
รายช่ือโรงเรียน ช่ือผู้บริหารโรงเรียน โทรศัพท์ ท่ีต้ังโรงเรียน จ าแนกตามเครือข่าย  สพป.นพ.1

มือถือ รก. งานธุรการ รร. หมู่ ถนน/ บ้าน/ ต าบล ต าบล อ าเภอ ไปรษณีย์ กม.

1. อนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) นายธนรักษ์  จันทร์สด ผอ.รร. 085-754-9472 042-532557 095-664-5022 jansod.d07@gmail.com 3 ถ.ชยางกูร บ้านท่าค้อ ท่าค้อ เมือง 48000 11

น.ส.จิรารัตน์  เข่ือนสุวรรณ รองฯ 087-086-1578 jirarut2013@gmail.com

48010022 บ้านนาหลวง นางกาญจนา บุญเวิน รก. 082-923-3520 080-176-2448  11 ถ.- บ้านใหม่แสงอรุณ ท่าค้อ เมือง 48000 16

48010024 บ้านหนองจันทน์ นางญาธิดา  อัลโทฟ ผอ.รร. 064-289-8266  098-361-9153 yathida.al@gmail.com  1 ถ.ชยางกูร หนองจันทน์ ท่าค้อ เมือง 48000 6

48010034 อนุบาลนครพนม นางวราภรณ์    ชาเรืองเดช ผอ.รร. 081-051-5284 042-511198 088-336-6638 ถ.อภิบาลบัญชา - ในเมือง เมือง 48000 1

นายธวัชชัย จันทะนะ รองฯ 084-278-4611 Rongwat999@gmail.com

นางสาวรุ่งทิวา ศรีวรขาน รองฯ 086-224-9654 rungtiwa.sri@anps.ac.th

สิบเอกศิริศักด์ิ อุทัยวัฒน์ รองฯ 064-664-9895 sirisak.aek@gmail.com

น.ส.ชัญญภัทร วัฒนะเหลา รองฯ 096-645-5641 ttinnapa@gmail.com

48010007 บ้านกล้วย นายอธิวัฒน์  สมกอง ผอ.รร. 083-676-2157 098-180-1974 098-964-7269 atwsomgong@gmail.com  7 ถ.- บ้านกล้วย ขามเฒ่า เมือง 48000 21

48010008 บ้านชะโนต นายปริญญา  พรหมมา ผอ.รร. 084-544-5262 096-061-3519 090-1956757 Cuteparinya@gmail.com  8 ถ.- บ้านชะโนต ขามเฒ่า เมือง 48000 20

48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ) นายสันติภาพ  วงษ์ศรีญา ผอ.รร. 082-844-4766 081-117-9422 082-858-4008  sanmee49@yahoo.com  1 ถ.- บ้านขามเฒ่า ขามเฒ่า เมือง 48000 20

48010009 บ้านชะโงมนาโดน นายไมตรี  สีดาวงษ์ ผอ.รร. 081-729-8122 042-578230  087-001-0014 maitree967@gmail.com 5 ถ.ชยางกูร บ้านชะโงม ขามเฒ่า เมือง 48000 20

48010035 บ้านน้อยใต้ น.ส.ดารุณี  สายแวว ผอ.รร. 093-320-2970 088-732-1351 084-153-9291 da25201003@gmail.com  - ถ.ประชาร่วมมิตร น้อยใต้ ในเมือง เมือง 48000 6

2. สุนทรอาจสามารถนาทราย   

48010036 สุนทรวิจิตร(บ ารุงวิทยา) นายอนุสรณ์  แสนเคน ผอ.รร. 095-672-7340 042-511271 081-320-3588 anusorn2007@gmail.com ถ.สุนทรวิจิตร  ในเมือง เมือง 48000 2

นางวิลาวัณย์ เวอร์โก้ รองฯ 064-651-4192 wilavirgivadee@gmail.com

นายแสงละภา  พระเสนา รองฯ 087-950-4864 saenglapha@gmail.com

48010026 บ้านนามูลฮ้ิน นายยุทธนา  ศรีวรสาร ผอ.รร. 089-714-9054 087-227-3016 088-326-8327 yuttana27@gmail.com  2 ถ.- บ้านนามูลฮ้ิน นาทราย เมือง 48000 14

48010064 บ้านส าราญ น.ส.ขวัญนภา  เตโชวีรกุล ผอ.รร. 081-769-1424 042-593162 086-855-1245 techoweerakul9@gmail.com 2 ถ.นครพนม ท่าอุเทน อาจสามารถ เมือง 48000 8

48010028 บ้านนาค าโนนขาม นายอนันต์  ภูมิดา ผอ.รร. 082-570-7939 083-361-8211 nonkhamschool31@gmail.com 7 ถ.นิตโย บ้านโนนขาม นาทราย เมือง 48000 13

48010068 บ้านนาหัวบ่อ นายจ ารัส  มูลสาร ผอ.รร. 084-265-8914 087-912-5449 Jumras1969@gmail.com 7 ถ.บ้านห้อม-นาหัวบ่อ อาจสามารถ เมือง 48000 11

48010025 บ้านนาทราย นายพลซ่ือ  สลางสิงห์ ผอ.รร. 081-060-2582 085-743-4049 phonsue1972@gmail.com  6 ถ.นิตโย บ้านหัวโพน นาทราย เมือง 48000 13

48010027 บ้านดอนยานาง น.ส.สิริลักษณ์  ศรีมณีรัตน์ รก. 083-352-3874 083-352-3874 083-665-7431 Sirilak20012536@icloud.com  1 ถ.นิตโย บ้านดอนยานาง นาทราย เมือง 48000 12

smis
ท่ีต้ังโรงเรียนและระยะทางจาก รร. - สพป.นพ.1
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3. ค าเตย  

48010015 บ้านดอนแดงเจริญทอง นางปัฏศกาญนจ์ แก้วประเสริฐ ผอ.รร. 088-312-5651 042-199954 065-338-1776 anusorn2007@gmail.com 13 ถ.หนองญาติ นาแก ค าเตย เมือง 48000 22

นายนิวัตร  มะสุใส รองฯ 098-226-9497

48010017 บ้านทุ่งมน นางมยุรีย์  สมศรี ผอ.รร. 089-571-6802 083-350-3293 061-089-8081 mayuree.somsri20@gmail.com 8 ถ.- บ้านทุ่งมน ค าเตย เมือง 48000 37

48010011 บ้านค าเตย(ค าเตยราษฎร์ร่วมจิต) นายรักชาติ  คนยัง ผอ.รร. 095-757-9940 042-054-231 061-150-2643 rakchardkon@gmail.com 5 ถ.- บ้านค าเตย ค าเตย เมือง 48000 35

48010014 บ้านหนองดินแดง นส.อมรรัตน์  แก่นสาร ผอ.รร. 090-343-3313 065-119-1233 063-248-2598 nuidod888@gmail.com  1 ถ.หนองญาติ นาแก ค าเตย เมือง 48000 27

48010013 บ้านหนองยาว น.ส.รษิกา  วัฒนมาลี ผอ.รร. 091-861-9782  098-236-8054 rasika.wat01@gmail.com 11 ถ.หนองญาติ นาแก ค าเตย เมือง 48000 35

48010016 บ้านวังไฮหนองกุง นางสาวจินตนา  ไกรษร รก. 089-570-1126  088-660-1242   3 ถ.หนองญาติ นาแก ค าเตย เมือง 48000 33

48010018 บ้านโพนป่าหว้าน น.ส.พัชรินทร์  เดชบุรัมย์ ผอ.รร.  085-756-5889  085-756-5889 085-757-1076 poknoom@gmail.com  7 ถ.หนองญาติ นาแก ค าเตย เมือง 48000 26

48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์ นายธรรศ จิตรจักร ผอ.รร. 095-660-9050 042-560-041 080-757-1980 teprit2561@gmail.com 18 ถ.- โพนสวรรค์ ค าเตย เมือง 48000 22

4. วังตามัวกุรุคุ  

48010054 บ้านค าสว่าง นายวัชรากร  เสรีกุล ผอ.รร. 081-872-3732 042-536377 098-245-8165 kornsereekul@gmail.com 10 ถ.- บ้านค าสว่าง วังตามัว เมือง 48000 50

48010001 บ้านกุรุคุ นายโกแมน  คัดทะจันทร์ ผอ.รร. 089-845-9760 084-798-6208 090-354-4728 koman813@gmail.com  6 ถ.- บ้านกุรุคุ กุรุคุ เมือง 48000 30

48010057 บ้านวังตามัว นายสุรพงษ์  ศรีสว่าง ผอ.รร. 095-196-9419 042-190-251 098-110-8148 Pongsriswang2507@gmail.com 7 ถ.นิตโย บ้านวังตามัว วังตามัว เมือง 48000 36

48010055 บ้านหนองแซง นายนรินทร์  แสนแก้ว ผอ.รร. 099-916-9141 088-338-9799 sankaew99@gmail.com 8 ถ.นิตโย บ้านหนองแซง วังตามัว เมือง 48000 38

48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่า นายธรรมศักด์ิ  ทักษิณวิโรจน์ ผอ.รร. 080-973-0112 080-757-1227 Tamsak@Live.com 1 ถ.- บ้านหนองบัวกุรุคุ กุรุคุ เมือง 48000 30

