
สมดุเบอร โทรศพัท ผ ูบรหิารสถานศึกษา สงักดั สพป.เลย เขต 3 

1. กลุมโรงเรียนดานซาย 

ที่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง โรงเรียน 
หมายเลข

โทรศพัทมือถือ 

1 นางศรีสุดา พาคํา ผอ.ร.ร. บานศาลานอย 088-556-1912 

2 นายไพวัล อ่าํนาเพียง ผอ.ร.ร. ดานซาย 089-279-2419 

3 นายไพวัล อํ่านาเพียง รก.ผอ.ร.ร. บานโพนหนอง 

4 นายไพวัล อ่าํนาเพียง รก.ผอ.ร.ร. บานกกเห่ียน 

5 นายยุทธพงษ ทองหลา ผอ.ร.ร. อนุบาลดานซาย 081-061-2613 

6 น.ส.พรชนก แดงสีดา ผอ.ร.ร. บานนาทุม 081-054-5427 

7 นายเทียนชัย งาสิทธิ ์ ผอ.ร.ร. บานน้าํพ ุ 083-329-4799  

8 นางวิไลวรรณ แพงศรี ผอ.ร.ร. บานหัวนาแหลม 089-278-9623 

9 นายพัทรวิทชญ เก้ือกูลวุฒหิหิรัญ ผอ.ร.ร. บานหนองผือ 081-954-5819 

10 นางวิลาวรรณ โยเฮือง ผอ.ร.ร. บานหวยปลาฝา 085-465-0456 

11 นายนิติพงษ ไชยคํา ผอ.ร.ร. บานแกงมวง (ดานซาย) 089-838-8384 

12 นายนิติพงษ ไชยคํา รก.ผอ.ร.ร. บานแกวตาว (นาด)ี 089-838-8384 

13 นายสมบัติ แลบัว ผอ.ร.ร. บานนาหมูมน 081-117-3416 

14 นายสมบัติ แลบัว รก.ผอ.ร.ร. บานนาด ี

15 นายชัยวัฒน บานเย็น ผอ.ร.ร. บานนาทอง 089-279-2520 

16 นายชัยวัฒน บานเย็น รก.ผอ.ร.ร. บานปากหมัน 

17 นายชัยวัฒน บานเย็น รก.ผอ.ร.ร. บานนาขา 

18 นายชัยวัฒน บานเย็น รก.ผอ.ร.ร. บานเครือคู 

19 นางมณีรัตน คําศรี ผอ.ร.ร. บานปากโปง 086-218-4778 

2. กลุมโรงเรียนโคกงาม 

ที่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง โรงเรียน 
หมายเลข

โทรศพัทมือถือ 

1 วาที่ ร.ต.สุทิน ทองปน ผอ.ร.ร. บานโคกงาม 089-942-5969 

2 วาที่ ร.ต.หญิงอาภาพร จันทนาม ผอ.ร.ร. บานหวยน้ําเมย 083-351-1959 

3 นางอรทัย ยศปญญา ผอ.ร.ร. บานหนองสนุน 083-351-7351 

4 นางธัญวิภา  สมีาพล ผอ.ร.ร. บานหวยตาด 092-481-6799 

5 นายประดษิฐ แกวยม รก.ผอ.ร.ร. บานหนองหลวง 080-006-6217 



6 นายประดษิฐ แกวยม รก.ผอ.ร.ร. บานชั่งสี ่

7 นายสุเทพ วังครีี ผอ.ร.ร. บานนาเจียง 098-648-2465 

 

 

 

