
โรงเรียน บ้านพัก มือถือ

1 ก้อนแก้วราษฎร์บ ารุง นายปัญญา  เจริญวฒันะ 08-1889-1370

2 วดัก้อนแก้ว นายปญัญา  เจริญวัฒนะ (รก.) 08-1889-1370

3 วดัคลองเขือ่น นางส าราญ ไทยนิยม (รก.) 08-9745-6129

4 วดับางตลาด นายศิรพงศ์ สาระโชติ 06-1509-5005

5 วดับางโรง น.ส.สุพิชฌาย์ นิยุตรานนท์ 0-3850-5050 08-1377-1344

6 วดับ้านกล้วย วา่ที่ร.ต.หญิงออรดา ศรีนวนจนัทร์(รก.) 08-6159-2382
7 วดัสามร่ม น.ส.เยาวพา พูลโภคา (รก.) 08-6156-6028
8 โสภณประชาเทวารุทฯ นางส าราญ ไทยนิยม 0-3850-9099 08-9745-6129

1 บ้านกรอกสะแก นางกนกวรรณ ต้ังเทียมพงษ์ 08-4913-6488
2 บ้านท่ากลอย นายปรัชญา ภทัรก าจร 08-6075-4824
3 บ้านท่าคาน นางชญาพร แกว้สุวรรณ์ (รก.) 0-3808-0075  

4 บ้านทุ่งส่าย นายนพดล คล าทั่ง 08-6317-2352
5 บ้านเทพประทาน นายพงษ์ศักด์ิ ผลบุภพ 08-6354-8840
6 บ้านธรรมรัตน์ใน นายนรินร์ นารีนาถ 09-8925-2385
7 บ้านร่มโพธิท์อง นายประสิทธิ ์ขวญันอน Fax.0-3850-2058 08-7049-7848
8 บ้านวงัหิน นางจริญญา สระโกฎิ 0-3808-0067 Fax.0-3855-3438 08-2215-5316
9 บ้านศรีเจริญทอง นางปริญญภรณ์ บุษบากร 06-1152-9165
10 บ้านหนองขาหยัง่ นางชารว ีห่อทรัพย์ 08-8583-9982
11 บ้านหนองคอก นายสุดใจ  ศรีทอง 0-3851-6368 09-2386-9191
12 บ้านหนองประโยชน์ นายสยาม เสาวกุล 0-3809-0140 08-9750-9012
13 บ้านหนองปรือกนัยาง นายสมพงษ์ พัลวลั 08-2165-3599
14 บ้านหนองปลาซิว นายซันโย  สังวรดี 09-1870-7012
15 บ้านห้วยตะปอก นางจ าลอง  สุขแก้ว 0-3855-6152-8 08-2216-7198 09-9234-2678
16 บ้านอ่างเตย น.ส.สิริพร ทองสุวรรณ 08-6836-4969
17 บ้านอ่างเสือด า น.ส.ถวลิ ถนอมพันธุ ์(รก.) 08-3536-3751
18 วดัทุ่งยายชี นายสมภพ  ดวงชอุ่ม 089-0581137 วิชาการ 086-1119761ธรุการ 08-3731-8734
19 วดัเทพพนาราม นายนพดล คล าทั่ง (รก.) 0-3850-8021 08-6317-2352
20 สียัดพัฒนา น.ส.แววดาว ทับลา 09-5391-4696

หมายเลขโทรศัพท์ของโรงเรียนผอ.ร.ร.สังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

ท่ี โรงเรียน ผู้บริหาร
หมายเลขโทรศัพท์

คลองเข่ือน  8  โรง

ท่าตะเกียบ 20 โรง



โรงเรียน บ้านพัก มือถือ
ท่ี โรงเรียน ผู้บริหาร

หมายเลขโทรศัพท์

1 ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ นางธติิกานต์ จันทวฒัน์ 0-3856-8953 08-9934-1971

