
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัด    

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1   

อ ำเภอเมือง 

ที่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน หมายเลขโทรศัพท ์

๑ นายเอลวิส   โคตรชมภู อนุบาลหนองคาย  081-739-1604 

๒ นายเจริญ     สอนค าหาญ ธนากรสงเคราะห์ 090-916-4615 

๓ นายปิยะพงษ์    คนยง บ้านหนองเดิ่น 081-049-7934 

๔ นางผกาพันธ์  ผาเจริญ บ้านโคกแมงเงา 084-796-4760 
๕ นายสมพงษ์   วงละคร บ้านคุยนางขาว 081-662-5599 

๖ นายสุรังศรี    ดวงบุญมี เนินพระเนาว์วิทยา 093-432-8056 

๗ นางวราคนางค์  วิชิตพันธ์ หนองแดงสร้างประทายพัฒนา 
(เรียนรวม บ้านหนาด “ครุุราษฎร์
อุทิศ”) 

090-848-7279 

๘ นายพุฒิพงศ์  พัวตนะ บ้านหนาด "คุรุราษฎร์อุทิศ" 085-924-2329 

๙ นายสังวาลย์    โพนพุทธ อนุบาลอรุณรังษี 089-943-1925 

๑๐ นางวิไลวรรณ์  จันทร์ค  า จันทราราม 088-557-2071 

๑๑ นางสาวนิภาพร  ดีมาก บ้านเมืองบาง 090-898-3644 

๑๒ นางสาวปภาณัช  วิชิตพันธ์ บ้านนาคลอง 095-645-3390 

 



ที่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน หมายเลขโทรศัพท ์

๑๓ นายหฤทัย    บุญบุตร บ้านเบิดวิทยา 083-228-6878 

๑๔ นางเพ็ญประภา  บุญบุตร บ้านวังยาง 064-709-4243 

๑๕ นายอาทิตย์       ลุนส าโรง เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ 081-260-3486 

๑๖ นายอนุรัตน์        เนาวรัตน์ หาดค าบอนวัฒนา 087-953-9799 

๑๗ นายดุสิต          สระประทุม อักษรอดุลวิทยา 097-318-8578 

๑๘ นายนิติพล       ทิพยสุทธิ์ ชุมชนบ้านพวก 085-748-5552 

๑๙ นายประคอง     โคตรวงษ์ บ้านหมากก่องฝายแตก 098-015-2268 

๒๐ ว่าท่ีร้อยตรีประสิทธิ์   ทองภู หัวหาดวิทยา 086-225-7616 

๒๑ นายพิเชษฐ์      เชาว์ชอบ หินโงมวิทยา 081-749-7177 
๒๒ นายพิเชษฐ์      เชาว์ชอบ  (รก.)    พร้าวใต้เจริญสุข 

(เรียนรวม ร.ร.หินโงมวทิยา)  
081-749-7177 

๒๓ นายอบชัย       เวียนวัน บ้านเดื่อใต้ 081-872-1650 

๒๔ นายสิริศักดิ์      นิลเกตุ สีกายวิทยาคม 096-160-9989 
 

 

 

 

 



ที่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน หมายเลขโทรศัพท ์

๒๕ นายสาคร      เดชดอนบม (รก.)    บ้านดงเจริญ 088-359-1995 

๒๖ นายวินัย       โนนวงศ์ บ้านบงวิทยา 087-231-7898 

๒๗ นายสายันต์    มูลทาทอง ชุมชนบ้านปะโค 087-213-5034 

๒๘ นางสาวนุชรี   ทิพเจริญ บ้านโคกป่าฝาง 083-346-9898 

๒๙ นายสังคม      หินกาล บ้านเมืองหมี "พรหมวิทยา" 081-708-8546 
๓๐ นางสาวอภิญญา   ตังประพฤติกุล บ้านเวียงคุก 085-0038084 

๓๑ นายพนมกร     อินทรักษา บ้านพร้าวเหนือ 082-554-5124 

๓๒ นางสาวพิมพ์นภัส  วิเศษบัณฑิต บ้านหนองบ่อ 062-146-2415 

๓๓ นายไกรษร    แก้วฝ่าย ครุราษฎร์รังสรรค์ 089-107-6358 

๓๔ นายทองฮะ   พรภูมินทร์ ราชประชานุเคราะห์  ๑๔ 082-107-9390 

๓๕ นายวันเฉลิม ไชยยงค์ บ้านหนองหมื่น 086-236-2326 

๓๖ นายนิมิตร      วิชิต นาฮีนุเคราะห์ 081-058-8889 

๓๗ นายสุริยา     สุนาอาจ บ้านค าโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา 088-314-2308 

๓๘ นายวันชัย     ธรรมวิเศษ ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา 089-840-1332 

