
สมุดเบอรโทรศพัทบุคลากรในสํานักงานฯ สพป.เลย เขต 3 

 

ที่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง หมายเลขโทรศพัทมือถือ 

กลุมผูบริหารการศึกษา 

1 นายประสิทธิ์ คํากิ่ง ผอ.สพป.เลย เขต 3 080-835-6369 

2 นายปรีชา ทัพใหญ รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3 081-749-7577 

3 นายนิสิต สายโยค รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3 088-549-2509 

4 นางญาณิศา อยูงาน รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3 087-215-7757 

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

1 นางพิมพพรรณ อรัญมิตร ผอ.กลุมนิเทศก 090-852-9899 

2 นางศิริพร อุนแกว ศึกษานิเทศก ชํานาญการพิเศษ 084-945-6663 

3 นางเพชร ีชัยมูล ศึกษานิเทศก ชํานาญการพิเศษ 081-965-7257 

4 นางนวพร สุขประเสรฐิ ศึกษานิเทศก ชํานาญการพิเศษ 084-514-9828 

5 น.ส.พีรพรรณพชร วงษชมชวกร ศึกษานิเทศก ชํานาญการพิเศษ 093-659-4263 

6 นางสาวสพุัตรา สิงหสถิตย ศึกษานิเทศก ชํานาญการพิเศษ 087-232-3176 

7 นางสาวสุมาลี กันธุ ศึกษานิเทศก ชํานาญการ  084-866-4780 

8 นายณฐพรต เพ็งสาย ศึกษานิเทศก 084-502-1123 

9 น.ส.ขนิษฐา ตัญญาภักดิ์ เจาพนักงานธุรการ  ชํานาญงาน 087-770-9875 

กลุมอํานวยการ 

1 นางพิสมัย ทองหลา ผอ.กลุมอํานวยการ 081-059-7772 

2 นางสาวิตร ีพิศาลสังฆคุณ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 085-047-2426 

3 นายศุภกร จันทรคาต นักประชาสัมพันธ ปฏิบัติการ 065-561-9241 

4 น.ส.จุฑารัตน ราชพรหมมา นักจัดการงานทั่วไป ชาํนาญการ 095-667-0909 

5 นายสิทธิศักดิ์ วงษชมภู พนักงานธุรการ ระดับ ส. 4 / หน. 089-863-7974 

6 นายบัญชา นาราศรี พนักงานขับรถยนต ระดับ ส. 2 / ชางไฟฟา 081-117-5288 

7 นายเอกสิทธิ ์ตุละรัต จนท.เคราะหนโยบายและแผน 088-536-8756 

8 นายไพรวัลย วราหสิน พนักงานบริการ(นักการ) 063-656-0040 

9 นายเดชะ จันทะแกว ยาม 080-723-7952 

10 นายอภิชิต สิทธิสาร ยาม 093-531-5401 

11 นางลาํไพ วังครี ี พนักงานทําความสะอาด 093-412-7427 

12 นางวิยะดา มิ่งแกว พนักงานทําความสะอาด 093-434-5729 



13 นางสาวอะสะพะฎี ทุมลา เจาหนาท่ีธุรการ(เลขานุการ) 061-142-8726 

14 นายอภิสิทธิ์ พิมพสาร ี คนสวน 098-125-1876 

 

 

ที่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง หมายเลขโทรศพัทมือถือ 

ศนูยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา 

1 จ.อ.สุรยินต ชมภู ผอ.ศูนยเทคโนโลยี เพื่อการศกึษา 065-336-3734 

2 นายเรืองวิทย   บุญชิต นักวิชาการคอมพิวเตอร 081-336-3734 

หนวยตรวจสอบภายใน 

1 นางพฤษภา นิกรพิทยา ผอ.หนวยตรวจสอบภายใน 089-569-8875 

2 น.ส.จิรวดี ศิรภิักดิ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชํานาญการ 093-320-0301 

กลุมบริหารงานบุคคล 

1 น.ส.ศศิธร ตาริยะ ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล 089-274-5222 

2 น.ส.โสมเฉลา วันทองสุข นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการพิเศษ 083-326-5655 

3 นายเสกสรรค ธรรมโสม นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ 090-843-0759 

4 นางศิริลักษณ จิ่มอาสา นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ 081-447-3717 

5 นางเบญจมาศ แถวอุทุม นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ 087-217-8554 

6 น.ส.รุงนภา  ชมภู นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ 099-961-7379 

7 น.ส.สุภาภรณ ภูบุญเติม นักทรัพยากรบุคคล 089-566-5770 

8 นางชนากานต แสงรัตน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน 085-457-2633 

กลุมกฎหมายและคดี 

1 นายพชิิต ประสมทรัพย เจาพนักงานธุรการ 085-761-6302 

กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1 นายกฤษฎา สูสุข ผอ.กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 062-913-0354 

2 นางชลีกร สูสุข นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ 091-864-1297 

3 น.ส.สุภาสินี สวุรรณโชต ิ นักวิเคราะหนโยบายและแผน 087-224-1424 

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

1 นายเริงฤทธิ์ คําหมู รก.ผอกลุมสงเสริมการจัดการศกึษา 061-415-4263 

2 นางสุทธิพร  แสงมณี นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ 099-939-4235 

3 นางจีราวรรณ คําเกษ นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ 095-749-4888 

4 น.ส.ศุภพัชรีพร สุวรรณศรี นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 086-242-1389 



5 น.ส.นัฐทมลกาญจน กองสิมมะ เจาพนักงานธุรการ ชํานาญงาน 094-430-3037 

6 นางสาว จารุณี สมศรีแกว พนักงานราชการ 085-009-0807 

กลุมนโยบายและแผน 

1 นางสารภี รับผล ผอ.กลุมนโยบายและแผน 084-428-0499 

2 นางสิริวรรณ ศักดาพิทักษ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชาํนาญการพิเศษ 087-970-0128 

3 น.ส.จิรัชญา พายัพ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ 093-939-8721 

4 นางพัชร ีขุนมาตย นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ 093-939-8721 

5 นางสุพรรณ พรมภักด ี นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ 088-967-9651 

6 นายศรายุทธ วินทะไชย ชางโยธา 085-008-9150 

    

ที่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง เบอรโทรศัพทมือถือ 

กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 

1 วาที่ ร.ต.เจริญชัย ปนคาํ ผอ.กลุมบริหารงานการเงนิและสินทรัพย 085-497-9479 

2 นางวิไล คําหมู นักวิชาการเงนิและบัญชี ชาํนาญการ 081-954-8025 

3 น.ส.แพรวนภา ศรีบุรินทร นักวิชาการเงนิและบัญชี ชํานาญการ 081-380-8818 

4 น.ส.ธัญญรวี ศรชีัยนิธิวุฒิ นักวิชาการเงนิและบัญชี ปฏิบัติการ 088-745-6455 

5 น.ส.พิชฎา โสมาศร ี นักวิชาการเงนิและบัญชีปฏิบัติการ 093-094-3544 

6 น.ส.เขมจิรา พิลาธรรม เจาพนักงานพัสดุ ชาํนาญงาน 086-242-2379 

7 นายลิขิต ถิตยรัศมี เจาพนักงานการเงินและบัญช ีชํานาญงาน 093-765-9233 

8 น.ส.จิราวรรณ เนตรแสงศรี เจาพนักงานการเงินและบัญช ี 062-269-4856 

 

โทรศพัท         042-810495  

โทรสาร         042-810496  

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 ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา    042-810495 ตอ 106 

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา       042-810495 ตอ 107 


