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จัดสื่อทุกชนิดเปนกลุมสาระการเรียนรู 
ภาษาไทย / คณิตศาสตร /วิทยาศาสตร/สังคมฯ / 

สุข,พลศึกษา/การงานอาชีพ/ศิลปะ/ภาษาตางประเทศ  
อื่นๆ/................. 
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ตั้งอยูชั้นลางอาคารรวมใจ สพป.อด.2  
www.mrcud2.com 

โทร. 042-334575 ตอ 18 โทรสาร. 042-334517 
E-Mail ; in_udom@hotmail.com 


