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นางศลีุพร   ดรณุเพช็ร ์
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนศรสี าโรงวทิยา 

มอืถอื  08-1680-1762 

นางสาววรรณวิมล   สขุสวสัด์ิ 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนพระหฤทยัสวรรคโลก 

มอืถอื  08-1849-3753 

นายสมศกัด์ิ  หล่มระลึก 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนกวางวา 

มอืถอื  08-3121-5326 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเอกชน 

 

 



 

 

นายเปรม   ค าวฒันา 
รอง ผอ.สพป.สุโขทยั เขต 2 
มอืถอื   09-1286-7029 

นายวิรชั  พฒันพิเชียร 
รอง ผอ.สพป.สุโขทยั เขต 2 
มอืถอื   08-9707-4496 

นายสมัพนัธ ์  จิตรธร 
รอง ผอ.สพป.สุโขทยั เขต 2 
มอืถอื  08-1785-6167 

E-mail    tuyjitthon@gmail.com 

ว่าท่ีร้อยเอกไพบูลย ์ ยกให้ 
รอง ผอ.สพป.สุโขทยั เขต 2 
มอืถอื  09-4209-0672 

E-mail   paiboon@sukhothai2.go.th 

ผูบ้รหิารส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสุโขทยั เขต 2 

 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเอกชน 

นายกรกช   เกียรติขจร 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนป้วยมิง้ 

มอืถอื  08-1785-190 
ประธานเครอืข่ายโรงเรยีนเอกชน 

นายอ านวย   อินทโชติ 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนพุ่ยฮวั 
มอืถอื  09-5641-9704 

นางปิยะวรรณ   เลอไพศาล 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนอนุบาลเบญจมาศ 

มอืถอื  08-1324-5792 

นางสาวสภุาพรรณ  สวุรรณประเสริฐ 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนอนุบาลสมประสงค ์

มอืถอื  08-1727-4342 

mailto:tuyjitthon@gmail.com
mailto:paiboon@sukhothai2.go.th


 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียนในอ าเภอทุ่งเสล่ียม 

เครือข่ายโรงเรียนทุ่งเสล่ียม 

นายสรายทุธ  เกษรพรหม 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นธารชะอม 

มอืถอื  08-4819-4082 

นายอเุทน  สภุา 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นหนองหมืน่ชยั 
มอืถอื  09-7989-5349, 08-7999-3215 

 

 



 

 

ผูอ้ านวยการกลุม่ 

ดร.ศกุลรตัน์   ม่ิงสมร 
ผูอ้ านวยการ 

กลุ่มนิเทศตดิตามและประเมนิผลการจดัการศกึษา 
มอืถอื  08-9439-2293 

นางสาวคนึง  เล่ือนชิด 
ผูอ้ านวยการกลุ่มอ านวยการ 

มอืถอื  09-1050-4834 
E-mail  -  one11one.17@gmail.com 

นางบุญสม  สวุรรณปัญญา 

ผูอ้ านวยการกลุ่มรหิารงานบุคคล 

มือถือ  08-1953-7050 

นางเบญจมาศ  เฉลิมศรี 
ผูอ้ านวยการกลุ่มบรหิารงานการเงนิและสนิทรพัย ์

มอืถอื  08-8160-7903 
E-mail  taben2507@gmail.com 

 

 

นายวิสนัต ์  ภผูา 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนอนุบาลทุ่งเสลีย่ม (บา้นเหมอืงนา) 

มอืถอื  09-8262-5327 

นายมานพ  ค าช ู
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นแมทุ่เลา 

มอืถอื  08-9959-8358 

นางอบุลรตัน์  สาระมนต์ 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นคลองส าราญ 

มอืถอื  09-3161-7588 

ผู้อ านวยการโรงเรียนในอ าเภอทุ่งเสล่ียม 

เครือข่ายโรงเรียนทุ่งเสล่ียม 

นายสมโภช  วรรณโชค 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นฝัง่หมิน่ 

มอืถอื  09-7921-3165 

mailto:taben2507@gmail.com


 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียนในอ าเภอทุ่งเสล่ียม 

เครือข่ายโรงเรียนทุ่งเสล่ียม 

นายเสง่ียม  พฒันชยัวงศ ์
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นท่าชุม(ประชาอุทศิวทิยาคาร) 

ประธานเครอืขา่ยโรงเรยีนทุง่เสลีย่ม 
มอืถอื  08-3330-3133 

นางศิริรตัน์  แก้วจาเครือ 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นธารน ้าทพิย์ 
มอืถอื  09-7921-0065 , 08-4379-9042 

นางจ าเนียน  ดามงั 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นวงัธาร 

มอืถอื  06-2461-9553 

นายณรงค ์ วนัทา 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นโซกมว่ง 

มอืถอื  08-1284-8816 

 

 

นางวราพนัธ ์  ลงักาวงศ ์
ผูอ้ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

มอืถอื 08-1675-1627 
 

นางสาวปราณี  เพง็จนัทา 
ผูอ้ านวยการกลุ่มสง่เสรมิการจดัการศกึษา 

มอืถอื  08-9704-2563 
E-mail   pranee2412@hotmail.com 

นางอจัฉรา  ลิมปะพนัธุ ์
ผูอ้ านวยการกลุ่มสง่เสรมิสถานศกึษาเอกชน 

มอืถอื  08-9438-2496 

นางสาวสมศรี  รกัษ์สิริวิวฒัน์ 
ผูอ้ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 

มอืถอื  08-1888-5184 
 

ผูอ้ านวยการกลุม่ 

mailto:pranee2412@hotmail.com


 

 

บคุลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดั

ดร.ศกุลรตัน์   ม่ิงสมร 
ศกึษานิเทศกช์ านาญการพเิศษ 

ผูอ้ านวยการกลุ่มนิเทศตดิตามและประเมนิผลการจดัการศกึษา 
มอืถอื  08-9439-2293 

นายจีรศกัด์ิ  รสลือชา 
ศกึษานิเทศกช์ านาญการพเิศษ 

มอืถอื  08-4621-0219 
E-mail  -  tttuy_jee@hotmail.com 

ดแูลงานโครงการขบัเคลือ่นปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  

โรงเรยีนวถิพีุทธ และการเสรมิสรา้งคุณธรรมในสถานศกึษา 

นางพจมาน  หาญกล้า 
ศกึษานิเทศกช์ านาญการพเิศษ 

มอืถอื  08-0595-9153 
E-mail  -  photjamarn2@gmail.com 

 หวัหน้ากลุม่งานพฒันาหลกัสูตรขัน้พืน้ฐานและกระบวนการเรยีนรู ้  

 ดูแลกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 

นายประดิษฐ ์ จิตพินิจ 
ศกึษานิเทศกช์ านาญการพเิศษ 
มอืถอื  08-9640-4437 

                กลุ่มงานพฒันาหลกัสตูรการศกึษา 
ดแูล กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 

