รายชื่อ รองผู้อานวยการ สพป. และชื่อผู้ประสานงานหลัก ในการดาเนินงานโครงการ OTPC ปี 2555 ของ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ที่ ภาค EME สพท.ประถมศึกษา
ผอ. สพป.
1 กลาง 1 กรุ งเทพมหานคร เขต - นายสมยศ ศิริบรรณ
2 กลาง 2 สมุทรปราการ เขต 1
นายยงยุทธ ทรัพย์เจริ ญ
3 กลาง 3 สมุทรปราการ เขต 2
นางอรฤดี พูลศรี

ผู้ประสานงาน/ดูแล
รอง ผอ.ฯ ผู้ประสานงาน/ดูแล โทร.เคลือ่ นที่ โทร.สนง.
นายสมรักษ์ ถวาย
086-6110047 02-3545257 นายธณิ ฐ ตรี เนตร

4 กลาง

นายชาญวิทย์ จรตระการ

081-6442845 02-3716094 น.ส.วิจิตตรา เอื้อจิตราเจริ ญ

นายธรรมนูญ ถือพุดซา

084-9084570 02-3300141 นางสาวลักษณา กุลสู งเนิ น

ตาแหน่ ง
ผูอ้ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ผูอ้ านวยการกลุม่ นโยบายและแผน

โทร.เคลือ่ นที่ โทร.สนง.
082-3470462 02-3545252

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผูอ้ านวยการกลุม่ นโยบายและแผน

087-9912005 02-3300141

ผูอ้ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ผอ.กลุม่ บริ หารการเงินและสิ นทรัพย์

084-1399398 02-5950531

081-9899639 02-3716094

4 นนทบุรี เขต 1
5 นนทบุรี เขต 2

นายสุ วิทย์ มูลคา

นางอรวรรณ แสงสุ วรรณ์

089-7678039 02-5802158 นางจันทณี ย ์ น้อยพรหม

นายชูชาติ กาญจนธนชัย

นายชูฌาณ พีรชัยเดโช

089-2017653 02-5950531 นางสวาท ก่อเจดีย ์

6 ปทุมธานี เขต 1
7 ปทุมธานี เขต 2

นายกาจัด คงหนู

นายวิโรจน์ ผลแย้ม

081-5707888 02-5816047 นายสวรรค์ เจริ ญทัพ

นายจารู ญ พรมสุวรรณ

นายกฤษพงษ์ ตระกูลรัตนานนท์ 081-4112594 02-5233348 นางเกตแก้ว ลีลาไว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

085-8326381 02-5233348

8 พระนครศรี อยุธยา เขต 1 นายพิทยา จันฤาไชย
9 พระนครศรี อยุธยา เขต 2 นายดาหริ งิมสันเทียะ
10 กลาง 10 อ่างทอง เขต นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์
11 กลาง 11 ลพบุรี เขต 1
นายสุ เมธี จันทร์หอม

นายอารี ย ์ จาปาทอง

087-0752967 035-704804 นายฉลอง ชาตรู ปะชีวิน

ศึกษานิเทศก์

081-8525363 035-704804

นายอิทธิ พล กองสุทธิ ผล

089-0892220 035-203144 นายสมชัย สุ ขสมพักตร์

ผูอ้ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน

081-7807107 035-203144

นายสมปอง คงอ่อน

081-9477037 035-612191 นางธัญญารัตน์ ผลแก้ว

นักวิชาการพัสดุ

081-8525169 035-611371

นางทรรศนี ย ์ เอี่ยมสอาด

086-8845586 036-411730 นายพรชัย พรหมทอง

081-2921983 036-414730

12 กลาง 12 ลพบุรี เขต 2
13 กลาง 13 สิ งห์บุรี เขต -

นายมานะ อัครบัณฑิต
นายสันติ รุ่ งสมัย

นายต่อศักดิ์ บุญเสื อ
นายทิชากร กันหะ

087-0043001 036-461338 นางพะเยาว์ มีอนันต์
080-1181899 036-511417 นางสาวทิพรัตน์ โสภาจารี ย ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รักษาการ ผอ.กลุม่ นโยบายและแผน
ผูอ้ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน

081-9947474 036-522923

14 กลาง 14 ชัยนาท เขต 15 กลาง 15 สระบุรี เขต 1

นางสาวศศิธร วงษ์เมตตา

นายกนก เลียบเงิน

084-5785553 056-411639 นางสมควร โกธรรม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

087-1950064 056-411639

นายปัญญา แก้วเหล็ก

นายธนวรรธน์ ไสยประพาส

089-1375779 036-211620 นางสาวลลิตา ศรี สวัสดิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

081-6894043 036-222630

16 กลาง 16 สระบุรี เขต 2
17 กลาง 17 ชลบุรี เขต 1

นายประหยัด อนุศิลป์

นายสุ ดใจ มอญรัต

081-6668558 036-247357 นางสาวสุ พรรณี อภัยพิมพ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

086-6674350 036-247357

นายสุ เทพ ชิตวงษ์

นายฑศพล บุญไตรย์

081-4108445 038-288757 นางสมหญิง บุญลิขิต

นักวิชาการพัสดุ

18 กลาง 18 ชลบุรี เขต 2
19 กลาง 19 ชลบุรี เขต 3

นายชลิต เพ็ชรรัตน์

นางสมพร ฤทธาภรณ์

081-3008022 038-474630 นายสิ นชัย โรจนไพฑูรย์

ศึกษานิเทศก์

086-8184441 038-285366
081-8628533 038-474630

นายวีระพงศ์ เดชบุญ

นายจักรพงศ์ สุ วรรณรัศมี

080-5696555 038-234218 น.ส.เฉลิมรัตน์ สันธนะวิทย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

081-9349654 038-234218

20 กลาง 20 ระยอง เขต 1
21 กลาง 21 ระยอง เขต 2

นายธงชัย มัน่ คง
นายธวัชชัย อุย่ พานิช

นายสุ นทร วิเศษศรี
นายโอภาส ชูช่วย

089-9951008 038-613651 นางสาวนันทพร บัณฑิต

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

081-7592672 038-619121

081-3779328 038-671180 นายกิติศกั ดิ์ ชัยสิ ทธิ์ วาทิน

090-0539073 038-671180

22 กลาง 22 จันทบุรี เขต 1
23 กลาง 23 จันทบุรี เขต 2
24 กลาง 24 ตราด เขต -

นายสมชาย จิตรเนื่อง

นายสุ เมธ การศรี ทอง

089-5435959 039-332316 น.ส.สุ นิตย์ ดีประหลาด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผูอ้ านวยการกลุม่ นโยบายและแผน