2 บ้านปลายคลอง  น.ส.วรรณิภา แป้นทอง 0-3858-4116 08-1265-1109

Fax.0-3858-3198

3 วดัคูมอญ นางสาวยวุดี ตันไพบูลยก์ลุ (รก) 0-3856-8150 08-9661-9565

4 วดัทางข้ามน้อย น.ส.ฉัตรระพี เลิศวศินกุล 0-3808-8500 08-1772-8812

5 วดับางกระเจ็ด นางสาวยุวดี ตันไพบูลย์กุล 0-3856-8013 08-9661-9565

6 วดับางกระดาน น.ส.ลัญฉกร ภธูา 09-8364-3873

7 วดัปากน้ าโจ้โล้ นางปุณณยลักษณ์ อมรชัยสิน 06-1616-2965

8 วดัลาดบัวขาว น.ส.ลัญฉกร ภธูา (รก.) 09-8364-3873

9 วดัศรีสุตาราม น.ส.ปราณี แสงมงคลพพิฒัน์ 06-4156-1453

10 วดัสนามช้าง น.ส.ขวญัศิริ บุญสรรค์ (รก) 08-9245-5852

11 วดัสาวชะโงก นายอดินันท์ เดชพงษ์ 0-3852-1042 08-4920-5858

12 วดัเสม็ดใต้ นายนพคุณ เจิมจรุง 08-6839-1079

13 วดัเสม็ดเหนือ น.ส.ขวญัศิริ บุญสรรค์ 0-3858-4179 08-9245-5852

Fax.0-3858-3255

14 วดัหัวไทร นายนพวงศ์ เมืองสีสุข 08-9580-8688

15 วดัหัวสวน นางจีระนันท์ ทองศิริ (รก) 0-3852-1449 08-9099-5817

16 วดัใหม่บางคล้า น.ส.ธญัพิมล อาภยั 08-3926-9756

1 ตลาดบางบ่อ นายสุนทร วรังษี 0-3858-9244 09-2434-1677

Fax.0-3858-9627

2 ทุง่สะเดาประชาสรรค์ นายไวภพ สุขกระโทก 0-3858-9245 08-7134-4217

3 ไทรทองอุปถัมภ์ น.ส.กัญญพชัร์ เหรียญเพช็รสุข 06-1565-3962

4 บ้านเขาสะท้อน นายทองสุข ร้ิวทอง (รก.)  09-2737-8526

บางคล้า  16 โรงเรียน

แปลงยาว  19 โรงเรียน



โรงเรียน บ้านพัก มือถือ
ท่ี โรงเรียน ผู้บริหาร

หมายเลขโทรศัพท์

5 บ้านคลองสอง นายธนิต เยีย่มรัมย์  08-2525-7078

6 บ้านเนินไร่ นายอภรัิกษ์  ทองจรัส 08-9939-8717

7 บ้านหนองปลาไหลราษฏร์บ ารุง นายเชิดชัย อมรกิจบ ารุง 08-9531-1901

8 บ้านหนองสทิต นายสัญญา ไทยประเสริฐ (รก.)  09-9225-6800

9 ไม้แก้วประชานุเคราะห์ น.ส.กญัญพชัร์ เหรียญเพช็รสุข(รก) 0-3808-0034 06-1565-3962