 

 

นายจ าเนียร  สริุนวงศ ์
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นท่าวเิศษ 

มอืถอื  08-2178-1453 

ผู้อ านวยการโรงเรียนในอ าเภอทุ่งเสล่ียม 

เครือข่ายโรงเรียนบา้นใหม่เขาแก้ว 

นายถวิล  สารใจ 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นลานตาเมอืง 

มอืถอื  08-6201-4542 

mailto:photjamarn2@gmail.com


 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียนในอ าเภอทุ่งเสล่ียม 

เครือข่ายโรงเรียนบา้นใหม่เขาแก้ว 

นายจ ารญู  พรมชยั 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นสามหลงั (ประชารงัสรรค)์ 

มอืถอื  09-5760-5229 
ประธานเครอืข่ายโรงเรยีนบา้นใหมเ่ขาแกว้ 

นายนรากรณ์  กสิรกัษ์ 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นไทยชนะศกึ 

มอืถอื  09-7964-5351 

นายรชัศาล  คุ้มครอง 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นหนองรงัสติ 

มอืถอื  08-6205-3067 

นายส าเริง  เขียวภกัดี 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นแสงสว่าง 

มอืถอื  08-2401-2471 

 

 

นางสาวนงนุช  พนัธจ์ุ้ย 
ศกึษานิเทศกช์ านาญการพเิศษ 

มอืถอื   08-1379-7039 
             กลุ่มงานพฒันาหลกัสตูรการศกึษา 

นางรชันี  หาญพฒันนิยม 
ศกึษานิเทศกช์ านาญการพเิศษ 

มอืถอื  08-5545-0866 
E-mail  noy-128@hotmail.com 

                  กลุ่มงานพฒันาหลกัสตูรการศกึษา 

                ดแูล  กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 

นายมานะ  แปดสี 
ศกึษานิเทศกช์ านาญการพเิศษ 

มอืถอื  08-2507-3911 
                    กลุ่มงานวดัและประเมนิผล  
การพฒันาส่งเสรมิตดิตามตรวจสอบและประเมนิผลการเรยีนรู้

นางอภสันันท ์ ศิริวิทชยัภรณ์ 
ศกึษานิเทศกช์ านาญการพเิศษ 

มอืถอื   08-1763-9724 
หวัหน้ากลุ่มงานสง่เสรมิพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ               
การศกึษา 

บคุลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดั



 

 

นางวชิรญา  วชิรเมธี 
ศกึษานิเทศกช์ านาญการพเิศษ 

มอืถอื  08-6449-3361 
กลุ่มงานส่งเสรมิ พฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา 
ดแูล กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ 

นางธนกร  วรชนานันท ์
ศกึษานิเทศกช์ านาญการพเิศษ 

มอืถอื   08-6678-8040 
กลุ่มงานนิเทศ ตดิตามและประเมนิผลการจดัการศกึษา 

นายยศวฒัน์  พฒุตาล 
ศกึษานิเทศกช์ านาญการพเิศษ 

มอืถอื  09-4823-2245 
กลุ่มงานนิเทศ ตดิตามและประเมนิผลการจดัการศกึษา 
งานพฒันาระบบการนิเทศและการจดักระบวนการเรยีนรู ้

นายมุนินทร  มาตมงุคณุ 
ศกึษานิเทศกช์ านาญการพเิศษ 

มอืถอื  08-9460-1573 , 09-9140-2228 
หวัหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ ตดิตาม ตรวจสอบ 

บคุลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดั

 

 



 

 

นายไชยนัต ์ บตุรน้อย 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นแมทุ่เลาใน 

มอืถอื   08-6442-4678 

นายนิพล   ค าเสน 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นหนองผกับุง้ 

มอืถอื  09-9582-2192 

นายมนัส  เจือ้ยแจ้ว 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นหว้ยเจรญิ 

มอืถอื  08-1037-9904 

นางถนอมศรี  ทองสิทธ์ิ 
รกน.ผอ.โรงเรยีนบา้นแมบ่่อทอง 

มอืถอื  08-7844-5420 

ผูอ้ านวยการโรงเรียนในอ าเภอทุ่งเสล่ียม 

เครือข่ายโรงเรียนกลางดง 

นางสาวยุพิน  จงแจ่มฟ้า 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบึงบอน 

มือถือ  08-9536-6397 

 

 

นายนิเวช  พุ่มอ า่ 
ศกึษานิเทศกช์ านาญการพเิศษ 

มอืถอื   08-9271-2215 
กลุ่มงานส่งเสรมิและพฒันาสือ่นวตักรรมและเทคโนโลย ี
ทางการศกึษา 

นางสาวศิริพร ใจทิม 
ศกึษานิเทศกช์ านาญการพเิศษ 

มอืถอื   08-6938-7992 
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ ตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล 
และนิเทศการศกึษา (ก.ต.ป.น.)  

นางภคอร  ป้อมแก้ว 
ศกึษานิเทศกช์ านาญการพเิศษ 

มอืถอื  09-9714-0920 
กลุ่มงานส่งเสรมิพฒันาระบบประกนัคณุภาพการศกึษา 
งานโรงเรยีนในฝัน/ งานเศรษฐกจิพอเพยีง 

บคุลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดั

นางสาวพเยาว์  อ่วมภักดี 
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 

มือถือ  08-2771-3348 
E-mail   mang320@gmail.com 

หัวหนำ้กลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ ส่งเสริมเกี่ยวกบักำร

วัดผล และประเมินผลกำรเรียนรู้ระดับชั้นเรียนและสถำนศึกษำ 



 

 

นางวราภรณ์  พรพฤฒิพงศ ์
ลกูจา้งชัว่คราว 

มอืถอื   08-6938-7992 
กลุ่มนิเทศ ตดิตาม และประเมนิผลการจดัการศกึษา 

นางบุณยนุช  อมรรตัน์ 
เจา้หน้าทีธุ่รการ 

มอืถอื  -   
กลุ่มนิเทศ ตดิตาม และประเมนิผลการจดัการศกึษา 

บคุลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดั

นางสาวสดุารตัน์  เดชะปรากรม 
เจา้หน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไปปฏบิตักิาร 