นายปรี ดี ภูสีน้ า

นายสมเกียรติ นาคพงษ์

081-4938672 039-311117 นายวัฒนะ โพธิ วาระ

ศึกษานิเทศก์

089-9384662 039-333154

นายมนตรี ทัดเทียม

081-9034172 039-520229 นายสุ รชัย หนองเต่าดา

25 กลาง 25 ฉะเชิงเทรา เขต 1
26 กลาง 26 ฉะเชิงเทรา เขต 2
27 กลาง 27 ปราจีนบุรี เขต 1

นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ

นายธนะชัย อุปริ รัตน์
นายนุสินธุ์ รุ่ งเดช

081-7822353 038-981215 นายมณฑล ไครรัตน์สิงหกุล

ผูอ้ านวยการกลุ่มส่ งเสริ มการจัดการศึกษา 089-0939519 039-520229
ผูอ้ านวยการกลุม่ นโยบายและแผน
089-7746986 038-981215

นายวีระ สุเมธาพันธุ์

นายพงศ์สนั ต์ โตเจริ ญ

นายพงษ์พิศาล ชินสาราญ

นายมณฑล วัฒนศฤงคาร

088-2098430 038-551456 นายบัญหาญ เดชเฟื่ อง
089-9387075 037-213200 นางฐิ ติมา เร่ งประเสริ ฐ

ผูอ้ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

5 กลาง
6 กลาง
7 กลาง
8 กลาง
9 กลาง

089-1232685 02-5911301
089-1330017 02-5816047

084-9708702 036-461338

081-9151859 039-332316

081-8649976 038-551456
089-7746986 037-213200

รายชื่อ รองผู้อานวยการ สพป. และชื่อผู้ประสานงานหลัก ในการดาเนินงานโครงการ OTPC ปี 2555 ของ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ที่ ภาค EME สพท.ประถมศึกษา
28 กลาง 28 ปราจีนบุรี เขต 2
29 กลาง 29 นครนายก เขต -

ผอ. สพป.
นายเสริ มปั ญญา เทียมวัน

ผู้ประสานงาน/ดูแล
รอง ผอ.ฯ ผู้ประสานงาน/ดูแล โทร.เคลือ่ นที่ โทร.สนง.
นายพรชัย ดาวรรณา
086-1401099 037-288137 นางสาวสุ ชาดา เพ็ญวงษ์

โทร.เคลือ่ นที่ โทร.สนง.
081-0013281 037-288137

081-7028758 037-312393 นายสวัสดิ์ ตันตินิพนั ธูกุล

ตาแหน่ ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ผูอ้ านวยการกลุม่ นโยบายและแผน

นายอัศนี ย ์ ศรี สุข

นายเอกวัฒน์ ล้อสุ นิรันดร์

30 กลาง 30 สระแก้ว เขต 1
31 กลาง 31 สระแก้ว เขต 2
32 กลาง 32 ราชบุรี เขต 1

นายสุ รพล น้อยแสง

นายเรื อง จันทพันธ์

086-5075306 037-425466 นายจีระวัฒน์ ปั สสากุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

081-7612996 037-425423

นายศักดิ์ชยั บรรณสาร

นายสมพร พิลาสันต์

เจ้าพนักงานธุ รการ

081-4025771 037-232263

นายวินยั ศรี เจริ ญ

นายธนกานต์ บูรณะกุล
นายณัฐภัทร อินทร์ อ่อน

086-1539827 037-232263 นางพรรณวิภา เทพขาม
087-1113912 032-326013 นางสุนนั ท์ อยูพ่ งษ์พิทกั ษ์

นักจัดการงานทัว่ ไป

089-6794504 032-326013

33 กลาง 33 ราชบุรี เขต 2
34 กลาง 34 กาญจนบุรี เขต 1

นายกิจ เกียรติสมกิจ
นายจานงค์ ยอดขา

081-8335568 032-232211 น.ส.ภัทรานิ ษฐ์ สุทธิ แสงจันทร์
ว่าที่ พ.ต.สุ ธรรม เรื องพยุงศักดิ์ 081-2969390 034-564330 นายวิรัตน์ ชื่นเอี่ยม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผอ.กลุม่ นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

081-8564729 032-232211
081-9433107 034-564330

35 กลาง 35 กาญจนบุรี เขต 2
36 กลาง 36 กาญจนบุรี เขต 3

นายอนันต์ กัลปะ

นายปกรณ์ ม่วงเจริ ญ

081-9813277 034-579234 นายเรวัตร อารี รอบ

ศึกษานิเทศก์

089-9114401 034-579234

นายอธิ วฒั น์ พันธ์ประชา

นายนันทพล พงษ์สรอย

085-0423357 034-591111 นางสาวนงนุช ดวงพรกชกร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

083-2647574 034-591111

37 กลาง 37 กาญจนบุรี เขต 4
38 กลาง 38 สุ พรรณบุรี เขต 1
39 กลาง 39 สุ พรรณบุรี เขต 2

นายธวัชชัย พิกุลแก้ว

นายสุ ทธิ กล่ารักษ์

089-0623380 034-581587 นางสาวธนาภรณ์ สังข์วงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

089-1220614 034-581587

นายอนุสรณ์ ฟูเจริ ญ

นายเกรี ยงไกร โกพัฒน์ตา

นายไพฑูรย์ โกพัฒน์ตา

นายรัตน์มณี รัตนปกรณ์

080-6563690 035-521832 นางจินตนา องค์ปรี ชา
081-7517692 035-505946 นายสุ พิศ เกตุมณี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผูอ้ านวยการกลุม่ นโยบายและแผน

086-6057643 035-521832
081-5712711 035-505946

40 กลาง 40 สุ พรรณบุรี เขต 3
41 กลาง 41 นครปฐม เขต 1
42 กลาง 42 นครปฐม เขต 2

นายจักพรรดิ์ จิตมณี

นายวิเชี ยร อินทรศักดิ์
นายทรงพล ลิโมภาสิ ทธิ์

ศึกษานิเทศก์
ผอ.กลุม่ บริ หารการเงินและสิ นทรัพย์

087-0344610 035-515963

นายทวีพล แพเรื อง

089-8011159 035-515962 นายเศกสรรค์ ใจดี
083-9256338 034-306516 นางสาววัชราภรณ์ เอี่ยมสะอาด

นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร

นายประชา วุฒิวฒั นานุกูล

081-3782548 034-331793 นางศศิธร แร่ ทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

081-5865169 034-331793

43 กลาง 43 สมุทรสาคร เขต 44 กลาง 44 สมุทรสงคราม เขต -

นายพิศุทธ์ วีระจิตต์

081-7639986 034-826252 นายฉลอง คงเจริ ญ

ศึกษานิเทศก์

086-8964749 034-826252

นายกนก ปิ่ นตบแต่ง

นางจารุ พิชญา สุขสวัสดิ์
นายกริ ช นุ่มวัด

089-2075342 034-715614 น.ส.อรวรรณ พวงสวัสดิ์

นักวิชาการพัสดุ

081-9086590 034-715776

45 กลาง 45 เพชรบุรี เขต 1
46 กลาง 46 เพชรบุรี เขต 2
47 กลาง 47 ประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1

นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี

นายพนัส ทองภูเบศร์

087-8988082 032-425076 นางสุภทั รา บูรณารมย์

089-2599885 032-425076

นายเสน่ห์ เจริ ญศักดิ์

นายยรรยงค์ เจริ ญศรี

081-9864937 032-437172 นายสุ รพล ทิมวัฒน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผูอ้ านวยการกลุม่ นโยบายและแผน

นายไพชยนต์ สูรยาทิตย์

นายเฉลิมพล พินทอง

089-4715664 032-662031 นางวรรณิ ภา คฤหานนท์

ผูอ้ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน

089-5490855 032-662031

48 กลาง 48 ประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 2
49 อีสาน 1 นครราชสี มา เขต 1

นายเชวง วัฒนธี รางกูร
นายปฐมฤกษ์ มณี เนตร

นายวิรัตน์ เกษสุ ริยงค์

088-2757012 032-621445 นายมานิตย์ สี สง่า

ศึกษานิเทศก์

086-3264983 032-621445

นายพิเชษฐ์ นนท์พละ

081-8767933 044-220976 นายไพรวัลย์ วันทนา

ศึกษานิเทศก์

089-6263901 044-220940

50 อีสาน 2 นครราชสี มา เขต 2
51 อีสาน 3 นครราชสี มา เขต 3

นายนิเวศน์ อุดมรัตน์

นายวัชระ ขันธสมบัติ

081-065900 044-399141 นางสมาน แชจอหอ

084-3016837 044-399141

นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง

น.ส.กาญจนา เปรมภิรักษา

081-9771758 044-444667 นายนาท นวมขา

ผูอ้ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ผูอ้ านวยการกลุม่ นโยบายและแผน

52 อีสาน 4 นครราชสี มา เขต 4
53 อีสาน 5 นครราชสี มา เขต 5

นายสมภพ ศักดิษฐานนท์

นายดาเนิน เพียรค้า

081-9662322 044-412658 นายธิ ติ ใจรักษา

ศึกษานิเทศก์

081-0696112 044-412658

นายพจน์ เจริ ญสันเทียะ

นายวิทยาเกียรติ เงินดี

54 อีสาน 6 นครราชสี มา เขต 6

นายวิชา มานะดี

นายศุภพงษา จันทรังษ์

081-9666738 044-208148 นางสาวสุ ภารัตน์ คูณขุนทด
083-3556573 044-461313 นายไพฑูรย์ หาญนอก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผูอ้ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน

081-3617414 044-208154
081-7607548 044-461313

084-6620293 037-313628

081-8565106 034-306516

089-0213354 032-437172

088-4091588 044-444667

รายชื่อ รองผู้อานวยการ สพป. และชื่อผู้ประสานงานหลัก ในการดาเนินงานโครงการ OTPC ปี 2555 ของ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ที่ ภาค EME สพท.ประถมศึกษา
55 อีสาน 7 นครราชสี มา เขต 7

ผอ. สพป.
นายชนาธิ ป สาเริ ง

ผู้ประสานงาน/ดูแล
รอง ผอ.ฯ ผู้ประสานงาน/ดูแล โทร.เคลือ่ นที่ โทร.สนง.
นายสิ ทธิ โชค โรจน์พิพฒั น์พงศ์ 089-9480283 044-487605 นายวิชยั ทองเกลียว

โทร.เคลือ่ นที่ โทร.สนง.
089-7219753 044-487605

081-9556877 044-613540 นายถวิล ศรเทพา

ตาแหน่ ง
ผูอ้ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ผูอ้ านวยการกลุม่ นโยบายและแผน

56 อีสาน 8 บุรีรัมย์ เขต 1

นายสุ พจน์ เจียมใจ

นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา

57 อีสาน 9 บุรีรัมย์ เขต 2
58 อีสาน 10 บุรีรัมย์ เขต 3

นายสมศักดิ์ ชอบทาดี

นายชริ นทร์ เรื องประโคน

089-2802814 044-670714 นายอภิชาติ เพ็งโนนยาง

เจ้าพนักงานธุ รการ

088-3257987 044-670714

นายศักดา จันทร์ฝอย

นายกิตติ ปาประโคน

081-0652453 044-633691 นางนงนภา แสนหาญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

081-7900137 044-632288

59 อีสาน 11 บุรีรัมย์ เขต 4
60 อีสาน 12 สุ รินทร์ เขต 1

นายธี รวุฒิ พุทธการี

นายทองสุก เกลี้ยงพร้อม

083-2811335 044-689050 นายเชิ ดชัย รักษาอินทร์

ศึกษานิเทศก์

081-6003317 044-689059

นายณรงค์ แผ้วพลสง

นายวันชัย คาพาวงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

089-6285986 044-518351

61 อีสาน 13 สุ รินทร์ เขต 2
62 อีสาน 14 สุ รินทร์ เขต 3

นายจัตุพร บุญระดม

นายกิตติภทั ท์ ไกรเพชร

083-3865257 044-513245 นางสาวอวยพร กิ่งแก้ว
081-8783864 044-599270 นายสุ รสิ ทธ์ เครื อมัน่

นายกฤษฎากร ชุติกุลกีรติ
นายชอุม่ กรไกร

นายฉลาด สาโยธา

083-3689512 044-552350 นายมนตรี ประไวย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผูอ้ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน

084-4299683 044-592061
086-8683820 044-551333

นายสาญัณห์ รัตนโสภา

ว่าที่ร้อยตรี ทวีศกั ดิ์ นามศรี

นายชอบ สมภาค

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

086-2468728 045-613735

64 อีสาน 16 ศรี สะเกษ เขต 2
65 อีสาน 17 ศรี สะเกษ เขต 3

081-0758456 045-613735 นางสุภทั วงศ์ศิริ
081-9661880 045-691533 นายสาโรจน์ เมืองงาม

นางเยาวลักษณ์ คงพูล

นายสมชัย แสงสว่าง

081-8678420 045-671259 นางสาวนุชษราวรรณ คณานิตย์ธนกิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

086-2586404 045-691533
089-5794058 045-671259

66 อีสาน 18 ศรี สะเกษ เขต 4
67 อีสาน 19 อุบลราชธานี เขต 1

นายไพบูลย์ ศรี สุธรรม

นายสุ เทพ ศรบุญทอง

081-7189618 045-663077 นายสมเกียรติ ไกรยา

ศึกษานิเทศก์

089-8462269 045-663075

นายวัชรพงศ์ สุ ขรักษา

นายมนต์ตรี ธนะคุณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

086-4684270 045-663077

68 อีสาน 20 อุบลราชธานี เขต 2

นายโกวิท เพลินจิตต์

นายวลงกรณ์ บุญเต็ม

081-9676418 045-242323 นางอุณารัตน์ ลาผ่าน
085-1025550 045-482412 นางละออง คงมัน่