48010003 บ้านหนองหญ้าไซ นายพิพัฒน์พงศ์  สุริยนต์ ผอ.รร.  080-339-9552 082-850-8879 pipatpong.boy11@gmail.com 7 ถ.นิตโย บ้านหนองหญ้าไซ กุรุคุ เมือง 48000 30

48010006 บ้านนาป่ง นางสาววิชยา  โคตรภู ผอ.รร. 065-397-8993 - 086-855-6652 wichaya2527@gmail.com  4 ถ.- บ้านนาป่ง กุรุคุ เมือง 48000 30

48010004 รอดโพธ์ิทองวิทยาสรรค์ นายอ านวย  ม้าวเมืองค า ผอ.รร. 061-1517985 092-396-4542 Nuay2554@hotmail.com 10 ถ.นิตโย พระยอดเมืองขวาง กุรุคุ เมือง 48000 25

48010056 บ้านโชคอ านวย นางจิตรา  ดวงปรีชา ผอ.รร. 093-397-0019 098-207-4788 99ta99@gmail.com  3 ถ.นิตโย บ้านโชคอ านวย วังตามัว เมือง 48000 42

48010005 บ้านไทยสามัคคี นายภัทรพล บุญโชติ ผอ.รร. 098-257-8222 099-892-1839 091-887-4272 phatpha95316@gmail.com  5 ถ.นิตโย กุรุคุ เมือง 48000 25
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5. บ้านผ้ึงโพธ์ิตาก  

48010050 บ้านโพธ์ิตาก นายบัญชา  โพธ์ิเสนา ผอ.รร. 064-879-4562 065-094-5836 063-737-8989  2 ถ.- บ้านโพธ์ิตาก โพธ์ิตาก เมือง 48000 19

48010052 บ้านหนองค้าโคกกุง นายอริยเชษฐ  แสนบรรดิษฐ ผอ.รร. 089-275-1555  085-749-6096 Kookakererock@gmail.com 3,5 ถ.- บ้านโคกกุง โพธ์ิตาก เมือง 48000 20

48010043 บ้านผ้ึง นางสาวเรณู  พัฒนแสง ผอ.รร. 093-323-6132 089-569-7456 093-130-8542 ranu.pat2524@gmail.com  2 ถ.- บ้านผ้ึง บ้านผ้ึง เมือง 48000 25

48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบิน น.ส.เอราวัลย์ ทุมมา รก. 086-858-7515  098-186-3503 erawantumma@gmail.com  1 ถ.หนองบัว-โพธ์ิตาก โพธ์ิตาก เมือง 48000 15

48010051 บ้านสุขเกษม นายเทิดชัย  นันทะจักร์ ผอ.รร. 090-858-1023 090-8581023 061-070-9810 thoedchai13112521@ gmail.com 8 ถ.- บ้านสุขเกษม โพธ์ิตาก เมือง 48000 15

48010042 ชุมชนนามนวิทยาคาร น.ส.จันทิรา  แก้วบุตรา ผอ.รร. 098-584-5491 087-546-3633 jhomwangplanbpw@hotmail.com  6 ถ.นิตโย บ้านนามน บ้านผ้ึง เมือง 48000 25

48010047 บ้านหนองปลาดุก นายความสุข ไชยผง ผอ.รร. 093-321-0529 087-227-3016 062-996-7972 Kuamsook1@gmail.com 22 ถ.- บ้านหนองปลาดุก บ้านผ้ึง เมือง 48000 32

48010053 บ้านโคกก่อง นายมารุต  สีสุนา ผอ.รร.  082-378-8989  081-320-6589 marut122524@gmail.com 4 ถ.- บ้านโคกก่อง โพธ์ิตาก เมือง 48000 18

48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์ นางพิลาศลักษณ์ จงตระการสมบัติ ผอ.รร. 083-676-6488 930-839675 088-295-7881 Piladluck@gmail.com 7 ถ.- บ้านดงสว่าง บ้านผ้ึง เมือง 48000 29

48010044 บ้านวังกระแส นายโกสินทร์ เฮียงราช ผอ.รร. 088-676-8943  063-096-9964 kosin1975@gmail.com 4 ถ.- บ้านวังกระแส บ้านผ้ึง เมือง 48000 27

48010045 บ้านสุขเจริญ นายณัฐพงค์  ภูชุม ผอ.รร. 099-017-6468 087-235-1474 085-464-7009 nuttapongpooc@gmail.com 10 ถ.นามน - ดงสว่าง บ้านผ้ึง เมือง 48000 25

48010048 บ้านดอนม่วง นายขวัญประชา  อินธิโคตร ผอ.รร. 089-842-9567 042-560031 061-347-4598 kwanpracha1234@gmail.com  9 ถ.- บ้านดอนม่วง บ้านผ้ึง เมือง 48000 18

6. บ้านกลาง-ดงขวาง  

48010040 บ้านกลางบ้านหนาด นายสุรศักด์ิ  หอมอ่อน ผอ.รร. 081-048-6380 086-220-3760 087-955-9584 bkbn48010040@gmail.com 13 ถ.- บ้านกลาง บ้านกลาง เมือง 48000 30

48010019 บ้านนาคอกควาย นายศุภลักษณ์  ศรีบุตตะ ผอ.รร. 086-222-4059  093-554-4194 095-281-4723  2 ถ.- บ้านนาคอกควาย ดงขวาง เมือง 48000 25

48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บ ารุง) นายชิษณุพงศ์  พลหาราช ผอ.รร.  083-328-3017  080-395-5465 Chit_pa@hotmail.com  8 ถ.- บ้านดงต้อง ดงขวาง เมือง 48000 28

48010020 บ้านกกไฮ นายศมากร เกดา ผอ.รร. 064-328-3920 089-840-9272 080-180-1227 keda.s2515@gmail.com 10 ถ.- บ้านกกไฮ ดงขวาง เมือง 48000 31

48010037 บ้านดงยอ นายประศักด์ิ  กุนชน รก.  093-320-9234 063-041-1621 prasak2409@gmail.com  8 ถ.- บ้านดงยอ บ้านกลาง เมือง 48000 29

48010038 บ้านกลางน้อย น.ส.อวยพร  อินทร์พรหม ผอ.รร. 083-261-8740  093-867-7675 Kruauypornnoi@gmail.com  7 ถ.ชยางกูร บ้านกลางน้อย บ้านกลาง เมือง 48000 31

48010039 บ้านดงต้ิว นายสุริยา  นันชนะ ผอ.รร. 085-746-1502 085-755-1052 088-514-8540 nan.snbk@gmail.com  9 ถ.- บ้านดงต้ิว บ้านกลาง เมือง 48000 30
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smis

ท่ีต้ังโรงเรียนและระยะทางจาก รร. - สพป.นพ.1
ผู้บริหารโรงเรียนเครือข่าย / ช่ือสถานศึกษา ต าแหน่ง

โทรศัพท์
E-mail  ผอ.รร.

7. หนองญาตินาราชควาย  

48010030 บ้านเนินสะอาด นายไพฑูรย์  แก้วค าแสน ผอ.รร. 089-709-2393 - 081-369-2172 paitoon.ka1963@gmail.com 8 ถ.- บ้านเนินสะอาด นาราชควาย เมือง 48000 7

48010059 บ้านหนองญาติ นายพฤติพงษ์  ชาวนา ผอ.รร. 095-565-4795 042-503522 093-551-7831 preuttipong@gmail.com  6 ถ.- บ้านหนองญาติ หนองญาติ เมือง 48000 6

48010062 บ้านเหล่าภูมีค าธาตุ นายสุรชาติ  นนทะแสน ผอ.รร. 088-572-2725 087-854-8859 095-194-6556 nontasean75@gmail.com 33 ถ.หนองญาติ นาแก หนองญาติ เมือง 48000 17

48010060 บ้านดงโชค นายศุภมาศ กุลตังวัฒนา ผอ.รร. 096-898-9099 082-116-4214 Boyslaw@hotmail.com  1 181 ม.1 ต.หนองญาติ หนองญาติ เมือง 48000 7

48010058 เมืองนครพนม (ไม่มี นร.) นายพฤติพงษ์  ชาวนา ผอ.รร. 095-565-4795    3 ถ.นิตโย บ้านภูเขาทอง หนองญาติ เมือง 48000 4

48010031 บ้านนาราชควายน้อย นายมนตรี  โคตรพัฒน์ ผอ.รร. 089-944-6229 095-656-4003 088-570-0639 montri97@gmail.com  5 ถ.- นาราชควายน้อย นาราชควาย เมือง 48000 10

48010032 บ้านสร้างหิน นายไชยา  โพธ์ิตะนัง ผอ.รร. 088-583-0486 - 083-665-8539 chaiya_potanang@hotmail.com 3 ถ.- บ้านสร้างหิน นาราชควาย เมือง 48000 12

48010029 บ้านนาราชควาย นางศลิษา  ผลาจันทร์ ผอ.รร. 083-352-7797  086-641-6466 Salisa2513@gmail.com 11 ถ.- บ้านนาราชควาย นาราชควาย เมือง 48000 10