มอืถอื  08-6643-4626 
 

   บุคลากรครุสุภาประจ าเขตพื้นท่ีการศึกษา 

นายอกนิษฐ ์ รตันรกัษ์ 
ศกึษานิเทศกช์ านาญการ 
มอืถอื  08-1688-0817 

หวัหน้ากลุ่มงานส่งเสรมิและพฒันาสือ่นวตักรรมและเทคโนโลยี
ทางการศกึษา 

 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียนในอ าเภอทุ่งเสล่ียม 

เครือข่ายโรงเรียนกลางดง 

นายสพุจน์  สขุเกษม 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นกลางดง 

มอืถอื 08-6202-9437 
ประธานเครอืข่ายโรงเรยีนกลางดง 

นายสวิุทย ์ อภิโล 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นหวัฝาย 

มอืถอื  09-5627-6722 

นายวิชาญ  ลือเฟ่ือง 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นโป่งฝาง 

มอืถอื   08-1038-3426 

นายสมชาย   โพธ์ิแก้ว 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนเชงิผา 
มอืถอื  08-5733-9302 



 

 

นายสภุาพ    ด่วนเดิน 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นหนองบวั 

มอืถอื  08-9961-4702 

นายแสงดาว   ขวญันาค 
รกน.ผูอ้ านวยการวดัศริบิูรณาราม 

มอืถอื 09-1843-1464 

ข่ายโรงเรียนศรีนคร 

 

 

บคุลากรกลุ่มอ านวยการ 

นางสาวคนึง  เล่ือนชิด 
ผูอ้ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
มอืถอื   09-1050-4834 

E-mail  -  one11one.17@gmail.com 

 

นางรตนกร  ชยัประสิทธ์ิ 
นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการพเิศษ 

มอืถอื   08-1886-2629  
E-mail   -  peak_2629@hotmail.co.th 

นางสาวดารณีุ  ปล้องสี 
นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 

มอืถอื   08-8545-4570 
ดแูล  งานประชุมผูบ้รหิาร ,  งานประสานงาน

นางสนอง  ผาดโผน 
เจา้พนกังานธุรการช านาญงาน 

มอืถอื   08-4152-4623 
ดแูล  งานสารบญักลาง , การรบัหนงัสอืราชการ 



 

 

นางวิไลวรรณ  พกุประเสริฐ 
เจา้พนกังานธุรการช านาญงาน 

มอืถอื 08-6978-2333 
ดแูล งานสง่หนงัสอื และงานอาคารสถานที ่

นายเอกราช  เดสงูเนิน 
นกัจดัการงานทัว่ไปปฏบิตักิาร 

มอืถอื  09-5634-0007 
ดแูล งานสวสัดกิาร/สวสัดภิาพ และบคุลากรทางการศกึษา 

นางสาวมณีวรรณ  หอมช่ืน 
นกัประชาสมัพนัธช์ านาญการพเิศษ 

มอืถอื   08-9639-9936 
 E-mail : katanyu55@gmail.com 

นางสาวอญัชลี  ฝางเสน 
นกัประชาสมัพนัธช์ านาญการ 

มอืถอื   06-1638-3519 
        E-mail : joodyaun@gmail.com 

บคุลากรกลุ่มอ านวยการ 

 

 

ข่ายโรงเรียนศรีนคร 

นายด ารง  คุ้มพาล 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดับา้นคลอง 

มอืถอื  08-1674-5994 

นายมงักร  ก่อเจดีย ์
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นดงจนัทน์ 

มอืถอื   08-9856-6394 

นายส าราญ  จงอยู่เยน็ 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นบงึงาม 

มอืถอื  08-2774-8488 , 08-3628-9222 

นายกฤษณธรรม  ถาพนัธุ ์
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นบงึสวย 

มอืถอื  08-1772-2112 , 09-8748-5718 



 

 

นายประเสริฐ  ราชพร้ิง 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนศกึษาเกษตรศลิป์ 

มอืถอื  08-9705-2608 

นางจฑุามาศ  นนทแ์ก้ว 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นทุ่งมหาชยั 

มอืถอื  09-5635-4820 

นายทอน  พุ่มพวง 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นหนองแหน 

มอืถอื  08-9907-7044 

นายวีระชยั  น้อยเขียว 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นน ้าขมุ 

มอืถอื   08-7661-3566 

ผู้อ านวยการโรงเรียนในอ าเภอศรีนคร 

เครือข่ายโรงเรียนศรีนคร 

 

 

บุคลากรกลุ่มอ านวยการ  ลกูจ้างประจ า 

นายชิษณุพงศ ์ แสงทอง 
ช่างไฟฟ้า ระดบั 4 

มอืถอื   08-5400-1115 
ลกูจา้งประจ า กลุ่มอ านวยการ 

นายบญุน า  คนัศร 
ช่างไฟฟ้า  ระดบั 4 

มอืถอื   08-1475-9447 
ลกูจา้งประจ า กลุ่มอ านวยการ 

นายปราโมทย ์  หนูเมือง 
ช่างไฟฟ้า ระดบั 4 

มอืถอื   09-1294-2499 
ลกูจา้งประจ า กลุ่มอ านวยการ 

นายสมชยั  ก ามะหยี่ 
ช่างไฟฟ้า ระดบั 3 

มอืถอื  08-4926-4917  
ลกูจา้งประจ า กลุ่มอ านวยการ 



 

 

บคุลากรหน่วยตรวจสอบภายใน 

นางสาวสมศรี  รกัษ์สิริวิวฒัน์ 
ผูอ้ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 

มอืถอื  08-1888-5184 

นางณัฎฐิญา  พฒันพิเชียร 
นกัวชิาการเงนิและบญัชชี านาญการพเิศษ 

มอืถอื  08-4049-5200 
E-mail   -  natthiya1234@gmail.com 

นายกฤชดล  ดีเพียร 
นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 

มอืถอื  08-3621-5709 
     ช่วยปฏบิตัริาชการหน่วยตรวจสอบภายใน 
           E-mail  -  kik_pes66@hotmail.com 

 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียนในอ าเภอศรีนคร 

เครือข่ายโรงเรียนศรีนคร 

นายสาธิต   มากมี 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนอนุบาลศรนีคร (ไทยธญัญานุกลู) 

มอืถอื  08-1280-0660 
ประธานเครอืข่ายโรงเรยีนศรนีคร

นางหทยัรตัน์  ชาญศรี 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดับา้นเหมอืง 

มอืถอื  08-1953-9557 

นางศภุมาลี  มากมี 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นตาลพรา้ 

มอืถอื  08-1037-7813 

นายสทุศัน์  วาลกุา 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนโรตารีส่วรรคโลก1 

มอืถอื  08-9564-3959 



 

 

อ านวยการโรงเรียนในอ าเภอสวรรคโลก 

เครือข่ายโรงเรียนเบญจสามคัคี 

นางแสงเดือน  ฤทธ์ิขนัธ ์
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นท่าทอง (อุดมวทิยาคาร) 

มอืถอื  09-1025-5904 

ว่าง 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดัหนองโวง้  

 

 

 

บคุลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรพัย ์

นางเบญจมาศ  เฉลิมศรี 
ผูอ้ านวยการกลุ่มบรหิารงานการเงนิและสนิทรพัย ์

มอืถอื  08-8160-7903 
E-mail  taben2507@gmail.com 

นายนคร  หอมหวน 
เจา้พนกังานการเงนิและบญัชอีาวุโส 

มอืถอื  08-1045-2459  
E-mail   nakron2502@hotmail.com 

   รบัผดิชอบ งานบ านาญ และลกูจา้งทุกประเภท 

นายภิรมย ์ เฉลิมศรี 
นกัวชิาการพสัดุช านาญการพเิศษ 

มอืถอื  08-1283-1139 
E-mail   pircha2012@obecmail.obec.go.th 

   รบัผดิชอบ  งานพสัดุ งานทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 

นางศิริวรรณ  กรณุามิตร 
นกัวชิาการเงนิและบญัชชี านาญการ 

มอืถอื  08-1680-5510   
E-mail   siriwan5510@hotmail.com 

    รบัผดิชอบ  งานค่าเช่าบา้น ค่าพาหนะ  

mailto:taben2507@gmail.com
mailto:nakron2502@hotmail.com
mailto:pircha2012@obecmail.obec.go.th
mailto:siriwan5510@hotmail.com


 

 

นางณัชชานันท ์ ขวญัดี 
เจา้พนกังานการเงนิและบญัชชี านาญงาน 

มอืถอื  08-4812-9208   
E-mail   angel_mix48.hotmail.com 

          รบัผดิชอบงาน การศกึษาบุตร  

นางอนัญญา  เบิกบาน 
เจา้พนกังานการเงนิและบญัชชี านาญงาน 

มอืถอื  08-9269-2828 

รบัผดิชอบงาน บญัช ี, เงนิประกนัสญัญา 

นางสาวอภิญญา  การกิจ 
ลกูจา้งชัว่คราว 

งานพสัดุ และระบบ GF 

มอืถอื  08-9958-1808 

นางสาวนุชสรา  อ่อนเขียว 
ลกูจา้งชัว่คราว 

การโอนเงนิ และระบบ PO 

มอืถอื  08-6214-6063 
E-mail   noochsara09@gmail.com 

บคุลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรพัย ์

 

 

นายสนิท  ท้องฟ้า 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นป่าเลา 

มอืถอื  08-9857-4452 

นางพิทยา  พุ่มอ่ิม 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดัปากน ้า 

มอืถอื  08-8272-6191 

นางสาวพรพรรณ  ภู่เจริญ 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นไมง้าม 

มอืถอื  09-1291-1266 

ผู้อ านวยการโรงเรียนในอ าเภอสวรรคโลก 

เครือข่ายโรงเรียนเบญจสามคัคี 

นายวนัชยั   ลวดลาย 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นหนองป่าตอ 

มอืถอื  08-5402-2663 

mailto:noochsara09@gmail.com


 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียนในอ าเภอสวรรคโลก 

เครือข่ายโรงเรียนเบญจสามคัคี 

นายรฐัพรร  อ่ินแก้ว 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดัคลองกระจง 

มอืถอื  08-7736-9805 
ประธานเครอืข่ายโรงเรยีนเบญจสามคัค ี

นายสวิุทยา  พรมอ่อน 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนอนุบาลสวรรคโลก(คุง้วารวีทิยา) 

มอืถอื  09-1838-0808 , 08-0604-4464 

นางธนวรรณ  มะโนรา 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดัไผ่ลอ้ม 

มอืถอื  06-1317-7528 

นายอานนท ์ ชาญกลู 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดักรงทอง 

มอืถอื  08-3330-1100 

 

 



 

 

บคุลากรกลุ่มบริหารงานบคุคล 

นางบุญสม  สวุรรณปัญญา 
ผูอ้ านวยการกลุ่มบรหิารงานบุคคล 

มอืถอื  08-1953-7050 

นางสาวศิริลกัษณ์  ภอูภิรมณ์ 
นกัทรพัยากรบุคคลช านาญการพเิศษ 

มอืถอื  08-9193-6971  
E-mail  -  Piromlak@hotmail.com 

นางนิภา  โตะ๊ถม 
นกัทรพัยากรบุคคลช านาญการพเิศษ 

มอืถอื  09-3242-8177 
  ดแูลงานพฒันาบคุลากร /ยกยอ่งเชดิชเูกยีรต ิ

นางจินดา  จิระพงษ์สวุรรณ 
นกัทรพัยากรบุคคลช านาญการ 

มอืถอื  09-5307-9773   
E-mail  -  jin-nay@hotmail.com 

         ดแูลงานการยา้ยขา้ราชการครทูุกประเภท 

 

 

นายชชีูพ  จัน่เพชร 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดัปากคลองชา้ง 

มอืถอื  08-9858-8403 

นายสกิุจ  ฉิมพาลี 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นหนองกลบั 

มอืถอื  08-2225-5426 

นายนิรจุน์  อรณุวิง 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นดงไทยวทิยา 
มอืถอื  08-5051-8238 , 08-8555-7255 

ผู้อ านวยการโรงเรียนในอ าเภอสวรรคโลก 

เครือข่ายโรงเรียนเมอืงพระร่วง 

นายพิภพ  ไขแจ้ง 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดโบสถ์ 

มือถือ  08-9906-6640 

mailto:Piromlak@hotmail.com
mailto:jin-nay@hotmail.com


 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียนในอ าเภอสวรรคโลก 

เครือข่ายโรงเรียนเมอืงพระร่วง 

นายสมพงษ์  ศรีสิน 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดัป่าถ่อน 

มอืถอื  09-5640-7612 
ประธานเครอืข่ายโรงเรยีนเมอืงพระรว่ง 

นายเลอศกัด์ิ  สิงหาบตุร 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเขาทอง 

มอืถอื  08-8589-0049 

นายนเรศ  ศรีม่วง 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นขอนซุง 

มอืถอื  08-6939-3052 

นายสชุาติ  จนัทรนุ์ช 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นคลองแหง้ 

มอืถอื  08-4336-2909 

 

 

นางจิราภรณ์  วรรณชยั 
นกัทรพัยากรบุคคลช านาญการ 

มอืถอื  09-1150-3678 

นางล าพอง  ดีเพียร 
นกัทรพัยากรบุคคลช านาญการ 

มอืถอื  08-5076-8360 
     ดแูลงานการขอเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ฯ 

นางจิราพร  หร่ิมเทศ 
นกัทรพัยากรบุคคลช านาญการ 

มอืถอื  08-6939-7667  
E-mail  -  ji-rim@hotmail.com 

บคุลากรกลุ่มบริหารงานบคุคล 

นางเรืองอไุร  ทองรตัน์ 
นกัทรพัยากรบุคคลช านาญการ 

มอืถอื   08-8273-7910   
E-mail  -  dangruang_urai@hotmail.com 

    ดแูลการสรรหาพนกังานราชการ ลกูจา้งชัว่คราว

ต าแหน่งพีเ่ลีย้งเดก็พกิาร, ครทูรงคุณค่าแหง่แผ่นดนิ 



 

 

บคุลากรกลุ่มบริหารงานบคุคล 

นางสาวกฤตชยา  ชยัประสิทธ์ิ 
นกัทรพัยากรบุคคลปฏบิตักิาร 

มอืถอื  08-1785-7763 
E-mail  -  titinunann@gmail.com 

              ดแูลงานวทิยฐานะ / กสจ. 

