
ท ำเนียบบุคลำกร
โครงกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลแบบสื่อสำรสองทำง

ส ำหรับระดับมัธยมศึกษำตอนต้น

ส ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน  สพฐ.



1 

  
 
เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่ม  

 

 

ชื่อ                       นายสุเทพ  โตสุวรรณ 
ต ำแหน่ง                ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๐ 
ที่อยู่                 ๑๕๐/๔  หมู่ที ่๒  ต ำบลบ้ำนกุ่ม  อ ำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี 
โทรศัพท์มือถือ         ๐๙ ๒๒๕๗ ๗๔๓๘ 
e-mail :                techno2553@gmail.com 

 

ขื่อ                       นายอ าพล  หิ่นเก่า 
ต ำแหน่ง                ศึกษำนิเทศกช์ ำนำญกำรพิเศษ 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต ๒ 
ที่อยู่ ๑๕๐  หมู่ที ่๗  ต ำบลท่ำแลง  อ ำเภอท่ำยำง  จังหวัดเพชรบุรี 
โทรศัพท์มือถือ        ๐๙ ๕๗๖๐ ๔๖๙๒ 
e-mail :       ampol_dang@hotmail.com 

 

ชื่อ                       ว่าที่ รท.อรรถพล  ห้วยกรุด 
ต ำแหน่ง                ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำ 
                          ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร  
โทรศัพท์มือถือ         ๐๙ ๘๒๕๙ ๕๒๕๕ 
e-mail :                Atthapol1269@gmail.com 

 

ชื่อ                       นางสพุรรณี  สุขะสันติ์ 
ต ำแหน่ง                ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำรูปแบบและประสำนควำมร่วมมือด้ำนเทคโนโลย ี  
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน กลุ่มพัฒนำรูปแบบและประสำนควำมร่วมมือด้ำนเทคโนโลยี  
                          ส ำนักเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน  
โทรศัพท์มือถือ         ๐๘ ๑๗๒๑ ๖๗๐๖ 
e-mail :  supansuk03@gmail.com      

 

ชื่อ                       นายอาชนัน  พรหมประกอบ 
ต ำแหน่ง                นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ  
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
                          ส ำนักเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน  
โทรศัพท์มือถือ         ๐๘ ๑๔๒๖ ๓๔๖๘ 
e-mail :               thont@yahoo.com 

 

ชื่อ                       นายวีรยุทธ อุทุมทอง 
ต ำแหน่ง                นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร  
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน กลุ่มพัฒนำรูปแบบและประสำนควำมร่วมมือด้ำนเทคโนโลยี  
                          ส ำนักเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน  
โทรศัพท์มือถือ        ๐๘ ๓๖๓๔ ๙๔๑๒ 
e-mail :               totatumcoe@gmail.com 

ภาคกลาง 

mailto:techno2553@gmail.com
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ผู้อ านวยการโรงเรียนต้นทาง 

 

 

ชื่อ                      นายธีรศักดิ์ พิงภักดิ์  
ต ำแหน่ง   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี  
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี          (สพม. เขต 10) 
 ที่ตั้ง ๒๗๘  ถนนบันไดอิฐ  ต ำบลคลองกระแชง  อ ำเภอเมืองเพชรบุรี 
 จังหวัดเพชรบุรี 76000 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 3242 5070    มือถือ 08 2242 5626 

 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนปลายทาง 

 

 

ชื่อ                       นายศกัรินทร์  ยะลา 
ต ำแหน่ง                ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลวัดบำงนำงบุญ 
ชื่อที่อยู่หนวยงำน     โรงเรียนอนุบำลวัดบำงนำงบุญ          (สพป.ปทุมธำนี เขต ๑) 
                 หมู่ที ่4  บ้ำนบำงขะแยง  ต ำบลบำงขะแยง  อ ำเภอเมืองปทุมธำนี 
                 จังหวัดปทุมธำน ี ๑๒๐๐๐ 
โทรศัพท์มือถือ         ๐๘ ๗๙๑๐ ๓๔๐๘      
e-mail :                sakkarinyala2017@gmail.com 

 

ชื่อ                      นายธีระชัย  พวงน้อย 
ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองปืนแตก   
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนบ้ำนหนองปืนแตก          (สพป.เพชรบุรี เขต ๒)  
 222  หมู่ที ่4  ต ำบลสองพ่ีน้อง  อ ำเภอแก่งกระจำน   
                          จังหวัดเพชรบุรี  76170  
ที่อยู่ 25/107  ซอย 7  เพชรพิมำน  หมู่ที ่6  ต ำบลต้นมะม่วง  อ ำเภอเมือง  
 จังหวัดเพชรบุรี  76000  
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 3246 0147      มือถือ  08 7092 1844  
e-mail :                ongchai.p92@gmail.com 

 

ชื่อ                      นายกษิดิ์เดช พรมทอง 
ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทีปังกรวิทยำพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระบรมรำชูปถัมป์ 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนทีปังกรวิทยำพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระบรมรำชูปถัมป์          
                                (สพป.สมุทรสำคร)  หมู่ที ่2  บ้ำนอ ำแพง  ต ำบลอ ำแพง  อ ำเภอบ้ำนแพ้ว   
                            จังหวัดสมุทรสำคร  ๗๔๑๒๐   
ที่อยู่ 62  หมู่ที ่3  ต ำบลบ้ำนแพ้ว  อ ำเภอบ้ำนแพ้ว  จังหวัดสมุทรสำคร ๗๔๑๒๐ 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 3488 3092  โทรสำร  0 3488 3093   มือถือ  08 1858 4960 
e-mail :                DP6.Sakhon@gmail.com 

ภาคกลาง 

mailto:ongchai.p92@gmail.com
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กลุ่มวิชาการ 

 

 

ชื่อ                      นางสาววิเชียร  กลีบจงกล  

ต ำแหน่ง   ครูช ำนำญกำร 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี          (สพม. เขต 10) 
 ที่ตั้ง ๒๗๘  ถนนบันไดอิฐ  ต ำบลคลองกระแชง  อ ำเภอเมืองเพชรบุรี 
 จังหวัดเพชรบุรี  76000  
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 3242 5070     
e-mail :                kruvicky7136@gmail.com 

 

ชื่อ                       นางขวัญเรือน  อินทร์กล ่า 
ต ำแหน่ง ครชู ำนำญกำร 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนทีปังกรวิทยำพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระบรมรำชูปถัมป์       (สพป.สมุทรสำคร) 
 หมูท่ี ่2  บ้ำนอ ำแพง  ต ำบลอ ำแพง  อ ำเภอบ้ำนแพ้ว  จังหวัดสมุทรสำคร  ๗๔๑๒๐   
ที่อยู่ 62  หมู่ที ่3  ต ำบลบ้ำนแพ้ว  อ ำเภอบ้ำนแพ้ว  จังหวัดสมุทรสำคร  ๗๔๑๒๐ 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 3488 3092  โทรสำร  0 3488 3093   มือถือ  08 8453 9475 
e-mail :                khwanruan0@gmail.com 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

 

ชื่อ                      นางขวัญฤทัย  ทั งเหล็ก 
ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี          (สพม. เขต ๑๐)  
 278  ถนนบันไดอิฐ  ต ำบลคลองกระแชง  อ ำเภอเมืองเพชรบุรี  
 จังหวัดเพชรบุรี  76000 
ที่อยู่ 74 หมู่ที ่1  ต ำบลบ้ำนทำน  อ ำเภอบ้ำนลำด  จังหวัดเพชรบุรี  76๑๕๐ 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 3242 5070    มือถือ  08 5847 5689  
e-mail :                kkumpai@hotmail.com 

 

ชื่อ                      นางสาวสุภาพร  สะอาดนัก 
ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนบ้ำนหนองปืนแตก          (สพป.เพชรบุรี เขต ๒)  
 222  หมู่ที ่4  ต ำบลสองพ่ีน้อง  อ ำเภอแก่งกระจำน  จังหวัดเพชรบุรี  76170  
ที่อยู่ 61  หมู่ที ่5  ต ำบลบ้ำนลำด  อ ำเภอบ้ำนลำด  จังหวัดเพชรบุรี  76150 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 3246 0147   มือถือ  08 0650 3144  
e-mail :                supa-345@hotmail.com  

 
 

ภาคกลาง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
mailto:kkumpai@hotmail.com
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

 

ชื่อ                      นางสาวประวีณา  วุฒิยาน 
ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนอนุบำลวัดบำงนำงบุญ           (สพป.ปทุมธำนี เขต ๑) 
 หมู่ที ่4  บ้ำนบำงขะแยง  ต ำบลบำงขะแยง  อ ำเภอเมืองปทุมธำนี 
 จังหวัดปทุมธำนี  ๑๒๐๐๐ 
ที่อยู่ 146/106  หมู่ที ่10  หมู่บ้ำนเมืองประชำ  ต ำบลบำงคูวัด  
 อ ำเภอเมืองปทุมธำนี  จงัหวัดปทุมธำนี  12000 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 2598 2266   โทรสำร 0 2598 2688   มือถือ  08 2390 6456 
e-mail :                praweena.nueng@gmail.com 

 

ชื่อ                      นางสาวสอ้อน  เกยสันเทียะ 
ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนทีปังกรวิทยำพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระบรมรำชูปถัมป์       (สพป.สมุทรสำคร) 
 หมู่ที ่2  บ้ำนอ ำแพง  ต ำบลอ ำแพง  อ ำเภอบ้ำนแพ้ว  จังหวัดสมุทรสำคร   
ที่อยู่ หมู่ที ่2  บ้ำนอ ำแพง  ต ำบลอ ำแพง  อ ำเภอบ้ำนแพ้ว  จังหวัดสมุทรสำคร   
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 3488 3092  โทรสำร  0 3488 3093   มือถือ  08 6322 3373 
e-mail :                burin08@hotmail.com  

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

 

ชื่อ                      นางณัชชา  ศรีสุกใส 
ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี          (สพม. เขต ๑๐)  
 278  ถนนบันไดอิฐ  ต ำบลคลองกระแชง  อ ำเภอเมืองเพชรบุรี  
 จังหวัดเพชรบุรี  76000 
ที่อยู่ 23 หมู่ที ่4  ต ำบลสมอพลือ  อ ำเภอบ้ำนลำด  จงัหวัดเพชรบุรี  ๗๖๑๕๐ 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 3242 5070   มือถือ  09 8961 1134  
e-mail :                natchabo2523@gmail.com  

 

ชื่อ                      นางสาวสุชัญญา  ปรียานนท์ 
ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนบ้ำนหนองปืนแตก          (สพป.เพชรบุรี เขต ๒)  
 222  หมู่ที ่4  ต ำบลสองพ่ีน้อง  อ ำเภอแก่งกระจำน  จังหวัดเพชรบุรี  76170 
ที่อยู่ 129  หมู่ที ่7  ต ำบลหนองจอก  อ ำเภอท่ำยำง  จังหวัดเพชรบุรี  76130 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 3246 0147   มือถือ  09 2841 5946  
e-mail :                kwang565310@gmail.com  

ภาคกลาง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5


5 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

 

ชื่อ                      นางชุลีพร   จันทร์อนุรักษ์ 
ต ำแหน่ง ครชู ำนำญกำร 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนอนุบำลวัดบำงนำงบุญ           (สพป.ปทุมธำนี เขต ๑) 
 หมู่ที ่4  บ้ำนบำงขะแยง  ต ำบลบำงขะแยง  อ ำเภอเมืองปทุมธำนี 
 จังหวัดปทุมธำนี  ๑๒๐๐๐ 
ที่อยู่ 9๒ หมู่ที ่4  ต ำบลบำงขะแยง  อ ำเภอเมืองปทุมธำนี  
 จังหวัดปทุมธำนี  ๑๒๐๐๐ 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 2598 2266   โทรสำร 0 2598 2688    มือถือ  08 1037 3944 
e-mail :                gingchuleeporn@gmail.com 