48010033 บ้านหนองบัวหนองแวง นายกิจติ   ต้นสวรรค์ ผอ.รร. 080-749-7088 081-117-9167  085-284-3728 Tonsawan@gmail.com 1 ถ.- บ้านหนองบัว นาราชควาย เมือง 48000 15

48010061 บ้านค าพอก         นางสาวอรอนงค์  แสนค า ผอ.รร. 093-289-5659 085-467-0000 083-337-4642 anong899@hotmail.com  9 ถ.หนองญาติ นาแก หนองญาติ เมือง 48000 20

8. พระธาตุพนม  

48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ) นายสาทิต วารีย์ ผอ.รร. 085-740-0022 042-540704 093-409-6409 satitwaree802@gmail.com 3 ถ.ชยางกูร บ้านหัวบึงทุ่ง ธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม 48110 54

นางสาวนิราพร โทสวนจิต รองฯ 086-219-8387 niraporn2523@gmail.com

48010120 อนุบาลวัดพระธาตุพนม"พนมวิทยาคาร"นายประชาชาติ  รัตนวรรณี ผอ.รร. 085-693-4111  - 10 ถ.ชยางกูร สระพังทอง ธาตุพนม ธาตุพนม 48110 54

 นายตรีวุฒิ  คุณรักษ์ รองฯ 087-852-5899

นายวีรศักด์ิ  บุพศิริ รองฯ 087-233-3668

48010122 บ้านหัวดอน(ส านักงานสลาก - นายเอกมินทร์ ชินโคตร ผอ.รร. 084-798-4202 042-532-012 098-241-4486 eggamin006@gmail.com 6 ถ.ชยางกูร เกษตรสมบูรณ์ ธาตุพนม ธาตุพนม 48110 56

กินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)

48010151 บ้านหนองกุดแคน นายสุทัศน์ สุวรรณ ผอ.รร. 089-569-1070 089-5691070 061-141-8394 15 ถ+J89+N86 พระกลางทุ่ง ธาตุพนม 48110 50

48010147 พระกลางวิทยาคาร นายไพบูลย์  ฤาชา ผอ.รร. 086-225-3019 042-541619 092-8760579 Phaiboon.ruecha@gmail.com 9 ถ.ชยางกูร บ้านเหล่าน้อย พระกลางทุ่ง ธาตุพนม 48110 52

48010148 มรุกขนคร นายพนิชย์  แก้วมณีชัย ผอ.รร. 087-224-0920 042-531002 091-553-2691 panit.nn@gmail.com 10 ถ.- หลักศิลาใต้ พระกลางทุ่ง ธาตุพนม 48110 50

48010124 บ้านดอนแดง นางอัตถพร อภัยโส รก. 086-219-2570 086-219-2570 098-629-9802  8 ถ.- ดอนแดง ธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม 48110 60

48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง- น.ส.ตรีทิพย์  วิโย ผอ.รร. 098-541-4932 086-218-7186 095-450-0326 twiyo9@gmail.com 5 ถ.ชยางกูร ธาตุน้อย พระกลางทุ่ง ธาตุพนม 48110 48

(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)  
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รายช่ือโรงเรียน ช่ือผู้บริหารโรงเรียน โทรศัพท์ ท่ีต้ังโรงเรียน จ าแนกตามเครือข่าย  สพป.นพ.1

มือถือ รก. งานธุรการ รร. หมู่ ถนน/ บ้าน/ ต าบล ต าบล อ าเภอ ไปรษณีย์ กม.
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ท่ีต้ังโรงเรียนและระยะทางจาก รร. - สพป.นพ.1
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โทรศัพท์
E-mail  ผอ.รร.

9. ฝ่ังแดงน้ าก่ า  

48010138 บ้านน้ าก่ า (สิทธิผลนุกูล) นายวิไลศิลป์  แสงสุวรรณ ผอ.รร. 081-873-9657  081-278-6740 Wilisil4606@gmail.com 10 ถ.รพช.ธาตุพนม น้ าก่ า ธาตุพนม 48110 60

48010139 บ้านนาค า นายประชารัฐ  กัติยัง ผอ.รร. 089-277-8001  062-461-7565 088-533-4048 pracharat2008@hotmail.com 5 ถ.รพช.ธาตุพนม น้ าก่ า ธาตุพนม 48110 61

48010140 บ้านคับพวง นางภิญญตา พันธรักษา ผอ.รร. 097-334-3083 093-079-0898 Pinyatatoy2508@gmail.com 4 ถ.รพช.ธาตุพนม น้ าก่ า ธาตุพนม 48110 68

48010141 บ้านทรายมูลค าผักแพว นายกฤษเรศ  พิมพิลา ผอ.รร. 081-872-5414 - 098-165-4206 Kritsaret5414@gmail.com 7 ถ.- ทรายมูล น้ าก่ า ธาตุพนม 48110 68

48010143 บ้านแก่งโพธ์ิ น.ส.กนกกาญจน์ อรรคสังข์ ผอ.รร. 091-069-1263 087-859-9689 083-553-5459 3012kanok@gmail.com 2 ถ.- แก่งโพธ์ิ น้ าก่ า ธาตุพนม 48110 60

48010145 บ้านฝ่ังแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) นายชาญศิลป์ ส่งเสริม ผอ.รร. 088-561-5049 042-058352 065-095-5664 Chansin501@gmail.com 8 ถ.มัธยมจันทร์ ฝ่ังแดง ฝ่ังแดง ธาตุพนม 48110 62

นางสาวนันธิดา พรหมทอง รองฯ 065-630-7492 natt.hideko@gmail.com

48010137 บ้านน้ าก่ า(ล้ าประชาอุปถัมภ์) นายเดชา  หรสิทธ์ิ ผอ.รร. 094-019-3101  093-187-1052 horasith@gmail.com 3 ถ.รพช.ธาตุพนม น้ าก่ า ธาตุพนม 48110 61

48010136 บ้านดอนข้าวหลาม นายวิวัฒน์  อินทร์ติยะ ผอ.รร. 083-351-1173 09-3342-5802 090-267-6579 krurock@gmail.com 9 ถ.- ดอนข้าวหลาม น้ าก่ า ธาตุพนม 48110 68

48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา) นายยศนันท์   วัตตะโส ผอ.รร. 098-631-6497 081-574-4847 085-741-0534 yotnan12345@gmail.com 6 ถ.- บ้านทู้ น้ าก่ า ธาตุพนม 48110 62

48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) นายสมหมาย  ค ามุงคุณ ผอ.รร. 081-965-3822 089-941-1523 087-2320671 sommaikhambiz@gmail.com 5 ถ.ชยางกูร บ้านต้อง ฝ่ังแดง ธาตุพนม 48110 60

48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จ าปา นายประกอบ  ป้องชายชม ผอ.รร. 098-102-5699  093-096-4186 dotahodmak@gmail.com 7 ถ.ชยางกูร โปร่ง ฝ่ังแดง ธาตุพนม 48110 62

10. พระธาตุมรุกขนคร  

48010114 บ้านกุดฉิม นายธวัชชัย  พรมอารักษ์ ผอ.รร. 083-328-1595 042-053520 082-151-2092 5 ถ.ยุวสัญจร กุดฉิมน้อย กุดฉิม ธาตุพนม 48110 45

48010117 บ้านหนองสะโน นางณัฐญานี   ธงยศ ผอ.รร. 086-852-3423 042-053415 082-231-8264 6 ถ.- หนองสะโน ดอนนางหงส์ ธาตุพนม 48110 44

48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ) นายสเรมาร  คล่องแคล่ว ผอ.รร. 087-449-3315 062-167-2706 095-168-7172 saremarn@gmail.com 5 ถ.รพช.ดอนนางหงษ์ ดอนนางหงส์ ธาตุพนม 48110 50

48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อน นางฐิติรัตน์ เพ็ชรอินทร์ ผอ.รร. 088-563-0640 085-758-3252 096-673-8847 thitiratchula56@gmail.com 4 ถ.ชยางกูร แสนพันท่า แสนพัน ธาตุพนม 48110 40

48010118 บ้านนาแกบึงเหล็ก นางมลิวัลย์  ตูมสี ผอ.รร. 081-060-9348 093-097-4709 061-024-2629 maleenalady@gmail.com 1 ถ.- นาแก ดอนนางหงส์ ธาตุพนม 48110 40

48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยา) นายประกาศิต  วรศรี ผอ.รร. 093-345-2959 042-053147 065-867-4250 Prakasitwrsri7@gmail.com 4 ถ.- ดอนนางหงส์ ดอนนางหงส์ ธาตุพนม 48110 40

48010116 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ นางนงนุช  ผิวข า ผอ.รร. 081-729-3362 083-0756489 090-210-7683 ningnongnuch17@gmail.com 7 ถ.ชยางกูร ดอนนางหงส์ท่าดอนนางหงส์ ธาตุพนม 48110 35

48010113 บ้านสร้างแห่ นายชิณกรณ์  มหาโคตร ผอ.รร. 081-0510346 093-320-8275 086-190-0703 chinnakornmhk@gmail.com 3 ถ.กุดฉิม-หนองย่างช้ิน กุดฉิม ธาตุพนม 48110 45
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รายช่ือโรงเรียน ช่ือผู้บริหารโรงเรียน โทรศัพท์ ท่ีต้ังโรงเรียน จ าแนกตามเครือข่าย  สพป.นพ.1
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E-mail  ผอ.รร.