3. กลุมโรงเรียนโพนสูงวังยาว 

ที่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง โรงเรียน 
หมายเลข

โทรศพัทมือถือ 

1 นายธวัชพงษ พรหมจักร ผอ.ร.ร. บานวังยาว 081-799-2938 

2 นายอุทรณ ศรีบุตรตา ผอ.ร.ร. บานปากแดง 092-630-5311 

3 ส.อ.ณรงคศักดิ์ บุญสําเร็จ ผอ.ร.ร. บานกกสะตี 084-950-1878 

4 นายสาคร แกวประกาย ผอ.ร.ร. บานวังเวิน 061-123-3650 

5 นายศุภเกียรติ เชื้อบุญมี ผอ.ร.ร. บานผึ้ง 089-839-5295 

6 นางดุจฤดี อวนคํา ผอ.ร.ร. บานโพนสูง 081-729-3006 

7 นางดุจฤดี อวนคํา รก.ผอ.ร.ร. บานหัวฝาย 

8 นางจีรนันท สุทธิโคตร ผอ.ร.ร. บานหวยทอง 098-185-0089 

9 นายศุภศิลป มั่นมา ผอ.ร.ร. บานนาลานขาว 087-251-3484 

10 นางอิสรารัตน แสนยะบุตร ผอ.ร.ร. บานกกโพธิ์วังกํา 085-725-8889 

11 น.ส.ปลันธนา   นามสมบัติ ผอ.ร.ร. บานหนองอุมลัว 080-177-0280 

4. กลุมโรงเรียนกกสะทอน 

ที่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง โรงเรียน 
หมายเลข

โทรศพัทมือถือ 

1 นายพิฆเนศ พาคาํ ผอ.ร.ร. บานหวยมุน 086-445-6012 

2 นายสุวิทย สามารถ ผอ.ร.ร. บานตูบคอ 090-202-9989 

3 วาที่ ร.ต.บุญมี สีซุย ผอ.ร.ร. เย็นศิริบานหมากแขง 090-450-0190 

4 นางรัชนงค ไกรจันทร ผอ.ร.ร. บานกกจาน 093-542-7797 

5 นายศุภชัย ประสิทธิ์ไทย ผอ.ร.ร. บานน้าํเย็น 089-570-0756 

6 นายสงกรานต ทองคาํ ผอ.ร.ร. บานแกงครก 082-172-9509 

7 นายนิคม แกวเขียว ผอ.ร.ร. บานนาหวานอย 080-119-4498 

8 วาที่ ร.ท.บรรจง บุญทัน ผอ.ร.ร. บานน้าํหมัน 089-907-4639 



5. กลุมโรงเรียนโปง 

6. กลุมโรงเรียนอปิุม 

ที่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง โรงเรียน 
หมายเลข

โทรศพัทมือถือ 

1 นายศฤงคาร หลากันหา ผอ.ร.ร. บานทับกี่ 086-205-2315 

2 นายประกอบ สินพรม ผอ.ร.ร. บานตาดเสี้ยว 088-293-5512 