 

ชื่อ                      นายเกรยีงไกร  สังข์ทอง 
ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนทีปังกรวิทยำพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระบรมรำชูปถัมป์       (สพป.สมุทรสำคร) 
 หมู่ที ่2  บ้ำนอ ำแพง  ต ำบลอ ำแพง  อ ำเภอบ้ำนแพ้ว  จังหวัดสมุทรสำคร  
๗๔๑๒๐ที่อยู่ 81/1  ต ำบลศรีนำวำ  อ ำเภอเมือง  จงัหวัดนครนำยก  ๒๖๐๐๐ 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 3488 3092   โทรสำร  0 3488 3093   มือถือ  08 ๐๙๙๘ 944๘ 
e-mail :                85kriangkrai@skn.go.th  

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

 

ชื่อ                      นางสาวศศิวิมล  วงษ์เหรียญทอง 
ต ำแหน่ง คร ู
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี          (สพม. เขต ๑๐)  
 278  ถนนบันไดอิฐ  ต ำบลคลองกระแชง  อ ำเภอเมืองเพชรบุรี  
 จังหวัดเพชรบุรี  76000 
ที่อยู่ ๔๘/๑  หมูท่ี ่๖  ต ำบลบำงครก  อ ำเภอบ้ำนแหลม  จังหวัดเพชรบุรี  ๗๖๑๑๐ 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 3242 5070   มือถือ  08 7759 9862 
e-mail :                dawny_dada@hotmail.com  

 

ชื่อ                      นางอนชุ  พุกงาม 
ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนบ้ำนหนองปืนแตก         (สพป.เพชรบุรี เขต ๒)  
 222  หมู่ที ่4  ต ำบลสองพ่ีน้อง  อ ำเภอแก่งกระจำน  จังหวัดเพชรบุรี  76170 
ที่อยู่ 4  หมู่ที ่7  ต ำบลหนองกระเจ็ด  อ ำเภอบ้ำนลำด  จงัหวัดเพชรบุรี  ๗๖๑๕๐ 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 3246 0147    มือถือ  08 7066 5235  
e-mail :                anut1813@gmail.com  

ภาคกลาง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

 

ชื่อ                      นางสาวรุ่งนภา  วังโย 
ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนอนุบำลวัดบำงนำงบุญ           (สพป.ปทุมธำนี เขต ๑) 
 หมู่ที ่4  บ้ำนบำงขะแยง  ต ำบลบำงขะแยง  อ ำเภอเมืองปทุมธำนี 
 จังหวัดปทุมธำนี  ๑๒๐๐๐ 
ที่อยู่ โรงเรียนอนุบำลวัดบำงนำงบุญ   หมู่ที ่4  บ้ำนบำงขะแยง  ต ำบลบำงขะแยง 
 อ ำเภอเมืองปทุมธำนี  จังหวัดปทุมธำนี  ๑๒๐๐๐ 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 2598 2266   โทรสำร 0 2598 2688   มือถือ  09 1871 5969 
e-mail :                roongnapa5969@hotmail.com 

 

ชื่อ                      นางสาววรรณภา  ค่าสระคู 
ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนทีปังกรวิทยำพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระบรมรำชูปถัมป์     (สพป.สมุทรสำคร) 
 หมู่ที ่2  บ้ำนอ ำแพง  ต ำบลอ ำแพง  อ ำเภอบ้ำนแพ้ว  จังหวัดสมุทรสำคร   
ที่อยู่ 58/2  หมู่ที ่4  ซอยบำงกระดี่ 16  แขวงแสมด ำ  เขตบำงขุนเทียน  
 กรุงเทพฯ  10150 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 3488 3092   โทรสำร  0 3488 3093   มือถือ  09 7156 1928 
e-mail :                wannapa092986@icloud.com  

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  

 

 

ชื่อ                      นางสาวนุทรี  มงคล 
ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี          (สพม. เขต ๑๐) 
 278  ถนนบันไดอิฐ  ต ำบลคลองกระแชง  อ ำเภอเมืองเพชรบุรี  
 จังหวัดเพชรบุรี  76000  
ที่อยู่ 156  หมู่ที ่8  ต ำบลไร่ส้ม  อ ำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  76000 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 3242 5070    มือถือ  08 1779 2296   
e-mail :                nutri1980@icloud.com  

 

ชื่อ                      นางล่าพวน  เอรัสสะ 
ต ำแหน่ง ครชู ำนำญกำรพิเศษ 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนบ้ำนหนองปืนแตก          (สพป.เพชรบุรี เขต ๒)  
 222  หมู่ที ่4  ต ำบลสองพ่ีน้อง  อ ำเภอแก่งกระจำน  จังหวัดเพชรบุรี  76170 
ที่อยู่ 189  หมูท่ี ่9  ต ำบลท่ำคอย  อ ำเภอท่ำยำง  จงัหวัดเพชรบุรี  ๗๖๑๓๐ 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 3246 0147    มือถือ  08 6171 3210    
e-mail :                arassa.lampuan@gmail.com  

ภาคกลาง 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  

 

 

ชื่อ                      นายปัญญาวุฒิ  ศรีสม 
ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนอนุบำลวัดบำงนำงบุญ           (สพป.ปทุมธำนี เขต ๑) 
 หมู่ที ่4  บ้ำนบำงขะแยง  ต ำบลบำงขะแยง  อ ำเภอเมืองปทุมธำนี 
 จังหวัดปทุมธำนี  ๑๒๐๐๐  
ที่อยู่ 138  อ่อนนุช 11  เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหำนคร  10250 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 2598 2266   โทรสำร 0 2598 2688    มือถือ  09 2456 5001  
e-mail :                smilebybird@gmail.com  

 

ชื่อ                      นางสาวกนกพร  ก้านบัวไชย 
ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนทีปังกรวิทยำพัฒน์  (วัดสุนทรสถิต)  ในพระบรมรำชูปถัมป์   (สพป.สมุทรสำคร) 
 หมู่ที ่2  บ้ำนอ ำแพง  ต ำบลอ ำแพง  อ ำเภอบ้ำนแพ้ว  จังหวัดสมุทรสำคร   
ที่อยู่ 143/350  หมู่บ้ำนวโรชำ 2  ซอยเอกชัย 127  ถนนเอกชัย  
 แขวงบำงบอน  เขตบำงบอน  กรุงเทพฯ  10150 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 3488 3092   โทรสำร  0 3488 3093   มือถือ  06 2739 3729 
e-mail :                Kankporn123004@gmail.com  

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

 

ชื่อ                      นางสาวนภาพร  ผ่องเพริดพริ้ง 
ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี          (สพม. เขต ๑๐)  
 278  ถนนบันไดอิฐ  ต ำบลคลองกระแชง  อ ำเภอเมืองเพชรบุรี  
 จังหวัดเพชรบุรี  76000  
ที่อยู่ 20 หมูท่ี ่3  ต ำบลโรงเข้  อ ำเภอบ้ำนลำด  จงัหวัดเพชรบุรี  ๗๖๑๕๐ 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 3242 5070     มือถือ  08 7917 3740 
e-mail :                aonna.1408@gmail.com  

 

ชื่อ                      นายกวิน กลิ นอุบล 
ต ำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำง  
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนบ้ำนหนองปืนแตก          (สพป.เพชรบุรี เขต ๒)  
 222  หมู่ที ่4  ต ำบลสองพ่ีน้อง  อ ำเภอแก่งกระจำน  จังหวัดเพชรบุรี  76170 
ที่อยู่ 75  หมูท่ี ่5  ต ำบลวังจันทร์  อ ำเภอแก่งกระจำน  จงัหวัดเพชรบุรี  ๗๖๑๗๐ 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 3246 0147    มือถือ  08 0656 3861    
e-mail :                kavinklinubon@gmail.com  

ภาคกลาง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

 

ชื่อ                      นางสาวฉวีวรรณ  เพชรดี 
ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนอนุบำลวัดบำงนำงบุญ           (สพป.ปทุมธำนี เขต ๑) 
 หมู่ที ่4  บ้ำนบำงขะแยง  ต ำบลบำงขะแยง  อ ำเภอเมืองปทุมธำนี 
 จังหวัดปทุมธำนี  ๑๒๐๐๐ 
ทีอ่ยู่ บ้ำนเลขท่ี 11  หมู่ที ่2  ต ำบลจรเข้ร้อง  อ ำเภอไชโย  จงัหวัดอ่ำงทอง  14140 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 2598 2266  โทรสำร 0 2598 2688   มือถือ 08 7662 5950  
e-mail :                chaweewan.ked@gmail.com 

 

ชื่อ                      นายอานนท์  นุแรมรัมย์ 
ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนทีปังกรวิทยำพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระบรมรำชูปถัมป์     (สพป.สมุทรสำคร) 
 หมู่ที ่2  บ้ำนอ ำแพง  ต ำบลอ ำแพง  อ ำเภอบ้ำนแพ้ว  จังหวัดสมุทรสำคร  
ที่อยู่ ๖๒  หมู่ที ่๑  ต ำบลกันทรำรมย ์ อ ำเภอกระสัง  จงัหวัดบุรีรัมย์  ๓๑๑๖๐ 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 3488 3092   โทรสำร  0 3488 3093   มือถือ ๐๘ ๙๑๑๓ ๐๒๒๔ 
e-mail :                anon2317.a@gmail.com  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคกลาง 
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เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่ม  
 

 

ชื่อ                      นายกิตศิักดิ์ โสตาภา 
ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๒  (นครพนม-มุกดำหำร)  
โทรศัพท์มือถือ        ๐๙ ๕๖๕๕ ๗๘๔๒ 
e-mail :                sotapha@gmail.com 

 

ชื่อ                      นายอดิศร  ก้อนค า 
ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร  
ที่อยู่ ๑๑๙/๖๓  ถนนเมืองใหม่  ต ำบลมุกดำหำร  อ ำเภอเมืองมุกดำหำร   
                          จังหวัดมุกดำหำร  ๔๙๐๐๐ 
โทรศัพท์มือถือ        ๐๘ ๑๓๔๓ ๑๐๔๗ 
e-mail :                KornKham@hotmail.com 

 

ชื่อ                      นายอุทัย  ไชยกลาง 
ต ำแหน่ง                ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
                          ส ำนักเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน  
โทรศัพท์มือถือ        ๐๘ ๙๗๗๒ ๔๘๐๘ 
e-mail :       thai_nan@hotmail.com      

 

ชื่อ                      นายสุวิทย์  บึงบัว 
ต ำแหน่ง                รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกล 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน ศูนย์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกล  
โทรศัพท์มือถือ        ๐๘ ๙๘๑๓ ๖๐๓๓ 
e-mail :       suwit_bu@hotmail.com      

 

ชื่อ                      นายทรงฤทธิ์  สร้อยอาภรณ์ 
ต ำแหน่ง                ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน กลุ่มบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
                          ส ำนักเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน  
โทรศัพท์มือถือ        ๐๙ ๑๔๒๘ ๐๔๔๓ 
e-mail :       songritmass@hotmail.com      

 

 

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ผู้อ านวยการโรงเรียนต้นทาง 
 

 

