ข้อมูลผู้บริหารการศึกษา
ชื่อ-เบอร์โทร
1. นำยอำนำจ บุญทรง
 084 573 6445
2. นำยสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต
 081-181-9690
3. นำยสุนัด บุญสวน
 081-114-3793
4. นำยไท พำนนนท์
 083-631-0555
5.นำยชำญณรงค์ ฐำนะวิจิตร
 083-2919920

ตำแหน่ง, e-mail
ผู้อำนวยกำร สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
 amnat.boonsong2502@gmail.com
รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
 somboon.kia1960@gmail.com
รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
bunsuan_s@hotmail.com
รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
thappannon.007@gmmail.com
รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
 channarong007415@gmail.com

กลุ่มอานวยการ
ชื่อ-เบอร์โทร
1. นำยวลี มีภู่
 081-675-3513
2. นำยวันชัย ศรีเหนี่ยง
 089-706-2551
3. นำงวันทนำ บุญนิล
 084-578-5958
4. นำงวัชรินทร์ ชัยนอก
 086-591-1079
5. นำงสำวสุภำพร มั่งมี
 086-591-1079
6.นำงสำวกนกพรรณ ตันติบูล
 095-3775550
7.นำงฐิติวรดำ มงคล
 086-5465501
8.นำงสำวกนกพรรณ ตันติบูล
095-3375-550

ตำแหน่ง, e-mail
นักจัดกำรงำนทัว่ ไป ชำนำญกำรพิเศษ
nayoy1329@hotmail.com
นักประชำสัมพันธ์ ชำนำญกำร
wsreeneang@gmail.com
เจ้ำพนักงำนธุรกำร ชำนำญงำน
wsreeneang@gmail.com
นักจัดกำรงำนทัว่ ไป ปฏิบัติกำร
watchirin1507.poomjai@gmail.com
เจ้ำพนักงำนธุรกำร ปฏิบัติงำน
ni_pbn_9@hotmail.com
เจ้ำหน้ำทีธ่ ุรกำร
kanokpanf1994@gmail.com
พนักงำนรำชกำร
jai2530@gmail.com
พนักงำนธุรกำร
kanokpanf1994@gmail.com

กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชื่อ-เบอร์โทร
1. นำยมนตรี ช่วยพยุง
 082-772-1162
2. นำงสำวจำลอง พินเมือง
 089-438-9489
3. นำงน้อมจิตต์ หนูทอง
 081-785-6874
4. นำงนิสำ คำพันธ์
 081-379-4056
5. นำงสำวชมัยพร อ่อนวัน
 086-934-8048
6. นำงสำวสำยนำ จูแสน
 095-893-4241
7. นำยเอกชัย กองทรัพย์
 087-164-5787
8. นำงพิมพ์ดำว นุ่มเจริญ
 088-282-2642

ตำแหน่ง, e-mail
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
pinsongserm1@hotmail.co.th
นักทรัพยำกรบุคคล ชำนำญกำรพิเศษ
pinsongserm1@hotmail.co.th
นักทรัพยำกรบุคคล ชำนำญกำร
nomjit2010@totmail.co.th
นักทรัพยำกรบุคคล ชำนำญกำร
nisa.kampan@hotmail.com
นักทรัพยำกรบุคคล ปฏิบัตกิ ำร
ironmeaw@hotmail.com
นักทรัพยำกรบุคคล ปฏิบัตกิ ำร
saynamju@hotmail.go.th
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบตั ิการ
kongsap101@gmail.com
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
pimdaao.27@gmail.com

9.นำยณัฐพงษ์ชนัตร เกตุขำว
 083-245-3591

นักทรัพยำกรบุคคล ชำนำญกำร
eagle1723@gmail.com

กลุ่มนโยบายและแผน
ชื่อ-เบอร์โทร
1. นำงนวลลออ เงินเมย
 086-984-0559
2. น.ส.นงครำญ ทองคำ
 080-515-6968
3. นำงพับพึง ขวัญเขมสรณ์
 088-816-0185
4. นำงสำวกชนิภำ เกษมสุข
 093-580-2212