11. อุ่มเหม้านาหนาด  

48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคาร นางนพมาศ  ทองวิทยาพร ผอ.รร. 090-263-9898 042-059028 088-5747084 noppamasaom1@Gmail.com 5 ถ.ชยางกูร โนนงาม อุ่มเหม้า ธาตุพนม 48110 67

48010159 บ้านโสกแมว ว่าท่ีร้อยตรี วีระชัย  กานิล ผอ.รร. 093-470-7584 042-534820 082-469-5366 Weerachaikanin@gmail.com 2 ถ.เปรมประชา โสกแมว อุ่มเหม้า ธาตุพนม 48110 74

48010133 บ้านขอนกองโพนทอง นายไชยวัฒน์  มหาโคตร รก. 062-189-9572 062-189-9572 092-325-6396 khonkongnoi@gmail.com 10 ถ.- ขอนกองใหม่ นาหนาด ธาตุพนม 48110 62

48010135 บ้านค าชะอี นางบุญรัตน์ ตะวังทัน รก.  098-516-2445 093-105-1673 086-315-7274  8 ถ.- ค าชะอี นาหนาด ธาตุพนม 48110 63

48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุข นายสุชาติ  แสนสุภา ผอ.รร. 088-912-7437 - 095-853-3075 suchat.saen@gmail.com 7 ถ.- ชาติพัฒนาชาติไทย อุ่มเหม้า ธาตุพนม 48110 74

48010132 บ้านขอนขว้าง น.ส.จาสิริ  มณีพงศกร ผอ.รร. 097-423-5945 081-047-7927 063-649-4266 jasiri2558@gmail.com 4 ถ.- ขอนขว้าง นาหนาด ธาตุพนม 48110 65

48010158 บ้านดอนสวรรค์ นายวิศิษฏ์ มูลสาร ผอ.รร. 061-250-5009  061-216-1151 krowisit@gmail.com 3 ถ.ชยางกูร ดอนสวรรค์ อุ่มเหม้า ธาตุพนม 48110 70

48010134 บ้านนาหนาด ผอ.รร. - 081-056-7346 7 ถ.มัธยมจันทร์ ศาลา นาหนาด ธาตุพนม 48110 60

12.เครือข่ายนาถ่อนโพนแพง  

48010125 นาถ่อนวิทยานุกูล นางเปรมฤดี  พลเชียงขวาง ผอ.รร. 097-302-5871 042-575169 084-574-5741 premmy3998@gmail.com 12 ถ.- นาถ่อน นาถ่อน ธาตุพนม 48110 45

48010152 บ้านโพนแพง นายอภิเษก  บัวชุม ผอ.รร. 098-343-1590 042-052555 080-764-8584 apisekb2@gmail.com 2 ถ.รพช.นาถ่อนท่า-หนองยาว โพนแพง ธาตุพนม 48110 39

48010127 บ้านดงยอ นายสุรพล   พลเชียงขวาง ผอ.รร. 097-312-5791 093-496-0400 surapon001967@gmail.com 7 ถ.- ดงยอ นาถ่อน ธาตุพนม 48110 46

48010130 บ้านดงป่ายูง นายพงษ์นรินทร์ อินทรพรหม ผอ.รร. 086-861-2188 042-560154 085-745-2633 Pongnarin.nkp1@gmail.com 9 ถ.- ดงป่ายูง นาถ่อน ธาตุพนม 48110 40

48010154 บ้านตาลกุดยางเด่ียวโนนสมบูรณ์ นายศุภชัย แก้วประเสริฐ ผอ.รร. 092-790-2324 042-560107 085-755-8687 supachai_30@hotmail.com 3 ถ.- ตาลกุด โพนแพง ธาตุพนม 48110 42

48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร นางเปรมฤดี  พลเชียงขวาง รก. 097-302-5871  087-944-2697 096-881-3793  5 ถ.- โพนบก นาถ่อน ธาตุพนม 48110 40

48010131 บ้านหนองหญ้าม้า นางอัจฉรา  ศรีวร รก. 081-060-9375 - 088-599-2996 10 ถ.รพช.แสนพัน-นายอ นาถ่อน ธาตุพนม 48110 50

48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคาร นางกาญจนา  มาประสพ ผอ.รร. 088-293-0301  080-721-4294 kmapasob@gmail.com 3 ถ.ชยางกูร นาถ่อนท่า นาถ่อน ธาตุพนม 48110 31

48010129 บ้านดงก้อม (ยุบรวม) นายคงศักด์ิ  เข็มปัญญา ผอ.รร. 081-546-5685   8 ถ.รพช.นาถ่อนท่า-หนองยาว นาถ่อน ธาตุพนม 48110 40

48010153 บ้านห้วยทราย นายวชิระ  พลพิทักษ์ ผอ.รร. 087-868-2210 042-560102 095-6509056 Dr.vachira@gmail.com 5 ถ.- ห้วยทราย โพนแพง ธาตุพนม 48110 42

13. บ้านแก้งหนองสังข์  

48010218 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี นายพิสิษฐ์  เผือดผุด ผอ.รร. 088-560-1442 061-946-4652 2 ถ.- บ้านแก้ง บ้านแก้ง นาแก 48130 74
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รายช่ือโรงเรียน ช่ือผู้บริหารโรงเรียน โทรศัพท์ ท่ีต้ังโรงเรียน จ าแนกตามเครือข่าย  สพป.นพ.1

มือถือ รก. งานธุรการ รร. หมู่ ถนน/ บ้าน/ ต าบล ต าบล อ าเภอ ไปรษณีย์ กม.
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โทรศัพท์
E-mail  ผอ.รร.

48010249 บ้านค าเม็ก นายเฉลิมพล มาสิงบุญ ผอ.รร. 086-241-4068 042-560080 080-012-3032 Chalempol masing@hotmail.com 9 ถ.- บ้านค าเม็ก หนองสังข์ นาแก 48130 74

48010248 บ้านหนองห้าง นายนวชน วังทะพันธ์ รก. 082-119-1299 091-587-7253 nawachon05@gmail.com 4 ถ.- บ้านหนองห้าง หนองสังข์ นาแก 48130 63

48010250 บ้านหนองกุง นายธนากร  รัตนติสร้อย ผอ.รร. 086-226-8727 084-785-8064 065-065-2081 kookkai409@hotmail.com 5 ถ.- บ้านหนองกุง หนองสังข์ นาแก 48130 65

48010221 บ้านนาทุ่งม่ัง นายพิเชษฐ์  ใจเท่ียง ผอ.รร. 089-711-2771 081-262-8775 096-9737538 bhichet@gmail.com 7 ถ.- บ้านหนองเรือทอง บ้านแก้ง นาแก 48130 61

48010220 บ้านนาโสก น.ส.มาลาศรี  เช้ือดวงผุย ผอ.รร. 086-238-5122  089-6656395 malasri9924@gmail.com 4 ถ.- บ้านนาโสก บ้านแก้ง นาแก 48130 67

48010251 หนองสังข์ราษฎร์บ ารุง นายวิเชียร   บุตรชา ผอ.รร. 082-597-6164 042-061026 083-353-7933 Wichean.budcha@gmail.com 1 ถ.- หนองสังข์ หนองสังข์ นาแก 48130 70

48010217 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์) นายไมตรี  เช้ือกุลา ผอ.รร. 081-049-3523 086-230-7101 06-2179-9939 maitree.chueakula@gmail.com 1 ถ.- นาแกน้อย บ้านแก้ง นาแก 48130 68

48010219 บ้านโพธ์ิศรี นางดาราภัณฑ์  เครือค า ผอ.รร. 081-965-3008  083-362-2092 jaaedaraphan@gmail.com 5 ถ.- บ้านโพธ์ิศรี บ้านแก้ง นาแก 4130 69

14. เครือข่ายนาแกนาคู่  

48010208 บ้านนาป่งคอง ว่าท่ี ร.ต.เบ็ญจา  หงษาชุม ผอ.รร. 093-413-5467 089-570-3284 083-416-3546 benja120267@gmail.com 6 ถ.- บ้านนาป่งคอง นาแก นาแก 48130 69

48010206 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์) นายพรศักด์ิ  แสนมิตร ผอ.รร. 090-840-8489  098-171-6335 Phornsak.saenmit@gmail.com 2 ถ.- บ้านโคกกลางแก้งน้อย นาแก นาแก 48130 67

48010205 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ผอ.รร. 042-571337 089-572-0345 4 ถ.มัธยมจันทร์ นาแก นาแก นาแก 48130 70

48010211 บ้านน้ าบ่อ นายสมหวัง  ยตะโคตร ผอ.รร. 065-665-6619  098-119-8706 6 ถ.- บ้านน้ าบ่อ นาคู่ นาแก 44813 63

48010223 บ้านหนองหอยค าอ้อม นายมนัส  วงค์ศรีชา ผอ.รร. 081-261-1867 084-436-3183 manus.wac@gmail.com 10 ถ.- บ้านหนองหอยน้อย นาคู่ นาแก 48130 64