ชื่อ                      นายเลยีง ผางพันธ์   
ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมุกดำหำร 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนมุกดำหำร          (สพม. เขต ๒๒)   
 147  ถนนพิทักษ์พนมเขต  ต ำบลมุกดำหำร  อ ำเภอเมืองมุกดำหำร  
 จังหวัดมุกดำหำร  49000 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน ๐ ๔๒๖๑ ๑๐๘๗ , ๐ ๔๒๖๑ ๑๕๙๐    โทรสำร  ๐ ๔๒๖๑ ๑๕๙๐   

 

ผู้อ านวยการโรงเรียนปลายทาง 
 

 

ชื่อ                      นายสุพจน์  ฝาค่า 
ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดฤำษีสถิต 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนวัดฤำษีสถิต          (สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔) 
 หมู่ที ่11 บ้ำนนำขำม  ต ำบลดอนกอก  อ ำเภอนำโพธิ์   
                          จังหวัดบุรีรัมย์  ๓๑๒๓๐ 
ที่อยู่ 72 หมู่ที ่14  ต ำบลปอพำน  อ ำเภอนำเชือก  จงัหวัดมหำสำรคำม  44170 
โทรศัพท์มือถือ        08 7241 2999  
e-mail :               ap.supote@gmail.com 

 

ชื่อ                      นายชาญวุธ  แสงฤทธิ์ 
ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกกตูม 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนบ้ำนกกตูม          (สพป.มุกดำหำร)  
 หมู่ที่ 1  ถนนเปรมพัฒนำ  บ้ำนกกตูม  ต ำบลกกตูม  อ ำเภอดงหลวง  
 จังหวัดมุกดำหำร  49140 
ที่อยู่ 97  หมู่ที ่12  ต ำบลกุดสิมคุ้มใหม่  อ ำเภอเขำวง  จังหวัดกำฬสินธุ์  46160
โทรศัพท์มือถือ        08 3154 9635    
e-mail :               charnwoot@hotmail.com 

 

ชื่อ                      นายสุรชัย สุทธิอาจ 
ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยำภำ ๑ นครพนม    
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยำภำ ๑ นครพนม          (สพม. เขต ๒๒)    
 เลขที่ 207  ต ำบลหนองฮี  อ ำเภอปลำปำก  จงัหวัดนครพนม  48160 
ที่อยู่ 98 หมูท่ี ่5  ต ำบลโคกหินแฮ่  อ ำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม  48170 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 4219 9716   

 

 

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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กลุ่มวิชาการ 
 

 

ชื่อ                      นายสมพงษ์  รุ่งฤทธิ์   
ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมุกดำหำร 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนมุกดำหำร          (สพม. เขต ๒๒)   
 147  ถนนพิทักษ์พนมเขต  ต ำบลมุกดำหำร  อ ำเภอเมืองมุกดำหำร  
 จังหวัดมุกดำหำร  49000 
ที่อยู่ 147  ส ำรำญชำยโขง  ต ำบลศรีบุญเรือง  อ ำเภอเมือง  จงัหวัดมุกดำหำร 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน ๐ ๔๒๖๑ ๑๐๘๗, ๐ ๔๒๖๑ ๑๕๙๐  มือถือ  08 6228 8678  โทรสำร  ๐ ๔๒๖๑ ๑๕๙๐   
e-mail :                phong-somphong@hotmail.com  

 

ชื่อ                      นางอุไรวรรณ  แสนมิตร 
ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยำภำ ๑ นครพนม          (สพม. เขต ๒๒)    
 เลขที่ 207  ต ำบลหนองฮี  อ ำเภอปลำปำก  จงัหวัดนครพนม  48160 
ที่อยู่ 98  หมูท่ี ่5  ต ำบลโคกหินแฮ่  อ ำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม  48170 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 4219 9716   มือถือ  09 6236 8289  
e-mail :                yaibigg@hotmail.com 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

 

ชื่อ                      นางสาวทานตะวัน   สีดา 
ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนมุกดำหำร          (สพม. เขต ๒๒)  
 147  ถนนพิทักษ์พนมเขต  ต ำบลมุกดำหำร  อ ำเภอเมืองมุกดำหำร  
 จังหวัดมุกดำหำร  49000 
ที่อยู่ 150  หมู่ที ่4  บ้ำนดงยำง  ต ำบลบ้ำนค้อ  อ ำเภอค ำชะอี   
 จังหวัดมุกดำหำร  49110 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 4261 1590  

 

ชื่อ                      นางสาวรัตนากร  โตมาชา 
ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนบ้ำนกกตูม          (สพป.มุกดำหำร) 
                          เลขที่ 99  ถนนเปรมพัฒนำ  ต ำบลกกตูม  อ ำเภอดงหลวง  
 จังหวัดมุกดำหำร  ๔๙๑๔๐   
ที่อยู่                    ๔  หมู่ที ่๑๑  บ้ำนใหม่สถำนี  ต ำบลสว่ำง  อ ำเภอโพนทอง  
                          จังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๕๑๑๐  
โทรศัพท์มือถือ        09 7350 3416    
e-mail :                joyzagu-2010@hotmail.com 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

 

ชื่อ                      นางมณีรัตน์  คร้อโนนแดง 
ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยำภำ ๑ นครพนม          (สพม. เขต ๒๒)    
 เลขที่ 207  ต ำบลหนองฮี  อ ำเภอปลำปำก  จงัหวัดนครพนม  48160 
ที่อยู่ 11/1  หมู่ที ่1  ต ำบลหนองฮี  อ ำเภอปลำปำก  จงัหวัดนครพนม  48160 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 4219 9716    มือถือ  09 3442 2969    
e-mail :                maneerat07@gmail.com 

 

ชื่อ                      นางสาวจิรนันท์  นาเมืองรักษ์ 
ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนวัดฤำษีสถิต          (สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔) 
 หมู่ที ่11  บ้ำนนำขำม  ต ำบลดอนกอก  อ ำเภอนำโพธิ์   
                          จงัหวัดบุรีรัมย์  ๓๑๒๓๐ 
ที่อยู่ 98  หมู่ที ่7  ต ำบลนำเมือง  อ ำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  45120 
โทรศัพท์มือถือ        08 2871 4013 
e-mail :                j.namuangruk@gmail.com 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

 

ชื่อ                      นางสาวทิพย์สุคนธ์  วาณิชย์รุ่งเรือง 
ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนมุกดำหำร          (สพม. เขต ๒๒)  
 147  ถนนพิทักษ์พนมเขต  ต ำบลมุกดำหำร  อ ำเภอเมืองมุกดำหำร  
 จังหวัดมุกดำหำร  49000 
ที่อยู่ 70/125  ต ำบลศรีบุญเรือง  ถนนมุก-ดอนตำล  อ ำเภอเมือง  
 จังหวัดมุกดำหำร  49000   
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 4261 1590    มือถือ  08 3329 6937   
e-mail :                w.thipsukon@kkumail.com  

 

ชื่อ                      นายวุฒิพงษ์  เชื้อคมตา 
ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนบ้ำนกกตูม          (สพป.มุกดำหำร)  
 ๙๕  หมู่ที ่1  ถนนเปรมพัฒนำ  บ้ำนกกตูม  ต ำบลกกตูม  อ ำเภอดงหลวง  
 จังหวัดมุกดำหำร  49140  
ที่อยู่ 43  หมู่ที ่14  ต ำบลกกตูม  อ ำเภอดงหลวง  จงัหวัดมุกดำหำร  49140 
โทรศัพท์มือถือ         09 1061 8348 , ๐๘ ๓๑๕๔ ๙๖๓๕    
e-mail :                supapis.aing.aing@gmail.com, wutipngtik@gmail.com 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

 

ชื่อ                      นางปุญญิศา  ศรีล าไพ 
ต ำแหน่ง พนักงำนรำชกำร 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยำภำ ๑ นครพนม          (สพม. เขต ๒๒)    
 เลขที่ 207  ต ำบลหนองฮี  อ ำเภอปลำปำก  จงัหวัดนครพนม  48160 
ที่อยู่ 89/8  หมู่ที ่12  ต ำบลหนองฮี  อ ำเภอปลำปำก  จังหวัดนครพนม  48160 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 4219 9716    มือถือ  06 3629 6393    
e-mail :                tongkamdee92@gmail.com 

 

ชื่อ                      นางสุรตัน์  ภาษี 
ต ำแหน่ง พนักงำนรำชกำร 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนวัดฤำษีสถิต          (สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔) 
 หมู่ที ่11  บ้ำนขำม  ต ำบลดอนกอก  อ ำเภอนำโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์  ๓๑๒๓๐ 
ที่อยู่ 4  หมู่ที ่5  ต ำบลเมืองโดน  อ ำเภอประทำย  จังหวัดนครรำชสีมำ  30180 
โทรศัพท์มือถือ        09 8158 0476    
e-mail :               surathpharsee@gmaik.com  

 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

 

ชื่อ                      นางสาวมัลลิกา  ประสานชีพ 
ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนมุกดำหำร          (สพม. เขต ๒๒)  
 147  ถนนพิทักษ์พนมเขต  ต ำบลมุกดำหำร  อ ำเภอเมืองมุกดำหำร  
 จังหวัดมุกดำหำร  49000 
ที่อยู่ 85  หมู่ที ่3  ต ำบลดอนตำล  อ ำเภอดอนตำล  จงัหวัดมุกดำหำร  49120 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 4261 1590    มือถือ  08 2496 2324    
e-mail :                mallikaandsoon@gmail.com 

 

ชื่อ                      นางอรพรรณ  เชื้อคมตา 
ต ำแหน่ง พนักงำนรำชกำร 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนบ้ำนกกตูม          (สพป.มุกดำหำร)  
 หมู่ที่ 1  ถนนเปรมประชำ  บ้ำนกกตูม  ต ำบลกกตูม  อ ำเภอดงหลวง  
 จังหวัดมุกดำหำร  49140 
ที่อยู่ 43  หมู่ที ่14  ต ำบลกกตูม  อ ำเภอดงหลวง  จังหวัดมุกดำหำร  49140 
โทรศัพท์มือถือ        09 1061 8348 
e-mail :               supapis.aing.aing@gmail.com  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 



14 

 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

 

ชื่อ                      นางสาววิมลรัตน์  สาทะโพน 
ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยำภำ ๑ นครพนม          (สพม. เขต ๒๒)    
 เลขที่ 207  ต ำบลหนองฮี  อ ำเภอปลำปำก  จังหวัดนครพนม  48160 
ที่อยู่ 8  หมูท่ี ่2  ต ำบลโคกสูง  อ ำเภอปลำปำก  จังหวัดนครพนม  48160 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 4219 9716    มือถือ  09 3347 3029   
e-mail :                lukmeewimonrat@gmail.com 

 

ชื่อ                      นางสาวอทัยพร  ดรที 
ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนวัดฤำษีสถิต          (สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔) 
 หมู่ที ่11  บ้ำนขำม  ต ำบลดอนกอก  อ ำเภอนำโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์  ๓๑๒๓๐ 
ที่อยู่ 32  หมู่ที ่11  ต ำบลโพนงำม  อ ำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหำสำรคำม                         
                          ๔๔๑๔๐ 
โทรศัพท์มือถือ         06 3756 0718 
e-mail :                athaiporn@gmail.com 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

 

 

ชื่อ                      นางสาวธีรนันท์  เสนาช่วย 
ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนมุกดำหำร          (สพม. เขต ๒๒)  
 147  ถนนพิทักษ์พนมเขต  ต ำบลมุกดำหำร  อ ำเภอเมืองมุกดำหำร  
 จังหวัดมุกดำหำร  49000 
ที่อยู่ 70  หมู่ที ่1  ต ำบลค ำเตย  อ ำเภอเมือง  จงัหวัดนครพนม  48000 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 4261 1590    มือถือ  09 3470 4435   
e-mail :                teeranansenachuay@gmail.com 

