
 

 รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โทรศัพท์ Email  ปฏิบัติงานใน สพป.นพ.1 

มือถือ มือถือ / บ้าน

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

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

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

4 น.ส.ภัทรมาศ  ภะวะศิริกุล รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 091-867-3895 pataramassri2517@gmail.com

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

5 นางพรรณวดี  มณีรัตน์ รก.ผู้อ านวยการกลุ่มฯ 081-369-3233 Phamanrat@gmail.com

6 นายสงวนศักด์ิ  แสงผา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 095-659-3804  saguansak_05@gmail.com

7 นางจันทร์เพ็ญ  แว่นเต่ือรอง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 089-376-6577 chansa7@esdc.go.th

8 นายสมประสงค์  แก้วระดี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 086-228-7087 sv.somprasong@gmail.com

9 นายณัฐวุฒิ  นวลตา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 097-053-2602 nut3412@esdc.go.th

10 นายอนุศิษฐ์  ค าเพชรดี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 065-245-9236 anusit.k2521@gmail.com

11 นายวิทวินทร์  ประทังคติ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 092-524-4563 iamhongtay@esdc.go.th

12 นางยุพิน  ศรีหาวงษ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 086-233-0978 Nimyuphin@gmail.com

13 นางวัชราภรณ์  ป้อมหิน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 080-169-9459 watcharapornpomhim@gmail.com

14 นางสุวิภา เอกพิมพ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 061-025-5267 suwtpa.s@gmail.com

15 นายอนิวรรตน์  เดชทะศร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 084-604-3404 aniwatt@gmail.com

16 นายสุริวิจักษณ์   พลีจันทร์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 086-857-5444 tizongdo@gmail.com

17 นางจีรณินท์  ไชยค า ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 098-096-3978 j.p.chaiya@esdc.go.th

18 น.ส.วัชรา  จันทา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 097-131-3184 jaewjung007@gmail.com

19 น.ส.พิญญารัศม์ สิงหะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 095-451-2297 Pinyarat.sin@kkumail.com

20 นางอารยา  ภาระวงค์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 093-362-2941 araya.parawong@gmail.com

21 น.ส.รุ่งทิพย์ บุตเวส ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 082-871-5217 rungthip171520@gmail.com

22 นางจิราพร นาโพธ์ิตอง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 095-147-4062 jiraporn.naphotong@gmail.com

23 นางสายสุดา สุขวิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 097-246-3069 krusaisuda.utw@gmail.com

24 นายเมธี นาอุดม ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 064-629-1881 maytp30@gmail.com

25 น.ส.ประภัสสร  สีหะมงคล ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 065-147-8929 prapatsorn9365@gmail.com

26 นายธนากร  ผลโยน (อาท) เจ้าหน้าท่ีธุรการ 095-921-3054 thnakornpy@gmail.com

 กลุ่มอ านวยการ

27 นายสุรัตน์  บุตรดี ผู้อ านวยการกลุ่มฯ 081-799-8112 surat.nkp1@nkpedu1.go.th

28 นางลัคนา  ม่ันธรณ์ นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 098-104-0661 lukana20@gmail.com

29 นางชฎาพร  ดามงคล นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 081-546-3171 091-130-6818 Chada555555@gmail.com

30 น.ส.สุภาสินี  นามธิราช นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 095-146-3566 sujarine@gmail.com

31 นายพงศ์ศักด์ิ  แสนสุภา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 087-228-5051
32 น.ส.จิรายุ  พรหมอารักษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 062-528-8964 hondabomb100@gmail.com

ท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง
โทรศัพท์

E-mail

1



มือถือ มือถือ / บ้าน
ท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง

โทรศัพท์
E-mail

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

34 นายดนุพล  พลราชม พนักงานธุรการ 084-815-1275

35 นายกฤษฎา  ต้นสูง ช่างปูน ช้ัน 4 084-684-7951

36 นายวีระชัย  เทอ ารุง ช่างไม้ ช้ัน 4 088-054-9484

37 นายเกียรติณรงค์  วรราช ช่างไม้ ช้ัน 4 087-228-3991
38 นายคชธร  ศรีรวงษากุล พนักงานธุรการ ส.4 081-739-3793 08-4788-3829

39 นางรัตนา  ทานนท์ (ป่ิน) พนักงานท าความสะอาด 063-031-8186
40 น.ส.สมัย  สีสา (แม๊ก) พนักงานท าความสะอาด 082-961-4174
41 นางยศวิมล หาวงค์ พนักงานท าความสะอาด 089-577-5077
42 นายอาทิตย์  ขวัญเพชร พนักงานขับรถยนต์ 094-112-8158
43 นายวีรยุทธ  มากมาย พนักงานขับรถยนต์ 089-215-1652
44 นายจักรพงษ์  กันเกียน ยาม  -
45 นายรุ่งโรจน์ กงสุข ยาม 096-375-9665
46 นายประยุทธ  เสือภูมิ คนสวน 083-701-6560
 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

47 น.ส.วรินดา  บริบาล ผู้อ านวยการกลุ่มฯ 089-575-9502 rinda_09@hotmail.com

48 น.ส.ปรารถนา  ปล้ืมภิรมย์นาฎ นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ 089-966-7073 pe-pram@hotmail.com