48010209 บ้านนาคู่ นายปรีชา  ศรีพยอม ผอ.รร. 082-859-7656  098-604-6203 Preechasriboss@gmail.com 2 ถ.- บ้านนาคู่ นาคู่ นาแก 48130 64

48010207 ต้นแหนสร้างต่ิววิทยานุกูล  ผอ.รร.  042-571574 095-662-8285  7 ถ.- สร้างต่ิว นาแก นาแก 48130 67

นายกิตติพงษ์ วงศ์ตาผา รองฯ 098-509-2758

48010210 บ้านแขนนาง นายเข็มชาติ วงศ์ศรีชา รก. 080-728-9329  090-857-0829 pofifa1122@gmail.com 4 ถ.- บ้านแขนนาง นาคู่ นาแก 48130 68

15. พิมานพุ่มแกสีชมพู  

48010236 บ้านหนองหอยใหญ่ นายสุรัตน์  พันธรักษา ผอ.รร. 095-193-6053 087-228-5051 surat.pantha@gmail.com 4 ถ.- บ้านหนองหอยใญ่ พุ่มแก นาแก 48130 70

48010239 บ้านตับเต่าโนนจันทร์ นายวชิรเมษฐ์  บ ารุงผดุงวิทย์ ผอ.รร. 062-478-1818 098-101-3132 098-659-1611 wachiramed1975@gmail.com 7 บ้านตับเต่า-โนนจันทร์ พุ่มแก นาแก 48130 79

48010229 ธารน้ าใจ               นายคูณสมบัติ  นารินรักษ์ ผอ.รร. 080-192-3363  091-061-1338 kmnarin@gmail.com 7 ถ.- บ้านสุขเกษม พิมาน นาแก 48130 75

นายปรีชา  อ้อยรักษา รองฯ 082-117-4755
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48010235 ชุมชนบ้านพุ่มแก นายพิศดาร   วงศ์บุญยัง ผอ.รร. 089-843-0415  061-070-6813 Sudaratnphxthanis@gmail.com 13 ถ.- บ้านโพนแพง พุ่มแก นาแก 48130 74

48010232 บ้านดงน้อยพัฒนา นางฐานิตา นางลอย ผอ.รร. 086-249-8700 042-199835 085-315-5121 Tanitanangloy@gmail.com 6 ถ.เปรมพัฒนา พิมาน นาแก 48130 80

48010237 บ้านนางเลิศ นางสาวโสภา  เช้ือกุลา รก. 082-221-6455 082-221-6455 098-749-6916 sopa237@hotmail.com 6 ถ.- บ้านนางเลิศ พุ่มแก นาแก 48130 85

48010243 บ้านเหล่าทุ่ง นางสกุนา  แสงชาติ ผอ.รร. 080-190-4665  063-179-4598 sakunasangchat@gmail.com 4 ถ.- บ้านเหกล่าทุ่ง สีชมพู นาแก 48130 77

48010231 บ้านพิมานท่า นางอินทิรา ชูศรีทอง ผอ.รร. 081-369-6162  062-217-2423 ch.indhira@hotmail.com 8 ถ.- พิมานท่า พิมาน นาแก 48130 75

48010230 ชุมชนบ้านพิมาน นายนเรศ  ปู่บุตรชา ผอ.รร.  095-196-3845 085-747-7916 087-238-3488 naretpu9@gmail.com 3 ถ.- บ้านพิมาน พิมาน นาแก 48130 78

48010233 บ้านจอมมณี นางกมลชนก ศรีวงศา ผอ.รร. 087-223-7849 085-696-3777 098-874-1284 poona12092520@gmail.com 4 ถ.เปรมพัฒนา พิมาน นาแก 48130 72

48010238 บ้านหนองกุง (ฮินดูสมาช) นางจิราวรรณ วงศ์คะสุ่ม รก.  084-521-4621 063-610-3540 091-042-5976 jirawansamruamjai@gmail.com 10 ถ.- บ้านหนองกุง พุ่มแก นาแก 48130 80

48010240 บ้านโพนดู่โคกสวัสด์ิ นายทรงจิรัตน์ ไชยแสง รก. 065-094-9793 065-094-9793 095-674-5371  3 ถ.- บ้านโพนดู่ โคกสวัสด์ิ พุ่มแก นาแก 48130 80

48010234 บ้านปากบัง นายชัยวิมาน แสนสุภา รก. 083-267-0858 091-796-0558 2 ถ.- บ้านปากบัง พิมาน นาแก 48130 75

48010242 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง นางปรียนุช พันโน ผอ.รร. 082-111-0284 089-279-4344 091-720-3677 preeyanuch251001@gmail.com 5 ถ.- บ้านหนองหญ้าปล้อง สีชมพู นาแก 48130 70

48010241 บ้านสีชมพูมิตรภาพท่ี 164 นายอรินทร์  ใจแน่น ผอ.รร. 086-265-5573 087-234-4709 093-347-6932 arinjainan@gmailc.om 2 ถ.- บ้านโพนสนุก สีชมพู นาแก 48130 80

16. พระซองนาเลียง  

48010224 บ่อดอกซ้อนท่าวัด นายฤทัย  วิโย ผอ.รร. 061-081-4377 081-117-8562 082-341-9334 Ruthai2507wiyo@gmail.com 14 ถ.- บ้านท่าวัด พระซอง นาแก 48130 58

48010228 พระซองวิทยาคาร นายสิทธิชัย  อาทิตย์ต้ัง ผอ.รร. 083-451-1513  084-535-1536 sitthichai.130718@gmail.com 4 ถ.- บ้านพระซองน้อย พระซอง นาแก 48130 60

48010216 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี นายศักด์ิดา  แสนมิตร ผอ.รร. 083-563-8743 064-261-6181 sak.sak2509@gmail.com 2 ถ.- บ้านนาฮุม นาเลียง นาแก 48130 56

48010226 นาเหนือทุ่งทองวิทยา นายสุรพล บริโปร รก. 099-617-8593 099-617-8593 086-101-1034 boripro@gmail.com 6 ถ.- บ้านนาเหนือ พระซอง นาแก 48130 56

48010227 บ้านดงอิน า นายบ าเหน็จ ข าวิทยโชติพันธ์ุ ผอ.รร. 081-053-2969 098-642-6042 bamnetcho@gmail.com 11 ถ.- บ้านดงอิน า พระซอง นาแก 48130 53

48010225 บ้านพระซองเหนือ นางดวงใจ  ปรัญญา ผอ.รร. 093-087-5511 098-605-4748 062-128-3081 DJ2280@gmail.com 12 ถ.- บ้านพระซอง พระซอง นาแก 48130 61

48010213 บ้านนาเลียง นางวริศรา สัพโส ผอ.รร. 098-096-7929 093-556-3804 081-145-3587 wawaris_sara_yayo@hotmail.com 1 ถ.- บ้านนาเลียง นาเลียง นาแก 48130 61

48010214 บ้านหนองคอง นายเสรี  ศรีบุรมย์ รก. 091-861-2977 098-643-6095  5 ถ.- บ้านหนองคอง นาเลียง นาแก 48130 63

48010222 บ้านหนองยอโพนแพง นางจุฑามาศ  ปุ้ยไชยสอน ผอ.รร. 088-563-1779  084-353-7470 Noyna.ju@gmail.com 15 ถ.- บ้านโพนแพง พระซอง นาแก 48130 55

48010215 บ้านนามนดงต้ิววิทยา นางสาวณัฐธิดา  รักษาพล รก. 087-222-2097 088-327-6880 061-049-1108  3 ถ.- บ้านนามน นาเลียง นาแก 48130 55
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17. หนองบ่อก้านเหลืองค าพ้ี  

48010199 ศรีโพนทองวิทยา นายธวัชชัย  ต้ังวิกรัย ผอ.รร. 086-643-3337 089-762-2831 Thawatchai2507@gmail.com 2 ถ.- บ้านจอมศรี ก้านเหลือง นาแก 48130 78

น.ส.เพ็ญรัตน์ คัดทะจันทร์ รองฯ 086-221-0402 pangnice9@gmail.com

48010204 บ้านกลางมูลอ้น นางมิณฑกาญจน์   แสนศรี รก. 083-145-3217 083-145-3217 087-855-9931 min17052517@gmail.com 6 ถ.- บ้านกลาง ค าพ้ี นาแก 48130 85

48010202 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านค าพ้ี) นายบุญมี เครือพันธ์ ผอ.รร. 085-739-6735 042-061218 082-102-2383 boonmeekhru@gmail.com 1 ถ.- บ้านค าพ้ี ค าพ้ี นาแก 48130 80

48010247 บ้านนากุงยางค า นางรัชนีวรรณ ดาววัน รก. 086-362-7388 081-250-2343 10 ถ.- บ้านนากุง หนองบ่อ นาแก 48130 82

48010246 บ้านดินด าหมากเฟือง นางเพ็ญศรี  พันธ์แก้ว รก. 093-795-9646  098-973-3107 7 ถ.- บ้านดินด า บ้านหมาก หนองบ่อ นาแก 48130 87

48010203 นาผือบอนราษฎร์นุกูล นายประจักษ์ กวานปรัชชา ผอ.รร. 062-190-5797  084-431-2626 kwan.prajaak12@gmail.com 3 ถ.- บ้านนาผือ ค าพ้ี นาแก 48130 79