๓๙ นายทนงศักดิ์  เตียวศิริชัยสกุล บ้านโคกส าราญ 088-561-8221 

 

 

 



 

ที่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน หมายเลขโทรศัพท ์
๔๐ นายธงชัย     นิลสุวรรณ ดงเว้นดงเจริญวิทยา 094-392-7779 
๔๑ นายอิสระ     พรมมา บ้านนาอ่างสร้างอ่าง 088-552-2261 
๔๒ นายวิสิษฐ  รัตนะคุณ บ้านสวยหลง  (เรียนรวม ร.ร.บ้านนาอ่างฯ) 097-314-3500 
๔๓ นางไพเราะ จันธิราช บ้านสร้างพอก 095-536-1989 
๔๔ นายวิสิฐ        รัตนะคุณ โพนสว่างป่าตองวิทยา 097-314-3500 
๔๕ ว่าท่ี พ.ต.จักรพงษ์  กองภา ดาวเรืองสมสะอาด 063-159-3639 
๔๖ นายชนะ       อัคราช มะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา 093-928-0003 
๔๗ นายนิติเวทย์   จิตรวิขาม บ้านโคกก่อง 081-036-5755 
๔๘ นายเอนก      จันทรเสนี ไทยรัฐวิทยา ๑๐๕  (เชือกหม้วยวิทยา) 083-759-8849 
๔๙ นายบรรจงศักดิ์    พินธะ บ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา 061-029-9776 
๕๐ นายวีรชน       ภานุรักษ์ โคกค าทุ่งสว่างวิทยา 099-472-3385 
๕๑ นายบุญส่ง      เหล็กสัก ราษฎร์นุเคราะห์ 081-872-5551 
๕๒ นางสาวสุภาพร    ศรีจันดา วัดพระธาตุบังพวน 097-301-9948 
๕๓ นายสัญญา         เบ้าธรรม หนองผือวิทยาคม 083-026-1083 

 

 

 

 

 

      



 

หมายเลขโทรศัพทเ์คลือ่นที่ผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัด    

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1   

อ ำเภอท่ำบ่อ 

ที่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน หมายเลขโทรศัพท ์
๑ นายสามารถ   ดวงค านอ้ย อนุบาลดารณีทา่บ่อ 099-264-2269 

๒ นายค าดี  จันทะเกษ โกมลวิทยาคาร 081-872-6676 

๓ นายคมสัน    โคตรชมภ ู ชุมชนบ้านโพนสา 080-750-9691 

๔ นายกิตติ     จ าปีพรหม บ้านนาช้างน  า 084-601-8643 

๕ นายประยงค์   โคตรชมภู บ้านท่ามะเฟอืง 087-512-3824 

๖ นางอัศราวรรณ  บุญอยู ่ บ้านทุ่มฝาง 083-562-3519 

๗ นางอัศราวรรณ  บุญอยู ่
บ้านอุ่มเย็น   (เรียนรวม

บ้ำนทุ่มฝำง) 083-562-3519 

๘ นายเบญจพล  สภุาจิน บ้านหนองแวง 086-454-9051 

๙ นายสมัพันธ์    โยคะสิงห ์ บ้านท่าส าราญ 081-708-8578 

๑๐ นายอานนท์  ถิ่นภูเขยีว บ้านน  าโมง 089-276-9320 

๑๑ นายคณู         โคตะม ี บ้านนาบง 082-848-9269 

๑๒ นายรังษ ี      สวุรรณไตร 
บ้านกองนาง / บ้าน
ปากมาง 

087-852-7691 



(เรียนรวมบ้านกองนาง) 