นางสาวกลัญานิษฐ ์ นิลประสิทธ์ิ 
เจา้พนกังานธุรการช านาญงาน 

มอืถอื  08-7318-1949 
ดแูลงานสารบรรณธุรการ, การท าบตัรประจ าตวั

ขา้ราชการ/บ านาญ ,  การท าหนงัสอืรบัรองเงนิเดอืน 

บุคลากรกลุ่มงานวินัยและนิติกร 

นางสาวอาจารี  สวนปลิก 
นิตกิรช านาญการพเิศษ 
มอืถอื   08-9193-6981 

นายเสกสรรค ์ ธลัวลัล์ิ 
นิตกิรปฏบิตักิาร 

มอืถอื  08-5049-7886 
E-mail  -  saksan2524@Hotmail.com 

 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียนในอ าเภอสวรรคโลก 

เครือข่ายโรงเรียนทุ่งแม่ระวิง 

นายณัฐพล  คมัภีรพจน์ 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นนาพง 

มอืถอื  08-2878-2483 

นางประไพ  แสนค า 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดัคุง้ยาง 

มอืถอื  08-1786-0347 

นางกานดา  วงศเ์ทพนิวติั 
รกน.ผอ.โรงเรยีนบา้นบ่อแปดรอ้ย 

มอืถอื  08-9708-9975 



 

 

นางอิสรีย ์ ชยัวฒัน์ด ารงสขุ 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นไผ่ตะล่อม 

มอืถอื  08-4547-8293 

นายวฒันา  แสนค า 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนสามคัควีทิยา 

มอืถอื   09-1843-9317 

นายมานพ   หลงแย้ม 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนไทยรฐัวทิยา 30 (ศรสีงัวร) 

มอืถอื  08-5604-5855 

นางทองเพียร  อ่องบางน้อย 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นใหมโ่พธิง์าม 

มอืถอื  08-1274-2237 

ผู้อ านวยการโรงเรียนในอ าเภอสวรรคโลก 

เครือข่ายโรงเรียนทุ่งแม่ระวิง 

 

 



 

 

นางวราพนัธ ์  ลงักาวงศ ์
ผูอ้ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

มอืถอื  08-1675-1627 

นางสพิุฌา  เมฆไหว 
นกัวเิคราะหน์โยบายและแผนช านาญการพเิศษ 

มอืถอื  08-9959-8202   
E-mail  -  supichaplan@gmail.com 

  ดแูล งานนโยบายและแผน และงานขอ้มลูสารสนเทศ 

นางณัฐชยา  เจือจาน 
นกัวเิคราะหน์โยบายและแผนช านาญการพเิศษ 

มอืถอื  08-9272-4914 
   ดแูล งานวเิคราะหง์บประมาณ, การจดัสรร

นางวนิดา  อ่ิมพนัธ ์
นกัวเิคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ 
มอืถอื  09-3285-6116 , 09-0956-5144 

E-mail  -  wanida-nine@hotmail.com  

บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน 

 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียนในอ าเภอสวรรคโลก 

เครือข่ายโรงเรียนทุ่งแม่ระวิง 

นายบญุยืน  ทรงเจริญ 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นป่ากุมเกาะ 

มอืถอื  08-1740-3933 
ประธานเครอืข่ายโรงเรยีนทุ่งแมร่ะวงิ 

นางกนัตรี  วงศเ์ครือ 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนชุมชนบา้นคลองยาง 

มอืถอื  08-1973-1425 

นายประวิทย ์  เรืองเดช 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนมติรภาพที ่38 (บา้นหนองเรยีง) 

มอืถอื  09-0929-0577 

นางวารี  โมหะกิจ 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นวงัแร่ 

มอืถอื  09-3279-9229 

mailto:supichaplan@gmail.com
mailto:wanida-nine@hotmail.com


 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียนในอ าเภอศรีส าโรง 

เครือข่ายโรงเรียนขนุไกร 

นางสาวศิริวรรณ  ขวญัมขุ 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นสนัตสิุข 

มอืถอื  08-0845-4874 

นายสมชาติ  จบัคล้าย 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นวงัสมบรูณ์ 

มอืถอื  08-0515-8988 

 

 

บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน 

นางสาวทศันี  บญุที 
นกัวเิคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ 

มอืถอื   08-7873-4772 
ดแูล งานนโยบายและแผน  งานบรหิารโรงเรยีนขนาดเลก็ 

การจดัตัง้ยุบรวม เลก็ สถานศกึษา 

นางสทิุน  ค าปวนสาย 
เจา้พนกังานธุรการช านาญงาน 

มอืถอื  08-9857-5447 
รบัผดิชอบงานสารบรรณ และคา่พาหนะเรยีนรวม 

นายศรณัย ู ยบุล 
นกัวชิาการคอมปฏบิตักิาร 
มอืถอื  08-8293-3698 

งานพฒันาระบบเทคโนโลย/ีคอมพวิเตอร ์

นายเชษฐา  พรภทัรยทุธ 
ลกูจา้งชัว่คราว ปฏบิตังิานไอซที ี

มอืถอื  08-5272-2223  
E-mail  -  chedthaitec@gmail.com 

ศนูยเ์ทคโนโลยี 



 

 

 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียนในอ าเภอศรีส าโรง 

เครือข่ายโรงเรียนขนุไกร 

นายจ านงค ์ เมฆพฒุ 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเขาดนิไพรวนั 

มอืถอื  08-6203-4144 
 

นางประเทืองพร  ล้วนงาม 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นโซกเปือย 

มอืถอื  09-7926-5405 

นายอคัรวีร  กระแสร ์
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นวงัตามน (น้อยประชาสรรค)์ 

มอืถอื  08-3372-4569 

นายพร้อมศกัด์ิ  แหลมหลกั 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นนาขนุไกร 

มอืถอื  08-4493-1828 



 

 

นายณฐวรรษ   ยอดแก้ว 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นวงัพกุิล 

มอืถอื  08-3166-9035 
ประธานเครอืข่ายโรงเรยีนขุนไกร 

นายสนุทรศกัด์ิ   อ่อนบญุ 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นราวตน้จนัทร์ 