3 นายประกอบ สินพรม รก.ผอ.ร.ร. บานวังบอน 

4 นายสุรกานต จันทรนุช ผอ.ร.ร. บานหินแลบ 086-237-6655 

5 นายราวิน มรุธานินทร ผอ.ร.ร. บานปามวง 088-437-7756 

6 วาที่ ร.อ.อภิชิต บุญผองศรี ผอ.ร.ร. บานหวยลาด (ดานซาย) 089-569-3669 

7 นางมยุรี โคตรสุโน ผอ.ร.ร. บานวังเปง 084-822-4132 

8 นายสันติศักดิ์ บุญกิจ ผอ.ร.ร. บานถ้ําพระ 086-456-8313 

9 น.ส.สุวีรยา โสศร ี ผอ.ร.ร. บานแกวตาว (อิปุม) 086-038-8031 

10 นายชูเกียรติ กงคํา ผอ.ร.ร. บานปาสะแข 085-006-5809 

7. กลุมโรงเรียนภูเรือกาวหนา 

ที่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง โรงเรียน 
หมายเลข

โทรศพัทมือถือ 

1 นายกิตติศักดิ์ ดีสุทธิ ผอ.ร.ร. บานทอน 061-016-5919 

2 นายกิตติศักดิ์ ดีสุทธิ รก.ผอ.ร.ร. บานทาศาลา  

3 นายอาทิตย ศรีบุรินทร ผอ.ร.ร. บานสานตมฯ 091-064-7998 

4 นายอาทิตย ศรีบุรินทร รก.ผอ.ร.ร. บานโนนสมบูรณ  

5 นายอาทิตย ศรีบุรินทร รก.ผอ.ร.ร. บานหนองแซง  

ที่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง โรงเรียน 
หมายเลข

โทรศพัทมือถือ 

1 นายวรวิทย แสนประสิทธิ์ ผอ.ร.ร. บานโปงช ี 081-768-7958 

2 น.ส.อรพิมพ ทอนแกว ผอ.ร.ร. บานโปง 085-052-2028 

3 นายเมืองมล พันธมาก ผอ.ร.ร. บุญลักษณอุปถัมภ 095-694-6264 

4 นางพิลัยลักษณ พิมพสุต ผอ.ร.ร. บานน้าํพุง 094-184-6343 

5 นางพิลัยลักษณ พิมพสุต รก.ผอ.ร.ร. บานดานดู  

6 นายประหยัด ยศศรี ผอ.ร.ร. บานทุงเทิง 062-462-6691 

7 นายจรูญ พยัคประโคน ผอ.ร.ร. บานทุงน้ําใส 081-014-2201 

8 นายนิมิตต สุติยะวัน ผอ.ร.ร. บานปางคอม 081-260-3538 



6 นายรุงเพชร คํามูลม ี ผอ.ร.ร. บานถ้ํามูล 063-747-7745 

7 นายประสิทธิ์ ศรีกุล ผอ.ร.ร. บานบง 061-031-1576 

8 นายเกษม แกวยาศร ี ผอ.ร.ร. บานหนองบง 085-644-6760 

9 นายเกษม แกวยาศร ี รก.ผอ.ร.ร. บานหวยลาด (ภูเรอื)  

