
ผู้บริหาร 
ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง 

1. นายไท  พานนนท์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 083-631-0555 thai.pa@obec.moe.go.th 
2. นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 083-291-9920 channarong007415@gmail.com 
3. นายภพเดชา  บุญศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 083-197-9210 copter_jet@windowslive.com 
4.นางขนิษฐา  ม่วงศรีจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 096-668-5999 khaniths047@gmail.com 

 
กลุ่มอำนวยการ 

ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง 
1. นายธงชัย  วงค์กาอินทร์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
 083-216-2606    wongkain9@gmail.com 
2. นางวัชรินทร์  ชัยนอก นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ 
 086-591-1079 watchirin1507.poomjai@gmail.com 
3. นายดนุสรณ์  เมฆประยูร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 
 094-848-4589 danuson.moe@gmail.com 
4. นางอารีรัตน์  สมโภชน์ นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ 
 093-901-9629 tareerat2009@hotmail.com 
5. นางสาวสุพัตรา  บุญมา นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ 
 090-294-4620 supatarb2541@gmail.com 
6. นางสาวสุภาพร  มั่งมี เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน 
 099-195-2975 ni_pbn_9@hotmail.co.th 
7. นายจิรครินทร์ บุญสิงห์                           พนักงานพิมพ์ดีด 
 083-962-4997                          Jirakarinboonsing@gmail.com 
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กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง 

1. นางน้อมจิตต์  หนูทอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 081-785-6874   nomjit2010@totmail.co.th 
2. นางสาวชมัยพร  อ่อนวัน นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ 
 086-934-8048  ironmeaw@hotmail.com 
3. นางสาวสายน้ำ  จูแสน นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ 
 095-893-4241 saynamju@hotmail.go.th 
4. นายเอกชัย  กองทรัพย์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ 
 087-164-5787    kongsap101@gmail.com 
5.นายณัฐพงษ์ชนัตร  เกตุขาว นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ 
 083-245-3591 eagle1723@gmail.com 
6. นางธมนภัทร  นนทะภา นักทรัพยากรบุคล ปฏิบัติการ 
 082-878-5443   jirantanin2524@gmail.com 
7. นางสาวเปมิกา  ฤกษ์จันทร์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 091-836-6969 joynysec40@gmail.com 

 
กลุ่มนโยบายและแผน 

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง 
1. นางทอกาญจน์  กล่ินจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 080-515-6968    ntpbn1@gmail.com 
2. นางสาวกชนิภา  เกษมสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 

 093-580-2212  klodchanipa@hotmail.com 
3. นายฉัตรฑพงศ์  เพชรบูรณิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 

 063-446-9069 chattapong@gmail.com 
4. นางอภิญญา  อาบสา  เจ้าหนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 095-494-1954 aphinya28@gamil.com 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง 

1. นางอารีย์ คำมาตร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 081-740-5863   nuaree2515@gmail.com 
2. นางอรุณศรี  ศรีเมือง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ 
 088-280-5625  assrimuang@gmail.com 
3. นางยุพา  ตาลสุก  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ  
 082-770-7881    yapuyupa@gmail.com 
4. นางบัวผัน  มีทอง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 
 081-475-8714 buaphanmeethong@gmail.com 
5. นางสาวชนิดาภา  สาตรีเฮ้า นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
 061-685-8215 ao2522chanidapa@gmail.com 
6. นางกานต์พิชชาภัทณ์  คนสมบูรณ์  นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
 081-953-5118 kankon991@gmail.com 
7. นางสาวบังอร  สายคำหน่อ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 
084-237-0709 aonclick0@gmail.com 
8. นางสาวสุภัสสรา  ทองหาญ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 
086-931-1695 suphatsara_nut@hotmail.com 
9. นางเสาวนีย์  บุตรศิริ นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

081-307-7323 donut_boot@hotmail.com 
10. นางสาวปวีณา  กาญจนสุขเมฆิน เจ้าหน้าที่ลูกเสือ 
 088-282-2664    bangearn.earnbang@gmail.com 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง 
1. นายพิน  สงค์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศก ์
 089-644-8477    pinsong1545@gmail.com 
2. นางพิบุลขวัญ  กล่ินมิ่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 
 089-638-1508    pbkhawan@gmail.com 
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3. นายธงชัย  วงค์กาอินทร์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 
 083-216-2606    wongkain9@gmail.com 
4. นางนิลยา  ทองศรี  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 
 081-962-9113    nilayatong@gmail.com 
5. นางสาวสุพัตรา รัชตจำรูญ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 
 089-907-1750     supattra.n11@gmail.com 
6. นางสาววรกมลกฤษณ์  เฉลิมพิตรพิบูล ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 
 086-446-6596  DR.MON8869@esdc.go.th 
7. นางภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 
 093-887-5261 sornorpen@esdc.go.th 
8. นางมนัสนันท์  กุลวงศ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 
 093-265-3663 aom.kulawong@gmail.com 
9. นางสุมาลี  ขจรไพร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
 089-419-2020  snsumaleetoy@gmail.com 
10. นางสาวลภัสรดา  คำมา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 
 0985299951 khaun107107@gmail.com 
11. นางจิรันธนิน  คงจีน ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 
 088-282-1644 sjirankc@esdc.go.th 
12. นางวิลัยภรณ์  ป่ินทะวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
 083-793-5516  sono.1234noipintavong@gmail.com 
13. นายบวร  บำเรอวงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
 094-628-0153  supervisor.borworn@gmail.com 
14. นางสาวนัคมน  สังข์ทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
 081-534-5933   nukkamon15@gmail.com 
15. นายบุญโยม เกยเล่ือน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
 089-858-7254   koontingpb2@gmail.com 
16. นางสาวกฤติญดา อ่อนคล้าย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
 096-465-3262   ohohphd@gmail.com  
17. นางสาวสุจินันท์  จีรพงษ์อุดม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
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 095-345-4641  aeeysujinun@gmail.com 
18. น.ส.อัมพร  สายคำยศ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน 
 088-155-9780   joyyaalo9@gmail.com 
19. ว่าที่ ร.ต.เข็มพร  แก้วสงค์ เจ้าพนักงานธุรการ 
 086-183-3854     kp_kaewsong@hotmail.com 