มอืถอื  08-6203-6888 

นายสาโรจน์  พลูสวสัด์ิ 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นท่ามกักะสงั 

มอืถอื  08-1379-6278 

นายชชัวาลย ์ อ า่เทศ 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นวงัไฟไหม ้

มอืถอื  09-3263-9090 

ผู้อ านวยการโรงเรียนในอ าเภอศรีส าโรง 

เครือข่ายโรงเรียนขนุไกร 

 

 

บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 

นางสาวปราณี  เพง็จนัทา 
ผูอ้ านวยการกลุ่มสง่เสรมิการจดัการศกึษา 

มอืถอื  08-9704-2563 
E-mail   pranee2412@hotmail.com 

นางนรินทร ์  กรายทอง 
นกัวชิาการศกึษาช านาญการพเิศษ 

มอืถอื  08-6935-8833  
E-mail   tu.2504@hotmail.com 

ดแูลงานลกูเสอื, ระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน 

นางสาวรจนา  จิระเดชประไพ 
นกัวชิาการศกึษาช านาญการ 

มอืถอื  08-1046-7960    
E-mail  rodjana.ja960@gmail.com 

ดแูลงานยาเสพตดิ, โครงการพระราชด าร,ิ แนะแนว, งาน

นางประภสัสร  ขดัสาย 
นกัวชิาการศกึษาช านาญการ 

มอืถอื  08-9643-3653 
ดแูล งาน ปพ., กรรมการสถานศกึษา, เดก็ดอ้ยโอกาส 

ศนูย ์ฉก.ชน , การรบันกัเรยีน 

mailto:pranee2412@hotmail.com
mailto:tu.2504@hotmail.com
mailto:rodjana.ja960@gmail.com


 

 

นางเพญ็ศรี   เข่ือนขนัธ์ 
นกัวชิาการศกึษาช านาญการ 

มอืถอื  08-1888-9629  
E-mail  khaunkhan.p@gmail.com 

ดแูลงานทุนนกัเรยีน, ธุรการ, สวสัดกิารและสงเคราะหน์กัเรยีน 

นางสาวนวพร อตุรินทร ์
นกัวชิาการศกึษาปฏบิตักิาร 
มอืถอื  08-4645-7001   

E-mail   nopvana33@gmail.com 

รบัผดิชอบ งานสภานกัเรยีน กฬีา งานส่งเสรมิสุขภาพภาวะ

โภชนาการ 

นางสริุรชัต ์ ดีล้น 
นกัจดัการงานทัว่ไปปฏบิตักิาร 

มอืถอื  09-3263-5619   
E-mail   apple4916@hotmail.com 

รบัผดิชอบงาน โครงการอาหารกลางวนั ,สิง่แวดลอ้ม, 

งานสหกรณ์โรงเรยีน 

บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 

นางสาวธนัยาพร  แก้วตะค ุ
เจา้หน้าทีล่กูเสอืส านกังานเขตพืน้ที่ 

มอืถอื  08-0770-9256   
E-mail   kookking02@gmail.com 

 

 

นายชยัพร  จนัทรต์ะลิ 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นดอนจนัทร์ 

มอืถอื  08-1295-1857 

นายพิเชฐ  ข าพงศ ์
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นบุ่งสกั 

มอืถอื  08-3631-5811 

นายมานิตย ์ นวรตันารมย ์
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นปากคลองแดน 
มอืถอื  08-1281-1443 , 09-3226-6161 

ผู้อ านวยการโรงเรียนในอ าเภอศรีส าโรง 

เครือข่ายโรงเรียนก้าวหน้า 

mailto:khaunkhan.p@gmail.com
mailto:nopvana33@gmail.com
mailto:apple4916@hotmail.com
mailto:kookking02@gmail.com


 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียนในอ าเภอศรีส าโรง 

เครือข่ายโรงเรียนก้าวหน้า 

นายณรงค ์  อินทรจ์นัทร ์
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นไร่(สลากกนิแบ่งรฐับาล) 

มอืถอื  08-1675-9231 
ประธานเครอืข่ายโรงเรยีนก้าวหน้า 

นางศนัสนีย ์ มีศรี 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดัเกาะ 

มอืถอื  08-1727-7445 

นายอารีย ์ วรรณชยั 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นสนัตพิทิยาคาร 
มอืถอื  06-2664-9641-08-1887-7453 

นายโยสิงห์  สวสัด์ิรกัษา 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นซ่าน 

มอืถอื  08-1039-7244 

 

 

บุคลากรกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 

นางอจัฉรา  ลิมปะพนัธุ ์
ผูอ้ านวยการกลุ่มสง่เสรมิสถานศกึษาเอกชน 

มอืถอื  08-9438-2496  
 E-mail   tick2503@hotmail.com 

นางสาวสวุพชัร  สดดีุ 
นกัวชิาการศกึษาปฏบิตักิาร 
มอืถอื  09-4603-7755   

นางสาวสมศรี  รกัษ์สิริวิวฒัน์ 
ผูอ้ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 

มอืถอื  08-1888-5184 

นางณัฎฐิญา  พฒันพิเชียร 
นกัวชิาการเงนิและบญัชชี านาญการพเิศษ 

มอืถอื  08-4049-5200 
E-mail   -  natthiya1234@gmail.com 

นายกฤชดล  ดีเพียร 
นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 

มอืถอื  08-3621-5709 
     ช่วยปฏบิตัริาชการหน่วยตรวจสอบภายใน 

บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน 

mailto:tick2503@hotmail.com


 

 

 

 

นายสวดั  แต้มทอง 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นหนองยาว 

มอืถอื   08-9958-7972 

นายสวุรรณ    เลก็อ่อง 

รกน.ผอ.โรงเรยีนวดัวงัใหญ่ 

มอืถอื 08-1887-9332 

ผู้อ านวยการโรงเรียนในอ าเภอศรีส าโรง 

เครือข่ายโรงเรียนจตรุภทัร 



 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียนในอ าเภอศรีส าโรง 

เครือข่ายโรงเรียนจตรุภทัร 

นายสมนึก  ศภุโสภาพงศ ์
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเกาะตาเลีย้ง (ทองดปีระชานุกลู) 

มอืถอื  08-4050-3758 
ประธานเครอืข่ายโรงเรยีนจตุรภทัร 

 นายวิจิตร  ละอองเดช 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นวงัลกึ(ยุวนาฎชนูทศิ) 

มอืถอื  06-1684-9268 

นางสาวทศันี  โชติพฤฒิพงศ ์
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นวงัทอง 

มอืถอื  08-8272-9112 

นางสาวภิญญาภทัร  รอดสิน 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นนา 

มอืถอื  09-8746-3684 

 

 