48010198 บ้านดอนโทน นายวีรพันธ์  ซุยพิมพ์ ผอ.รร. 099-821-1377  082-851-9553 weerapan164@gmail.com 6 ถ.- บ้านโดนโทน ก้านเหลือง นาแก 48130 72

48010245 บ้านหนองบ่อ นายตรีเพชร   เทือกตาทอง ผอ.รร. 091-863-1979 091-061-3044 tripht968@gmail.com 1 ถ.- บ้านหนองบ่อ หนองบ่อ นาแก 48130 80

48010201 บ้านจ าปา นายเทพพิทักษ์  เข้ือดวงผุย ผอ.รร. 096-353-0126  065-309-1724 inwcdp@gmail.com 9 0 ก้านเหลือง นาแก 48130 75

48010200 ดอนเหลืองทองวิทยา นายสัญญา  สิทธิเสนา ผอ.รร. 084-956-4232  091-051-8387 pofifa1122@gmail.com 11 ถ.- บ้านโคกศรีทอง ก้านเหลือง นาแก 48130 73

48010244 บ้านดงดู่งาม น.ส.สุพัตรา นามวงษา รก. 063-971-2556 097-285-8396 087-644-2726 supattra.prak@gmail.com 5 ถ.- บ้านดงขวาง หนองบ่อ นาแก 48130 85

18. ปลาปากสว่างวิทย์  

48010093 บ้านโคกกลาง นายสมชัย  ค าเห็น ผอ.รร. 084-791-8400 042-589306 087-948-8989 somchaikamhen@gmail.com 15 ถ.- โคกกลาง ปลาปาก ปลาปาก 48160 40

48010088 ปลาปากราษฎร์บ ารุง นายวันชัย  บัวชุม ผอ.รร. 081-999-7893 040-589128 085-244-3928 wanchai770@gmail.com 2 ถ.- ปลาปาก ปลาปาก ปลาปาก 48160 44

นายนิรุตต์ิ  พรมผง รองฯ 096-889-0384 krunirut151156@gmail.com

48010089 บ้านนาขาม นายเสมียน  จองลีพันธ์ ผอ.รร. 081-708-1762 098-216-1626 062-150-8115 samian-gank@hotmail.com 14 ถ.- นาขาม ปลาปาก ปลาปาก 48160 48

48010095 บ้านปลาปากน้อย นางชุติมา สุวรรณบ ารุง รก.  061-127-4455 083-354-9700 088-514-8429 Chutimamec.c@gmail.com 3 ถ.- ปลาปากน้อย ปลาปาก ปลาปาก 48160 47

48010092 บ้านหนองบัว นางนันทกาญจน์ อินาลา รก.  098-081-4581 088-7113081 063-045-5847  8 ถ.- หนองบัว ปลาปาก ปลาปาก 48160 44

48010094 บ้านใหม่วังเซือม นายสิทธินันท์  บุญโสม ผอ.รร. 080-756-5144  085-456-3681 Kimjongzuck@gmail.com 9 ถ.- ใหม่วังเซือม ปลาปาก ปลาปาก 48160 36

48010075 บ้านโคกสว่าง นางเสมอ เรืองฤทธ์ิ รก. 086-236-5312 088-549-5317 8 ถ.- โคกสว่าง โคกสว่าง ปลาปาก 48160 53

48010091 บ้านกอก นายคูณมา  ตีเฟ้ือย ผอ.รร.  081-261-3895 089-941-8233 coonma1@gmail.com 5 ถ.- กอก ปลาปาก ปลาปาก 48160 45
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รายช่ือโรงเรียน ช่ือผู้บริหารโรงเรียน โทรศัพท์ ท่ีต้ังโรงเรียน จ าแนกตามเครือข่าย  สพป.นพ.1

มือถือ รก. งานธุรการ รร. หมู่ ถนน/ บ้าน/ ต าบล ต าบล อ าเภอ ไปรษณีย์ กม.
smis

ท่ีต้ังโรงเรียนและระยะทางจาก รร. - สพป.นพ.1
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โทรศัพท์
E-mail  ผอ.รร.

48010096 บ้านวังสิม นายณรงค์ศักด์ิ  ไกยะฝ่าย รก. 089-943-5896 089-943-5896 087-236-8847  6 ถ.- วังสิม ปลาปาก ปลาปาก 48160 50

48010090 บ้านวังยาง นายธนกฤต อินธริชัย รก. 083-664-2724 081-545-3868   10 ถ.- วังยาง ปลาปาก ปลาปาก 48160 46

48010076 บ้านวังกะเบา นายไชยา  หงษ์ชัย รก. 097-027-2406  064-279-5867 098-915-0741 4 ถ.- วังกะเบา โคกสว่าง ปลาปาก 48160 50

48010077 บ้านนาสีนวล นางชุติมณฑน์  สุขรี ผอ.รร. 084-934-2895 083-358-0959 084-953-5809 chusukree28@gmail.com 5 ถ.- นาสีนวล โคกสว่าง ปลาปาก 48160 51

48010079 บ้านศรีธน นางวันทิวา  มูลสาร ผอ.รร. 085-460-0685  089-376-1812 sosox.5665@gmail.com 7 ถ.- ศรีธน โคกสว่าง ปลาปาก 48160 56

19. หนองฮีหนองเทาใหญ่  

48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี นายประกร  โพธิราช ผอ.รร. 080-161-1908 042-537934  087-854-9888 prakorngogo@gmail.com 5 ถ.- ตับเต่า หนองเทาใหญ่ ปลาปาก 48160 50

48010110 บ้านจรุกเตย นายสยาม  ใจบุญ ผอ.รร. 089-805-4622 087-853-8427 093-426-4090 tewada5@gmail.com 4 ถ.- จรุกเตย หนองฮี ปลาปาก 48160 50

48010111 บ้านกุงโกน นางวัชรี  เรณูร่วง ผอ.รร. 089-573-7867 081-964-8108 099-656-8557 watchareerenuruang2514@gmail.com6 ถ.- กุงโกน หนองฮี ปลาปาก 48160 54

48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคี นายเมธีพงศ์  ยงยันต์ ผอ.รร. 082-151-5937 042-585104 080-529-9461 yongyan.m@hotmail.com 1 ถ.- หนองฮี หนองฮี ปลาปาก 48160 50

48010108 บ้านนาสะเดา นายศรชัย  ไกรษร ผอ.รร. 080-745-0645 083-339-0084 081-825-5722 sornchai6@gmail.com 8 ถ.- นาสะเดา หนองฮี ปลาปาก 48160 50

48010109 บ้านโพนทัน นายวุฒิชัย วงศ์สาขา ผอ.รร. 095-176-0038 093-554-9464 085-741-0594 wongsakha@gmail.com 3 ถ.- โพนทัน หนองฮี ปลาปาก 48160 40

48010106 บ้านนาเชือก นายเดชาวัต   แสงพรมศรี ผอ.รร. 065-553-9909 042-560054 098-565-9492 3 ถ.- นาเชือก หนองเทาใหญ่ ปลาปาก 48160 50

48010112 บ้านหนองกกคูณ นายอภิสิทธ์ิ แก้วมณีชัย รก. 087-225-9205 087-225-9205 083-756-7741  7 ถ.- หนองกกคูณ หนองฮี ปลาปาก 48160 42

20. พระธาตุมหาชัย  

48010083 บ้านนกเหาะ จ.ส.ต.พีรพัฒน์   ไวแสน ผอ.รร. 081-053-9832  080-194-0404 waisaen18@gmail.com 8 ถ.- นกเหาะ โคกสูง ปลาปาก 48160 50

48010082 บ้านม่วง นายกฤษฎา  เอ่ียมกุศลกิจ ผอ.รร. 081-871-3229  095-176-9994 kritsada6@gmail.com 2 ถ.- ม่วง โคกสูง ปลาปาก 48160 50

48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบ ารุง นายค าพร  พรหมจารีย์ รก.  097-923-5131 042-560056 093-390-0992 4 ถ.- หนองบัว มหาชัย ปลาปาก 48160 45

48010099 บ้านมหาชัย นายศิริศักด์ิ ดวงปรีชา ผอ.รร. 084-600-9869  088-563-7808 duangprecha2@gmail.com 2 ถ.- มหาชัย มหาชัย ปลาปาก 48160 45

48010098 บ้านถาวรนาอุดม นายรุ่งอรุณ  ไชยจันทร์ ผอ.รร. 093-310-9495 042-560059 085-757-5133 augtong2015@gmail.com 6 ถ.- ถาวร มหาชัย ปลาปาก 48160 43

48010081 บ้านโคกสูง นางค ากอง เขตสุภา รก. 064-839-4759  088-517-0988  1 ถ.- โคกสูง โคกสูง ปลาปาก 48160 54

48010100 บ้านทันสมัย นางสาวสุภัสสร ใจช่วง รก. 084-034-7614 089-937-4071 065-108-7019 boonleat2504@gmail.com 7 ถ.- ทันสมัย มหาชัย ปลาปาก 48160 45

48010097 บ้านห้วยไหล่ นางจิราภรณ์  อ้วนกันยา ผอ.รร. 085-285-6568  083-362-9828 Jirakanya15@hotmail.com 1 ถ.- ห้วยไหล่ มหาชัย ปลาปาก 48160 42

48010102 บ้านวังม่วง นายจุมพลภัทร์  ตามา ผอ.รร. 085-456-7829 065-553-9909 092-671-5758 Dekanam@gmail.com 5 ถ.- วังม่วง มหาชัย ปลาปาก 48160 37
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รายช่ือโรงเรียน ช่ือผู้บริหารโรงเรียน โทรศัพท์ ท่ีต้ังโรงเรียน จ าแนกตามเครือข่าย  สพป.นพ.1

มือถือ รก. งานธุรการ รร. หมู่ ถนน/ บ้าน/ ต าบล ต าบล อ าเภอ ไปรษณีย์ กม.
smis

ท่ีต้ังโรงเรียนและระยะทางจาก รร. - สพป.นพ.1
ผู้บริหารโรงเรียนเครือข่าย / ช่ือสถานศึกษา ต าแหน่ง

โทรศัพท์
E-mail  ผอ.รร.