 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง 
1. นางไมตรี  สำราญรื่น ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
089-270-7701 jeab.maitree@gmail.com 
2. นางวารุณี  ผลบุญ  นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ 
 085-614-4536 VARUNEE_PHO@htmail.com 
3. นางทิพหทัย  เพชรผ้ึง นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ 
 095-263-6358 thiphathai.phe@gmail.com 
4. นางนิชาภา  ขวัญเขมสรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ 
 088-816-0185 pabpung2518@gmail.com 
5. นางนิเวศน์  ศรีสำอาง นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ   
 086-216-6983 watkk2527@hotmail.com 
6. นางสาวฑิมลวัลย์ ศิริ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 
 097-952-7845 por.2552@hotmail.com 
7. นางสุกัญญา  ทองจันทร์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน 
 095-263-6358 sukanya20032507@hotmail.com 
8. น.ส.ชวาลา  พรหมมา เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน 
 081-887-2460 nud3000@hotmail.com 

 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง 
1. นางรัศมี  สุวาชาติ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
 081-0461926 russamee_su@hotmail.com 



2. นางสาวชุติพร  ประเสริฐทรัพย์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ 
 089-9612022 chuti_nan@hotmail.com 
3. นางสาวสุดารัตน์  อ่อนวัน เจ้าหน้าที่ธุรการ  
 061-330-6199 muklove0627@gmail.com 

 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการศึกษา 

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง 
1. นางทัศนา  จันทร์ลา นักวิชาการคอมพิวเตอร์  

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
 089-708-9163  wednesday.0502@gmail.com 
2. นายอดิศร  โค้วประเสริฐ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 
 083-053-7754  adisorn2323@hotmail.com 
3. นายธีรวัฒน์  บุญแจ้ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 
 091-839-4660   teerawbo@gmail.com 

 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง 
1. นางน้อมจิตต์  หนูทอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ 
 081-785-6874   nomjit2010@totmail.co.th 
1. นางนิสา  คำพันธ์ นักทรัพยากรบุคล ชำนาญการพิเศษ 
 081-379-4056  nisa.kampan@hotmail.com 
3. นางฐิติวรดา  มงคล พนักงานราชการ 
 086-546-5501  jai2530@gmail.com 

 

กลุ่มกฏหมายและคด ี
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง 

1. นางสาวมาลินี วงศ์คำลือ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคด ี
 089-749-4862  Malinee@hotmail.com 
2. นายวุฒิพันธ์ ฤกษ์จันทร์ นิติกร ปฏิบัติการ 
 086-534-8339  Wantiput1@gmail.com 
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ลูกจ้างประจำ 
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง 

1. นายพรศักดิ์  ศรีเมือง เจ้าหน้าที่ธุรการ ส4 
 087-317-9029 pornsak029@gmail.com 
2. นายสุรชัย  รักงาม  ช่างไฟฟ้า ช4 
 097-923-4653  
3. นายพรเทพ  บุญสอน ช่างไฟฟ้า ช4 
 089-565-0220  
4. นายผจญชาย  เทพชัย ช่างไฟฟ้า ช4 
081-395-0825  

 
ลูกจ้างชั่วคราว 

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง 
1. นายปรีชา  เกตุแฟง พนักงานบริการทั่วไป 
086-925-6393  
2. นายสมภพ  คงอิน พนักงานบริการทั่วไป 
 083-950-6394  
3.นางรัตนา  แก้วบาง พนักงานทำความสะอาด 
 083-875-8029  
4. นางมนัสวี  เพชรขุนทด พนักงานทำความสะอาด 
 085-400-7970  
5. นายประกอบ  คำเผี่ยน พนักงานรักษาความปลอดภัย 
 095-516-9684  
6. นายเทพ  เอี่ยมศรี พนักงานรักษาความปลอดภัย 
 091-730-5751  

 