 

ชื่อ                      นางสาวปารีฉัตร์  อภิวาทนสิริ 
ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนบ้ำนกกตูม          (สพป.มุกดำหำร)  
 หมู่ที่ 1  ถนนเปรมประชำ  บ้ำนกกตูม  ต ำบลกกตูม  อ ำเภอดงหลวง  
 จังหวัดมุกดำหำร  49140 
ที่อยู่ 99  บ้ำนกกตูม  อ ำเภอดงหลวง  จังหวัดมุกดำหำร  ๔๙๑๔๐ 
โทรศัพท์มือถือ        09 8209 2958  
e-mail :                parajung_pb@hotmail.com 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

 

 

ชื่อ                      นางสาวปฏิมาภรณ์  พลเหี้ยมหาญ 
ต ำแหน่ง พนักงำนรำชกำร 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยำภำ ๑ นครพนม          (สพม. เขต ๒๒)    
 เลขที่ 207  ต ำบลหนองฮี  อ ำเภอปลำปำก  จงัหวัดนครพนม  48160 
ที่อยู่ 212  หมูท่ี ่12  ต ำบลหนองฮี  อ ำเภอปลำปำก  จังหวัดนครพนม  48160 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน     0 4219 9716    มือถือ  08 7422 7783    
e-mail :                kruair09@gmail.com 

 

ชื่อ                      นางอุลัยวรรณ  ดูยอดรัมย์ 
ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนวัดฤำษีสถิต          (สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔) 
 หมู่ที ่11  บ้ำนนำขำม  ต ำบลดอนกอก  อ ำเภอนำโพธิ์   
                          จังหวัดบุรีรัมย์  ๓๑๒๓๐ 
ที่อยู่ 45  หมู่ที ่3  ต ำบลดอนกอก  อ ำเภอนำโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์  31230 
โทรศัพท์มือถือ         06 1330 5147  
e-mail :                Doyodram2521@gmail.com 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

 

ชื่อ                      นายปิยะบุตร  จิตรช่วย 
ต ำแหน่ง   ครชู ำนำญกำร   
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนมุกดำหำร          (สพม. เขต ๒๒)  
 147  ถนนพิทักษ์พนมเขต  ต ำบลมุกดำหำร  อ ำเภอเมืองมุกดำหำร  
 จังหวัดมุกดำหำร  49000 
ที่อยู่ โรงเรียนมุกดำหำร  ต ำบลมุกดำหำร  อ ำเภอเมือง  จังหวัดมุกดำหำร  49000 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 4261 1590    มือถือ  09 7950 9494    
e-mail :                piyaboot253@gmail.com 

 

นายมงคลชัย  ผิวเหลือง 
ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนบ้ำนกกตูม          (สพป.มุกดำหำร)  
 หมู่ที่ 1  ถนนเปรมประชำ  บ้ำนกกตูม  ต ำบลกกตูม  อ ำเภอดงหลวง  
 จังหวัดมุกดำหำร  49140  
โทรศัพท์มือถือ         09 0929 8940  
e-mail :                mingkonchai45@gmail.com 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

 

ชื่อ                      นางสาวจันทร์แรม  บุตรศรีผา 
ต ำแหน่ง พนักงำนรำชกำร 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยำภำ ๑ นครพนม          (สพม. เขต ๒๒)    
 เลขที่ 207  ต ำบลหนองฮี  อ ำเภอปลำปำก  จงัหวัดนครพนม  48160 
ที่อยู่ 112  หมู่ที ่11  ต ำบลหนองฮี  อ ำเภอปลำปำก  จังหวัดนครพนม  48160 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 4219 9716    มือถือ  06 2984 5848   
e-mail :                jey_jampa@hotmail.com 

 

ชื่อ                      นายบุญสุข  ค าพมัย 
ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนวัดฤำษีสถิต          (สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔) 
 หมู่ที ่11  บ้ำนขำม  ต ำบลดอนกอก  อ ำเภอนำโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์  ๓๑๒๓๐ 
ที่อยู่ 101  หมูท่ี ่4  ต ำบลบ้ำนดู่  อ ำเภอนำโพธิ์  จงัหวัดบุรีรัมย์  ๓๑๒๓๐ 
โทรศัพท์มือถือ         09 8872 1403  
e-mail :                bkhaphmay@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่ม 

 

 

ชื่อ                      นายไตรรงค์  สาดแว 
ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ 
ที่อยู่ ๒๑๖/๖๒  หมู่ที ่๒  หมู่บ้ำนพิกุลแก้ว  ต ำบลปำกนคร  อ ำเภอเมือง   
                          จังหวัดนครศรีธรรมรำช  ๘๐๐๐๐ 
โทรศัพท์มือถือ        ๐๘ ๑๒๗๑ ๑๗๔๒ 
e-mail :                trirong@sea12.go.th 
 

 

ชื่อ                      นางสาวหัทยา  ขยัน 
ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๑ 
ที่อยู่ คอนโดกัลปพฤกษ์แกรนด์สุรำษฎร์ธำนี 
                          ๒๒๐/๒๒  หมู่ที ่๑  ถนนชนเกษม  ต ำบลมะขำมเตี้ย  อ ำเภอเมือง  
                          จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  ๘๔๐๐๐ 
โทรศัพท์มือถือ        ๐๘ ๑๕๖๙ ๑๖๒๓ 
e-mail :                g4317220@gmail.com 

 

ชื่อ                      นางสุจนิต์ ภิญญานิล 
ต ำแหน่ง               ศึกษำนิเทศน์ช ำนำญกำร  
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๑ 
                          ถนนอ ำเภอ  ต ำบลมะขำมเตี้ย  อ ำเภอเมือง  
                          จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  ๘๔๐๐๐ 
โทรศัพท์มือถือ        ๐๘ ๙๕๘๙ ๔๔๙๐ 
e-mail :                sujin.pinyanin@esdc.go.th      

 

ชื่อ                      นางอัจฉรา  ศรีวัฒนางกูร 
ต ำแหน่ง               นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ  
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน     กลุ่มพัฒนำรูปแบบและประสำนควำมร่วมมือด้ำนเทคโนโลยี 
                          ส ำนักเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน  
โทรศัพท์มือถือ        ๐๘ ๙๖๙๙ ๙๐๙๖ 

e-mail :  sre.actchara@gmail.com      

 
 
 
 
 

ภาคใต้ 
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ผู้อ านวยการโรงเรียนต้นทาง 

 

 

ชื่อ                      นายสมยศ กระจ่างแจ้ง    
ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุรำษฎร์ธำนี 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนสุรำษฎร์ธำน ี         (สพม. เขต ๑๑) 
 88  ถนนดอนนก  ต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี   
                              จังหวัดสรุำษฎร์ธำนี  84000 
ที่อยู่ 2๖/๖๐๑  ถนนพ่อขุนทะเล  ต ำบลมะขำมเตี้ย  อ ำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี   
                          จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  84000 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 7727 2300    มือถือ  08 1895 3876 
e-mail :                Somyoskra@gmail.com 

 
ผู้อ านวยการโรงเรียนปลายทาง 

 

 

ชื่อ                      นายธรรมนูญ  ไหวพริบ 
ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนป่ำโอน 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนบ้ำนป่ำโอน          (สพป.สงขลำ เขต ๓)  
 หมู่ที ่6  บ้ำนป่ำโอน  ต ำบลเทพำ  อ ำเภอเทพำ  จังหวัดสงขลำ  90150 
ที่อยู่ 13/1  หมู่ที ่3  ต ำบลเกำะบ้ำ  อ ำเภอเทพำ  จังหวัดสงขลำ  90150 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 7437 6114     มือถือ  08 1798 3552      
e-mail :                noonvip@gmail.com 

 

ชื่อ                      นางวรรณา มณีรัตน์ 
ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยำภำ ๓ สุรำษฎร์ธำน ี
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยำภำ ๓ สุรำษฎร์ธำนี         (สพม. เขต ๑๑) 
 85  หมู่ที ่4  ต ำบลขุนทะเล  อ ำเภอเมือง  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  ๘๔๑๐๐ 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 7729 7707     มือถือ  08 1084 2604  
e-mail :                wanna_na2@yahoo.co.th 

 

ชื่อ                      นายดุลสฤษดิ์ รัตนูปกรณ์  
ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๓ 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๓          (สพป.ชุมพร เขต ๒)     
 หมู่ที ่6  บ้ำนเขำปีบ  ต ำบลทุ่งตะไคร  อ ำเภอทุ่งตะโก  จังหวัดชุมพร  86220 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 7753 6110      มือถือ  09 3771 9882  
e-mail :                rpkr95@gmail.com 

ภาคใต้ 
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กลุ่มวิชาการ 

 

 

ชื่อ                      นางจริพรรณ์  มุกดารัตน์    
ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุรำษฎร์ธำนี 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนสุรำษฎร์ธำน ี         (สพม. เขต ๑๑) 
 88  ถนนดอนนก  ต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี  จังหวัดสุรำษฎรธ์ำนี                  
                              84000 
ที่อยู่ 2๖/๖๐๑  ถนนพ่อขุนทะเล  ต ำบลมะขำมเตี้ย  อ ำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี   
                          จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  84000 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 7727 2300      มือถือ  08 1415 4062  
e-mail :                gege4526@gmail.com 

 

ชื่อ                      นางฐิติวัลคุ์  เอียดนิมิตร 
ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยำภำ ๓  สุรำษฎร์ธำนี          (สพม. เขต ๑๑)   
 85  หมู่ที ่4  ต ำบลขุนทะเล  อ ำเภอเมือง  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  ๘๔๑๐๐ 
ที่อยู่ 103/8  ต ำบลมะขำมเตี้ย  อ ำเภอเมือง  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  ๘๔๑๐๐ 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0  7721 1439 - 40     มือถือ  08 3288 7064  
e-mail :                titiwan2511@gmail.com 

 

ชื่อ                      นางกัลญา  วชิรประภา  
ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๓          (สพป.ชุมพร เขต ๒)       
 หมู่ที ่6  บ้ำนเขำปีบ  ต ำบลทุ่งตะไคร  อ ำเภอทุ่งตะโก  จังหวัดชุมพร  86220 
ที่อยู่ 31/8  หมู่ที ่2  ต ำบลปำกตะโก  อ ำเภอทุ่งตะโก  จังหวัดชุมพร  86220 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 7753 6110      มือถือ  08 1911 5216  
e-mail :                wityasin2521@gmail.com 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

 

ชื่อ                      นางสาวมนันญา  บัวแก้ว 
ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย   
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนสุรำษฎร์ธำนี          (สพม. เขต ๑๑)  
 88  ถนนดอนนก  ต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี  สุรำษฎร์ธำนี  84000 
ที่อยู่ 8/3  หมู่ที ่4  ต ำบลล ำพูน  อ ำเภอบ้ำนนำสำร  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  84000 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน ๐ 7720 3355      มือถือ  09 5296 2255    
e-mail :                54e143023@gmail.com 

ภาคใต ้
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

 

ชื่อ                      นางสาวอรวรรณ  มากสุข 
ต ำแหน่ง ครชู ำนำญกำร 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยำภำ ๓ สุรำษฎร์ธำนี          (สพม. เขต ๑๑) 
 85  หมู่ที ่4  ต ำบลขุนทะเล  อ ำเภอเมือง  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  ๘๔๑๐๐ 
ที่อยู่ 48/36  หมู่ที ่8  ต ำบลวัดประดู ่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  ๘๔๐๐๐ 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0  772๙ ๗๗๐๗      มือถือ  09 9406 6587  
e-mail :                a_a_orawannaja@hotmail.com 

