
เขตพื้นที่รับผิดชอบ 
คณะกรรมการสนับสนุน ช่วยเหลือ ดูแล แก้ปัญหาการด าเนินการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศกึษา (ทีมเคลื่อนที่เร็ว) 
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ศูนย์ประสานงาน DLTV จนท.ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

1 นายสิทธิชัย  สมเดช  รอง ผอ.สพป.มหาสารคม เขต 3 09-5213-5995   PinAuy@hotmail.com   

2 นายสง่า  โทผาวงษ ์ ผอ.กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมนิผล     08-6852-5153   Sanga2501@gmail.com   

3 นายไชยยา  อะการะวัง  ศึกษานิเทศก ์ 08-9619-9208   Chaiya_aka@hotmail.com   

4 นายจเด็จ  ทัศวงษา ศึกษานิเทศก ์ 08-2311-1843   Tuscompt@hotmail.com   

5 นางจิตราภรณ ์ ค าสุวรรณ ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 08-5681-3377 0898411908 admin@mkarea3.go.th   

6 นายธนพัฒน์  พันธฤทธ์ิ เจ้าหน้าท่ีธุรการ 08-5926-0100 golfbox Golfbox1@gmail.com   

7 น.ส.กรรณิการ ์ ศิริแก้ว เจ้าหน้าท่ีธุรการ 08-5754-9580 0857549580 Kannika0623@hotmail.com   

1. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพ ี

1 นายวันชัย  พิบาล คร ูร.ร.บ้านดอนกลอยหนองยาง 08-4265-5368 0842655368 Chai7673@cypac.th   

2 นายเอกพร  พูนขุนทด เจ้าหน้าท่ีธุรการ ร.ร.บ้านเลิงใต้ 08-4470-1163 0844701163 poon.eakaporn@gmail.com   

3 นายปริญญา มะลับ ครูอัตราจ้าง ร.ร.บ้านเลิงใต ้ 09-3060-0384 parinyamalai2536 Chelsea_601@hotmail0com   
2. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก 

1 นายรุ่ง  หนูปัทยา ผอ.ร.ร.บ้านยางสินไชยหนองหาด 08-1965-7351   Banyang2457@gmail.com   

2 นายดนุพล  คงสมบัต ิ ลูกจ้างช่ัวคราว ร.ร.บ้านแท่นโนนหนองคู 09-5589-9940   Danupol9222@gmail.com   

3 นายวีระพงษ ์สีรดาจิตร ์ คร ูร.ร.บ้านหมากมายโพธิ์ทอง 08-6453-1731       
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3. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค ์

1 นายพิเชด  มุลตะกร ผอ.ร.ร.บ้านเหล่าโพธิ ์ 08-9843-9219       

2 นายสิทธิพร เขียวในวัง ครู ร.ร.หนองโกวิทยกิจ         

3 นายพรมม ี สีลาโคตร ช่างไม้ 4 ร.ร.บ้านแพงหนองเหนือ         

4.  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง  

1 นายสิรภพ  สารโพธิ ์ ผอ.ร.ร.บ้านวังจาน 08-2108-7987 Sarapho Siraphop9499@gmail.com   

2 นายคณติิน กางร่มกลาง ครู ร.ร.บ้านวังจาน 09-9176-1735       

3 นายศราวุฒ  กุมภิโร คร ูร.ร.บ้านเหล่าพ่อหา 08-1768-3323       

5. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาล าน้ าชี 

1 นางกัญจน์ณภคั  พิมพ์อ้น ผอ.ร.ร.บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย 636493564 0636493564 kunnaphuk@gmail.com   

2 นายกฤษดา หรญัรัตน ์ คร ูร.ร.บ้านปลาเดิดปลาปดัส าโรง 883225759 0883225759 krisda_first@hotmail.co.th     