089-9461129 045-482412

69 อีสาน 21 อุบลราชธานี เขต 3
70 อีสาน 22 อุบลราชธานี เขต 4

นายถาวร คูณิรัตน์

นายอภิสิทธิ์ บุญยา

นายวิเศษ ภูมิวิชยั

นายคงฤทธิ์ อุทธา

081-3930942 045-4265467 นายนิ วลั ชัย โคตรพัฒน์
082-8666123 045-321962 นายนิ คม ภูมิภาค

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผูอ้ านวยการกลุม่ นโยบายและแผน
ผูอ้ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน

086-2657330 045-321962

71 อีสาน 23 อุบลราชธานี เขต 5
72 อีสาน 24 ยโสธร เขต 1

นายวิชยั แสงศรี

นายบัญชา บุญชู

081-7251735 086-4681934 นางสาวจตุพร ธนกิจยิง่ ยง

086-8758708 086-4681934

นายอภิชยั กรมเมือง

นายชัยบูรณ์ อินผล

085-6111266 045-712731 นายวีระวัฒน์ ยัย่ นื

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผูอ้ านวยการกลุม่ นโยบายและแผน

73 อีสาน 25 ยโสธร เขต 2

นายอดุลย์ กองทอง

นางสาวปาณิ สรา พูลสุ ข

083-1505636 045-789103 นายสมัย พรสิ นธุเศรษฐ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

081-9776593 045-789103

74 อีสาน 26 ชัยภูมิ เขต 1
75 อีสาน 27 ชัยภูมิ เขต 2

นายมานะ สิ นธุวงษานนท์

นายสงคราม หิ รัญเขว้า

086-8767184 044-811658 นายสุ นทร ธรรมกุล

ศึกษานิเทศก์

089-6259292 044-811658

นายไสว สารี บท

นายมนัส เจียมภูเขียว

081-9554119 044-861930 นางภาวิณี พรมไพร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

089-6301875 044-861930

76 อีสาน 28 ชัยภูมิ เขต 3
77 อีสาน 29 อานาจเจริ ญ เขต -

นายประสงค์ พรโสภิณ

นายชัยวัชร พัจนสุนทร

081-7308833 044-852000 นางสาวอุบลวรรณ กิติจนั วานิตย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

082-8631662 044-852000

นายอดุลย์ กองทอง

นายธนัญชัย สายสุ ด

089-6237039 045-511984 นางนิ ชาภัทร อุไรรัตน์

087-8764244 045-511917

78 อีสาน 30 หนองบัวลาภู เขต 1
79 อีสาน 31 หนองบัวลาภู เขต 2

นายประภัสร สุ ภาสอน

นายภัญญู ภูริศรี

081-8722992 042-360660 นายสุ รสิ ทธิ์ บุษบา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผูอ้ านวยการกลุม่ นโยบายและแผน

นายสุ ชาติ ศรี สุวรรณ

นายรัฐอิสรา กงวงษ์

084-7993249 042-359564 นายประภาส พลไชย

081-2972991 042-359564

80 อีสาน 32 ขอนแก่น เขต 1

นายสายัณห์ ผาน้อย

นายวิโชติ จุลมณี

81 อีสาน 33 ขอนแก่น เขต 2

นายเชิดศักดิ์ ศรี สง่าชัย

นายปวีณ ระดารงค์

085-0111238 043-236663 นางเจรจา ประจันตะเสน
085-6691838 043-274179 นางกวี ดีเจริ ญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผูอ้ านวยการกลุม่ นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

081-7299924 043-274179

63 อีสาน 15 ศรี สะเกษ เขต 1

081-4064439 044-613540

081-7186775 045-426547

089-7186192 045-712532

084-4184884 042-360661
089-8625368 043-236663

รายชื่อ รองผู้อานวยการ สพป. และชื่อผู้ประสานงานหลัก ในการดาเนินงานโครงการ OTPC ปี 2555 ของ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ที่ ภาค EME สพท.ประถมศึกษา
82 อีสาน 34 ขอนแก่น เขต 3

ผอ. สพป.
นายสมพงษ์ โรจน์ภทั รพงศ์

ผู้ประสานงาน/ดูแล
รอง ผอ.ฯ ผู้ประสานงาน/ดูแล โทร.เคลือ่ นที่ โทร.สนง.
นายชัยณรงค์ แสงคา
081-9547285 043418870 นางสมนึก ลิม้ อารี ย ์

ตาแหน่ ง
ผูอ้ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ผูอ้ านวยการกลุม่ นโยบายและแผน

83 อีสาน 35 ขอนแก่น เขต 4
84 อีสาน 36 ขอนแก่น เขต 5

นายกิตติพศ พลพิลา

นายรังสฤษฎิ์ ธนะภูมิชยั

นายอรรถพล ตรึ กตรอง

นายสุ ขสันต์ คุม้ บัว

084-5175033 043-441817 นางสังวาลย์ พลวิลยั
080-7446963 043-315505 นางบาเพ็ญ พันธ์ศรี

85 อีสาน 37 อุดรธานี เขต 1
86 อีสาน 38 อุดรธานี เขต 2

นายดิลก พจน์พงษ์

นายเดือน ทองกุล

081-9548433 042-222041 นายสมยศ ดวงไพชุม

นักวิชาการเงินและบัญชี
ผูอ้ านวยการกลุม่ นโยบายและแผน

นายประกอบ จันทรทิพย์

ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ พระรัตภูมิ

87 อีสาน 39 อุดรธานี เขต 3
88 อีสาน 40 อุดรธานี เขต 4

นายประเวศ รัตนวงศ์

นายประมวล โหระสิ งห์

081-9652982 042-334575 นายณฐกร ท่อแก้ว
082-8419959 042-261243 นายอภิชาติ จันทรเสนา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

081-4711684 042-334575
088-5733997 042-261243

นายลัน่ ฤทธิ์ วิเศษศักดิ์

นายศุภชัย ศรี หาใต้

89 อีสาน 41 เลย เขต 1
90 อีสาน 42 เลย เขต 2

นายสุ เทพ บุญเติม

นายสวัสดิ์ หอมโพธิ์

083-3605649 042-282770 นายสมภพ ศรี วงษ์
081-7398582 042-811124 นายมณฑล พร้อมสันเทียะ

ผูอ้ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

082-8599404 042-281299
086-2203646 042-811124

นายเทวรัฐ โตไทยะ

นายกานนท์ แสนเภา

ศึกษานิเทศก์

085-4512075 042-810905

91 อีสาน 43 เลย เขต 3
92 อีสาน 44 หนองคาย เขต 1

นายสุ ภชัย จันปุ่ ม

นายสมพร ศรี บุญ

089-5693405 042-810905 นายพานิชย์ ทันตาหะ
080-1935971 042-891913 นางปนิ ตา โสประดิษฐ์