 

ชื่อ                      นางสาวเสาวณี  แก้วสามสี 
ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนบ้ำนป่ำโอน          (สพป.สงขลำ เขต ๓)  
 หมู่ที ่6  บ้ำนป่ำโอน  ต ำบลเทพำ  อ ำเภอเทพำ  จังหวัดสงขลำ  90150 
ที่อยู่ 145  หมูท่ี ่6  ต ำบลล ำไพล  อ ำเภอเทพำ  จังหวัดสงขลำ  90๒๖0  
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 7437 6114      มือถือ  06 1241 0935  
e-mail :                bensine_145@hotmail.com 

 

ชื่อ                      นางสุพรรณี  ขวยสุวรรณ 
ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๓          (สพป.ชุมพร เขต ๒)       
ที่อยู่ หมู่ที ่6  บ้ำนเขำปีบ  ต ำบลทุ่งตะไคร  อ ำเภอทุ่งตะโก  จังหวัดชุมพร  86220 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 7753 6110      มือถือ  08 9647 5466  
e-mail :                supani033@gmail.com 

 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

 

ชื่อ                      นางสุดารัตน์  ทองหวาน 
ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนสุรำษฎร์ธำนี          (สพม. เขต ๑๑)  
 88  ถนนดอนนก  ต ำบลตลำด  อ ำเภอเมือง  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  84000 
ที่อยู่ 88  ต ำบลตลำด  อ ำเภอเมือง  จงัหวัดสุรำษฎร์ธำนี  84000  
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 7720 3355      มือถือ  08 9979 1509 
e-mail :                tikpsu655@windowslive.com 

 

 

ภาคใต้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

 

ชื่อ                      นางจุฑาทิพย์  จงส าราญ 
ต ำแหน่ง ครชู ำนำญกำร 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยำภำ ๓ สุรำษฎร์ธำนี          (สพม. เขต ๑๑)   
 85  หมูท่ี ่4  ต ำบลขุนทะเล  อ ำเภอเมืองสุรำษฎรธ์ำน ี  
                             จงัหวดัสรุำษฎรธ์ำน ี ๘๔๑๐๐ 
ที่อยู่ ๘๖/๗๘  ซอยศรีวิชัย ๑๗  ถนนศรีวิชัย  ต ำบลมะขำมเตี้ย  
 อ ำเภอเมืองสุรำษฎรธ์ำน ี จงัหวัดสุรำษฎรธ์ำนี  ๘๔๑๐๐  
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 7721 1439 - 40       มือถือ  09 2372 1155 

 

ชื่อ                      นายอุเส็น  นิสัน 
ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนบ้ำนป่ำโอน          (สพป.สงขลำ เขต ๓)  
 หมู่ที ่6  บ้ำนป่ำโอน  ต ำบลเทพำ  อ ำเภอเทพำ  จังหวัดสงขลำ  90150 
ที่อยู่ 38  หมู่ที ่5  ต ำบลเทพำ  อ ำเภอเทพำ  จังหวัดสงขลำ  90150 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 7437 6114       มือถือ  08 9739 8930 
e-mail :                usenonisan@gmail.com 

 

ชื่อ                      นายวินิตย์  ยืนชนม์ 
ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๓          (สพป.ชุมพร เขต ๒)       
ที่อยู่ หมู่ที ่6  บ้ำนเขำปีบ  ต ำบลทุ่งตะไคร  อ ำเภอทุ่งตะโก  จังหวัดชุมพร  86220 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 7753 6110      มือถือ  08 9463 6867 
e-mail :                winit_2552@hotmail.com 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

 

ชื่อ                      นายวรพงษ์  รักษาพราหมณ์ 
ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนสุรำษฎร์ธำนี          (สพม. เขต ๑๑)  
 88  ถนนดอนนก  ต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี  
                            จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  84000 
ที่อยู่ 85  หมู่ที ่9  ต ำบลน้ ำหัก  อ ำเภอคีรีรัฐนิคม  จงัหวัดสุรำษฎร์ธำนี  ๘๔๑๘๐ 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน ๐ 7720 3355       มือถือ  09 1826 7472 
e-mail :                worapong250437@gmail.com  

 

ภาคใต้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

 

ชื่อ                      นางนฤมล  สั่งสอน 
ต ำแหน่ง คร ู
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยำภำ ๓ สุรำษฎร์ธำนี          (สพม. เขต ๑๑)   
 85  หมู่ที ่4  ต ำบลขุนทะเล  อ ำเภอเมือง  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  ๘๔๑๐๐ 
ที่อยู่ 149/40  หมูท่ี ่6  ต ำบลมะขำมเตี้ย  อ ำเภอเมือง   
                          จงัหวัดสุรำษฎร์ธำนี  ๘๔๑๐๐ 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 7721 1439 - 40        มือถือ  06 3402 5064 
e-mail :                kingsangsorn1@gmail.com 

 

ชื่อ                      นางสาวอังสนา  สีตะพงศ์ 
ต ำแหน่ง ครชู ำนำญกำรพิเศษ 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนบ้ำนป่ำโอน          (สพป.สงขลำ เขต ๓)  
 หมู่ที ่6  บ้ำนป่ำโอน  ต ำบลเทพำ  อ ำเภอเทพำ  จังหวัดสงขลำ  90150 
ที่อยู่ 143/1  หมู่ที ่8  ต ำบลชิงโค  อ ำเภอสิงหนคร  จงัหวัดสงขลำ  90280 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 7437 6114       มือถือ  08 9977 5466 
e-mail :                ang0898775466@gmail.com 

 

ชื่อ                      นางสาวนิรวรรณ  หิ้นเตี้ยน 
ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๓          (สพป.ชุมพร เขต ๒)       
ที่อยู่ หมู่ที ่6  บ้ำนเขำปีบ  ต ำบลทุ่งตะไคร  อ ำเภอทุ่งตะโก  จังหวัดชุมพร  86220 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 7753 6110       มือถือ  08 8867 3239 
e-mail :                jajay_lala@hotmail.com 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

 

 

ชื่อ                      นางสาวสิริญญา  ศรัทธาสุข 
ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนสุรำษฎร์ธำนี          (สพม. เขต ๑๑)  
 88  ถนนดอนนก  ต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี  
                            จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  84000  
โทรศัพท์ที่ท ำงำน ๐ 7720 3355      มือถือ  09 8721 1075 
e-mail :                ssatthasook@gmail.com 

ภาคใต้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  

 

 

ชื่อ                      นางปุณณภัสสร์  สุขเจริญ 
ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยำภำ ๓ สุรำษฎร์ธำนี          (สพม. เขต ๑๑)   
 85  หมูท่ี ่4  ต ำบลขุนทะเล  อ ำเภอเมืองสุรำษฎรธ์ำน ี  
                             จงัหวดัสรุำษฎรธ์ำน ี ๘๔๑๐๐ 
ที่อยู่ 149/50  หมู่ที ่6  ต ำบลมะขำมเตี้ย  อ ำเภอเมือง   
                          จงัหวัดสุรำษฎร์ธำนี  84000 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 7721 1439 - 40        มือถือ  08 7390 5392  

 

ชื่อ                      นางสุวรรณี  หัดสาหมัด 
ต ำแหน่ง ครชู ำนำญกำร 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนบ้ำนป่ำโอน          (สพป.สงขลำ เขต ๓)  
 หมู่ที ่6  บ้ำนป่ำโอน  ต ำบลเทพำ  อ ำเภอเทพำ  จังหวัดสงขลำ  90150 
ที่อยู่ 137/1  หมูท่ี ่4  ต ำบลล ำไพล  อ ำเภอเทพำ  จงัหวัดสงขลำ  90260 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 7437 6114       มือถือ  09 5440 4604 
e-mail :                Suwanneehad@gmail.com 

 

ชื่อ                      นางสาวภวิษย์พร  แซ่อ้ือ 
ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๓          (สพป.ชุมพร เขต ๒)       
 หมู่ที ่6  บ้ำนเขำปีบ  ต ำบลทุ่งตะไคร  อ ำเภอทุ่งตะโก  จังหวัดชุมพร  86220 
ที่อยู่ 94  หมู่ที ่6  ต ำบลท่ำมะพลำ  อ ำเภอหลังสวน  จงัหวัดชมุพร  86220 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 7753 6110       มือถือ  08 8053 2452 
e-mail :                15tan2533@gmail.com   

 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

 

ชื่อ                      นายปฏพิัทธ์  ใจดี 
ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนสุรำษฎร์ธำนี          (สพม. เขต ๑๑)  
 88  ถนนดอนนก  ต ำบลตลำด  อ ำเภอเมือง  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  84000 
ที่อยู่ 52/1  หมู่ที ่10  ต ำบลขุนทะเล  อ ำเภอเมือง  จงัหวัดสุรำษฎร์ธำนี  84100 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน ๐ 7720 3355       มือถือ  08 1415 9665 
e-mail :                Krubongphai.ST@gmail.com 

ภาคใต้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

 

ชื่อ                      นางสาวพัชรินทร์  พัฒน์แช่ม 
ต ำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำง 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยำภำ ๓ สุรำษฎร์ธำนี          (สพม. เขต ๑๑)   
 85  หมู่ที ่4  ต ำบลขุนทะเล  อ ำเภอเมือง  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  ๘๔๑๐๐ 
ที่อยู่ 9/1  หมู่ที ่4  ต ำบลขุนทะเล  อ ำเภอเมือง  จงัหวัดสุรำษฎร์ธำนี  84100 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 7721 1439 - 40       มือถือ  09 0162 0893 
e-mail :                sarapeepatcham62@gmail.com 

 

ชื่อ                      นางสาวยุภารัตน์  รามันเซะ 
ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนบ้ำนป่ำโอน          (สพป.สงขลำ เขต ๓)  
 หมู่ที ่6  บ้ำนป่ำโอน  ต ำบลเทพำ  อ ำเภอเทพำ  จังหวัดสงขลำ  90150 
ที่อยู่ ๓๒๕  ต ำบลประธำนสุขำ  อ ำเภอเทพำ  จังหวัดสงขลำ  ๙๐๑๕๐  
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 7437 6114       มือถือ  08 9596 3099 
e-mail :                yuparut53@hotmail.com 

 

ชื่อ                      นายณัฐพล  ราตรีพฤกษ์ 
ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๓          (สพป.ชุมพร เขต ๒)       
 หมู่ที ่6  บ้ำนเขำปีบ  ต ำบลทุ่งตะไคร  อ ำเภอทุ่งตะโก  จังหวัดชุมพร  86220 
ที่อยู่ ๗๐/๗๒  หมู่ที ่๖  ต ำบลทุ่งตะไคร  อ ำเภอทุ่งตะโก  จังหวัดชุมพร  86220 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 7753 6110        มือถือ  08 7472 3465 
e-mail :                nattapon_lip@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคใต้ 
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เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่ม  

 

 

ชื่อ                      นางเครอืวัลย์  สุมงคลเจริญ 
ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต ๓  
ที่อยู่ ๕๓  หมู่ที ่๑  ต ำบลป่ำตึง  อ ำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงรำย 
โทรศัพท์มือถือ        ๐๙ ๐๐๕๓ ๒๖๖๗ 
e-mail :                kaurwon@gmail.com 

 

