-281-4481   

 
กลุ่มโรงเรียนบ้านโตกนายมชอนไพร 

ชื่อ-เบอร์โทร ต ำแหน่ง 

1. นำยชูชำติ  แสงภูพำท ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนชอนไพร 
 086-798-9397  056-913734 
2. นำยณัฐฐินันท์  คงเมือง รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนคลองส ำโรง 
 084-598-4923  
3. นำยภำนุพงศ์  อนุรักษ์พนำวัน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสักแห้ง  
 089-563-3096      
4. นำงสำววิไล  หลงใจคอย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำยม 
 095-642-6485  056-568078 
5. นำงศุจิกำ  จักคำม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนขมวด 
064-326-6359  
6. นำยสมชำย  นอนำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหัวนำ 
 095-635-5025  
7. นำยภควัต  ตรีจักร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนถ้ ำน้ ำบัง 
 086-214-9039  056-760197 



8. นำยอุบล  สินธุเดช ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนวังจำน 
 088-428-1620  
9. นำงนงลักษณ์  ทำสำย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโรงเรียนบ้ำนโตก 
 094-632-5110  056-566190  
10. นำยยศทวี  ศิริ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโตกใต้ 
 095-737-5338  088-280-8938 
11. นำยจีรศักดิ์  ทองนิ่ม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนพี้ 
 094-601-1504  
12. นำงจีรวดี  แก้วสว่ำง รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสงเครำะห์ 2  

 089-703-8203  

 
กลุ่มโรงเรียนห้วยสะแก-ระวิง 

ชื่อ-เบอร์โทร ต ำแหน่ง 

1. นำงสำวประทับ  งำมสุพรม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนยำงลำด 
 063-327-5330  
2. นำยคงภัค  สงนุ้ย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนวังขอนมิตรภำพท่ี 137 
 098-749-1259  
3. นำงนิธินันท์  จันทร์ค ำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนยำงกุด 
 087-523-8535  
4. นำงสำวปำหนัน  บุ้งจันทร์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนระวิง  
 064-428-9987  056-713918 
5. นำงอธิติยำ  เขียวสำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนชัยมงคล  
 083-270-0875  
6. นำงสำวกัลยำณี  รัตนบุตร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยสะแก 
 091-024-7425  056-922040 
7. นำงสำวกัลยำณี  รัตนบุตร รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยนำค  
 091-024-7425  056-922040 
8. นำงปรำณี  สีหะวงษ์ รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเนินสง่ำ  
 087-201-8762  056-922119 



กลุ่มโรงเรียนวังชมภ ู
ชื่อ-เบอร์โทร ต ำแหน่ง 

1. นำยธีวสุ  วงค์สุริยะ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนยำงหัวลม 
 095-623-4136  
2. นำยศุทธำ  จักคำม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกม.2 
 064-663-5392  056-771251 
3. นำยสุกิจ  เมฆประยูร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนยำวี-ห้วยโป่ง 
 084-225-6400  056-568077 
4. นำยสงบ  นำมไพร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสำมแยกวังชมภู 
 081-041-2464  056-771234 
5. นำยไพรวัน  ทองใบ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนคลองห้วยนำ 
 081-041-4408  056-771250/ pppwan1234@gmail.com 
6. นำงสำวโชติกำ  กิตติกรณิศ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนวังทอง 
 092-262-5900  056-810628 
7. นำยอำรักษ์  โพธิบัติ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนซับข่อย 
 089-138-6138  

 
กลุ่มโรงเรียนเพชรชนแดน 

ชื่อ-เบอร์โทร ต ำแหน่ง 

1. นำงสำวญำนิกำ  สอดจันทร์ รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโป่งตำเบ้ำ 
 097-057-5662  056-923230 
2. นำยไพรวัลย์  พุทธำรัตน์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลชนแดน 
 089-563-5138  056-761009 
3. นำยไพฑูรย์ บุญมำศ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคลองห้วยนำพัฒนำกำร 
 082-166-6417  Email : paitoon.b.28@gmail.com 
4. นำยไพรวัลย์  พุทธำรัตน์ รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโคกเจริญ 
 089-563-5138  
5. ว่ำท่ี ร.ต.บุญมี  กิจพินิจ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนซับเจริญ 
087-841-1613  



6. นำยสุพจน์ โพธิมำศ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนทรัพย์พุทรำ 
 091-027-0039    
7. นำยประสงค์  วงษ์ธัญกรรม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยงำช้ำง  
 085-734-7094  056-923230 
8. นำยประสงค์  วงษ์ธัญกรรม รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยตูม 
 085-734-7094  056-029227 
9. นำยประสงค์  วงษ์ธัญกรรม รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนลำดน้อย 
 085-734-7094  056-029225 
10. นำงกำญจนำ  สุกำญจนรักษ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนน้ ำลัด 
 098-479-5412  056-029223 
11.นำยภำคภูมิ  บุญชื่น ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกกจั่น 
 088-421-8096  
12. นำยอรรถพล  ดีบุญมี ณ ชุมแพ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนผำทอง  
 064-195-9497  056-029229 