ตำแหน่ง, e-mail
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
nualla_or@hotmail.com
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
ntpbn1@gmail.com
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
 lity-4750@hotmail.com
เจ้ำพนักงำนธุรกำร ปฏิบัติงำน
 klodchanipaail@hotmail.com

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชื่อ-เบอร์โทร
1. นำงอำรีย์ คำมำตร
 081-740-5863

ตำแหน่ง, e-mail
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ

aree2515@windows.live.com

2. นำงยุพำ ตำลสุก
 082-770-7881
3. นำงกำนต์พิชชำภัทณ์ คนสมบูรณ์
 081-953-5118
4. นำงบัวผัน มีทอง
 081-475-8714
5. นำงสำวชนิดำภำ สำตรีเฮ้ำ
 061-685-8215
6. นำงสำวปวีณำ กำญจน์สขุ เมฆิน
 088-2822-664
7. นำยอเนก บุญสิงห์
 083-9624-997

นักวิชำกำรศึกษำ ชำนำญกำรพิเศษ
yapuyupa@gmail.com
นักวิชำกำรศึกษำ ชำนำญกำร
 kankon991@gmail.com
เจ้ำพนักงำนธุรกำร ชำนำญงำน

เจ้ำพนักงำนธุรกำร ชำนำญงำน
 ao2522chanidapa@gmail.com
เจ้ำหน้ำที่ลูกเสือ
 bangearn.earnbang@gmail.com
เจ้ำหน้ำที่พิมพ์ดีด
 anokboonsing@gmail.com

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ชื่อ-เบอร์โทร
1. นำงอุทัยวรรณ สุวรรณผิว
 088-272-6962

ตำแหน่ง, e-mail
ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำรพิเศษ
Utaiwansu.99@hotmail.com

2. นำยนิพล พลกลำง
 087-732-2267
3. นำยนิรภัย แดงโชติ
 092-326-5083
4. นำยพิน สงค์ประเสริฐ
 089-644-8477
5. นำยบำรุง จันทร์เชือ
 089-704-4115
6. นำงพิบุลขวัญ กลิ่นมิ่ง
 089-638-1508
7. นำยธงชัย วงค์กำอินทร์
 083-216-2606
8. นำงนิลยำ ทองศรี
 081-962-9113
9. นำงสุพัตรำ คงศิริกร
 089-907-1750
10. นำงสำววรกมลกฤษณ์ เฉลิมพิตรพิบูล
 086-446-6596

ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำรพิเศษ
polklang5296@esdc.go.th
ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำรพิเศษ
Nibio.01@gmail.com
ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำรพิเศษ
pinsong1545@gmail.com
ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำรพิเศษ
bamrung16@gmail.com
ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำรพิเศษ
pbkhawan@gmail.com
ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำรพิเศษ
wongkain9@gmail.com
ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำรพิเศษ
nilayatong@gmail.com
ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำรพิเศษ
 supattra.n11@gmail.com
ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำรพิเศษ
rumpha2510@gmail.com

11. น.ส.กำญจนำ คูทิพย์
 080-508-9945
12. นำงภิญญำพัชญ์ เหมือนโพธิ์
 093-887-5261
13. นำงมนัสนันท์ กุลวงศ์
 093-265-3663
14. นำงสุมำลี ขจรไพร
 089-419-2020
15. ว่ำที่ ร.ต.เข็มพร แก้วสงค์
 086-183-3854

ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำร
kanjanakthp@gmail.com
ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำร
sornorpen@esdc.go.th
ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำรพิเศษ
aom.kulawong@gmail.com
ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำรพิเศษ
 snsumaleetoy@gmail.com
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
 kp_kaewsong@hotmail.com

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชื่อ-เบอร์โทร
1. นำงไมตรี สำรำญรื่น
089-270-7701
2. นำงสำวฑิมลวัลย์ ศิริ
 097-952-7845
5. นำงวำรุณี ผลบุญ
 085-614-4536