ชื่อ                      นางสาวอรัญญา  แยงเจริญ 
ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๖  
ที่อยู่ ๓๘๘/๑๐  หมู่ที ่ ๑๖ ต ำบลบ้ำนดู  อ ำเภอเมือง  จังหวัดเชียงรำย  ๕๗๐๐๐ 
โทรศัพท์มือถือ        ๐๘ ๖๙๑๑ ๑๔๐๐ 
e-mail :               eadarunya@hotmail.com 

 

ชื่อ                      นางสาวนวลพรรณ  พูลศรีสวัสดิ์ 
ต ำแหน่ง                นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ  
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน กลุ่มพัฒนำรูปแบบและประสำนควำมร่วมมือด้ำนเทคโนโลยี 
                          ส ำนักเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน  
โทรศัพท์มือถือ        ๐๘ ๖๐๗๖ ๘๕๙๗ 
e-mail :       ouinuanpan@gmail.com      

 

ชื่อ                      นายวรพงษ์  น่วมอินทร์ 
ต ำแหน่ง                นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร  
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน กลุ่มบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
                          ส ำนักเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน  
โทรศัพท์มือถือ        ๐๙ ๐๙๑๗ ๐๓๘๔ 
e-mail :       worrapong_@hotmail.com      

 

ชื่อ                      นางสาวปฐมาภรณ์  ปันอินทร์ 
ต ำแหน่ง                ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกล 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน กลุ่มพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกล 
โทรศัพท์มือถือ        ๐๘ ๙๕๔๕ ๕๖๒๔ 
e-mail :       pat@dlthailand.com      

 
 
 
 

ภาคเหนือตอนบน 
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ผู้อ านวยการโรงเรียนต้นทาง 

 

 

ชื่อ                      นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว 
ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนด ำรงรำษฎร์สงเครำะห์     
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนด ำรงรำษฎร์สงเครำะห์          (สพม. เขต ๓๖) 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน ๐ ๕๓๗๑ ๑๔๕๐      มือถือ  08 1386 8385  

 
ผู้อ านวยการโรงเรียนปลายทาง 

 

 

ชื่อ                      นายกุศล  มีปัญญา 
ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแซววิทยำคม 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนบ้ำนแซววิทยำคม          (สพม. เขต 36) 
 152/2  หมู่ที ่11  ต ำบลรอบเวียง  อ ำเภอเมือง  จงัหวัดเชียงรำย  ๕๗๐๐๐ 
ที่อยู่ 186  หมู่ที่ 2  ต ำบลบ้ำนแซว  อ ำเภอเชียงแสน  จงัหวัดเชียงรำย  57150 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 5318 2423       มือถือ  08 1998 4936 
e-mail :                kuson2509@gmail.com 

 

ชื่อ                      นายทัณฑธร  อินทะวงศ์ 
ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอมก๋อยวิทยำคม  
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนอมก๋อยวิทยำคม          (สพม. เขต 34)  
ที่อยู่ 367  หมู่ที ่1 ต ำบลอมก๋อย  อ ำเภออมก๋อย  จงัหวัดเชียงใหม่  50310 
โทรศัพท์มือถือ        09 3280 7755 
e-mail :                n49800236@hotmail.com 

 

ชื่อ                      นายกัมพล ไชยนันท์ 
ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 15  (เวียงเก่ำแสนภูวิทยำประสำท) 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 15  (เวียงเก่ำแสนภูวิทยำประสำท) 
 (สพป.เชียงรำย เขต 3)  
โทรศัพท์ที่ท ำงำน ๐ ๕๓๗๗ ๗๑๐๕  
 

 

 

 

 

ภาคเหนือตอนบน 



27 

 

 

กลุ่มวิชาการ 

 

 

ชื่อ                      นางศุภรินทร์  พรมรินทร์ 
ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนด ำรงรำษฎร์สงเครำะห์  
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนด ำรงรำษฎร์สงเครำะห์          (สพม. เขต ๓๖) 
ที่อยู่ 59  หมู่ที ่13  ต ำบลป่ำอ้อดอนชัย  อ ำเภอเมือง  จังหวัดเชียงรำย  57000 
โทรศัพท์มือถือ        08 3946 6909  
e-mail :               suparin@damrong.ac.th 

 

ชื่อ                      นายธีรทิธิ์  อิ่นค า 
ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๑๕  (เวียงเก่ำแสนภูวิทยำประสำท)  
 (สพป.เชียงรำย เขต ๓) 
 520  หมู่ที ่2  ต ำบลเวียง  อ ำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงรำย  ๕๗๑๕๐ 
ที่อยู่ 149  บ้ำนสันต้นเปำ  ต ำบลโยนก  อ ำเภอเชียงแสน  จงัหวัดเชียงรำย ๕๗๑๕๐ 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 5377 7105        มือถือ  ๐๘ ๗๗๙๗ ๓๕๗๘ 
e-mail :                kwopun@gmail.com 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

 

ชื่อ                      นางเครอืวรรณ์  ตุ้ยต๋า 
ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนด ำรงรำษฎร์สงเครำะห์          (สพม. เขต ๓๖) 
 554  หมูท่ี ่2  ถนนอุตรกิจ  ต ำบลเวียง  อ ำเภอเมืองเชียงรำย   
                            จังหวัดเชียงรำย  57000 
ที่อยู่ 410/475  หมูท่ี ่1  ซอย 26  ต ำบลริมกก  อ ำเภอเมือง   
                            จงัหวัดเชียงรำย  57000 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 5371 1450      มือถือ   ๐๘ ๔๑๗๔ ๒๒๖๙  
e-mail :                kruawantuita@gmail.com  

 

 

ชื่อ                      นางสาวมณีรัตน์  กันทะดง 
ต ำแหน่ง ครชู ำนำญกำร 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๑๕  (เวียงเก่ำแสนภูวิทยำประสำท)   
 (สพป.เชียงรำย เขต ๓) 
 520  หมู่ที ่2  ต ำบลเวียง  อ ำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงรำย  ๕๗๑๕๐ 
ที่อยู่ 31  หมู่ที ่3  ต ำบลจันจว้ำ  อ ำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงรำย  57270 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 5377 7105       มือถือ  ๐๙ ๐๑๕๑ ๕๘๔๐  
e-mail :                maneerat_mari@hotmail.com 

ภาคเหนือตอนบน 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

 

ชื่อ                      นางสาวฐิติรัตน์  ถูกนึก 
ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนบ้ำนแซววิทยำคม          (สพม. เขต 36) 
 186  หมู่ที ่2  ต ำบลบ้ำนแซว  อ ำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงรำย  57150 
ที่อยู่ 186  หมูท่ี ่2  ต ำบลบ้ำนแซว  อ ำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงรำย  57150 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน     0 5318 2423       มือถือ  ๐๙ ๔๖๐๒ ๐๐๐๓  
e-mail :               puikato@gmail.com 

 

ชื่อ                      นายภานุพงศ์  วงค์น้อย 
ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนอมก๋อยวิทยำคม          (สพม. เขต 34) 
 367  หมู่ที ่1  ต ำบลอมก๋อย  อ ำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่  50310 
ที่อยู่ 308  หมู่ที ่1  ต ำบลอมก๋อย  อ ำเภออมก๋อย  จงัหวัดเชียงใหม่  50310 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน     0 5346 7061       มือถือ  ๐๘ ๑๙๙๘ ๐๑๐๘  
e-mail :                pan-l_l-pong@hotmail.com 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

 

ชื่อ                      นายธนกฤต  จักรสุวรรณ์ 
ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนด ำรงรำษฎร์สงเครำะห์          (สพม. เขต ๓๖) 
 554  หมูท่ี ่2  ถนนอุตรกิจ  ต ำบลเวียง  อ ำเภอเมืองเชียงรำย   
                            จังหวัดเชียงรำย  57000 
ที่อยู่ 303  หมู่ที ่3  ต ำบลท่ำสำย  อ ำเภอเมือง  จังหวัดเชียงรำย  57000 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 5371 1450      มือถือ  ๐๙ ๑๐๗๙ ๙๒๙๓ 
e-mail :                wirayuth@damrong.ac.th  

 

 

ชื่อ                      นางสาวชวีพร  คชสินธ์ 
ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๑๕  (เวียงเก่ำแสนภูวิทยำประสำท)  
 (สพป.เชียงรำย เขต ๓) 
 520  หมู่ที ่2  ต ำบลเวียง  อ ำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงรำย  ๕๗๑๕๐ 
ที่อยู่ 520  หมู่ที ่2  ต ำบลเวียง  อ ำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงรำย  ๕๗๑๕๐ 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 5377 7105       มือถือ  ๐๘ ๗๑๘๖ ๔๕๐๓ 
e-mail :                pik.dan62@gmail.com  

ภาคเหนือตอนบน 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

 

ชื่อ                      นางสาวอ าภา  จิตแหลม 
ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนบ้ำนแซววิทยำคม          (สพม. เขต 36) 
 186  หมู่ที ่2  ต ำบลบ้ำนแซว  อ ำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงรำย  57150 
ที่อยู่ 186  หมู่ที ่2  ต ำบลบ้ำนแซว  อ ำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงรำย  57150 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 5318 2423       มือถือ  ๐๘ ๖๑๑๖ ๑๘๙๐ 
e-mail :                ampha.teehno@gmail.com 

 

ชื่อ                      นายอภชิาติ  นิปุณะ 
ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนอมก๋อยวิทยำคม          (สพม. เขต 34) 
 367  หมู่ที ่1  ต ำบลอมก๋อย  อ ำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่  50310 
ที่อยู่ 137  หมู่ที ่4  ต ำบลท่ำผำ  อ ำเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่  50270 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน     0 5346 7061       มือถือ  ๐๙ ๗๙๗๙ ๙๘๔๖ 
e-mail :                shankzenzei@gmail.com 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

 

ชื่อ                      ว่าที่ ร.ต.หญิงนฤทัย  ท าบุญ 
ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนด ำรงรำษฎร์สงเครำะห์          (สพม. เขต ๓๖) 
 554  หมูท่ี ่2  ถนนอุตรกิจ  ต ำบลเวียง  อ ำเภอเมืองเชียงรำย  
                            จังหวัดเชียงรำย  57000 
ที่อยู่ 14  หมู่ที ่3  ต ำบลป่ำอ้อดอนชัย  อ ำเภอเมือง  จังหวัดเชียงรำย  57000 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 5371 1450       มือถือ  ๐๙ ๒๒๕๗ ๔๑๘๖ 
e-mail :                naruethai@damrong.ac.th 

 

ชื่อ                      นางสาวจีราพร  ติ๊บมา 
ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๑๕  (เวียงเก่ำแสนภูวิทยำประสำท) 
 (สพป.เชียงรำย เขต ๓)  
 520  หมู่ที ่2  ต ำบลเวียง  อ ำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงรำย  ๕๗๑๕๐ 
ที่อยู่ 216  หมู่ที ่15  ต ำบลแม่อ้อ  อ ำเภอพำน  จังหวัดเชียงรำย  ๕๗๑๒๐ 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน     0 5377 7105      มือถือ  ๐๙ ๑๘๕๙ ๘๘๒๖ 
e-mail :               jeeraporn.tib@rpg15.ac.th  

 

ภาคเหนือตอนบน 



30 

 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

 

ชื่อ                      นายเฉลิมพล  ทรายหมอ 
ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนบ้ำนแซววิทยำคม          (สพม. เขต 36) 
 186  หมู่ที ่2  ต ำบลบ้ำนแซว  อ ำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงรำย  57150 
ที่อยู่ 18  หมู่ที ่9  ต ำบลสันทรำย  อ ำเภอแม่จัน  จงัหวัดเชียงรำย  57110 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 5318 2423      มือถือ  ๐๘ ๖๙๕๓ ๒๕๖๐ 
e-mail :                sangaunsai@gmail.com 