10 วัดโกรกแกว้วงพระจนัทร์ นางศุภรัฏฐ์ ฉิมวงษ์ 08-1312-6899

11 วดัแปลงยาว นายวฒันะ  เอี่ยมสุโร 08-9099-1139

12 วดัไผ่แก้ว นางชุติมณฑน์ โชครวย 09-4330-9279

13 วดัวงักะจะ นายไวภพ สุขกระโทก (รก.) 08-7134-4217

14 วดัหนองไม้แก่น นายสุรชัย เรเรือง 0-3850-2048 08-4867-4329

15 วดัหัวส าโรง นายพิทักษ์  เมฆอรุณ 0-3885-3616 08-9936-2511

16 วดัอ่าวช้างไล่ น.ส.อัมพิกา สิริพรม 0-3809-0914 08-1177-8466

17 หนองปรือประชาสรรค์ น.ส.แสงอรุณ ชิวปรีชา 06-1951-6553

18 วดัวงัเย็น    นางสุพัตรา ดวงเกษมสุข 08-2416-5935

19 บ้านหนองน ้าขาวเจริญราษฎร์ นายทองสุข ร้ิวทอง 09-2737-8526 08-7139-5819

1 บ้านเขาหินซ้อน นายวทิยา เปี่ยมเต็ม 0-3855-4923 06-5354-5662

2 บ้านช าขวาง น.ส.ยุพิน ไชญนรินทร์ (รก.)   0-3859-9189 09-6025-5668

3 บ้านปรือวาย   นายมนตรี  ประการะสังข์ 0-3808-0025 09-3724-5029

Fax.0-3885-4041

4 บ้านม่วงโพรง วา่ที่ร.ต.กลวชัร หม่อนตะคุ 08-9543-2421

5 บ้านไร่ดอน น.ส.ภษูณิศา สุภกุล 08-2209-5399

6 บ้านหนองกลางดง นายศุกล สืบศิริโชค 09-4392-1854

7 บ้านหนองสองห้อง น.ส.ภาวณีิ ทุ่งไธสง 08-3493-2453

8 บ้านหนองแสง นายกัญธเมษย์ เลิศอริยะกูล 0-3851-7654 09-4616-5046

9 บ้านหนองหวา้ น.ส.ปวริศา พลบุญ 06-2459-3436

พนมสารคาม  40 โรงเรียน



โรงเรียน บ้านพัก มือถือ
ท่ี โรงเรียน ผู้บริหาร

หมายเลขโทรศัพท์

10 บ้านหนองเหียง นางรุ่งทิพย์  สวมไธสง 09-2884-7688
11 บ้านแหลมตะคร้อ นายกมล  วุน่หนู 0-3813-5440 08-9832-3884
12 ไพบูลย์ประชานุกูล น.ส.เสาวลักษณ์ ตุลารักษ์ 08-9932-8245
13 วดัโคกหัวข้าว นายธนวรรธณ์ ทองดี 0-3883-6832 08-5638-6295
14 วดัชายเคืองวนาราม น.ส.เสาวคนธ ์นิรมล 08-7941-2205
15 วดัดงยาง น.ส.ณัฐนันท์ หันยีไ่ล้ 08-2151-6265
16 วดัดอนขีเ้หล็ก น.ส.อัจฉรา สุวรรณ์ (รก.)  09-9298-7315
17 วดัดอนทอง น.ส.วารุณี นาคคล้าย 09-8280-8471
18 วดัต้นตาล นายพายัพ  นิชเปี่ยม 0-3852-9250 09-8830-7408
19 วดัท่าเกวยีน นายสมชาย มะลิซ้อน 0-3855-1459 08-7825-8564

นางจุรี สุขโยยศ  (รอง)  08-1295-8595

20 วดัท่าลาดเหนือ น.ส.ฉัตรแก้ว กิตติคุณ (รก.) 08-7135-0795

21 วดัธารพูด นายพงษ์ศักด์ิ โพธิง์าม 09-8269-7107

22 วดันาน้อย น.ส.อนงค์นาฎ เทียนธวชั 0-3859-7798 06-1914-5392

23 วดันาเหล่าบก วา่ที่ ร.ต.วรีชน บัวพันธ์ 0-3855-3408 08-5432-6224
24 วดับ้านซ่อง นายชิต นพเกียรติ 08-6158-2073
25 วดับึงกระจับ น.ส.ทองสุข   เตียรักษา 0-3854-7126 08-1775-9782
26 วดัพงษาราม นายบุญชัย ฉันทะจ ารัสศิลป์ 0-3855-1415 09-8163-2889
27 วดัล ามหาชัย นายกิตติพงษ์  ศิริเมือง 06-3452-8798
28 วดัสระสองตอน น.ส.มนรัตน์ แก้วเกิด 08-4145-4692
29 สุวรรณคีรี นายวนิัย  น้อยจินดา 06-1947-7579
30 วดัหนองบัว น.ส.ทองสุข   เตียรักษา (รก.) 0-3852-3266 08-1775-9782

31 วดัหนองปาตอง นางณัชชาพร ทองดี 08-2256-2462
32 วดัหนองเสือ น.ส.มนัสนันท์ พิพัฒน์ดิษยา 0-3851-6246 08-7332-2295
33 วดัหนองแหน น.ส.จุฬาพร แก้วเสนา 0-3852-3577 06-1565-3354
34 วดัหัวกระสังข์ น.ส.สุกัญญา เรืองเกษตร 0-3852-0394 08-3589-1333
35 วดัแหลมเขาจันทร์ น.ส.เบ็ญมาศ เพลิศฤทธิ ์(รก.) 08-4893-4611
36 วดัแหลมไผ่ศรี นายอาทิตย์ พัดขุนทด 06-1406-4645
37 สวา่งศรัทธาธรรมสถาน นายกมล  วุน่หนู (รก.) 0-3808-0022 08-9832-3884
38 บ้านห้วยหิน น.ส.น้ าทิพพย์ ดุษฎ ี(รก.)  08-1297-6694
39 บ้านห้วยพลู นางสมหวงั รักษาราษฏร์ 08-6332-6087
40 วดัหนองเค็ด นางเปรมกมล ทพัเทพเทวินทร์ 0-3855-1413 08-9939-7257



