
 
 

ที่ตั้ง 35 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 

หมายเลขโทรสาร  0-4251-1566 

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0-4251-1270 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0-4251-2337 
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ตำแหน่งปัจจุบันของคุณ 
Latitude (ละติจูด) , Longitude (ลองจิจูด) 

17.41738  ,  104.77117 

 
https://goo.gl/maps/EzDCHkiQavb4uXPS8 

 

แผนที่ต้ัง 

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 
ที่ตั้ง  35  ถนนศูนย์ราชการ ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ E-mail 

1 นายอภิชัย  ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 081-263-4399 apichai2507@gmail.com 

2 นายทรงศักดิ ์ กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 089-843-9831 kuanpratcha.dr@gmail.com 

3 นายนรงณ์  เห็นหลอด รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 095-960-5139 narong.henlord@gmail.com 

4 นางนฤมล  สุภาทอง  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 064-479-6964 krusupathong@gmail.com 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

5 นายนิกุล  มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ 081-262-6254 nikul_man@gmail.com 

6 นางพรรณวดี  มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 081-369-3233 Phamanrat@gmail.com 

7 นางพุทธวรรณ  ราชอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 081-954-8105 puthdawan@hotmail.com 

8 นายสงวนศักดิ์  แสงผา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 095-659-3804 saguansak_05@gmail.com 

9 นางจันทร์เพ็ญ แว่นเต่ือรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 089-376-6577 chansa7@esdc.go.th 

10 นายสมประสงค์  แก้วระดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 086-228-7087 sv.somprasong@gmail.com 

11 นายณัฐวุฒิ  นวลตา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 097-053-2602 nut3412@esdc.go.th 

12 นายอนุศิษฐ์  คำเพชรดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 065-245-9236 anusit.k2521@gmail.com 

13 นายวิทวินทร์ ประทังคติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 092-524-4563 iamhongtay@esdc.go.th 

14 นางยุพิน  ศรีหาวงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 086-233-0978 Nimyuphin@gmail.com 

15 นางวัชราภรณ์  ป้อมหิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 080-169-9459 watcharapornpomhim@gmail.com 

16 นางสุวิภา เอกพิมพ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 061-025-5267 suwtpa.s@gmail.com 

17 นายอนิวรรตน์ เดชทะศร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 084-604-3404 aniwatt@gmail.com 

18 นายสุริวิจักษณ์ พลีจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 065-880-2524 tizongdo@gmail.com 

19 นางจีรณินท์  ไชยคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 098-096-3978 j.p.chaiya@esdc.go.th 

20 น.ส.วัชรา  จันทา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 097-131-3184 jaewjung007@gmail.com 

21 น.ส.พิญญารัศม์ สิงหะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 095-441-2297 Pinyarat.sin@kkumail.com 

22 นายเมธี นาอุดม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 064-629-1881 maytp30@gmail.com 

23 นางอารยา  ภาระวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 093-362-2941 araya.parawong@gmail.com 

 โทรศัพท์บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 



 

 

 

  
ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ E-mail 

24 น.ส.ประภสัสร  สีหะมงคล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 065-147-8929 prapatsorn9365@gmail.com 

25 น.ส.รุ่งทิพย์ บุตเวส ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 082-871-5217 rungthip171520@gmail.com 

26 นางจิราพร นาโพธิ์ตอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 095-147-4062 jiraporn.naphotong@gmail.com 

27 นางสายสุดา สุขวิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 097-246-3069 krusaisuda.utw@gmail.com 

28 นายรณยุทธ ไชยบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการ 061-025-1108 Ronnayut.ball@gmail.com 

กลุ่มอำนวยการ 

29 นายสุรัตน์  บุตรดี ผู้อำนวยการกลุ่มฯ 081-799-8112 surat.nkp1@nkpedu1.go.th 

30 นายทรงวุฒ ิ ทองกาสี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 093-320-3114 songwutthongkasee@gmail.com 

31 นางจันทร์สุดา  บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ 081-320-8688 elizabeth.lek2014@gmail.com 

32 นางชฎาพร  ดามงคล นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 081-546-3171 Chada555555@gmail.com 

33 น.ส.สุภาสินี  นามธิราช นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 095-146-3566 sujarine@gmail.com 

34 นายพงศ์ศักดิ์  แสนสุภา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตัิงาน 087-228-5051   

35 น.ส.จิรายุ  พรหมอารักษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตัิงาน 062-528-8964 hondabomb100@gmail.com 

36 น.ส.กมลชนก พิมพ์แพง พนักงานธุรการ 096-357-0932   

37 นายดนุพล  พลราชม พนักงานธุรการ 084-815-1275   

38 นายกฤษฎา  ต้นสูง ช่างปูน ชั้น 4 084-684-7951   

39 นายวีระชัย  เทอำรุง ช่างไม ้ชั้น 4 088-054-9484   

40 นายเกียรติณรงค์ วรราช ช่างไม ้ชั้น 4 087-228-3991   

41 นายคชธร  ศรีรวงษากุล พนักงานธุรการ ส.4 081-739-3793   

42 นางรัตนา  ทานนท ์ พนักงานทำความสะอาด 063-031-8186   

43 น.ส.สมัย  สีสา พนักงานทำความสะอาด 098-931-7571   

44 นางยศวิมล หาวงค์ พนักงานทำความสะอาด 089-577-5077   

45 นายอาทิตย ์ ขวัญเพชร  พนักงานขับรถยนต ์ 094-112-8158   

46 นายวีรยุทธ  มากมาย พนักงานขับรถยนต ์ 089-215-1652   

47 นายจักรพงษ ์ กันเกียน  ยาม  -   

48 นายรุ่งโรจน์ กงสุข  ยาม 096-375-9665   

49 นายประยุทธ  เสือภูมิ คนสวน 083-701-6560   

 
 