080-7415271 042-891913

นายประกอบ กุลเกลี้ยง

นายสวัสดิ์ มูลศรี

93 อีสาน 45 หนองคาย เขต 2

นายธี รพงษ์ สารแสน

นายวีรพล สารบรรณ

087-2381513 042-411332 นายชุมพล พงษากลาง
087-2313189 042-471935 นายนพดล เสนาอาจ

ศึกษานิเทศก์
ผอ.กลุ่มบริ หารการเงินและสิ นทรัพย์

94 อีสาน 46 บึงกาฬ เขต 95 อีสาน 47 มหาสารคาม เขต 1

นายอัมพร พินะสา

นายพลชัย ชุมปั ญญา
นายสากล อุน่ อุดม

089-9407871 042-491247 นายยุทธพร ภักดีหาญ
081-0514332 043-723012 นายสัญชัย ภาประเวช

96 อีสาน 48 มหาสารคาม เขต 2

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา

97 อีสาน 49 มหาสารคาม เขต 3
98 อีสาน 50 ร้อยเอ็ด เขต 1

นายสมุทร สมปอง

นายเยื้อน สิ ทธิ ศาสตร์
นายสิ ทธิ ชยั สมเดช

นายสุ รัตน์ ดวงชาทม

99 อีสาน 52 ร้อยเอ็ด เขต 2
100 อีสาน 51 ร้อยเอ็ด เขต 3

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร.เคลือ่ นที่ โทร.สนง.
087-8589866 043-418870
081-5921799 043-441817
081-0652200 043-312505
081-8735077 042-222041

089-2763223 042-411332
089-9431292 042-471935
085-4901965 042-360659
081-5446063 043-722990

081-9655982 043-798547 สาวสุปราณี วรามิตร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผูอ้ านวยการกลุม่ นโยบายและแผน

089-7116943 043-762363 นางวิไลวรรณ์ ชิ นกร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

086-2252734 043-762018

นายบุญส่ ง สังฆะ

081-7996390 043-513398 นายพิทกั ษ์ มาห้างหว้า

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

083-3392209 043-513398

นายสกล คามบุศย์

นายศุภชัย ชนะดี

089-5770534 043-581389 นายบารมี วันชูเชิ ด

ศึกษานิเทศก์

นายสิ นสมุทร แสนสุข

นายถวาย เจริ ญกรศรี

087-3744291 043-571546 นายสุ รดิษ โยมา

ศึกษานิเทศก์

089-9442021 043-581388
086-8582856 043-571546

101 อีสาน 53 กาฬสิ นธุ์ เขต 1
102 อีสาน 54 กาฬสิ นธุ์ เขต 2

นายสุ วรรณ อรรคสาร

นายกฤตชญา วิเชียรเพริ ศ

087-2224867 043-813249 นายรัตตชัย ปรี ดี

ผูอ้ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน

081-0471680 043-813290

นายบวร เทศาริ นทร์

081-7697370 043-889546

นายครรชิต วรรณชา
นายธนากร งามชมภู
นายไพบูลย์ ชวรุ่ ง

089-8418994 043-889548 นางวิจิตรา โคตรบัญชา
086-4504165 043-869281 นางลมุล เนตรคุณ

ผูอ้ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน

103 อีสาน 55 กาฬสิ นธุ์ เขต 3
104 อีสาน 56 สกลนคร เขต 1

นายสุ รเชษฐ์ พละเอ็น
นายปิ ยพงศ์ สุ่มมาตย์
นายฉลาด เดชธิ สา

081-8734155 042-970133 นายปั ญยุต นันทราช

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผูอ้ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน

085-6596517 043-869584
081-5928979 042-970133

นายสุ นทร สี ดาบุตร

089-6225298 042-722323 นายอารักษ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ศึกษานิเทศก์

นายเสนอ ทองจีน

นายอนุกูล ทองนุย้

081-2605828 042-792132 นายจาลอง ดาวเรื อง

107 อีสาน 59 นครพนม เขต 1

นายมารุ ต อุปนิสากร

นายกรัยสิ ทธิ์ พ่อสาร

108 อีสาน 60 นครพนม เขต 2

นายไพรัช แสงทอง

นายวัชร์ โรจน์ ไชยพิเดช

105 อีสาน 57 สกลนคร เขต 2
106 อีสาน 58 สกลนคร เขต 3

นายอธิ ปปรัชญ์ ทัดพิชญางกูร

081-9750137 043-798349

081-2613558 042-722323
089-8406082 042-792132

084-7918906 042-512337 นายวาสุกรี ศรี ประทุมภรณ์

ผูอ้ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ผูอ้ านวยการกลุม่ นโยบายและแผน

081-7695861 042-599435 นายชัยมงคล อุปวงษา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

086-2385632 042-599435

089-5703310 042-512337

รายชื่อ รองผู้อานวยการ สพป. และชื่อผู้ประสานงานหลัก ในการดาเนินงานโครงการ OTPC ปี 2555 ของ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ที่ ภาค EME สพท.ประถมศึกษา
109 อีสาน 61 มุกดาหาร เขต -

ผอ. สพป.
นายเพิม่ พูน พงษ์พวงเพชร

ผู้ประสานงาน/ดูแล
รอง ผอ.ฯ ผู้ประสานงาน/ดูแล โทร.เคลือ่ นที่ โทร.สนง.
นายจรณเดช บุปผาชาติ
081-6002850 042-611532 นางพนมพร

ตาแหน่ ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผูอ้ านวยการกลุม่ นโยบายและแผน

โทร.เคลือ่ นที่ โทร.สนง.
087-9479933 042-611532

110 เหนื อ 1 เชี ยงใหม่ เขต 1

นายชุมพล รัตน์เลิศลบ

นางฉัตรจิรา หรู วรนันท์

111 เหนื อ 2 เชี ยงใหม่ เขต 2
112 เหนื อ 3 เชี ยงใหม่ เขต 3

นายสุ รพันธ์ โกยวาณิ ชย์

นายวิชยั มัน่ ชา

081-5300103 053-112333 นายปั ณณวัฒน์ ช่างปั้น
081-7644439 053-465555 นายสัมฤทธิ์ พวงยอด

ศึกษานิทศก์

084-3664353 053-465555

นายกิตินนั ท์ โนสุ

นายอนันต์ กันนาง

088-2600847 053-451316 นายอรุ ณ จี๋คีรี

ศึกษานิเทศก์

080-5018501 053 - 451316

113 เหนื อ 4 เชี ยงใหม่ เขต 4
114 เหนื อ 5 เชี ยงใหม่ เขต 5

นายพงศ์พนั ธุ์ ไชยวัณณ์

นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา

081-1115132 053-823222 นายณรงค์ กันทะอินทร์

ศึกษานิเทศก์

086-1885109 053-823222

นายสิ นอาจ ลาพูนพงศ์

นายสุ ภาพ กาวิ

081-1670064 053-461089 น.ส.จันทนา พนมการ

082-6910882 053-461089

115 เหนื อ 6 เชี ยงใหม่ เขต 6
116 เหนื อ 7 ลาพูน เขต 1

นายวิฑูรย์ วังตาล

นายปราโมทย์ เลิศชี วกานต์

081-8812236 053-362172 นางสาววณี รัตน์ แย้มพราม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผอ.กลุม่ บริ หารการเงินและสิ นทรัพย์

