สมุดเบอรโทรศัพทบุคลากรในสํานักงานฯ สพป.เลย เขต 3
ที่

ชื่อ – สกุล

กลุมผูบริหารการศึกษา
1 นายพิสุทธิ์ แสนเมือง

ตําแหนง

ผอ.สพป.เลย เขต 3

หมายเลข
โทรศัพทมือถือ
065-120-8959

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1 นายประพัตร อ่ํานาเพียง
ผอ.กลุมนิเทศ ติดตามฯ
2 นางแดนสวรรค ศรีบุรินทร ศึกษานิเทศก ชํานาญการพิเศษ
3 นางศิริพร อุนแกว
ศึกษานิเทศก ชํานาญการพิเศษ
4 นางสุปราณี พาดี
ศึกษานิเทศก ชํานาญการพิเศษ
5 นางเพชรี ชัยมูล
ศึกษานิเทศก ชํานาญการพิเศษ
6 นางสุวิดา เนาวแสง
ศึกษานิเทศก ชํานาญการพิเศษ
7 นางพิมพพรรณ อรัญมิตร ศึกษานิเทศก ชํานาญการพิเศษ
8 นายณฐพรต เพ็งสาย
ศึกษานิเทศก
9 นางกมลรัตน ผิวเหลือง
ศึกษานิเทศก ชํานาญการ
10 นางรัตนา พวกดอนเค็ง
เจาพนักงานธุรการ

093-563-9587
087-853-8646
084-945-6663
094-762-9944
081-965-7257
095-670-8371
090-852-9899
098-149-9935
080-562-4628
061-149-3509

กลุมอํานวยการ
1 นางพิสมัย ทองหลา
2 นางสาวิตรี พิศาลสังฆคุณ
3 นายศุภกร จันทรคาต
4 นางสาวจุฑารัตน ราชพรหมมา
5 นายอนงค พุฒิมา
6 น.ส.สุวภัทร บุดดาคํา
7 นางชนากานต แสงรัตน

081-059-7772
085-047-2426
065-561-9241
095-667-0909
087-221-6017
084-051-4988
085-457-2633

ผอ.กลุมอํานวยการ
เจาพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
นักประชาสัมพันธ ปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการ
ชางไฟฟา ระดับ ช. 4
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป

ที่

ชื่อ – สกุล

หมายเลข
โทรศัพทมือถือ
8 นายสิทธิศักดิ์ วงษชมภู
พนักงานธุรการ ระดับ ส. 4 / หน.
089-863-7974
พนักงานขับรถยนต ระดับ ส. 2 / ชางไฟฟา 081-117-5288
9 นายบัญชา นาราศรี
10 นางสาวอะสะพะฎี ทุมลา
เจาหนาที่ธุรการ (เลขานุการ)
061-142-8726
11 นายไพรวัลย วราหสิน
พนักงานบริการ(นักการ)
063-656-0040
12 นายนริศ คารมสม
พนักงานขับรถยนต
084-791-1805
13 นายธีรพงษ เสนานุช
พนักงานขับรถยนต
084-794-2321
14 นางลําไพ วังคีรี
พนักงานทําความสะอาด
093-412-7427
15 นายจําปา ดาวงค
พนักงานบริการ(นักการ)
093-129-6254
16 นายเดชะ จันทะแกว
ยาม
080-723-7952
17 นายอภิชิต สิทธิสาร
ยาม
093-531-5401
18 นายอภิสิทธิ์ พิมพสารี
คนสวน
098-125-1876
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา
1 จ.อ.สุริยนต ชมภู
รก.ผอ.ศูนยเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา
065-336-3734
2 นายเอกสิทธิ์ ตุละรัต
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
088-536-8756
หนวยตรวจสอบภายใน
1 นางพฤษภา นิกรพิทยา
ผอ.หนวยตรวจสอบภายใน
089-569-8875
2 น.ส.ศุภัคชญา เพียงตา
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
087-863-6657
กลุมบริหารงานบุคคล
1 น.ส.ศศิธร ตาริยะ
2 น.ส.โสมเฉลา วันทองสุข
3 นางศิริลักษณ จิ่มอาสา
4 นายเสกสรรค ธรรมโสม
5 นางเบญจมาศ แถวอุทุม
6 น.ส.ณัฐธยาน เขียวทอง
7 น.ส.สุภาภรณ ภูบุญเติม
8 น.ส.รุงนภา คําบุดษิ

ตําแหนง

ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ

089-274-5222
083-326-5655
081-447-3717
090-843-0759
087-217-8554
085-760-7783
089-566-5770
099-961-7379

ที่

ชื่อ – สกุล

กลุมกฎหมายและคดี
1 นายกฤตพรหมณ อุนแกว

ตําแหนง

รก.ผอ.กลุมกฎหมายและคดี

กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1 นายกฤษฎา สูสุข
รก.ผอ.กลุมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
2 นางชลีกร สูสุข
นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ
3 น.ส.สาลิกา ธรรมผาลา
นักทรัพยากรบุคคล
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
1 นายอนันต มงคลเดช
ผอ.นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ
2 นายเริงฤทธิ์ คําหมู
นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ
3 น.ส.สุทธิพร โคตรนรินทร
นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ
4 น.ส.นัฐทมลกาญจน กองสิมมะ เจาพนักงานธุรการ ชํานาญงาน
5 นางจีราวรรณ คําเกษ
นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ
6 น.ส.ศุภพัชรีพร สุวรรณศรี
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
กลุมนโยบายและแผน
1 นางสารภี รับผล
ผอ.กลุมนโยบายและแผน
2 นางสิริวรรณ ศักดาพิทักษ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ
3 นางสุพรรณ พรมภักดี
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ
4 นางพัชรี ขุนมาตย
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ
5 น.ส.จิรัชญา พายัพ
6 น.ส.สุภาสินี สุวรรณโชติ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
1 วาที่ ร.ต.เจริญชัย ปนคํา
ผอ.กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
2 น.ส.แพรวนภา ศรีบุรินทร
นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ
3 นางวิไล คําหมู
นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ
เจาพนักงานการเงินและบัญชี ชํานาญงาน
4 นายลิขิต ถิตยรัศมี
5 น.ส.เขมจิรา พิลาธรรม
เจาพนักงานพัสดุ ชํานาญงาน

หมายเลข
โทรศัพทมือถือ
094-716-9973

062-913-0354
091-864-1297
084-789-3431
093-324-1561
061-415-4263
099-939-4235
094-430-3037
087-863-2426
086-242-1389
084-428-0499
087-970-0128
088-967-9651
086-073-0953
093-939-8721
087-224-1424
085-497-9479
081-380-8818
081-954-8025
093-765-9233
086-242-2379

ที่
6
7
8
9

ชื่อ – สกุล
นางขนิษฐา รอบคอบ
น.ส.ธัญญรวี ศรีชัยนิธิวุฒิ
นางบุษบง จันทรศรี
น.ส.กุลธิดา ชาญรบ

ตําแหนง
นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจาพนักงานธุรการ

เบอรโทรศัพทติดตอภายใน
กลุมอํานวยการ 042-810495 ตอ 101
หนาหอง ผอ.เขต 042-810495 ตอ 102
กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 042-810495 ตอ 103
กลุมนโยบายและแผน 042-810495 ตอ 104
กลุมบริหารงานบุคคล 042-810495 ตอ 105
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 042-810495 ตอ 106
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 042-810495 ตอ 107
โทรสาร 042-810496

หมายเลข
โทรศัพทมือถือ
091-013-9294
088-745-6455
062-329-4996
084-812-8849