 

ชื่อ                      นางสาวประภาพรรณ  สุภา 
ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนอมก๋อยวิทยำคม          (สพม. เขต 34) 
 367  หมู่ที ่1  ต ำบลอมก๋อย  อ ำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่  50310 
ที่อยู่ 367  หมู่ที ่1  ต ำบลอมก๋อย  อ ำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่  50310 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 5346 7061       มือถือ  ๐๘ ๙๕๖ ๐๙๓๖๓ 
e-mail :                prapapan9363@gmail.com  

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

 

 

ชื่อ                      นายอลงกรณ์  อินทร์จันทร์ 
ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนด ำรงรำษฎร์สงเครำะห์          (สพม. เขต ๓๖) 
 554  หมูท่ี ่2  ถนนอุตรกิจ  ต ำบลเวียง  อ ำเภอเมืองเชียงรำย  
                           จังหวัดเชียงรำย  57000 
ที่อยู่ 277/57  หมูท่ี ่8  ต ำบลรอบเวียง  อ ำเภอเมือง  จังหวัดเชียงรำย  57000 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 5371 1450      มือถือ  ๐๘ ๗๖๒๔ ๕๗๖๙ 
e-mail :                alongkorn@damrong.ac.th  

 

 

ชื่อ                      นางสาวอ้อยใจ  กลิ่นหอม 
ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๑๕  (เวียงเก่ำแสนภูวิทยำประสำท)  
 (สพป.เชียงรำย เขต ๓) 
 520  หมู่ที ่2  ต ำบลเวียง  อ ำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงรำย  ๕๗๑๕๐ 
ที่อยู่ 69  หมู่ที ่17  ต ำบลฝำยกวำง  อ ำเภอเชียงค ำ  จงัหวัดพะเยำ  56110 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 5377 7105       มือถือ  ๐๙ ๓๒๕๘ ๑๕๙๙ 
e-mail :                oijai2533@gmail.com 

 

ภาคเหนือตอนบน 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
 

 

ชื่อ                      นายปรชีา  ค าแสน 
ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนบ้ำนแซววิทยำคม          (สพม. เขต 36) 
 186  หมู่ที ่2  ต ำบลบ้ำนแซว  อ ำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงรำย  57150 
ที่อยู่ 186  หมูท่ี ่2  ต ำบลบ้ำนแซว  อ ำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงรำย  57150 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 5318 2423        มือถือ  ๐๘ ๕๖๙๕ ๓๙๓๒ 
e-mail :                prehexen@gmail.com 

 

ชื่อ                      นางสาวพัชราภรณ์  วงษ์ซ่ือ 
ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนอมก๋อยวิทยำคม          (สพม. เขต 34) 
 367  หมู่ที ่1  ต ำบลอมก๋อย  อ ำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่  50310 
ที่อยู่ 27  หมู่ที ่9  ต ำบลแม่ลำหลวง  อ ำเภอแม่ลำน้อย   
                          จงัหวัดแม่ฮ่องสอน  58120 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 5346 7061      มือถือ  ๐๖ ๒๒๙๑ ๐๕๐๕ 
e-mail :                pinzpatcharaporn@gmail.com 

 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

 

ชื่อ                      นายบรรจง  จิตตค า 
ต ำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำง 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนด ำรงรำษฎร์สงเครำะห์          (สพม. เขต ๓๖) 
 554  หมูท่ี ่2  ถนนอุตรกิจ  ต ำบลเวียง  อ ำเภอเมืองเชียงรำย  
                            จังหวัดเชียงรำย  57000 
ที่อยู่ 146  หมู่ที ่10  ต ำบลศรีดงเย็น  อ ำเภอไชยปรำกำร  จงัหวัดเชียงใหม่ 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 5371 1450       มือถือ  ๐๘ ๑๐๓๓ ๘๒๑๘ 
e-mail :                banjong@damrong.ac.th 

 

ชื่อ                      นายชัยวัฒน์ ค าภาสี 
ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๑๕  (เวียงเก่ำแสนภูวิทยำประสำท)  
 (สพป.เชียงรำย เขต ๓) 
 520  หมู่ที ่2  ต ำบลเวียง  อ ำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงรำย  ๕๗๑๕๐ 
ที่อยู่ ๗๙๕  หมู่ที่ ๓  ต ำบลเวียง  อ ำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงรำย  ๕๗๑๕๐ 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 5377 7105        มือถือ  ๐๘ ๘๐๘๘ ๘๖๒๕ 
e-mail :                123chaiwat@gmail.com 

ภาคเหนือตอนบน 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

 

ชื่อ                      นายพิทักษ์  ไชยสถาน 
ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนบ้ำนแซววิทยำคม          (สพม. เขต 36) 
 186  หมู่ที ่2  ต ำบลบ้ำนแซว  อ ำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงรำย  57150 
ที่อยู่ 189  หมู่ที ่1  ต ำบลห้วยลำน  อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ  57150 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 5318 2423        มือถือ   ๐๙๓-๐๔๑๖๗๘๓ 
e-mail :                kolunglang@gmail.com 

 

ชื่อ                      นางพัชรินทร์พร  ก้อนแก้ว 
ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนอมก๋อยวิทยำคม          (สพม. เขต 34) 
 367  หมู่ที ่1  ต ำบลอมก๋อย  อ ำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่  50310 
ที่อยู่ 367  หมู่ที ่1  ต ำบลอมก๋อย  อ ำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่  50310 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 5346 7061       มือถือ  ๐๙ ๔๗๑๐ ๗๑๗๐ 
e-mail :                i_rememberaom@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคเหนือตอนบน 
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เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่ม 

 

 

ชื่อ                      นายวัชรพัฐ  มะธิตะโน 
ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๔๒  
ที่อยู่ ๑๓/๑  หมู่ที ่๘  ต ำบลเขำกวำงทอง  อ ำเภอหนองฉำง  จังหวัดอุทัยธำนี 
โทรศัพท์มือถือ        ๐๘ ๑๙๙๖ ๖๓๗๕ 
e-mail :                heythewa88@gmail.com 
 

 

ชื่อ                      นายนิรตุิ  บวบขม 
ต ำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๘  
ที่อยู่ ๑๑๖  หมู่ที ่๒  ต ำบลเมืองบำงยม  อ ำเภอสวรรคโลก   
                          จังหวัดสุโขทัย  ๖๔๑๑๐ 
โทรศัพท์มือถือ        ๐๘ ๒๗๗๔ ๕๓๔๙ 
e-mail :                nirutbk@gmail.com 

 

ชื่อ                      นางสาวเปรมฤทัย  เลิศบ ารุงชัย 
ต ำแหน่ง                ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบและเครือข่ำยเทคโนโลยี  
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน กลุ่มพัฒนำระบบและเครือข่ำยเทคโนโลยี 
                          ส ำนักเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน  
โทรศัพท์มือถือ        ๐๘ ๑๘๑๙ ๗๙๒๒ 
e-mail :       premruthai@gmail.com      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเหนือตอนล่าง 
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ผู้อ านวยการโรงเรียนต้นทาง 

 

 

ชื่อ                      นายภูธนภัส พุ่มไม้   
ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนตำกพิทยำคม 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนตำกพิทยำคม          (สพม. เขต ๓๘) 
 12  ถนนพหลโยธิน  ต ำบลระแหง  อ ำเภอเมือง  จังหวัดตำก  63000 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 5551 1134      โทรสำร  0 5554 0248   

 
ผู้อ านวยการโรงเรียนปลายทาง 

 

 

ชื่อ                      นายวิษณุ  โพธิ์ใจ  
ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 23 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 23  จังหวัดพิษณุโลก  (ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ) 
 239  หมู่ที ่1๙  ต ำบลเนินเพิ่ม  อ ำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก  65120 
ที่อยู่ 135  หมู่ที ่18  ต ำบลท้ำยทุ่ง  อ ำเภอทับคล้อ  จงัหวัดพิจิตร 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 55๓๘ ๙๙๕๙      มือถือ  08 7949 0242 
e-mail :                wisanuphojai@gmail.com 

 

ชื่อ                      นางภวาสุ แพงสี 
ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองแดน 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนบ้ำนหนองแดน          (สพป.ก ำแพงเพชร เขต ๑) 
 หมู่ที ่๒  บ้ำนหนองแดน  ต ำบลโกสัมพี  อ ำเภอโกสัมพีนคร  
 จังหวัดก ำแพงเพชร  ๖๒๐๐๐ 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน  0 5502 9112    

 

ชื่อ                      นางจันมา วิเศษสิงห์ 
ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแม่สลิดหลวงวิทยำ 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนบ้ำนแม่สลิดหลวงวิทยำ          (สพป.ตำก เขต 2) 
 หมู่ที ่2  บ้ำนแม่สลิดหลวง  ต ำบลแม่สอง  อ ำเภอท่ำสองยำง  
                          จังหวัดตำก  63150  
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 5556 0109  
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กลุ่มวิชาการ 

 

 

ชื่อ                      นางภัทราภรณ์  เนื้อไม้   
ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนตำกพิทยำคม 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนตำกพิทยำคม          (สพม. เขต ๓๘) 
 12  ถนนพหลโยธิน  ต ำบลระแหง  อ ำเภอเมือง  จังหวัดตำก  63000 
ที่อยู่ 30/2  หมู่ที ่6  บ้ำนน้ ำโจน  อ ำเภอเมือง  จงัหวัดตำก 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 5551 1134    โทรสำร  0 5554 0248    มือถือ  08 6449 4952 
e-mail :                patpawn@gmail.com  

 

ชื่อ                      นางสุมิตรา  กลิ่นบุบผา 
ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองแดน 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนบ้ำนหนองแดน          (สพป.ก ำแพงเพชร เขต ๑) 
 หมู่ที ่๒  บ้ำนหนองแดน  ต ำบลโกสัมพี  อ ำเภอโกสัมพีนคร  
 จังหวัดก ำแพงเพชร  ๖๒๐๐๐ 
ที่อยู่ 275  หมูท่ี ่5  ต ำบลนครชุม  อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร  จงัหวดัก ำแพงเพชร   
                               ๖๒๐๐๐ 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 5502 9112       มือถือ  08 6416 5363  
e-mail :                ae_sumitra@hotmail.com  

 

ชื่อ                      นางสาวนิติกร  คงกล่อม 
ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนบ้ำนแม่สลิดหลวงวิทยำ          (สพป.ตำก เขต 2) 
 หมู่ที ่2  บ้ำนแม่สลิดหลวง  ต ำบลแม่สอง  อ ำเภอท่ำสองยำง  
                          จังหวัดตำก  63150 
ที่อยู่ 201/51  ถนนบ้ำนทุ่ง  ต ำบลแม่สอด  อ ำเภอแม่สอด  จังหวัดตำก  63110 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 5556 0109      มือถือ  08 6200 2831  
e-mail :                kunnunang13@gmail.com 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

 

ชื่อ                      นางจตพุร  เกิดพันธุ์ 
ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนตำกพิทยำคม          (สพม. เขต 38) 
 12  ถนนพหลโยธิน  ต ำบลระแหง  อ ำเภอเมือง  จังหวัดตำก  63000   
ที่อยู่ 159  ต ำบลระแหง  อ ำเภอเมือง  จังหวัดตำก  63000 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 5551 1134     โทรสำร 0 5554 0248     มือถือ  08 9575 2133     
e-mail :                loveletter999@hotmail.com      
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

 

ชื่อ                      นายวันลพ  แดงบุ้ง 
ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 23  จังหวัดพิษณุโลก  (ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ) 
 239  หมู่ที ่1๙  ต ำบลเนินเพิ่ม  อ ำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก  65120
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 55๓๘ ๙๙๕๙      มือถือ  06 3093 1863  
e-mail :                wanlop.daengbung.2013@gmail.com 