นายทวี อุปสุ ขิน

นายสุ วิทย์ มุกดาภิรมย์

081-0351166 053-003612 นางสาวสุ ทธาสิ นี ใจคา

081-9519350 053-003547

117 เหนื อ 8 ลาพูน เขต 2

นายประจักษ์ ช่างเรื อ

นายบรรเลง ส่ งบุญธรรม

084-3679924 053-591353 นางผ่องศรี รัตนงาม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผูอ้ านวยการกลุม่ นโยบายและแผน

118 เหนื อ 9 ลาปาง เขต 1

นายสมบัติ สุทธิ พรมณี วฒั น์

นายพิษณุ ปั นปวง

089-9991187 054-335068 นางชี วพร สุริยศ

ผูอ้ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน

081-8817150 054-335068

119 เหนื อ 10 ลาปาง เขต 2
120 เหนื อ 11 ลาปาง เขต 3

นายสถาพร หยองเอ่น

นายอุดม คุณชมภู

089-5579837 054-284791 นายลิขิต เวชกามา

นายสุ วรรณ์ นรพักตร์

นางวรางคณา ไชยเรื อน

085-7190314 054-271214 นายธี รศักดิ์

ผอ.กลุ่มบริ หารการเงินและสิ นทรัพย์
ผูอ้ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน

083-3243353 054-284791
081-8812723 054-271214

121 เหนื อ 12 อุตรดิตถ์ เขต 1
122 เหนื อ 13 อุตรดิตถ์ เขต 2

นายประพฤทธิ์ สุขใย

นายลาพรรณ์ ทะสุ วรรณ์

081-2838898 055-817760 นายสมบูรณ์ วันยะนาพร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

081-2848059 055-817709

นายอมรศักดิ์ ปิ่ นทอง

086-9263945 055-481125 นายจักรกฤช แก้วสุข

ศึกษานิเทศก์

081-9716443 055-481125

123 เหนื อ 14 แพร่ เขต 1

นายสุ ทิน แก้วพนา

นายนุกูล เดือนหงาย
นายกนก อยูส่ ิ งห์

086-4311286 054-511236 นางขวัญเรื อน ยะกะจาย

084-3784258 054-511605

124 เหนื อ 15 แพร่ เขต 2
125 เหนื อ 16 น่าน เขต 1

นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ

รก.ผอ.สพป. นายมงคล หมวกพิกุล
นายสมัย ธนะศรี

นายธี รทัศน์ ธนเศรษฐ์วรากิต

085-6539728 054-584130 นายวีรพันธ์ ตันยงค์
081-7469265 054-711328 นางรุ่ งทิพย์ สายมา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผูอ้ านวยการกลุม่ นโยบายและแผน
ผูอ้ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน

086-9231325 054-711328

นายสมัย ธนะศรี

085-7108629 054-791510 นายยุทธพงษ์ หาญยุทธ

ศึกษานิเทศก์

127 เหนื อ 18 พะเยา เขต 1
128 เหนื อ 19 พะเยา เขต 2

นายชูเกียรติ ด่านธนทรัพย์

นายณัฐพล สุวรรณลพ

081-8856867 054-887204 นายขจรศักดิ์ สี เสน

นายนิคม เขียวฉ่ า

นายโกวิท บวรศักดิยตุ

129 เหนื อ 20 เชี ยงราย เขต 1

นายวิศิฎฐ์ ดุลยพัชร์

นายกิตติชยั เมืองมา

081-6815488 054-421151 นางสาววรนันท์ รวมสุข
086-6729951 053-711410 นายสมจิต สมอ

ผูอ้ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ผูอ้ านวยการกลุม่ นโยบายและแผน

086-1140875 054-791971
083-2072094 054-887204

130 เหนื อ 21 เชี ยงราย เขต 2
131 เหนื อ 22 เชี ยงราย เขต 3

นายเอกชัย ผาบไชย
นายนพรัตน์ อูท่ อง

นายธี รเดช สุขโข

090-0510548 053-729110 นายทศพร จันทร์ เนตร

ผูอ้ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ผูอ้ านวยการกลุม่ นโยบายและแผน

นายเมธา ปรางค์แสงวิไล

081-5306058 053-153515 นายวิชยั ชัยริ นทร์

ศึกษานิเทศก์

132 เหนื อ 23 เชี ยงราย เขต 4
133 เหนื อ 24 แม่ฮ่องสอน เขต 1
134 เหนื อ 25 แม่ฮ่องสอน เขต 2

น.ส.สายสวาท วิชยั

นายวัลลภ ไม้จาปา

081-9927230 053-795431 นางโสภิตา ทิพยมณฑล

นายบุญเทียม อังสวัสดิ์

นายบุญชู จันทร์ดา

081-8833739 053-611282 นายประเวช บุญทะวงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผูอ้ านวยการกลุม่ นโยบายและแผน

นายวิชยั พวงภาคีศิริ

นายทวนทอง ศรี สวัสดิ์

135 เหนื อ 26 นครสวรรค์ เขต 1

นายสมเดช สี แสง

นายบุญชอบ โตคา

086-9242772 053-621303 นางสุดธิ ดา โตสุวรรณ
089-7087748 056-227870 นายสันติ เสนาะดนตรี

126 เหนื อ 17 น่าน เขต 2

081-3879013 053-112333

081-9529162 053-342301
081-5304128 053-591339

086-1167458 054-584130

089-8537343

054-421151

089-4328299 053-711410
080-1283609 053-729110
081-9616950 053-153515
085-6245156 053-795431

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

086-1185470 053-611282
089-8503652 053-621303

ผูอ้ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน

081-7279089 056-227870

รายชื่อ รองผู้อานวยการ สพป. และชื่อผู้ประสานงานหลัก ในการดาเนินงานโครงการ OTPC ปี 2555 ของ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ที่ ภาค EME สพท.ประถมศึกษา
136 เหนื อ 27 นครสวรรค์ เขต 2

ผอ. สพป.
นายหวัน่ แตงทิพย์
นายวิระ แข็งกสิ การ

ผู้ประสานงาน/ดูแล
รอง ผอ.ฯ ผู้ประสานงาน/ดูแล โทร.เคลือ่ นที่ โทร.สนง.
นายยงยุทธิ์ ธาราวัชรศาสตร์
089-7027473 056-271909 นายตระกูล ทองทักษิณ
นายปรี ชา นาคจารู ญ
089-8055200 056-259608 นายณรงค์ศกั ดิ์ โพธิ์ อ่อง