48010103 บ้านดอนกลาง นายกิติรัตน์ เบ้าลี ผอ.รร. 087-228-2045  093-429-7855  ksv_kiti@hotmail.com 3 ถ.- ดอนกลาง มหาชัย ปลาปาก 48160 44

48010080 บ้านสว่างส าราญ นายณรงค์เดช  ฉิมแสง ผอ.รร. 087-240-8084 098-428-9048 080-058-0336  narongdat62019@gmail.com 7 ถ.- สว่างภูมี โคกสูง ปลาปาก 48160 60

21. กุตาไก้นามะเขือ  

48010069 บ้านกุตาไก้ นายธีระพงษ์  นามสง่า ผอ.รร. 098-198-4823 042-530893  098-187-1098 teeraphong2514_@hotmail.com 10 ถ.- กุตาไก้ กุตาไก้ ปลาปาก 48160 35

48010074 บ้านนาดอกไม้ นายวิจัย  มาภา ผอ.รร. 089-573-7027  093-648-3741 wijai0505@gmail.com 8 ถ.- นาดอกไม้ กุตาไก้ ปลาปาก 48160 35

48010085 โพนสวางนาง้ิววิทยา นางสาววิลาสินี  พุทธดี ผอ.รร. 096-857-4951 095-664-7549 wilas-12@hotmail.com 7 ถ.- โพนสวาง นามะเขือ ปลาปาก 48160 40

นายทรงศักด์ิ  ไชยสุวรรณ รองฯ 098-256-0769 amuletknight@gmail.com

48010087 บ้านหนองแสง นายอภิสิทธ์ิ  อรรคนิตย์ ผอ.รร. 080-766-7198 087-948-3077 088-323-2904 apisith2566@gmail.com 5 ถ.- หนองแสง นามะเขือ ปลาปาก 48160 34

48010072 บ้านโพนทา นายเดชา บุญแสน ผอ.รร. 089-277-3783 042-199867  082-524-5299 non9029@gmail.com 2 ถ.- โพนทา กุตาไก้ ปลาปาก 48160 36

48010084 บ้านหนองบัวค า นายจิรวัฒน์  ภูผาใจ ผอ.รร. 084-955-7979 081-546-3490 087-248-6772 11 ถ.- หนองบัวค า นามะเขือ ปลาปาก 48160 30

48010073 บ้านนางาม นายอิษฎางค์  เจริญรัตน์ ผอ.รร. 092-631-1758 042-199865 082-111-6841 itsarng11@gmail.com 1 ถ.- นางาม กุตาไก้ ปลาปาก 48160 30

48010086 บ้านนามะเขือ นายทองค า   อรรคสังข์ ผอ.รร. 087-953-0931 042-560094 095-662-1441 thongkamakkasang@gmail.com 2 ถ.- นามะเขือ นามะเขือ ปลาปาก 48160 31

48010070 บ้านวังโพธ์ิ นางพนมพร  แดงประสาท ผอ.รร. 098-102-2663  080-720-4891 061-059-6183 Khunpim2515@gmail.com 6 ถ.- วังโพธ์ิ กุตาไก้ ปลาปาก 48160 45

48010071 บ้านดอนดู่ นายอาณัติ  ผาพรม ผอ.รร. 095-530-7175 083-142-7215 092-753-1322 poknoomm@gmail.com 3 ถ.- ดอนดู่ กุตาไก้ ปลาปาก 48160 35

22. เรณูนคร  

48010190 บ้านนาบ่ัว นางจินตนา  อ่ินแก้ว รก. 083-960-2603 083-960-2603 098-878-2281 jintanainkaew.1006@gmail.com 8 ถ.- บ้านนาบ่ัว เรณูใต้ เรณูนคร 48170 56

48010184 โพนทองวิทยาคาร นายสมภพ อินทร์ติยะ ผอ.รร. 086-218-7202 086-220-4122 088-919-5258 9 ถ.อนามัย บ้านโพนทอง โพนทอง เรณูนคร 48170 52

นางอาภรณ์รัตน์  สุวรรณเทน รองฯ 086-220-4122 apornrat.su1982@gmail.com

48010187 เรณูวิทยาคาร นายภักพร  อัตติยะ ผอ.รร. 081-047-3641 042-579021 089-564-2319 pphorn9@gmail.com 2 ถ.แก้วโกมล เรณู เรณู เรณูนคร 48170 52

นายบดินทร์  เสวาภพ รองฯ 088-573-3357

48010191 บ้านโคกกลาง ส.อ.กฤษณุรัตน์  รัชโน ผอ.รร. 089-843-5219 042-502572 093-612-4047 Krissanurat@hotmail.com 7 ถ.- บ้านโคกกลาง เรณูใต้ เรณูนคร 48170 57

48010193 บ้านนาโดนเก่า นายชมแสง   ค าชมภู ผอ.รร. 089-584-7757  065-258-4061 Chomsaeng05@gmail.com 6 ถ.- บ้านนาโดนเก่า เรณูใต้ เรณูนคร 48170 52

48010189 บ้านโพนสาวเอ้ น.ส.ศศิธร  ต้นสวรรค์ ผอ.รร. 082-316-4001  042-191074 098-754-5949 sasithorn.sci@gmail.com 11 ถ.เรณู-หนองฮี โพนสาวเอ้ เรณู เรณูนคร 48170 51
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รายช่ือโรงเรียน ช่ือผู้บริหารโรงเรียน โทรศัพท์ ท่ีต้ังโรงเรียน จ าแนกตามเครือข่าย  สพป.นพ.1

มือถือ รก. งานธุรการ รร. หมู่ ถนน/ บ้าน/ ต าบล ต าบล อ าเภอ ไปรษณีย์ กม.
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โทรศัพท์
E-mail  ผอ.รร.

48010186 บ้านค าผาสุก นางงามพิศ  อินทร์ติยะ รก. 087-225-5646 084-005-6195  10 ถ.เรณู-หนองฮี ค าผาสุก เรณู เรณูนคร 48170 47

48010188 บ้านโนนสังข์ นางวรรณภา  นันทสุธา ผอ.รร. 088-571-7592  090-025-0912 Wannapagain2513@gmail.com 4 ถ.- โนนสังข์ เรณู เรณูนคร 47180 50

48010194 บ้านทุ่งสว่าง นายวัชรพงษ์ อักขระ รก. 082-115-2114  085-739-6959  9 ถ.- บ้านทุ่งสว่าง เรณูใต้ เรณูนคร 48170 61

23. โคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม   

48010173 บ้านเหิบ นายสมหมาย  ภูมิลุน ผอ.รร. 093-326-5095  098-941-1649 sommai2507933269505@gmail.com8 ถ.- นาสะเดา นาขาม เรณูนคร 48170 70

48010165 บ้านนาม่วง นางนิภารัตน์  บัวชุม รก. 097-392-6944  084-503-6918 Prayong_kaen@yahoo.com 3 ถ.- นาม่วง โคกหินแฮ่ เรณูนคร 48170 50

48010161 บ้านโคกหินแฮ่ นางชาลินี   วิโย ผอ.รร. 087-220-7424 042-583342 087-925-2948 leewise2010@gmail.com 1 ถ.ธาตุน้อย-นาเหนือ โคกหินแฮ่ เรณูนคร 48170 56

48010163 บ้านนาโดนใหม่ นายธวัช  บัวชุม ผอ.รร. 095-659-1638  098-459-4196 tawat.buachum@gmail.com 7 ถ.ธาตุน้อย-นาเหนือ โคกหินแฮ่ เรณูนคร 48170 54

48010164 บ้านนาบัว นายอภิสิทธ์ิ อุค า ผอ.รร. 090-650-5557 042-537169 093-503-9900 13 ถ.- บ้านนาบัว โคกหินแฮ่ เรณูนคร 48170 45

48010166 บ้านหนองกุง นายกริชติกร  อินทะวงษ์ ผอ.รร. 087-230-9148 087-234-5490 ไม่มี ธุรการ fsintawong2523@gmail.com 6 ถ.- หนองกุง โคกหินแฮ่ เรณูนคร 48170 58

48010162 บ้านหนองแซง นายค ามี   เขียวโป ผอ.รร. 081-670-6490 061-096-6382 Kammee9@gmail.com 8 ถ.- หนองแซง โคกหินแฮ่ เรณูนคร 48170 54