 

 

 

 ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ E-mail 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

50 น.ส.วรินดา  บริบาล ผู้อำนวยการกลุ่มฯ 089-575-9502 rinda_09@hotmail.com 

51 น.ส.ปรารถนา ปลื้มภิรมย์นาฎ นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ 089-966-7073 pe-pram@hotmail.com 

52 นางรัตนา  แก้วเครือศร ี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 081-056-1577 amam_rat@hotmail.com 

53 นางรุ่งอรุณ  สมนึก นักวิชาการพัสดุชำนาญการ  085-909-3972 rung_6334@hotmail.com 

54 น.ส.สุชาวดี  สมิตร นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบัติการ 064-956-3978 Nam_fon_princess@hotmail.com 

55 นางสมคิด  นริสาร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน 

092-661-0229 kitty.01@windowslive.com 

56 น.ส.นาถลดา  นาหนองตูม พนักงานบัญช ี 080-053-4799 Natlada966@gmail.com 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

57 น.ส.สถาพร  แก้วเคน รก.ผู้อำนวยการกลุ่มฯ 081-717-8036 sathaporn55@gmail.com 

58 นางดวงผกา  สุชาติพงค์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
พิเศษ 

086-242-0297 doungpaga@hotmail.com  

59 นางนงนุช   เสตฐา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 062-464-2062   

60 นายสุวิทย ์  อ่ิมเต็ม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 089-500-7973 suwit.imt@gmail.com 

61 น.ส.ปริศนา  พุทธบาล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 097-081-8963 Prisana06@gmail.com 

62 น.ส.สุพรรษา สุวรรณจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 065-410-6996 jennylove-jen@hotmail.com 

63 นายธรรมนูญ  กีกาศ พนักงานธุรการชำนาญงาน 097-156-5948   

64 น.ส.จิรประภา  พิมพงษ์ พนักงานพิมพ์ 083-062-1766   

กลุ่มกฎหมายและคดี  

65 นายอำนาจ   แก้วมณี รก.ผู้อำนวยการกลุ่มฯ 090-945-1855 umnaj.nkp1@hotmail.com 

66 นายอัครพัชร์  แสงนวลนิ่ม นิติกรปฏบิัติการ 094-319-4445 ake-sang@hotmail.com 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

67 นางปฏิมาพร   ศิริสวัสดิ์ รก.ผู้อำนวยการกลุ่มฯ 085-010-6882 patimaporn11@gmail.com 

68 นางนิตยา  นพเสาร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 093-452-0009 nittayankp@hotmail.com 
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 ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ E-mail 

กลุ่มนโยบายและแผน 

69 นางจันทนีย์  ชูจันทร์ รก.ผู้อำนวยการกลุ่มฯ 083-404-5681 chantanee_chu@hotmail.com 

70 น.ส.กนกวรรณ์ จอกทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ 

096-968-8354 tkk_1970@hotmail.com 

71 นางกรรณิการ์  ชนรินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ 

065-009-6246 Kan.san2514@gmail.com 

72 นางเอราวัณ ทองมหา นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบตัิการ 

085-928-3645 Suporn.spm@gmail.com 

73 นายสมทรง  แสงจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 081-739-1800 somsong19072507@gmail.com 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

74 นางรุ่งนภา  สุภา รก.ผู้อำนวยการกลุ่มฯ 095-742-4159 rungnapha@nkpedu1.go.th 

75 นายชัชชัย  สุริยนต์ นักวิชาการคอมพิวเตอร ์  091-765-5618 chatchai.su43@gmail.com  

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

76 นางอมรรัตน์  สุทธิสาร ผู้อำนวยการกลุ่มฯ 083-145-9654 Amonratsut@hotmail.com 

77 น.ส.ประภาพร เจริญทัศน์ 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
พิเศษ 

081-975-5186 pj25162@hotmail.com 

78 นางวารี  สุริยนต์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 097-319-2256 varee_s@hotmail.com 

79 นายสัมฤทธิ์  พิมพะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 098-196-0279   

80 นางจารุณี  ภูนากรม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 084-788-6752 jar_go@hotmail.com 

81 นางศิรินทิพย์  นึกได้ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 084-166-4609 destiny209@hotmail.com 

82 น.ส.รัชนก  นาคพงษ์ นักจิตวิทยาโรงเรียน 095-665-9916 ratchanok_nkp@hotmail.com 

83 น.ส.นิภาพร  พูดเพราะ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตัิงาน 098-103-1552 noojoiiuu@gmail.com  

84 นายชาญชัย  วังกะธาตุ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ 081-048-3417 benice_9149@hotmail.com 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

85 นางลัคนา  ม่ันธรณ ์ รก.ผู้อำนวยการกลุ่มฯ 098-104-0661 lukana20@gmail.com 

 

mailto:noojoiiuu@gmail.com