นายวสันต์ นาวเหนี ยว

นายธวัช ธัญญกรรม

081-8885014 056-511420 นางจินตนา เนียมมา

139 เหนื อ 30 อุทยั ธานี เขต 2

นายสิ ทธิ ชยั กีรติคุณากร

นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์

081-7070401 056-531391 นายเดชา ชูเลิศ

140 เหนื อ 31 กาแพงเพชร เขต 1

นายสมวุฒิ ศรี อาไพ

นายสมชาย โตจีน

081-8875133 055-705123 นายปชา ศุภนคร

141 เหนื อ 32 กาแพงเพชร เขต 2
142 เหนื อ 33 ตาก เขต 1

นายรมย์ พะโยม

นายกฤษฎิ์อธิ ป ชุตินธรากร

087-2089495 055-781892 นายดารง สุ ภาพ

นายภิรมย์ นันทวงค์

นายไพศาล ปั นแดน

089-9614718 055-511053 นางรัชนี วลั ย์ ศรี สมบูรณ์

143 เหนื อ 34 ตาก เขต 2

นายทองสุ ข

นายสุ ภาพ เขื่อนแก้ว

086-2085654 055-536548 นางชุติมา มีพฒั นะ

144 เหนื อ 35 สุ โขทัย เขต 1

นายประยุทธ นาวายนต์

นายศักดิ์ชยั บุญสนอง

145 เหนื อ 36 สุ โขทัย เขต 2
146 เหนื อ 37 พิษณุโลก เขต 1

นายมานพ ษมาวิมล

137 เหนื อ 28 นครสวรรค์ เขต 3
138 เหนื อ 29 อุทยั ธานี เขต 1

ตาแหน่ ง
ผูอ้ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ศึกษานิเทศก์
ผอ.กลุม่ บริ หารการเงินและสิ นทรัพย์
เจ้าพนักงานธุ รการ
ผูอ้ านวยการกลุม่ นโยบายและแผน

โทร.เคลือ่ นที่ โทร.สนง.
081-7804665 056-271909
089-8580243 056-259580
086-2035735 056-511010
087-2119566 056-531408

089-2695559 055-705123

ผูอ้ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ผูอ้ านวยการกลุม่ นโยบายและแผน

086-9358005 055-781892

086-4492883 055-536548

081-2836239 055-616180 นายสมบูรณ์ หลาพรม

ผูอ้ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ผูอ้ านวยการกลุม่ นโยบายและแผน

นายวิรัช พัฒนพิเชียร

089-7074496 055-644176 นางวราพันธ์ ลังกาวงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

081-6751627 055-644176

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร

นายประยุทธ ฃสุรเดชไพบูลย์

081-7408959 055-244633 นายเชน บุญเผือก

089-9071501 055-244633

147 เหนื อ 38 พิษณุโลก เขต 2
148 เหนื อ 39 พิษณุโลก เขต 3

นายวิวฒั น์ อ้นน่วม

นายสุ ทธิ ดล พุทธรักษ์

081-3800457 055-394105 นายประสิ ทธิ์ พึ่งกุศล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผอ.กลุม่ นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

นายสุ รินทร์ แก้วมณี

นายอุดม สายโท

081-9715550 055-361313 นางพิกุลทอง สังข์เงิน

089-2690738 055-361313

149 เหนื อ 40 พิจิตร เขต 1

นายสุ รเสน ทัง่ ทอง

ว่าที่พนั ตรี สุ วิศิษฏ์ กันทา

089-6449283 056-990381 นายจรู ญ วิไลรัตน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผูอ้ านวยการกลุม่ นโยบายและแผน

150 เหนื อ 41 พิจิตร เขต 2
151 เหนื อ 42 เพชรบูรณ์ เขต 1

นายพงษ์ชยั ไทยวรรณศรี

นายสังวรณ์ ปัญจมาศ

084-0508108 056-623858 นายเชาว์ มัชฌิมา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

083-9531443 056-623819

นายสุ ทิศ ทองสนิ ทกาญจน์

นายสุ นดั บุญสวน

081-1143793 056-737077 นางพับพึง ขวัญเขมสรณ์

085-5361519 056-737085

152 เหนื อ 43 เพชรบูรณ์ เขต 2

นายธวัช กงเติม

นายภูวนาท มูลเขียน

087-1981990 056-704808 นางชื่นจิต เดชรักษา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผูอ้ านวยการกลุม่ นโยบายและแผน

นายสมศักดิ์ ศรี รักษา
153 เหนื อ 44 เพชรบูรณ์ เขต 3
154 ใต้ 1 นครศรี ธรรมราช เขต 1 นายวันชัย พงษา

นายนิรันดร์ แจ่มวงษ์

089-8392560 056-731256 นางสาวสุ องั วศรี ทองทิพย์

089-8564859 056-731256

พรศักดิ์ จินา

086-5967295 075-356151 นายวิลาศ จันทรัตน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผูอ้ านวยการกลุม่ นโยบายและแผน

155 ใต้

2 นครศรี ธรรมราช เขต 2 นายไพบูลย์ พงศ์ทศั นา
3 นครศรี ธรรมราช เขต 3 ว่าที่ร้อยตรี วฒั นา ไกรนุกูล

นายเสรี สุ วรรณประเสริ ฐ

081-0852160 075-411670 นางกรรญา มีแย้ม

081-2702864 075-420426

นายบารอง มีสุวรรณ์

081-7974273 075-362701 นางจิตรา แกล้วทนงค์

ผูอ้ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ผูอ้ านวยการกลุม่ นโยบายและแผน

4 นครศรี ธรรมราช เขต 4 นายประไพ รัตนไพจิต
นายเชียร ศรี เรื อง
5 กระบี่ เขต -

นายสวาท ภักดีบุญ
นายไพฑูรย์ ศักดิ์แก้ว

081-9715764 075-521298 นางจิราวรรณ บุญศรี วงษ์
089-9091734 075-611182 นางมารศรี สถาพรจิตรกุล

159 ใต้
160 ใต้

6 พังงา เขต 7 ภูเก็ต เขต -

นายสันติ แสงระวี
นายเจียร ทองนุ่น

อุทยั เกื้อเพ็ชร
นายองอาจ วิกรมธี รานันท์

081-0806416 076-412180 นายเอิบ อร่ าม
081-2717800 076-211591 นายกิตติ รัตนพันธุ์

ผูอ้ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผูอ้ านวยการกลุม่ นโยบายและแผน