นางรุ่งทิวา  ตองกล่ิน 
ลกูจา้งชัว่คราว 
ต าแหน่งแมบ่า้น 

มอืถอื 08-7736-6339 

นางเจริญ  หวลหอม 
ลกูจา้งชัว่คราว 
ต าแหน่งแมบ่า้น 

มอืถอื  08-9641-0926 

นายจเร  หรุ่นสงูเนิน 
ลกูจา้งชัว่คราว 
ต าแหน่งยาม 

มอืถอื  08-7733-9981 

   ลกูจ้างชัว่คราวต าแหน่งยาม/แม่บา้น 



 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียนในอ าเภอศรีสชันาลยั 

เครือข่ายโรงเรียนแม่สิน 

นายอินทรถ์า  อดุมวฒันกลู 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นผาเวยีง 

มอืถอื  08-5729-1339 ,  09-3138-1934 
ประธานเครอืข่ายโรงเรยีนแมส่นิ 

นายสมศกัด์ิ  ค าแสน 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นแมเ่ทนิ 

มอืถอื  09-5446-1718 

นายสมเกียรติ  สวุรรณประสิทธ์ิ 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นหว้ยโป้ 

มอืถอื  08-4621-3028 

นายสมยศ   ทองรตัน์ 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นสะทอ้ 

มอืถอื  08-9270-2409 , 09-2435-3710 

 

 

นายสริุยนต ์ ทะสใุจ 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นทบัผึง้ 

มอืถอื  08-1280-3931 

นายบญุทวน  บวัจนัทร ์
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเตวด็นอก(สรอ้ยสนประชาสรรค)์ 

มอืถอื  08-6934-1396 

นายชวลิต  เอ่ียมเขียน 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นโคกกะทอื 

มอืถอื  08-3953-9145 

นายพิเชษฐ์    พรมพกุ 

รกน.โรงเรยีนวดัเตวด็ใน 

มอืถอื 08-4618-1119 

ผู้อ านวยการโรงเรียนในอ าเภอศรีส าโรง 

เครือข่ายโรงเรียนยมนาวิถี 



 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียนในอ าเภอศรีส าโรง 

เครือข่ายโรงเรียนยมนาวิถี 

นายสมบรูณ์  อยู่นัด 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนมติรสมัพนัธ ์(เพยีวอนุสรณ์) 

มอืถอื  08-1043-7180 
ประธานเครอืข่ายโรงเรยีนยมนาวถิ ี

นายวีระ  ขนัธศรี 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเตวด็กลาง 

มอืถอื   08-9564-4802 

นายวิรชั  สนัุนทวนิช 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดัศรสีงัวร 

มอืถอื  09-5635-8614 

นายอ านวย  อยู่คอน 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเกาะวงษ์เกยีรติ ์

มอืถอื  08-4818-0929 

 

 

นายไพรชั   อินตะ๊สงค ์
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นปางสา 

มอืถอื  08-7198-9252 

ผู้อ านวยการโรงเรียนในอ าเภอศรีสชันาลยั 

เครือข่ายโรงเรียนแม่สิน 

 
รกัษาการในต าแหน่งผูอ้ านวยการ 

โรงเรยีนบา้นรอ้งตลาด (ประชานุเคราะห)์ 
มอืถอื  ................................. 



 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียนในอ าเภอศรีสชันาลยั 

เครือข่ายโรงเรียนแม่สิน 

ว่าท่ี พ.ต.ทบัทิม  พาโคกทม 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นโป่งตนีตัง่ 

มอืถอื  08-6925-3377 

นางเมตตา  แสวงลาภ 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นสุเมน่ 

มอืถอื  08-9961-3806 

นายออ๊ด  สมพะมิตร 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นปากสนิ (ตนัประชานุเคราะห)์ 

มอืถอื  09-9769-7795 

นายอดินันท ์ ส าเนียง 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นแมฮู่้ 

มอืถอื  08-2196-5351 

 

 

นางปริุมปรชัญ ์  อินทิพย ์

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นหนองแหน 

มอืถอื  08-1924-1164 

นางกาญจนา    เผา่ประพฒัน์ 

รกน.ผอ.โรงเรยีนประชาอุทศิ 

มอืถอื   08-7203-2148 

ผู้อ านวยการโรงเรียนในอ าเภอศรีส าโรง 

เครือข่ายโรงเรียนเบญจมาศ 



 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียนในอ าเภอศรีส าโรง 

เครือข่ายโรงเรียนเบญจมาศ 

นายสรุพล  มัน่เหมาะ 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนเทวญัอ านวยวทิย ์

มอืถอื  08-1532-0739 
ประธานเครอืข่ายโรงเรยีนเบญจมาศ 

นายจ ารสั  หาญกล้า 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนอนุบาลศรสี าโรง 

มอืถอื  08-7204-8871 

นายสม  คงกระพนัธ ์
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดับา้นกรุ 

มอืถอื  09-5641-0981 

นางสาวอ าไพ  นงคเ์ยาว ์
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นคลองตาล(กระจ่างจนิดา) 

มอืถอื   08-1887-5822 

 

 



 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียนในอ าเภอศรีสชันาลยั 

เครือข่ายโรงเรียนเจ้าหมื่นด้ง 

นายพิเชษฐ   อ่วมบตุร 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นตกึ 

มอืถอื  08-9201-7814 
ประธานเครอืข่ายโรงเรยีนเจา้หมืน่ดง้ 

นายปิยวฒิุ  ล่องชผูล 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดัภูนก 

มอืถอื  09-1025-1361 

นางสาวหฤทยั  บญุประดบั 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นนาตน้จัน่ 

มอืถอื  08-1040-7696 

นายสชุานนท ์ ดนตรี 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นดงยา่ปา 

มอืถอื  09-1024-4097 

 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียนในอ าเภอศรีสชันาลยั 

เครือข่ายโรงเรียนแก่งสารจิตร 

นายศภุกิจ  แก้วแดง 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นหว้ยหยวก 

มอืถอื  08-1888-2337 

นายจกักิต  อทุรณ์ 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดัโบราณหลวง 

มอืถอื  08-1046-0235 



 

 

นายมานพ  หาญณรงค ์
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นปากคะยาง 

มอืถอื  08-1973-6992 

นางสาวนรินทร ์ อินทะนัก 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นป่าคา 

มอืถอื  08-5725-2156 , 09-4116-9422 

นางสาวกรนิกา  คุ้มสา 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นล าโชค 

มอืถอื  09-5634-0688 

นายเสนาะ  ฉลวย 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นแมท่่าแพ 

มอืถอื  08-7210-3901 

ผู้อ านวยการโรงเรียนในอ าเภอศรีสชันาลยั 

เครือข่ายโรงเรียนแก่งสารจิตร 

 

