
ล าดั

ที่

1 นายอดุลย์  กองทอง ผอ. สพม 29 081-9554911

2 นายวีระพงษ์  ไตรศิวะกุล   รอง ผอ.สพม 29 081-9770994

3 นายวลงกรณ์  บุญเต็ม   รอง ผอ.สพม 29 085-1025550

4 นายวัลลี  ผิวหอม   รอง ผอ.สพม 29 089-6245951

5 นางศิริญา  ถาวร   รอง ผอ.สพม 29 081-2659388

6 นายจิตติ  เสือสา รอง ผอ.สพม 29 097-3362124

7 น.ส. พรทิพย์  น้อยแก้ว   ผอ. กลุ่มอ านวยการ 086-0776557

8 นางธัญดา  บรรเรืองทอง   นักจัดการงานทัว่ไป 081-6491854

9 นางบุษบง  พุฒพรหม   นักประชาสัมพันธ์ 089-8483984

10 น.ส. สุภาวดี  สมบัติ   นักจัดการงานทัว่ไป 089-7655564 

11 น.ส. รุ่งทิวา  สนธิชัย พนักงานธุรการ 095-2131671

12 นายส าเนียง  ค าโฮม   ผอ. กลุ่มนโยบายและแผน 081-7608436

13 นางอรวรรณ   สารพิศ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 089-7177736

14 นายชิดชัย  ขยายวงศ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 061-7989155

15 นายธเนศ  สุขอุทัย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 089-8485879

16 นางบุญม ี พลพิทักษ ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 081-3219045

17 น.ส. อรณา  ศรีสมุทร   เจ้าพนักงานธุรการ 087-6452380

18 นายพัฒนศักด์ิ  เทศไธสง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 093-3216522

19 นายสมโภชน ์ ขันทอง   ผอ. กลุ่มบริหารงานบุคคล 082-8697873

20 นางประกาย  กองทอง นักทรัพยากรบุคคล 080-0683111

21 นางอภิญญา  เงาศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 095-5319299

22 น.ส. ภัทราลี  บุตรวงศ์ นักทรัพยากรบุคคล 095-6165429

23 น.ส. วาทินี  อยู่สุข นักทรัพยากรบุคคล 088-5942259

24 นางรุจิรา  ปทุมมาศ นักทรัพยากรบุคคล 091-8347444

25 นายผดุงศักด์ิ  ทองโพธิศ์รี นิติกร 089-5845700

26 นางสุภาภรณ์  กัญญะลา   เจ้าพนักงานธุรการ 084-6059784

กลุ่มบริหารงานบุคคล
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กลุ่มอ านวยการ

กลุ่มนโยบายและแผน



ล าดั

ที่
ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งปัจจุบัน หมายเลขโทรศัพท์

27 นางนิภาภร  ชลการ   ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 081-9997723

28 น.ส. ชรินภรณ์  ดอกดวง   นักวิชาการศึกษา 081-3211231

29 นางณิรชา  ทิณพัฒน ์  นักวิชาการศึกษา 081-5486213

30 นางเรืองรอง  ไชยศรี นักวิชาการศึกษา 088-5948001

31 นายดนัย  หอมพนา นักวิชาการศึกษา 080-0779957

32 นางนัฐมนตร์  สุดาบุตร นักวิชาการศึกษา 086-8528332

33 นางวิภา  ลีลัครานนท์ ผอ. กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 081-7398100

34 นางวิภาวรรณ  กอดแก้ว   นักวิชาการเงินและบัญชี 086-8730185

35 นางสมปอง  บุระด า   นักวิชาการเงินและบัญชี 089-8654583

36 นางสายชล  งามพันธ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 097-3415179

37 นางสาวพัชรี  เงาทอง   นักวิชาการเงินและบัญชี 087-5708979

38 นางทัศนีย์ นามสละ นักวิชาการเงินและบัญชี 081-9673726

39 นายธนเดช  บุญจรัส   นักวิชาการพัสดุ 089-8445040

40 น.ส. วัณณิตา  มรกตเขียว นักวิชาการพัสดุ 081-7900950

41 น.ส. ขัตติยาภรณ์  บาระมี ผอ. หน่วยตรวจสอบภายใน 098-5564141

42 นางพรทิพย์  นัยเนตร   นักวิชาการตรวจสอบภายใน 081-2645119

กลุ่มนิเทศ ตดิตาม และประเมนิผลการจัดการศึกษา

43 นายฉัตรชัย  ทองสุทธิ ์  ผอ. การกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 089-8644494

44 นางวาสนา  ค าเพ็ง   ศึกษานิเทศก์ 094-3834987

45 นางนิสา  ศรศิลป ์  ศึกษานิเทศก์ 082-3119120

46 นายอานนท์   วงศ์วิศิษฎ์รังสี   ศึกษานิเทศก์ 089-8449900

47 น.ส. สุกานดา   ธิมา   ศึกษานิเทศก์ 081-9997633

48 น.ส. ผ่องศรี   สมยา   ศึกษานิเทศก์ 081-0697787

49 นางณัฐธภา  ตรงดี   ศึกษานิเทศก์ 081-8724459

50 นายพิชัย  ญาณศิริ   ศึกษานิเทศก์ 080-7376622

51 นางจิรา  ลังกา   ศึกษานิเทศก์ 081-9775118

52 น.ส. ประยงค์ศรี  พูลทรัพย ์  ศึกษานิเทศก์ 089-7170260

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

หน่วยตรวจสอบภายใน
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53 นายธนา  ธุศรีวรรณ   ศึกษานิเทศก์ 089-8645848

54 นางสุวรรณา  แฝงเพ็ชร   เจ้าพนักงานธุรการ 088-0807548

ล าดั

บ

ที่

1 นายประวิทย์  บุญครอบ พนักงานราชการ 094-2903995

2 นายวรุท  เกษเพ็ชร ลูกจ้างชั่วคราว 087-5395247

3 นายสมโภชน์  จันทร์อ้าย พนักงานขับรถ 093-8568794

4 นายสุรสีห์  หมั่นคง พนักงานขับรถ 099-8500548

5 นายวชิรวิชญ์  แก่นลา ลูกจ้างชั่วคราว 085-0157054

6 นางอุไรวรรณ์  สายมั่น แม่บ้าน 081-5485654

7 นายทองดี  วงศ์ค า ยามรักษาการณ์ 061-4905071

กลุ่มบริหารงานบุคคล

8 นายศราวุฒิ  ขันเงิน พนักงานพิมพ์ดีด 091-8325487

9 น.ส. อริษา  ชะแฝง ลูกจ้างชั่วคราว 087-9584096

10 นายศุภนันท์  กล่ินกล้า ลูกจ้างชั่วคราว 085-4189493

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

11 นายปริญญา  ค าแสน ลูกจ้างชั่วคราว 083-1250055

กลุ่มนโยบายและแผน

12 น.ส. เพ็ญพักตร์  นันทะพันธ์ พนักงานพิมพ์ดีด 098-6424748

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

13 น.ส. ธิดารัตน์  พูลทรัพย์ ลูกจ้างชั่วคราว 087-2444974

14 น.ส. กัณทิมา  ขุนทอง ลูกจ้างชั่วคราว 081-4296426

หน่วยตรวจสอบภายใน

15 น.ส. กนกพรรณ  มหาชนะวงศ์ ลูกจ้างชั่วคราว 063-7658689

กลุ่มอ านวยการ

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งปัจจุบัน หมายเลขโทรศัพท์
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