โรงเรียน บ้านพัก มือถือ
ท่ี โรงเรียน ผู้บริหาร

หมายเลขโทรศัพท์

1 บ้านท่าโพธิ์ นางศิริรัตน์ ศิรินัย (รก.) 0-3808-6263 09-2445-6315

2 วดัเกาะแก้วเวฬุวนั น.ส.สยุมพร อินทศรี 08-5432-9095

3 วดัจรเข้ตาย น.ส.ภชัสุ  บุญประกอบ 0-3859-1013 06-5664-2892

4 วดับางคา น.ส.วลันิภา อุตวงศ์ษา 08-7131-5815

5 วดัสะแกงาม น.ส.สยุมพร อินทศรี (รก.) 0-3851-7708 08-5432-9095

6 วดัแสนภมุราวาส น.ส.ปาณภชั ยันตะพลา 09-8169-3639

7 วดัหินดาษ นายอดุลย์  บุญช่วย 08-8089-7050

1 ไทยรัฐวทิยา  41 วา่ที่รต.ทวชิัย ละอองเอก 0-3859-7069 08-9922-9066

2 บางพะเนียง น.ส.กนิษฐา ใหม่จันดี 09-4535-6645

3 บ้าน ก.ม. 7 นายสุนทร เกียรติสถิตกุล 0-3851-7596  08-4863-0779

4 บ้านคลองยายสร้อย นายอาคม  ยิม้เจริญ 08-9601-3681

5 บ้านคลองอุดม นายมานิตย์ไว สีประสงค์ 0-3851-7763 06-1509-4545

6 บ้านโคกตะเคียนงาม นางกาญจนา ผลบุภพ 09-5673-4181

7 บ้านท่ากระดาน นายวุฒิไกร จนัสามารถ (รก.) 0-3856-1051 08-3588-5345

8 บ้านท่าซุง นายวชัรดล  สกุลวลีธร 08-9788-8799

9 บ้านท่าทองด า นายสุเทพ ล าดวน 09-2472-8586

10 บ้านท่าม่วง น.ส.พิชยา โฉมจุย้ 0-3808-0085 08-2294-8586

11 บ้านท่าเลียบ นายสุเทพ บุญมาก (รก.) 0-3856-1244 09-2323-3518

12 บ้านทุ่งส่อหงษา วา่ที่ ร.ท.วนัชิง กูลหกูล 0-3851-7738 09-4959-7828

13 บ้านนา นางลักขณา ไชยฤทธิ์ 08-7746-9865

ราชสาส์น 7 โรงเรียน

สนามชัยเขต 35 โรงเรียน



โรงเรียน บ้านพัก มือถือ
ท่ี โรงเรียน ผู้บริหาร

หมายเลขโทรศัพท์

14 บ้านนาโพธิ์ นายราชศักด์ิ วงศ์บุบผา 08-9543-9854

15 บ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง นายกิตินันท์ ปัญญาเอก 06-3941-9224

16 บ้านโป่งเจริญ นางนรีรัตน์ คล้ายสุวรรณ  08-7114-4774

17 บ้านโปร่งเกตุ วา่ที่ร.ต.รัฐพงษ์ มีพงศ์ 08-6828-9807

18 บ้านโป่งตาสา น.ส.กัญญาณัฐ โฉมศรี (รก.)  09-4892-3167

19 บ้านมาบนาดี นายวลิาศ ค าภาวงษ์ 0-3808-0004 08-9542-4028

20 บ้านยางแดง น.ส.วนัวสิาข์ สายพนัส (รก.) 08-3111-0118

21 บ้านลาดกระทิง นายวเิชียร ชูชื่น 08-1237-7269

22 บ้านวงัคู นายชยพล ชาชุมพร (รก) 0-3851-7649 08-4355-8685
Fax.0-3851-6305

23 บ้านสระไม้แดง นายอภชิาติ ขวญัศิริ 09-4451-4488

24 บ้านหนองยาง นายสุภโชค โชควิริยะสัมพันธ์ 09-3325-0361

25 บ้านหนองใหญ่ นายทรงศักด์ิ พิทักษ์มงคล 08-6079-8963

26 บ้านห้วยน้ าใส นายประพันธ์ ยอดตระกลูชัย 06-5525-3568

27 บ้านห้วยหิน นายอ านวย  ผมทอง 0-3859-7972 08-7127-6380

28 บ้านหินแร่ นายพรศักด์ิ  เปี่ยมเจริญ 0-3850-2057 08-9046-7008

29 บ้านอ่างตะแบก น.ส.เดือนธวลั ถะเกิงสุข (รก.) 0-3808-0002 06-5646-9388

30 บ้านอ่างทอง น.ส.ดวงพร สุขส าราญ 08-6995-1539

31 วดัช าป่างาม นายวฒิุไกร จันสามารถ 08-3588-5345
32 สวนป่าอุปถัมภ์ นายปัญหา  สิทธพิล 08-9247-4764
33 บ้านกระบกเต้ีย นางบุญพรรณ คนใจบุญ (รก.) 09-5765-1075
34 บ้านสุ่งเจริญ นายสุรพล บริสัย 08-1876-3440
35 วดัดอนท่านา นางอรทัย เจริญราช 06-1036-6182



โรงเรียน บ้านพัก มือถือ
ท่ี โรงเรียน ผู้บริหาร

หมายเลขโทรศัพท์







 