ตำแหน่ง, e-mail
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ
jeab.maitree@gmail.com
นักวิชำกำรเงินและบัญชี ปฏิบัติกำร
por.2552@hotmail.com
นักวิชำกำรพัสดุ ชำนำญกำรพิเศษ
VARUNEE_PHO@htmail.com

6. นำงพรพิมล วิทยเขตปภำ
 084-050-8334
7. นำงพัชรินทร์ เต็งยี่
 082-408-5590
8. นำงสุกัญญำ ทองจันทร์
 095-2636358
9. น.ส.ชวำลำ พรหมมำ
 081-887-2460
10. นำงนิเวน์ ศรีสำอำงค์
 086-2166-983
11. นำงสำวพรพิมล น้อยมี
 090-454-4249

เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี
vitayaketprapa@hotmail.com
เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี
patchalin456@hotmail.com
เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี
sukanya20032507@hotmail.com
เจ้ำพนักงำนพัสดุ ชำนำญงำน
NUD3000@hotmail.com
นักวิชำกำรเงินและบัญชี ปฏิบัตกิ ำร
watkk2527@hotmail.com
พนักงำนธุรกำร
Pornpimol.2801@gmail.com

หน่วยตรวจสอบภายใน
ชื่อ-เบอร์โทร
1. นำงรัศมี สุวำชำติ
 081-046-1926
2. นำงสำวชุติพร ประเสริฐทรัพย์
 089-961-2022

ตำแหน่ง, e-mail
ผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน
russamee_su@hotmail.com
นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน
chute_nan@hotmail.com

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ชื่อ-เบอร์โทร
1. นำงอรุณศรี ศรีเมือง
 088-280-5625
2. นำงสำวจิรันธนิน มะโนทน
 082-878-5443

ตำแหน่ง, e-mail
รักษำกำรผู้อำนวยกำรกลุ่ม
assrimuang@gmail.com
นักทรัพยำกรบุคคล ปฏิบัตกิ ำร
jirantanin2524@gmail.com

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ชื่อ-เบอร์โทร
1. นำงทัศนำ จันทร์ลำ
 089-708-9163
2. นำยดนุสรณ์ เมฆประยูร
 080-515-6968
3. นำยภำนุพงศ์ พละสำร
 096-732-6165
4. นำยอดิศร โค้วประเสริฐ
 083-053-7754

ตำแหน่ง, e-mail
รักษำกำรผู้อำนวยกำรกลุ่ม
wednesday.0502@gmail.com
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร
russamee_su@hotmail.com
เจ้ำหน้ำที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
sb548144326@hotmail.com
เจ้ำหน้ำที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
adisorn2323@hotmail.com

ลูกจ้างประจา
ชื่อ-เบอร์โทร
1. นำยพรศักดิ์ ศรีเมือง
 087-317-9029
2. นำยเอนก ศีลกุล
 081-042-3903
3. นำยสุรชัย รักงำม
 097-923-4653
4. นำยพรเทพ บุญสอน
 089-565-0220
5. นำยผจญชำย เทพชัย
081-395-0825
6. นำยสำเริง วงญำติ
063-597-5125
7. นำยสมัคร กิจพินิจ
087-196-4643

ตำแหน่ง, e-mail
พนักงำนธุรกำร
pornsak029@gmail.com
ช่ำงไฟฟ้ำ
ช่ำงไฟฟ้ำ
ช่ำงไฟฟ้ำ
ช่ำงไฟฟ้ำ
ช่ำงไฟฟ้ำ
ช่ำงไฟฟ้ำ

8. นำงมนัสวี เพชรขุนทด
 095 516 9684
9. นำงรัตนำ แก้วบำง
 083 875 8029
10. นำยปรีชำ เกตุแฟง
 083 875 8029
11. นำยเทพ เอีย่ มศรี
 091 730 5751
12. นำยประกอบ คำเผี่ยน
 095 516 9684

พนักงำนทำควำมสะอำด
พนักงำนบริกำรทัว่ ไป
พนักงำนบริกำรทัว่ ไป
ยำมรักษำควำมปลอดภัย
ยำมรักษำควำมปลอดภัย