3 นางสาววิลาวัลย ์ พันธุ์วินัย เจ้าหน้าท่ีธุรการ ร.ร.บ้านคุยเชือก 910621018 0910621018 vilaksu14@gmail.com   

6.ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา 

1 นายสันตภิาพ  รัตน์พร ครู ร.ร.บ้านผักหนอก 08-3337-4373       

2 นายเรืองสุวรรณ  แดนค าสาร ช่างไฟฟ้า 4 ร.ร.บ้านโพนทอง 09-4257-5556       

3 นายบรรจง  สิทธิหาโคตร ช่างไฟฟ้า 4 ร.ร.บ้านโนนคัดเค้าคยุกอก 08-7221-1030       

7. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า 

1 นายณัฐพล เครือฟ้า คร ูร.ร.บ้านโนนศรีสวสัดิ์โนนสวรรค์ 08-2835-1797       

2 นายเฉลมิพล  ศรีรักษ์ คร ูร.ร.ศิริราษฎรหืมากหญ้า 06-2196-9290       

3 นายทินกร  พันธะไชย ผอ.ร.ร.บ้านหนองแวง 08-1879-9002 hs4rbt tinnakornpanthachai@gmail.com    
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8.  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง 

1 นายจีระศักดิ ์ บริสุทธ์ิ ครู ร.ร.บ้านหนองล่าม 09-7343-1585 Pin10556 Icefire2422@gmail.com   

2 นายสุเทพ  เหล่าสุข นักการภารโรง ร.ร.บ้านหนองมันปลา 09-2636-9490       

3 นายสุรชัย  ถาไชยลา ผอ.ร.ร.บ้านกู่ทอง 08-7861-7728       

9. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน 

1 ว่าท่ีร้อยตรีวงศกร  วุฒิพันธุ ์ จนท. ICT Talent ร.ร.บ้านผ า 08-8037-7104 7Ninja Wongsa.korn@hotmail.com   

2 ว่าท่ีร้อยตรีศภุฤกษ์ ดอนละพดั เจ้าหน้าท่ีธุรการ ร.ร.บ้านหนองซอน 08-7054-9049 kohhot koh_mk@hotmail.com   

3 นางสาวปาริฉัตร จันทะเขียง เจ้าหน้าท่ีธุรการ ร.ร.บ้านหนองไห 09-1865-9115   parijanta72@gmail.com   

10. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม 

1 นายชัยยศ  หล้าโฉม ครู ร.ร.บ้านสม้กบ 08-9617-0624 Chaiyot3345 chaiyotla@gmail.com   

2 นายพิชิต  วิชาทา ครู ร.ร.อนุบาลช่ืนชม 08-3388-0023       

3 นายขวัญชัย ปัจจัยตา คร ูร.ร.บ้านหนองนาไรเ่ดียว 08-4738-1772       

11. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก 

1 นายสุวิศิษฎิ ์ ศรีกุลวงศ ์ ครู ร.ร.บ้านหนองแสง 09-9464-6356   tit_j@yahoo.com   

2 นางวนิดา  ศรีดาจักษ ์ คร ูร.ร.บ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย 08-4799-1135   WanidaSDJ@gmail.com   

3 นายชูชาติ  ศรีรัตนโยธิน คร ูร.ร.บ้านบ่อแกบ่อทอง 08-9273-1339   choochat_SR@hotmail.com   

12. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง 

1 นายบุณยฤทธิ ์ มิทราวงศ ์ ผอ.ร.ร.บ้านหนองแหน 06-1946-6264 14062 Boonyarit_mitta@hotmail.com    

2 นายสุรยิาวุธ  ชาญไชย คร ูร.ร.บ้านหัวนาค าโนนสมบตั ิ 08-2159-3856 Scs2013 Impress_computer@hotmail.com   

3 นายปรเมศร ์เนื่องมัจฉา ครู ร.ร.บ้านโนนสะอาด 09-5750-9371 0957509371 Paramate.any@gmail.com   
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