 
กลุ่มโรงเรียนลาดแค 

ชื่อ-เบอร์โทร ต ำแหน่ง 

1. นำยฉัตรมงคล  วำนิช ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนลำดแค 
 085-727-8464  056-723382 
2. นำงนงเยำว์  นำมทองดี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโคกยำว 
 089-271-6461  
3. นำงสำวกัญพิชำ  ไกรสิงห์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนธำรำคีรี 
 088-437-8860  056-723188 
4. นำยฉัตรมงคล  วำนิช รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโคกหนองจอก 
 085-727-8464  056-760259 
5. นำยฉัตรมงคล  วำนิช รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนลูกจันทน์ปิยะอุย 
 085-727-8464  
6. นำยสยำม  เทียนสีม่วง รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองใหญ่ 
 082-405-0378  056-760175 



7. นำงสำวอวยพร  ปิ่นสำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนถ้ ำแก้ว 
 091-832-3702  056-029333 
8. นำยฤกษ์ชัย  นุตโยธิน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดงลำน 
 083-954-1367  056-760116 
9. นำยฤกษ์ชัย  นุตโยธิน รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำยสมร 
 083-954-1367  056-760114 

 
กลุ่มโรงเรียนท่าข้าม 

ชื่อ-เบอร์โทร ต ำแหน่ง 

1. นำยอ ำพร  โพชะรำช ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำข้ำม 
 062-926-9397  056-767093 
2. นำยสุทธิศักดิ์  รอดชื่น ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกุฏิพระ 
 080-028-3978  
3. นำยไพบูลย์  ไทยตรง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนตะกุดจั่น 
 087-849-5269  
4. นำงสำวเพ็ญศิริ  ศรีอุทัย รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนตะกุดเป้ำ 
 089-783-5347  
5. นำงสำวเริงจุฬำ  กลำงเสนำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนวังปลำช่อน 
 061-569-7878   
6. นำงผ่องศรี  ท่ำสอน รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนคลองปลำหมอ 
 085-728-4573  056-726740 
7. นำยปรีชำ  แก้วอำสำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนซับขลุง 
 089-565-3064  
8. นำงรจิน  จันทำ รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนศำลำลำย 
 086-280-3138  

 
 
 
 



กลุ่มโรงเรียนดงขุย 

ชื่อ-เบอร์โทร ต ำแหน่ง 

1. นำยสุวิทย์  บัวกอง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดงขุย 
 089-957-3282  056-769250 
2. นำงอรสำ  ไพศำลนรเสร ี รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองระมำน 
 087-844-0339  056-029214 
3. จ.ท.ชิตติพงษ์ หมั่นกิจ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบุ่งคล้ำ 
 093-190-1100  056-760242 
4. นำยณัฐพงษ์  อิ่มหิรัญ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดงขุยใต้ 
 081-971-7699  
5. นำยบุญสูง  วงเวียน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำน กม.28 
 084-619-9334  
6. นำยเวโรจน์  ภูมะลำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเขำสัก 
 092-140-9090   056-760287  
7. นำยมำนิตย์  ปัสสำวัส ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเขำน้อย 
 087-846-6945  
8. นำยสุทัศน์  ธิยำนันท์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโป่งนกแก้ว 
 081-888-0273  056-760212 
9. นำงชยำนันท์  พึ่งจินดำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองกลอย 
 098-770-9532  056-760256 
10. นำยสมศักดิ์  หำรวันนำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกล้วย 
 098-907-1651  
11. นำยข ำ แสงจันทร์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเขำชะโงก 
 089-958-1771  
12. นำยวรำเวทย์ บุญเรือง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนวังรวก 
 086-937-0915  
13. นำยสมชำย แสงนำก ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเขำคณฑำ 
 089-565-8559  

 



กลุ่มโรงเรียนเพชรวังโป่ง 
ชื่อ-เบอร์โทร ต ำแหน่ง 

1. นำยทวีศักดิ์ชัย  เนตรแสงสี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนคลองน้ ำคัน 
 081-954-6980  
2. นำยคงเดช  กำรงำนดี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนซับเปิบ 
 095-6409-829  056-760149 
3. นำยขวัญชัย  นำคไทย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลวังโป่ง 
 081-962-8960  056-030323 
4.นำยปณิธำน  อุดนัน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนไร่ฝำย 
 088-272-7749  
5. นำงสำวภัทรนำถ  พรมจิ๋ว ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนตูม 
 080-628-4038  
6. นำยเสกสรร  น้อยจันทร์ รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนทำงข้ำม 
 084-591-4144  084-591-4144 
7. นำยศรำวุฒิ  นุชสุข ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนวังแช่กลอย 
 089-638-6667  
8. นำยเด่นพงษ์  บุญเรือง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนวังศำล 
 096-062-6365  056-923446 
9. นำยทรงกรด  ปำนไกร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดงลึก 
 092-257-3001  056-760262 

 
กลุ่มโรงเรียนท้ายดงวงัหนิ 

ชื่อ-เบอร์โทร ต ำแหน่ง 

1. นำยเจษฎำ  เจริญทรัพย์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนวังกระดำษเงิน 
 084-382-0847  
2.นำงพิมเสน  ทองนึก ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนวังชะนำง  
 089-858-4110  056-569222 
3. นำงวรรณค ำ  เนตรแสงสี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนวังหิน  
 081-768-4571  056-922660 



4. ว่ำท่ี ร.อ.มนัส  ศรีทำ รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนใหม่วังตะเคียน  
 081-953-6647  056-029283 
5. นำงสำวขนิษฐำ  นวนทอง รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนน้ ำอ้อมประชำสรรค์ 
 089-562-3493  
6. นำงไพรัตน์  โอฬำรทิชำชำต รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนวังหินซอง 
 081-785-8311  

 

 