 

ชื่อ                      นางฐิตมิา  ธีระกุล 
ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนบ้ำนหนองแดน          (สพป.ก ำแพงเพชร เขต ๑) 
 หมูท่ี ่๒  บ้ำนหนองแดน  ต ำบลโกสัมพี  อ ำเภอโกสัมพีนคร   
                                จังหวัดก ำแพงเพชร  ๖๒๐๐๐ 
ที่อยู่ บ้ำนพักครูโรงเรียนบ้ำนหนองแดน  จังหวัดก ำแพงเพชร 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 5502 9112       มือถือ  08 2178 9133   
e-mail :                thitimaklammak@gmail.com 

 

ชื่อ                      นางสาวธัญญารัตน์  แสงหนู 
ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนบ้ำนแม่สลิดหลวงวิทยำ          (สพป.ตำก เขต 2) 
 หมูท่ี ่2  บ้ำนแม่สลิดหลวง  ต ำบลแม่สอง  อ ำเภอท่ำสองยำง   
                             จังหวัดตำก  63150 
ที่อยู่ 72  หมูท่ี ่8  ต ำบลโกสัมพี  อ ำเภอโกสัมพีนคร  จังหวัดก ำแพงเพชร  ๖๒๐๐๐ 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 5556 0109       มือถือ  09 2252 9724    
e-mail :                tanyarat_kam@hotmail.com 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

 

ชื่อ                      นางนารีนาฏ  จันทมงคล 
ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนตำกพิทยำคม          (สพม. เขต 38) 
 12  ถนนพหลโยธิน  ต ำบลระแหง  อ ำเภอเมือง  จังหวัดตำก  63000   
ที่อยู่ ๒/๕  หมู่ที ่๙  ต ำบลวังหิน  อ ำเภอเมือง  จังหวัดตำก  63000  
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 5551 1134      โทรสำร 0 5554 0248    
e-mail :               nareenat1965@gmail.com  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

 

ชื่อ                      นางสาวเกตุกนก  เลิดนุช 
ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 23  จังหวัดพิษณุโลก  (ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ) 
 239  หมู่ที ่1๙  ต ำบลเนินเพิ่ม  อ ำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก  65120 
ที่อยู่ 239  หมู่ที ่14  ต ำบลเนินเพิ่ม  อ ำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก  65120 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 55๓๘ ๙๙๕๙       มือถือ  08 9643 3438  
e-mail :                ketkanok1@hotmail.com  

 

ชื่อ                      นางจิราพร  พรมจันทร์ 
ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนบ้ำนหนองแดน          (สพป.ก ำแพงเพชร เขต ๑) 
 หมูท่ี ่๒  บ้ำนหนองแดน  ต ำบลโกสัมพี  อ ำเภอโกสัมพีนคร   
                               จังหวัดก ำแพงเพชร  ๖๒๐๐๐ 
ที่อยู่ 165/2  หมูท่ี ่2  ต ำบลโกสัมพี  อ ำเภอโกสัมพีนคร   
                            จังหวัดก ำแพงเพชร  ๖๒๐๐๐ 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน      0 5502 9112     มือถือ  06 5249 5632   

e-mail :                Jira_apc@hotmail.com 

 

ชื่อ                      นางสุวิมล  พรหมมะ 
ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนบ้ำนแม่สลิดหลวงวิทยำ          (สพป.ตำก เขต 2) 
 หมูท่ี ่2  บ้ำนแม่สลิดหลวง  ต ำบลแม่สอง  อ ำเภอท่ำสองยำง จังหวัดตำก  63150 
ที่อยู่ 55  หมู่ที ่7  ต ำบลสันติสุข  อ ำเภอพำน  จังหวัดเชียงรำย  57120 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 5556 0109       มือถือ  09 3186 1644    
e-mail :                suwimol.ann2525@gmail.com 

 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

 

ชื่อ                      นางฐิตพิร  พรมวิชัย 
ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนตำกพิทยำคม          (สพม. เขต 38) 
 12  ถนนพหลโยธิน  ต ำบลระแหง  อ ำเภอเมือง  จังหวัดตำก  63000   
ที่อยู่ 61  หมู่ที ่11  ต ำบลแม่ท้อ  อ ำเภอเมือง  จงัหวัดตำก  63000 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 5551 1134     โทรสำร 0 5554 0248     มือถือ  08 1038 0531   
e-mail :                krukathi24@hotmail.com     

ภาคเหนือตอนล่าง 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

 

ชื่อ                      นางสาวจีรพรรณ  สุราษฎร์มณี 
ต ำแหน่ง ครชู ำนำญกำร 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 23  จงัหวัดพิษณุโลก  (ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ) 
 239  หมู่ที ่1๙  ต ำบลเนินเพิ่ม  อ ำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก  65120 
ที่อยู่ 239  หมู่ที ่1๙  ต ำบลเนินเพิ่ม  อ ำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก  65120 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 55๓๘ ๙๙๕๙        มือถือ  06 1397 4259  
e-mail :                jee.juy239@gmail.com 

 

ชื่อ                      นางสาวภรณ์ทิพย์  บุญวิเศษ 
ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนบ้ำนหนองแดน          (สพป.ก ำแพงเพชร เขต ๑) 
 หมูท่ี ่๒  บ้ำนหนองแดน  ต ำบลโกสัมพี  อ ำเภอโกสัมพีนคร  จังหวัดก ำแพงเพชร   
                                ๖๒๐๐๐ 
ที่อยู่ ๑๓๙/๑  หมูท่ี ่๒  ต ำบลโกสัมพี  อ ำเภอโกสัมพีนคร  จังหวัดก ำแพงเพชร   
                            ๖๒๐๐๐ 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 5502 9112       มือถือ  ๐๙ ๙๒๙๒ ๘๘๑๑    
e-mail :                boonwised@hotmail.com  

 

ชื่อ                      นางสาวอุษา  ทะมา 
ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนบ้ำนแม่สลิดหลวงวิทยำ          (สพป.ตำก เขต 2) 
 หมูท่ี ่2  บ้ำนแม่สลิดหลวง  ต ำบลแม่สอง  อ ำเภอท่ำสองยำง  จังหวัดตำก  63150 
ที่อยู่ 44  หมู่ที ่9  ต ำบลท่ำเสำ  อ ำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ ์ 53000 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 5556 0109       มือถือ  08 5271 3286    
e-mail :                usatama100@gmail.com 

 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
 

 

ชื่อ                      นางอุดมลักษณ์  เดชะวงษ์ 
ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนตำกพิทยำคม          (สพม. เขต 38) 
 12  ถนนพหลโยธิน  ต ำบลระแหง  อ ำเภอเมือง  จังหวัดตำก  63000   
ที่อยู่ 159  ถนนไทยชนะ  อ ำเภอเมืองตำก  จังหวัดตำก  63000 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 5551 1134   โทรสำร 0 5554 0248    มือถือ  08 5530 1916 
e-mail :                nongkaew09@yahoo.com 

ภาคเหนือตอนล่าง 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
 

 

ชื่อ                      นางสาวกนกวรรณ   สีตะริสุ 
ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 23  จังหวัดพิษณุโลก  (ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ) 
 239  หมู่ที ่1๙  ต ำบลเนินเพิ่ม  อ ำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก  65120 
ที่อยู่ 239  หมู่ที ่1๙  ต ำบลเนินเพิ่ม  อ ำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก  65120 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 55๓๘ ๙๙๕๙       มือถือ  ๐๘ ๑๒๖๑ ๓๒๙๙  
e-mail :                onyx_pop99@hotmail.com 

 

ชื่อ                      นางนงค์พร  ธนสุนทรกูร 
ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนบ้ำนหนองแดน          (สพป.ก ำแพงเพชร เขต ๑) 
 หมูท่ี ่๒  บ้ำนหนองแดน  ต ำบลโกสัมพี  อ ำเภอโกสัมพีนคร  จังหวัดก ำแพงเพชร   
                                ๖๒๐๐๐ 
ที่อยู่ ๒๔๓  หมู่ที ่๖  ต ำบลนำบ่อค ำ  อ ำเภอเมือง  จงัหวัดก ำแพงเพชร  6๒๐๐0 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 5502 9112      มือถือ  08 ๖๒๐๔ ๗๔๐๐ 
e-mail :                jib.jib204@gmail.com   

 

ชื่อ                      นางวาสนา  คิลแพทริก 
ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนบ้ำนแม่สลิดหลวงวิทยำ          (สพป.ตำก เขต 2) 
 หมูท่ี ่2  บ้ำนแม่สลิดหลวง  ต ำบลแม่สอง  อ ำเภอท่ำสองยำง  จังหวัดตำก 63150 
ที่อยู่ 573  ต ำบลอินทรคีรี  อ ำเภอแม่สอด  จังหวัดตำก  63110 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 5556 0109       มือถือ  08 577 8644    
e-mail :                jackieka28@gmail.com 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

 

ชื่อ                      นางสุภชัชา  พรหมแก้ว 
ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนตำกพิทยำคม          (สพม. เขต 38) 
 12  ถนนพหลโยธิน  ต ำบลระแหง  อ ำเภอเมือง  จังหวัดตำก  63000   
ที่อยู่ 189/1  ถนนรำมค ำแหง  ต ำบลหัวเดียด  อ ำเภอเมือง  จังหวัดตำก  63000  
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 5551 1134    โทรสำร 0 5554 0248     มือถือ  09 7947 4655   
e-mail :                takpit2511@gmail.com     

 

ภาคเหนือตอนล่าง 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

 

ชื่อ                      นางสาวศิริประภา  คร้ามสมอ 
ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 23  จังหวัดพิษณุโลก  (ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ) 
 239  หมู่ที ่1๙  ต ำบลเนินเพิ่ม  อ ำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก  65120 
ที่อยู่ 136  หมู่ที ่9  ต ำบลพรหมพิรำม  อ ำเภอพรหมพิรำม  จงัหวัดพิษณุโลก  
                          651๕0 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 55๓๘ ๙๙๕๙       มือถือ  08 9858 0424  
e-mail :                Kroopa_23@hotmail.com 

 

ชื่อ                      นางวัชรพรรณ  เอ็นดู 
ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนบ้ำนหนองแดน          (สพป.ก ำแพงเพชร เขต ๑) 
 หมู่ ๒  บ้ำนหนองแดน  ต ำบลโกสัมพี  อ ำเภอโกสัมพีนคร  จังหวัดก ำแพงเพชร   
                                ๖๒๐๐๐ 
ที่อยู่ 38/3  หมู่ที ่1  ต ำบลนครชุม  อ ำเภอเมือง  จังหวัดก ำแพงเพชร  62000 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 5502 9112        มือถือ  09 4824 8391   
e-mail :                watcharapun2712@gmail.com 

 

ชื่อ                      นางสาวพรพิมล  เกียรติก้องไพร 
ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ชื่อที่อยู่หน่วยงำน โรงเรียนบ้ำนแม่สลิดหลวงวิทยำ          (สพป.ตำก เขต 2) 
 หมูท่ี ่2  บ้ำนแม่สลิดหลวง  ต ำบลแม่สอง  อ ำเภอท่ำสองยำง  จังหวัดตำก   
                             63150 
ที่อยู่ 43/2  หมู่ที ่17  ต ำบลแม่สอง  อ ำเภอท่ำสองยำง  จังหวัดตำก  63150 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 5556 0109       มือถือ  09 7139 5731    
e-mail :                monnammon25381995@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคเหนือตอนล่าง 