081-7372936 075-521298
089-7266543 075-611182
089-8717939 076-412529

ผูอ้ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน

087-3564305 076-211591

161 ใต้
162 ใต้

8 สุ ราษฎร์ ธานี เขต 1
9 สุ ราษฎร์ ธานี เขต 2

นายวิทยา ศักดา

นายธนาวุฒิ รักษ์หนู

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

086-9427910 077-287998

นางอนงค์ เชาวนะกิจ

นายจุติพร ขาวมะลิ

081-7876688 077-273298 นายเจด็จ หนูแกล้ว
083-6912220 077-315009 นางศิริพร พลวิชยั

ผูอ้ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน

086-6869258 077-315009

156 ใต้
157 ใต้
158 ใต้

084-0495888 055-513255

089-4082911 055-612138

089-9602913 055-394110
081-6746953 056-990381

083-6259091 056-704808
081-2864939 075-356151
089-8717939 075-362701

รายชื่อ รองผู้อานวยการ สพป. และชื่อผู้ประสานงานหลัก ในการดาเนินงานโครงการ OTPC ปี 2555 ของ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ที่ ภาค EME สพท.ประถมศึกษา
163 ใต้ 10 สุ ราษฎร์ ธานี เขต 3
164 ใต้ 11 ระนอง เขต -

ผอ. สพป.
นายวรรณะ บุญสุข

165 ใต้
166 ใต้

12 ชุมพร เขต 1
13 ชุมพร เขต 2

167 ใต้
168 ใต้
169 ใต้
170 ใต้
171 ใต้
172 ใต้
173 ใต้
174 ใต้
175 ใต้
176 ใต้
177 ใต้
178 ใต้
179 ใต้
180 ใต้
181 ใต้
182 ใต้
183 ใต้

ตาแหน่ ง
ผูอ้ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นายวัลลพ สงวนนาม

ผู้ประสานงาน/ดูแล
รอง ผอ.ฯ ผู้ประสานงาน/ดูแล โทร.เคลือ่ นที่ โทร.สนง.
นายสุ ธี บุญญะถิติ
081-7475021 077-361658 นางสาวสุ ภคั กมล ชินวงค์
นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง
089-5915251 077-812719 นางสาวรัชนี จิตต์สว่าง
นายบุญเสริ ม อบอุน่
086-7972054 077-576717 นายปั ญญา ยศวิไล

นายบารุ ง ฤทธิ รัตน์

นายชัยพร ศรี รอด

081-9786679 077-541222 นางพยอม คุม้ สุ วรรณ

ผูอ้ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน

086-9443232 077-541222

14 สงขลา เขต 1
15 สงขลา เขต 2

นายศลใจ วิบูลกิจ

นายศิวะ ทาทราย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

089-7374984 074-337341

นายสงวน ศรี สุข

นายวีระ ฤทธิ์ เทวา

081-2902581 074-337341 นายสมชาย แก้วภิบาล
081-3684892 074-258216 นายปราโมทย์ ย้อยดา

ศึกษานิเทศก์

089-4644737 074-258216

16 สงขลา เขต 3
17 สตูล เขต -

นายชุมพล ศรี สงั ข์

นายสมศักดิ์ นิตย์คาพร

ศึกษานิเทศก์

นายนิสิต ชายภักตร์

นายสามารถ รังสรรค์

086-2942534 074-373035 นายกมลพันธ์ แก้วโชติ
089-2959284 074-724944 นายสุ ริยา หมาดทิง้

18 ตรัง เขต 1
19 ตรัง เขต 2

นายวินยั ทองรัตน์

นางจุรีรัตน์ คีรีรัตน์

087-8878558 075-572030 นางสาวศิริวรรณ ยิวสิ ว

นายคนึง ย้อยเสริ ฐสุด

นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์

081-5385886 075-272378 นายอดิศร แก้วเซ่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผูอ้ านวยการกลุม่ นโยบายและแผน

086-2887605 074-373035
081-8983971 074-711248

20 พัทลุง เขต 1
21 พัทลุง เขต 2

นายชลา อรรถธรรม

นายอานาจ สุทิน

081-0821443 074-670558 นายประกอบ ทองดา

ผูอ้ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน

089-8785138 074-670558

นายฉลอง พูลสุทธิ์

นายจริ นทร์ วงษ์ศรี ปาน

นายสุ รศักดิ์ อินศรี ไกร

นายบุญณรงค์ เรื องธนู

ผูอ้ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ผูอ้ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน

081-8963398 074-695914

22 ปั ตตานี เขต 1
23 ปั ตตานี เขต 2

085-5851232 074-695916 นางธนิดา สุรสิ นธุ์
081-7482365 073-460079 นายอนันต์ สาโร

นายนพพร มากคงแก้ว

089-7338605 073-331881 นางพรภนา คาแป้ น

24 ปั ตตานี เขต 3
25 ยะลา เขต 1

นายปราโมทย์ ส่งสิ งห์
นายประสิ ทธิ์ หนูกงุ้

นายสุ รเชษฐ์ นนทิการ
นายสมาน บุญนรานันท์

081-8979315 073-412191 นายคมสัน กูเดร์ ดาเก็ง

นายสมพงษ์ ปานเกล้า

089-4662475 073-211707 นางตุลีย ์ หะยะกังฉัตร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผูอ้ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ผูอ้ านวยการกลุม่ นโยบายและแผน

089-4656871 073-211707

26 ยะลา เขต 2
27 ยะลา เขต 3

นายธวัช แซ่ฮ่า

นายอนุมตั ิ มะรื อสะ

ว่าที่ร้อยตรี นริ นทร์ สาโร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผูอ้ านวยการกลุม่ นโยบายและแผน

088-3989092 073-289412
085-0805474 073-232443

28 นราธิ วาส เขต 1
29 นราธิ วาส เขต 2

นายอรรถสิ ทธิ์ รัตนแคล้ว

นายมนูญ จันทร์ สุข
นายอารี ผีน เทพลักษณ์

086-2945123 073-289412 นางสาวคัทยวรรณ ภูพวก
089-8708725 073-232443 นางรัตติกาล ต้องเซ่งกี่
089-8192092 073-532300 นางเรวดี รัตนะมาลา

นายอาดุลย์ พรมแสง

นายภิรมย์ จีนธาดา

เจ้าพนักงานธุ รการ
ผูอ้ านวยการกลุม่ นโยบายและแผน

081-0920894 075-356151
089-6570995 073-619130

30 นราธิ วาส เขต 3

นายนิพฒั น์ มณี

นายวิวฒั น์ โรยสกุล

ผูอ้ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน

089-8775743 073-672177

นายปรี ชา บัวกิ่ง

081-9572832 073-611576 นายไพริ นทร์ นวลกลับ
080-4507716 073-672180 นางอรนงค์ หมื่นเพชร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผูอ้ านวยการกลุม่ นโยบายและแผน

โทร.เคลือ่ นที่ โทร.สนง.
081-4778208 077-361658
081-2739529 077-812719
081-0810059 077-576717

085-8887460 075-572030

081-5381166 075-272370

083-5142076 073-460079
081-0974383 073-331881
081-9594797 073-412191