48010168 บ้านวังยาง (ยุบรวม) นางค านึง  โกพลรัตน์ รก. 087-946-0614  093-126-2936 5 ถ.- วังยาง ท่าลาด เรณูนคร 48170 68

48010169 บ้านสร้างเม็ก นายอังกูร  ถานัน รก. 083-328-0966 088-323-9719 7 ถ.ธาตุน้อย-นาเหนือ สร้างเม็กท่าลาด เรณูนคร 48170 60

48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล) นายประยงค์  แก่นจันทร์ ผอ.รร. 062-378-6579 081-369-8900 093-126-2936 Prayong_kaen@yahoo.com 3 ถ.รพช.สร้างเม็ก-ดอนยม โนนสว่างท่าลาด เรณูนคร 48170 63

48010171 บ้านดอนขาว นายประชา  หงษาวงษ์ ผอ.รร. 089-863-4608 084-796-1797 3 ถ.- ดอนขาว นาขาม เรณูนคร 48170 64

48010172 บ้านนาขาม นายพิเชฐ  แก้วมณีชัย ผอ.รร. 098-158-3814 096-156-4201 artchet.2518@gmail.com 9 ถ.ร.พ.ช. เรณู-พุ่มแก นาขามนาขาม เรณูนคร 48170 61

48010170 ลาดสว่างวิทยา นายวุฒินันท์  ยตะโคตร ผอ.รร. 086-187-3852 086-043-7754 2 ถ.ธาตุน้อย-นาเหนือ ลาดสีชมพูท่าลาด เรณูนคร 48170 62

24. โพนทองหนองย่างนางาม  

48010177 บ้านสร้างแป้น นายราเมศร์  อินทร์ติยะ ผอ.รร. 097-313-0555  088-340-2754 kruramet@gmail.com 5 ถ.- สร้างแป้น นางาม เรณูนคร 48170 50

48010180 บ้านโนนสวรรค์ นางบุญจิรา  ถานัน รก. 061-028-2895  088-329-9713  1 ถ.- โนนสวรรค์ นางาม เรณูนคร 48170 40

48010179 บ้านนายอน้อย นายอลงกรณ์ วจนศิริ ผอ.รร. 085-123-4462 063-057-0052 2 ถ.- นายอน้อย นางาม เรณูนคร 48170 50

48010196 บ้านหัวขัวใต้         นายประสาน   อินทะโร ผอ.รร. 097-302-1419 063-623-1639 095-613-6721 prasanintaro@gmail.com 1 ถ.- หัวขัวใต้ หนองย่างซ้ีน เรณูนคร 48170 53

48010182 บ้านดงบาก          นายธนะเมศฐ์ ชุติภัทร์บัณฑิต ผอ.รร. 095-574-2659  097-025-8654 082-124-1454 aaboombam@gmail.com 4 ถ.- ดงบาก โพนทอง เรณูนคร 48170 52
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รายช่ือโรงเรียน ช่ือผู้บริหารโรงเรียน โทรศัพท์ ท่ีต้ังโรงเรียน จ าแนกตามเครือข่าย  สพป.นพ.1

มือถือ รก. งานธุรการ รร. หมู่ ถนน/ บ้าน/ ต าบล ต าบล อ าเภอ ไปรษณีย์ กม.
smis

ท่ีต้ังโรงเรียนและระยะทางจาก รร. - สพป.นพ.1
ผู้บริหารโรงเรียนเครือข่าย / ช่ือสถานศึกษา ต าแหน่ง

โทรศัพท์
E-mail  ผอ.รร.

48010185 บ้านดงมะเอก นางเพ็ญนภา  ธงยศ รก. 084-926-7471 093-565-8186  6 ถ.- บ้านดงมะเอก โพนทอง เรณูนคร 48170 52

48010176 นางามวิทยาคาร นายอภิเดช ศรีหาเศษ ผอ.รร. 095-647-3149 042-057033 080-767-2649 apided04@gmail.com 3 ถ.- นางาม นางาม เรณูนคร 48170 53

48010175 บ้านนายอ นายบัญชา  สุโพธ์ิ ผอ.รร. 083-351-5556 091-373-3442 bigbun4142@gmail.com 12 ถ.- น้อยพัฒนา นางาม เรณูนคร 48170 50

48010197 บ้านนาดี นายสหชัย  บัวชุม ผอ.รร. 084-364-9310 087-862-8993 088-329-9713 sahachai2518@gmail.com 3 ถ.- นาดี หนองย่างซ้ีน เรณูนคร 48170 50

48010181 บ้านเหล่าส าราญ นางสุทธิพร  ช่ืนจิตร รก. 093-469-9511 093-4699511  - pop11353er@gmail.co 8 ถ.- เหล่าส าราญ โพนทอง เรณูนคร 48170 54

48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซ้ีน นายภาณุวัฒน์ ธงยศ ผอ.รร. 087-859-9937  089-573-9818 PanuwaT_k9k@gmail.com 4 ถ.ธาตุน้อย-นาเหนือ โนนสะอาดหนองย่างช้ิน เรณูนคร 48170 54

48010178 บ้านดอนกกโพธ์ิค่ายเสรีวิทยา นายศักด์ิขจร  อัตติยะ ผอ.รร. 089-274-7372 096-283-7203 sakkajohn2008@gmail.com 9 ถ.- ค่ายเสรี นางาม เรณูนคร 48170 50

25. วังยางพัฒนา  

48010252 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี นายณัฐวุฒิ  สุผาวัน ผอ.รร. 080-193-0411 086-016-5525 tan63@windowslive.com 3 ถ.- หนองผักแว่น โคกสี วังยาง 48130 60

น.ส.ศิริรัตน์  วงค์หนายโกฏ รองฯ 097-318-9423

48010257 บ้านหนองบึง นายวีระศักด์ิ จันทร์ชนะ รก. 082-115-5821 098-004-8151  4 ถ.- หนองบึง ยอดชาด วังยาง 48130 85

48010254 บ้านโนนหอม นายสมศักด์ิ  วรรณพราหมณ์ ผอ.รร. 062-186-0586 042-199-934  088-328-3668 Somsak0810526722@gmail.com 2 ถ.- โนนหอม โคกสี วังยาง 48130 56

48010253 บ้านโคกสีมิตรภาพท่ี 87 นายสงวนศักด์ิ  บัวสาย ผอ.รร. 087-229-6766 093-320-2083 Buasai404@gmail.com 4 ถ.- มิตรภาพ โคกสี วังยาง 48130 59

48010264 บ้านหนองโพธ์ิวังโน นางสิริกร  ไชยราช ผอ.รร. 093-327-0869 086-2287151 064-052-1554  sirikorn1010@gmail.com 2 ถ.- วังโน หนองโพธ์ิ วังยาง 48130 70

48010265 บ้านโพนสวางหนองแหน นายพิทยา  ศิริสานต์ รก. 081-053-9975 087-032-3543 pstaya09@gmail.com 3 ถ.- โพนสวาง หนองโพธ์ิ วังยาง 48130 66

48010259 บ้านวังยาง นายสาคร  มีศิลป์ ผอ.รร. 087-860-5464 081-067-6978 061-060-1462 sakon26042522@gmail.com 1 ถ.ร.พ.ช.วังยาง-หนองสะโน วังยาง วังยาง 48130 65

48010261 บ้านหนองนางด่อน นายพิศตกาญจน์   ผางคนรัก รก.  085-457-6574 085-457-6574 096-419-2235 woraya2895@gmail.com 2 ถ.- หนองนางด่อน วังยาง วังยาง 48130 75

48010263 บ้านสามแยกหัวภูธร น.ส.อุไรพร เช้ือพระซอ รก. 062-137-2821 093-059-8797 091-569-4989 6 ถ.- สามแยก วังยาง วังยาง 48130 75

48010260 บ้านนาขามส้มป่อย นายชาญยุทธ ประทุมอ่อน รก. 086-072-5756 086-072-5756 093-368-2156 chanyutpratumon@gmail.com 7 ถ.- นาขามใต้ วังยาง วังยาง 48130 68

48010256 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง ว่าท่ีร้อยตรีบริบูรณ์  มงคล รก. 089-277-2373 - 087-024-2909  6 ถ.- ผักขะย่า ยอดชาด วังยาง 48130 80

48010262 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ นายณัฐวุฒิ  สุผาวัน ผอ.รร. 080-193-0411  061-360-1282 tan63@windowslive.com 3 ถ.ร.พ.ช.นาเหนือ-หนองสะโน  วังยาง วังยาง 48130 67

48010258 บ้านหนองแคน นายกานตพล  สินพูน ผอ.รร. 082-108-2711 081-871-9029 061-162-2885 babadata77@gmail.com 3 ถ.- หนองแคน ยอดชาด วังยาง 48130 86

48010255 บ้านยอดชาดวิทยา น.ส.ประไพวัลย์  แสนเมือง ผอ.รร. 093-460-3678 063-629-2358 061-886-2343 Wanram5399@gmail.com 1 ถ.- ยอดชาด ยอดชาด วังยาง 48130 80

: ระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารการศึกษา Education Management Information System : EMIS 
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