10 นายชินณุพงศ พรมมาวัน ผอ.ร.ร. บานโคนผง 097-318-7524 

11 นายเชาวกุล พรมใจ ผอ.ร.ร. ชุมชนภูเรือ 089-941-2092 

12 นายเชาวกุล พรมใจ รก.ผอ.ร.ร. บานแกงไฮ  

13 นายบุญนริศ กมลรัตน ผอ.ร.ร. บานแกงมวง 086-227-9594 

8. กลุมโรงเรียนรักภูเรือ 

ที่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง โรงเรียน 
หมายเลข

โทรศพัทมือถือ 

1 นายสนธยา สาระพันธ ผอ.ร.ร. บานหวยติ้ว 086-225-5276 

2 นายสนธยา สาระพันธ รก.ผอ.ร.ร. บานลาดคาง  

3 นายสุริยันต ยามา ผอ.ร.ร. บานหวยผักเนา 082-125-3662 

4 นายสายชล ศรีคํา ผอ.ร.ร. บานไฮตาก 086-908-1552 

5 นายภานพุันธ จันทรา ผอ.ร.ร. บานแกงเกลี้ยง 095-669-9169 

6 นายสุนทร กมลชิต ผอ.ร.ร. บานกกโพธิ์แสนเอ้ียม 081-964-2067 

7 นายสุนทร กมลชิต รก.ผอ.ร.ร. บานแกงแลน  

8 นายสุครไทย กรมลี ผอ.ร.ร. บานนาขามปอม 086-235-9769 

9 นางบุญญารัตน พิมพสาร ี .ผอ.ร.ร. บานนาคูณ 080-044-0939 

10 นางสุภาภรณ นาราศร ี ผอ.ร.ร. บานแกง 088-560-1051 

11 นางนิรชา พรหมดาํรง ผอ.ร.ร. บานปลาบา 088-573-4009 

12 นางคําปกษ บุญชิต ผอ.ร.ร. บานสองคน 097-302-4499 

13 นายนิติธร รุงเรือง ผอ.ร.ร. บานกลาง (ภูเรอื) 083-347-7239 

14 นายนิติธร รุงเรือง รก.ผอ.ร.ร. บานหินสอ  

15 นายจารึก วงศชัยภูมิ ผอ.ร.ร. บานโปงกวาง 089-848-6224 

16 นายชัยสิทธิ ์พรหมรักษา ผอ.ร.ร. บานรองจิก 098-539-8794 

9. กลุมโรงเรียนอําเภอนาแหว 

ที่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง โรงเรียน 
หมายเลข

โทรศพัทมือถือ 

1 นายพงษยุทธ ธุระแพง ผอ.ร.ร. บานกลาง (นาแหว) 085-609-5366 

2 นายนุพงษ อินแผลง ผอ.ร.ร. ชุมชนบานนาพึง 086-232-3466 



3 นายปยวัฒน แสนบริสุทธิ์ ผอ.ร.ร. บานนามาลา 085-459-5169 

4 นางวรัญชยา หงษทอง ผอ.ร.ร. บานหัวดานนาปูน 065-073-4193 

5 นายจันทรหลา นิวงษา ผอ.ร.ร. บานซําทอง 082-512-4706 

6 นางกรรณิกา ภาเข็ม ผอ.ร.ร. บานหนองหวาย 096-661-6970 

7 น.ส.ดุจฤดี ปญญาสิม ผอ.ร.ร. บานโคก 080-973-3279 

8 นางจินตนา นักการรอง ผอ.ร.ร. บานนาแหว 081-872-0298 

9 นางระพีพร โคตรชนะ ผอ.ร.ร. บานเหมืองแพร 086-227-7505 

10 นางอรรถพร บุญมา ผอ.ร.ร. บานแสงภา 081-729-9497 

11 นางอรรถพร บุญมา รก.ผอ.ร.ร. บานบอเหมืองนอย  

12 นายบุญลวน มารศร ี ผอ.ร.ร. บานหวยน้ําผัก 087-220-7069 

13 นายกอเกียรติ นนทะโคตร ผอ.ร.ร. บานเหลากอหก 089-276-5651 

14 นายเศรษฐา ชาวเหนือ ผอ.ร.ร. บานนาผักกาม 081-770-7361 

15 น.ส.ยุภาพร ทรงภักดี ผอ.ร.ร. บานนาเจริญ 088-353-5505 

16 นายพิจร วรติย ผอ.ร.ร. บานนาลึ่ง 091-864-1557 

 

 

 

 

 

 

10. กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน (ขยายโอกาสทางการศกึษา) 

ที่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง โรงเรียน 
หมายเลข

โทรศพัทมือถือ 

1 นายไพรวัล อ่ํานาเพียง ผอ.ร.ร. ดานซาย 089-279-2419 

2 นายพิฆเนศ พาคาํ ผอ.ร.ร. บานหวยมุน 086-445-6012 

3 วาท่ี ร.ต.บุญมี สีซุย ผอ.ร.ร. เย็นศิระบานหมากแขง 090-450-0190 

4 นายศุภชัย ประสิทธิ์ไทย ผอ.ร.ร. บานน้าํเย็น 089-570-0756 

5 นายศฤงคาร หลากันหา ผอ.ร.ร. บานทับกี่ 086-205-2315 

6 นายวรวิทย แสนประสิทธิ์ ผอ.ร.ร. บานโปงช ี 081-768-7958 

7 นายเมืองมล พันธมาก ผอ.ร.ร. บุญลักษณอุปถัมภ 095-694-6264 

8 นายธวัชพงษ พรหมจักร ผอ.ร.ร. บานวังยาว 081-799-2938 



9 นางจีรนันท สุทธิโคตร ผอ.ร.ร. บานหวยทอง 098-185-0089 

10 นายชัยสิทธิ ์พรหมรักษา ผอ.ร.ร. บานรองจิก 098-539-8794 

11 นายประหยัด ยศศรี ผอ.ร.ร. บานทุงเทิง 062-492-6691 

12 นายชัยวัฒน บานเย็น ผอ.ร.ร. บานนาทอง 089-279-2520 

 