๑๓ นายสมบูรณ์      สุบิน ป่าสักวิทยา 092-619-3544 

๑๔ นายสมบูรณ์      สุบิน หงส์ทองสามขา 092-619-3544 

๑๕ นายไชยเรศ      บัวใหญ่รักษา บ้านหนองนาง 081-050-4015 

๑๖ นายณรงค์  สุดตา บ้านดงนาค า 084-789-4072 

๑๗ นางสุกัญญา      บุญเลศิ บ้านนาน  าพาย 087-137-7250 

๑๘ นายเพ็ชรมณี     โคตรชมภ ู ชุมชนบ้านถ่อน 098-102-8406 

๑๙ นายเยีย่มศักดิ์    พรมมา บ้านนาดง 062-391-3150 

๒๐ นางกัญญาภคั    ไข่เพชร โพนศลิางามวิทยา 091-867-7191 

๒๑ นายปริญญา  นันทะมีชยั ราษฎรส์ามคัค ี 098-171-5679 

๒๒ นายวารสาร       เมอืงพวน บ้านว่าน 080-007-5050 

๒๓ นายดีเด่น         ชัยชนะ คุรุศิษย์วิทยา 089-279-3132 

๒๔ ว่าท่ี ร.ต.หญิงเพชรฤดี  ยานิตย์ (รก.) บ้านเป้า 085-642-7022 

๒๕ นายสมเกียรติ  โคธิเวทย์ บ้านแสนสุข 097-491-5510 

๒๖ นางนัฑกานต์      ไชยะนุ บ้านน้อย 098-132-3789 

๒๗ นางสาวประณมพร  เพช็ร์โปรี บ้านเด่ือ 081-964-3024 

๒๘ นายประยูร    พรมสูตร เทวีดอนขม 061-268-8596 

๒๙ นางสาวกฤษฎา  แสงหาญ บ้านโพนพระ 061-362-9653 

๓๐ นายเทยีนชัย  พลรัตน ์ บ้านกวดโคกสว่าง 088-315-5861 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๑ นายค าดี      จันทะเกษ ร่วมมิตรวทิยา 081-872-6670 

๓๒ นายไตรภพ   จันทรศ์ร ี บ้านหนองผือ 080-643-3445 

๓๓ นายธีรวฒัน์   ดีเลศิ บ้านโคกคอน 089-709-4427 



หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัด    

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1   

อ ำเภอศรีเชียงใหม่ 

ที่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน หมายเลขโทรศัพท ์
๑ นายพทุธชัย     ใจชื่น บ้านหัวทราย 081-954-6143 

๒ นางวันวิสาข์      กองแก้ว โนนสง่าหนองแวงวิทยา 091-052-6866 

๓ นายสนธยา     เพ็งนิล บ้านศรีเชียงใหม ่ 089-613-4540 

๔ นายฉลองชัย  อินทขีณ ี อนุบาลศรีเชียงใหม ่ 084-9349866 

๕ นางสาวมวลมาศ  บึงราษฎร์ บ้านพานพร้าว 081-964-6653 

๖ นางอุไรวรรณ   ชินวงษ ์ ส านักงานสลากกินแบ่งที่ ๗๕ 081-601-5165 

๗ นายฟสิิกส์  เรอืงแสง บ้านพัฒนาค าแก้ว 086-4365635 

๘ นายมงคล       ผิวผอ่ง บ้านถ่ินทอนเหนือ 098-131-1372 

๙ นางสาวขวญัตา  ทมิสุวรรณ บ้านหม้อเหนือ (หลวงปู่เหรียญ
อุปถัมภ์) 088-971-7349 

๑๐ นายพิษณุ  สาระจันทร ์ บ้านวังน  ามอก 083-328-6208 

๑๑  บ้านป่าสัก 081-601-5165 

๑๒ นายเชษฐา      ทพิยโสต บ้านท่ากฐิน 095-179-1144 

๑๓ นายนพพร       จันทะราช ชุมชนบ้านหม้อ 084-600-4161 

๑๔ นายชนะรัตน์    บุญทว ี พระพุทธบาทเทสรังสวีทิยา 086-238-3355 



๑๕ นางสาวญาฐิษตา  วงศก์่อ บ้านดอนก่อโนนสวรรค ์ 082-316-2239 

๑๖ นายประเสริฐ    อันภักดี บ้านนาโพธิ ์ 081-049-4382 

๑๗ นางเพชรา       พิมพ์ศรี บ้านหนองปาปากจ าปาทอง 093-542-6538 

๑๘ นายปริญญา    แก้วหาญ บ้านไทยสามคัค ี 063-728-9625 

๑๙ นายอาทิตย์     ศรผี ู บ้านเสียว 061-121-3481 

๒๐ นายสรุชาติ  สีต่างค า บ้านขุมค า 098-171-1952 

๒๑ นายนาวิน  ศรีริบาล (รก.) บ้านดงบัง 086-121-3451 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัด    

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1   

อ ำเภอสังคม 

ที่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน หมายเลขโทรศัพท ์
๑ นายมนสั         วระรักษ ์ บ้านผาตั ง 098-105-4820 

๒ นายประจักษ์  สีป ุ อนุบาลสังคม 089-573-3074 

๓ นายวสวัตต์ิสกุล   แก้วก่า บ้านดงต้อง 061-313-4849 

๔ นายเวยีงวิวรรธน์   ท าทูล บ้านปากโสม 087-224-9085 

๕ นายประจักษ์    บุตรด ี บ้านสังกะลี-นาขาม 082-103-2347 

๖ นายวุฒไิกร      เจริญศลิป ์ บ้านโสกกล้า 089-845-7940 

๗ นายศักด์ิดา     แสงฟ้าม่วง บ้านนาโคก 075-665-5402 

๘ นายธวัชชัย     กองศร ี ชุมชนประชาสงเคราะห ์๔ 063-032-8833 

๙ นายอภิชยั      มิตะน ุ บ้านห้วยไซงัว 063-037-1905 

๑๐ นางรุจ ี      กิตติพระวงศ์ บ้านแก้งใหม่   085-746-4743 

๑๑ นางรุจ ี      กิตติพระวงศ์  (รก.) บ้านม่วงน  าไพร 085-746-4743 

๑๒ นายวิศรุต   สมบัติบุญสวน บ้านหนอง 081-749-4324 

 