 

นางสาวสิตณัชช ์ โพธ์ิข า 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นแมคุ่ 

มอืถอื  08-4801-2108, 09-4128-4052 

นายเชวง  อปุถมัภ ์
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นหว้ยตม 

มอืถอื  08-6217-3730 

นายวิลาศ   อินดี 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นดงคู่ 

มอืถอื  09-7986-7559 

ผู้อ านวยการโรงเรียนในอ าเภอศรีสชันาลยั 

เครือข่ายโรงเรียนเจ้าหมื่นด้ง 

นายผดงุ  บญุยศิวาพงศ ์
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นหว้ยไคร ้

มอืถอื  08-9737-6431 



 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียนในอ าเภอศรีสชันาลยั 

เครือข่ายโรงเรียนเจ้าหมื่นด้ง 

นางสาวรุ่งนภา  สงัขจ์นัทร ์
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นหว้ยติง่ 

มอืถอื  08-1282-2440 

นายธนกฤต  นวกลุ 
รกน.โรงเรยีนบา้นหมอนสงู 
มอืถอื  08-1043-6676 

 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียนในอ าเภอศรีสชันาลยั 

เครือข่ายโรงเรียนแก่งสารจิตร 

นายสมบรูณ์   ก าทรพัย ์
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นสารจติร 

มอืถอื  09-7924-8241 
ประธานเครอืข่ายโรงเรยีนแก่งสารจติร 

นายประธาน   หาญณรงค ์
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดัแสนตอ 

มอืถอื  08-6206-6010 

นายคะนอง  ประโยชน์ 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นแก่ง 

มอืถอื  06-1281-6979 

นายกาซิม  มัน่แย้ม 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นศรสีวรรค์ 

มอืถอื  08-7848-5929 



 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียนในอ าเภอศรีสชันาลยั 

เครือข่ายโรงเรียนสองฝัง่ยม 

นายชาญวิทย ์ แสงเงิน 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนแมส่านสามคัค ี

มอืถอื  08-7205-1303 

นางปรชัญาภรณ์  เขตบรรพต 
รกน.ผอ.โรงเรยีนบา้นดอนระเบยีง 

มอืถอื  08-6199-1567 

นางสรุภี   แก้วตา 
รกน.ผอ.โรงเรยีนบา้นดอยไก่เขีย่ 

มอืถอื 08-9859-4340 

 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียนในอ าเภอศรีสชันาลยั 

เครือข่ายโรงเรียนมรดกไทย 

นายโกมล  ขีดขัน้ 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนอนุบาลศรสีชันาลยั(บา้นหาดสงู) 

มอืถอื  09-7930-4868 
ประธานเครอืข่ายโรงเรยีนมรดกไทย 

นางจ ารสั   วงษ์ชิต 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนหนองออ้บ าเพญ็ 

มอืถอื  08-3163-7501 

นายสนุทร  จนัทรโ์ทน 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดัเกาะน้อย 

มอืถอื  08-7199-6169 

นายอดิศกัด์ิ  อาทิตยา 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเกาะน้อย 

มอืถอื  08-7311-6668 



 

 

นายสกิุจ  ปริเวก 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นดงยาง 

มอืถอื  06-2308-3215 

นางสาวพิสมยั  เกิดผล 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนหาดเสีย้ววทิยา 

มอืถอื  08-7199-4714 

นายวีรยทุธ    ศรีสชันกลุ 
รกน.ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นป่ายาง 

มอืถอื  08-7198-1243 

ผู้อ านวยการโรงเรียนในอ าเภอศรีสชันาลยั 

เครือข่ายโรงเรียนมรดกไทย 

 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียนในอ าเภอศรีสชันาลยั 

เครือข่ายโรงเรียนสองฝัง่ยม 

นายอเุทน  นะมิตร 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นท่าโพธิ ์

มอืถอื  08-9859-6065 

นายประพล  ค าทอง 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นปากสาน 

มอืถอื  08-0514-9213 

นายยศรพี   เนตรดี 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นสนัหบี 

มอืถอื  09-3223-6563 

นายวิชยั  นมเนย 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นแมส่าน 

มอืถอื  08-9461-1308 , 06-3910-0413 



 

 

นายจรญู  เขตบรรพต 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นทุ่งพลอ้ 

มอืถอื  06-5448-7891 
ประธานเครอืข่ายโรงเรยีนสองฝัง่ยม 

นายสยาม  รตันเพชร 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นแมร่าก 

มอืถอื  08-7527-4956 

นายยงยทุธ  โกศยั 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นป่างิว้(ราษฎรบ์ ารุง) 

มอืถอื   08-9859-9823 

นายประเสริฐ   แก้วเกต ุ
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นแมส่ า 

มอืถอื  06-1801-0122 

ผู้อ านวยการโรงเรียนในอ าเภอศรีสชันาลยั 

เครือข่ายโรงเรียนสองฝัง่ยม 

 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียนในอ าเภอศรีสชันาลยั 

เครือข่ายโรงเรียนพญาลิไท 

นายภฤูทธ์ิ   อ่ิมเทศ 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นป่ากลว้ย 

มอืถอื  08-9856-3539 
ประธานเครอืข่ายโรงเรยีนพญาลไิท 

นายเมธี  จมุพลศรี 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนไชยะวทิยา 

มอืถอื  08-9272-6850 

นางประเสริฐศรี  เตปัญวงค ์
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนหมอนสงูประชาสรรค ์

มอืถอื  08-1884-7170 

นายสมบญุ  ติณะคดั 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นวงัยายมาก 

มอืถอื  08-9860-8503 



 

 

นายยธุยา  คงพรม 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นท่าชยั 

มอืถอื  08-3623-3368 

นายจ าเนียร  ตมูหอม 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นหนองบวั 

มอืถอื  08-6679-6785 

นายวฒิุวินัย  หงษ์บญุมี 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นศาลาไก่ฟุบ 

มอืถอื  08-9720-3129 

นางมาลี  การะเกษ 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นพระปรางค์ 

มอืถอื  08-8427-2509 

ผู้อ านวยการโรงเรียนในอ าเภอศรีสชันาลยั 

เครือข่ายโรงเรียนพญาลิไท 

 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียนในอ าเภอศรีสชันาลยั 

เครือข่ายโรงเรียนพญาลิไท 

นายวสนัต ์ ไชยกลุ 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดัตลิง่ชนั 

มอืถอื  08-6937-9464 

นายสเุทพ   เอื้อนจิตร 
รกน.ผอ.โรงเรยีนหนองชา้ง 

มอืถอื 089-9609259 

นายบรรจง   สดุแดน 
รกน.ผอ.โรงเรยีนบา้นเมอืงเก่า 

มอืถอื 08-1971-0409 