49 นางรัตนา  แก้วเครือศรี นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 081-056-1577 amam_rat@hotmail.com

50 นางรุ่งอรุณ  สมนึก นักวิชาการพัสดุช านาญการ 085-909-3972 rung_6334@hotmail.com

51 น.ส.สุชาวดี  สมิตร นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 064-956-3978 Nam_fon_princess@hotmail.com

52 น.ส.อังศนา  สุขยานนุดิษฐ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 061-612-9029 aungsana.su.57@ubu.ac.th

53 น.ส.ณัฐชานันท์  ฮาดทักษ์วงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 096-979-1442 nutchanun131313@gmail.com

54 นางสมคิด  นริสาร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 092-661-0229 kitty.01@windowslive.com

55 น.ส.นาถลดา  นาหนองตูม พนักงานบัญชี 080-053-4799 natlada966@gmail.com

 กลุ่มบริหารงานบุคคล
56 น.ส.สถาพร  แก้วเคน ผู้อ านวยการกลุ่มฯ 081-717-8036  sathaporn55@gmail.com

57 นางดวงผกา   สุชาติพงค์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 086-242-0297  doungpaga@hotmail.com

58 นางนงนุช   เสตฐา นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 062-464-2062  

59 นายสุวิทย์   อ่ิมเต็ม นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 089-500-7973  suwit.imt@gmail.com

60 น.ส.ปริศนา  พุทธบาล นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 097-081-8963 081-471-2531 Prisana06@gmail.com

61 น.ส.สุพรรษา  สุวรรณจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 065-410-6996  jennylove-jen@hotmail.com

62 นายธรรมนูญ  กีกาศ พนักงานธุรการช านาญงาน 097-156-5948
63 น.ส.จิรประภา  พิมพงษ์ พนักงานพิมพ์ 083-062-1766
 กลุ่มกฎหมายและคดี

64 นายอ านาจ   แก้วมณี รก.ผู้อ านวยการกลุ่มฯ 090-945-1855 umnaj.nkp1@hotmail.com

65 นายอัครพัชร์  แสงนวลน่ิม นิติกรปฏิบัติการ 094-319-4445 ake-sang@hotmail.com

 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
66 นางปฏิมาพร   ศิริสวัสด์ิ รก.ผู้อ านวยการกลุ่มฯ 085-010-6882 patimaporn11@gmail.com

67 นางนิตยา  นพเสาร์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 093-452-0009 nittayankp@hotmail.com
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มือถือ มือถือ / บ้าน
ท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง

โทรศัพท์
E-mail

 กลุ่มนโยบายและแผน
68 นางจันทนีย์  ชูจันทร์ รก.ผู้อ านวยการกลุ่มฯ 083-404-5681 chantanee_chu@hotmail.com

69 น.ส.กนกวรรณ์  จอกทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 096-968-8354  tkk_1970@hotmail.com

70 นางกรรณิการ์  ชนรินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 065-009-6246 Kan.san2514@gmail.com

71 น.ส.เอราวัณ ทองมหา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 085-928-3645 Suporn.spm@gmail.com

72 น.ส.จิรนันท์  จันทร์ประทัด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

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

 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

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

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

 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

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

77 น.ส.ประภาพร  เจริญทัศน์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 081-975-5186 pj25162@hotmail.com

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

79 นางศิรินทิพย์  นึกได้ นักวิชาการศึกษาช านาญการ 084-166-4609 destiny209@hotmail.com

80 นายศิวัช  ศิริรส นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 086-529-4665 aaa2523bbb@gmail.com

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

82 น.ส.นิภาพร  พูดเพราะ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 098-103-1552 noojoiiuu@gmail.com

83 นายชาญชัย  วังกะธาตุ เจ้าหน้าท่ีลูกเสือ 081-048-3417 benice_9149@hotmail.com

 หน่วยตรวจสอบภายใน

84 น.ส.พัชรินทร์ ธงยศ รก.ผู้อ านวยการกลุ่มฯ 097-305-6831

85 น.ส.พิริยาภรณ์  บรรจงทรัพย์ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 062-353-6658

 

สรุปจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน สพป.นพ.1

บุคลากร จ านวน(คน) กลุ่ม/หน่วย จ านวน(คน)

ผอ.สพป.นพ.1 1 ผู้บริหารเขตฯ 4

รอง ผอ.สพป.นพ.1 3 กลุ่มนิเทศฯ 22

ศึกษานิเทศก์ 21 กลุ่มอ านวยการ 20
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 38 ค.(2) 39 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 9

พนักงานราชการ 5 กลุ่มนโยบายและแผน 6

ลูกจ้างประจ า 4 กลุ่มบริหารงานบุคคล 8

ลูกจ้างช่ัวคราว 12 กลุ่มส่งเสริมฯ 8

รวมบุคลากรในส านักงานเขตฯ 85 หน่วยตรวจสอบภายใน 2

ชาย (คน) 31 กลุ่มพัฒนาครูฯ 2

หญิง (คน) 54 กลุ่ม DLICT 2

กลุ่มกฎหมายและคดี 2

รวม 85
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