ที่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน หมายเลขโทรศัพท ์

๑๓ นางบุษราคัม  อุตคะวาปี บ้านม่วง   080-420-4122 

๑๔ นางบุษราคัม  อุตคะวาปี บ้านวังมน   080-420-4122 

๑๕ นางบุษราคัม  อุตคะวาปี บ้านตาดเสริม 080-420-4122 

๑๖ นางจุฬาภรณ์   ทองศักดิ์สิทธิ์ บ้านซ าเจียง-ดงป่าเปลือย 081-260-7275 

๑๗ นายสุวิทย ์     ค าสอนทา บ้านเทา-นาบอน 087-861-4950 

๑๘ นายภัทรพล    ชัยสีดา บ้านฟ้าประทาน 080-056-4398 

๑๙ นางสาวแพรทอง   สามีวัง บ้านเทพประทับ 089-091-0117 

๒๐ นายประสงค์  ชินค า บ้านนางิ ว 091-974-0904 
 

 

 

 

 

 

 



 

หมายเลขโทรศัพทเ์คลือ่นที่ผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัด    

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1   

อ ำเภอสระใคร 

ที ่ ชื่อ – สกลุ โรงเรียน หมายเลขโทรศัพท ์
๑ นายสมบุญ   พทุธวงศ ์ อนุบาลคอกช้าง 096-808-4155 
๒ นายจินดา    อุปฮาด บ้านน  าสวยมิตรภาพที่ ๑๙ 098-193-5429 
๓ นางปัทมา    รุ่งศิริวฒันกิจ สมสะอาดดงมุขวิทยา 086-320-9813 
๔ นายบุญทัน  แสงคาร ์ หนองบัวเงิน 089-943-5976 
๕ นายนคร      เกตุพล บ้านโพนสวรรค ์ 087-863-1637 
๖ นายสงกรานต์  เนตรภกัดี สระใครไชยานุเคราะห ์ 062-896-4334 
๗ นายวิทยา    บูรณะสุทธิ ์ บ้านเหมือดแอ ่ 080-026-1944  
๘ นายกฤษฎา  มณฑาสุวรรณ บ้านนากอ 081-708-0663 
๙ นายธนภัทร   สิงห์จินดา บ้านหนองบัววิทยา 081-079-1786 

๑๐ นายวันชัย    อารรีาษฎร์ ฉันทนาวัณรถ 081-768-9344 
๑๑ นายไกรพ  พสิัยสวัสดิ ์ บ้านโนนดู่โพนหวายประชาสรรค ์ 063-505-5533 

 

 



ที่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน หมายเลขโทรศัพท ์
๑๒ นายนิติวุฒิ     ศรีคลังไพร บ้านหมากหุ่งขี เหล็ก 085-456-5757 

๑๓ นายพงศกร    ทองจันทร ์ บ้านฝางวิทยา 093-341-9048 

๑๔ นายสันเพชร   ควรค าคง บ้านเด่ือทุ่งสวรรค ์ 081-954-7437 

๑๕ นายคมสันติ   สลาพิมพ ์ บ้านสมสนุกดงหนองบอน 089-943-5976 

๑๖ นายนพรัตน์  สุวรบุตร บ้านโนนแดง 096-090-8048 

๑๗ นางอทิตยา  บุญเจรญิศลิป์ชัย บ้านตอแก    086-219-4006 

 

   
 

 

 

 

 

 

 



หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัด    

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1   

อ ำเภอโพธิ์ตำก 

ที่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน 
หมายเลข
โทรศัพท ์

๑ นายพรเทพ      รัตนติสร้อย อนุบาลดอนไผ ่ 081-974-6550 

๒ นายวันชัย        กองทอง บ้านโพธิ์ตาก 084-795-3095 

๓ นายเฉลิมพล     ใยนนท์ อาโอยาม่า ๒ 093-324-8376 

๔ นายเกรียงศักดิ์  เทพาขนัธ์ บ้านสาวแล 080-354-4584 

๕ นายประทีป     คนเพยีร บ้านศูนย์กลาง 081-729-4306 

๖ นางสาวแจม่นภา   รัตนติสร้อย (รก) บ้านน  าทอน 0๙๒-๘๘๓-๐๒๐๐ 

๗ นางศรุตยา    รัตนติสรอ้ย บ้านดอนขนุนพัฒนา 093-552-4292 

๘ นายวราพงศ์  ชารี บ้านโพนทอง 085-751-3533 

๙ นายสญัญา     ลิธรรมมา บ้านไร ่ 083-335-4455 

 

 


