สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต
ต.ป่ าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
โทรศัพท์
ชุ มสาย ,
,
,
หน้ าห้ อง ผอ.สพป.ลบ
โทรสาร กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
,
http : //www.lopburi1.go.th
email : lop1@lop1.moe.go.th

เบอร์ กลาง
เบอร์

/

โทรสาร 036-421906
ต่อ (ภายใน)
ห้ อง
เบอร์
ห้ อง
ธุรการ รับ-ส่ ง ประสานงาน
กลุ่มนโยบายและแผน
หน้ าห้ อง ผอ.สพท.
รองสิ ทธิพงษ์
ผอ.สพป. ลบ 1
รองชนม์
รองนวพล
หน้ าห้ องรองกําพล
การเงินและบัญชี
หน้ าห้ องรองสิทธิพงษ์
ส่ งเสริมการจัดการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ส่ งเริมสถานศึกษาเอกชน
ประชาสั มพันธ์
บริหารงานบุคคล
พขร. นักการฯ
กลุ่มนโยบายและแผน
-

คณะกรรมการเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ลําดับที
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

ชือ - สกุล
ผศ.สุรพงษ์ ปนาทกูล
ผศ.ดร. สรายุทธ เสงียม
นายฉลอง สุขสบาย
นายอภิศกั ดิ พาณิ ชย์กุล
นายสุรวิทย์ เจียมจิตร
นายพยนต์ สมานมิตร
นายอภิชาติ ทวีคูณ
นายประยุทธ คงเฉลิมวัฒน์
นายปรี ชา ฮุน้ สกุล
นายจําเริ ญ สละชีพ
นายสันติ จําปาแดง
นางสมปอง ศรี สาํ อาง
นายอาทร บุญคุม้ ครอง
นางสําเนียง สุขรักษ์
นายศิริชยั สุนาถวนิชย์กุล
นางวาม ดุลยากร
นายสุเมธี จันทร์หอม

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ (ผูท้ รงคุณวุฒิ)
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการผูแ้ ทนองค์กรชุมชน
กรรมการผูแ้ ทนองค์กรเอกชน
กรรมการผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น
กรรมการผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น
กรรมการผูแ้ ทนสมาคมผูป้ กครองและครู
กรรมการผูแ้ ทนสมาคมผูป้ ระกอบวิชาชีพบริ หารการศึกษา
กรรมการผูแ้ ทนสมาคมผูป้ ระกอบวิชาชีพครู
กรรมการผูแ้ ทนผูร้ ับใบอนุญาต โรงเรี ยนเอกชน
กรรมการผูแ้ ทนครู โรงเรี ยนเอกชน
กรรมการและเลขานุการ

โทรศัพท์ เคลือนที
๐๘ ๑๘๔๖ ๖๒๓๗
๐๘ ๙๗๔๒ ๐๗๘๖
๐๘ ๑๗๕๓ ๕๕๖๓
๐๘ ๙๐๐๕ ๖๙๙๙
๐๘ ๖๘๐๘ ๙๒๘๑
๐๘ ๔๐๙๙ ๒๕๐๙
๐๘ ๑๙๔๘ ๔๓๔๔
๐๘ ๑๘๖๑ ๕๔๗๙
๐๘ ๖๕๒๒ ๒๗๒๑
๐๘ ๐๑๐๘ ๔๑๔๑
๐๘ ๙๗๔๔ ๓๖๔๗
๐๘ ๑๒๙๔ ๓๔๐๓
๐๘ ๗๙๒๗ ๗๗๙๑
๐๘ ๖๖๑๔ ๓๐๙๕
๐๘ ๑๖๖๘ ๖๔๖๕
๐๘ ๑๔๐๓ ๗๖๕๒
๐๘ ๑๘๕๓ ๖๐๒๐

คณะอนุกรรมการข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที

ชือ - ชือสกุล

อนุกรรมการฯ

เบอร์ โทรศัพท์
081 3811407 , 089 6167700

1

นายประกฤต เอียมสกุล

ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นบริ หารงาน
บุคคล

2

นายชลอ กองสุทธิใจ

ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นอืน ๆ

081 9264607

3

นายสง่า เชยประเสริ ฐ

ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการศึกษา

089 8001356

4

นายผดุงศักดิ จําเดิม

ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นกฎหมาย ฯ

081 8522646

5

นายปรี ชา ปาลวัฒน์

ผูแ้ ทน ก.ค.ศ.

081 3532879

6

นายอาคม เตียประเสริ ฐ

ผูแ้ ทนคุรุสภา

084 1111381

7

นายสุนทร ทับทิมศรี

ผูแ้ ทนผูบ้ ริ หารสาย
ประถมศึกษา

081 3052912

8

นายสมคิด เพ็งบุญ

ผูแ้ ทนครู สายประถมศึกษา

081 8525304

9

นายกิจจา จงประเสริ ฐ

ผูแ้ ทนบุคลากรอืน

081 9918878

10

นายสุเมธี จันทร์หอม

อนุกรรมการและเลขานุการ

081 8536020

คณะกรรมการตรวจติดตาม ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา
นายสุ เมธี จันทร์ หอม
นางอัปสร สุ รโชติ
นพ.ศิริชัย ลิมสกุล
นางกรรณิการ์ ใจดี
นายวิโรจน์ นาคคงคํา
ผศ.ศรินทิพย์ ภู่สําลี
นายชนม์ พานิชชอบ
นายณัฐศักดิ จันทร์ ผล
นางมาลี สืบกระแส

โทร.
โทร.
โทร.
โทร.
โทร.
โทร.
โทร.
โทร.
โทร. 081 9478655

รอง ผอ.สพป. ลพบุรี เขต
ชือ – สกุล
นายชนม์ พานิชชอบ
นายสิ ทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์
นายกําพล อินชมฤทธิ
นายเอกพล สุ ทธิรัตน์
นายไพโรจน์ เมืองเจริญ
นายสุ เมธ ประภาสวัสดิ
นายธีระภัทร ประสมสุ ข
นายนวพล ทัศนศรี
นางสาวลออ วิลัย
นายทัศนะ สุ วรรณเลิศ
นางทรรศนีย์ เอียมสอาด
นายกฤษณะ กลันเชือ
นายมนตรี สื บสิ งห์

เบอร์ โทรศัพท์
081-9482149
081-7563939
089-5381668
086-1310855
086-8845586
083-5538483
085-9810826

กลุ่มอํานวยการ
ชือ - สกุล
นายนําเกียรติยศ แก้วหอมคํา
นายสุรัตน์ ดิษบรรจง
นายโกเมศ ศรี สุพรรณ
นางสาวพรพรรณ นิ มนวลเกตุ
นางสาวสุมานัส หน่ายทุกข์
นางปรี มน ชืนชีพ
นางสาวภคจิรา จันทร์ แดง
นางเพ็ญทิพย์ คงชาติ
นางสาวไพเราะ ยนต์ประเสริ ฐ

บ้ านพัก
-----

มือถือ
089-2437306

กลุ่มนโยบายและแผน
ชือ - สกุล
นายกุลจิตต์ รัชดาศิวะกุล
นายประวิทย์ กรรณแดง
นายสหรัฐ คงมานะ
นายพรชัย พรหมทอง
น.ส.วัฒมพร คงสมบุตร
นางประครอง แก้วดวงเล็ก
น.ส.ศิรินทิพย์ ยงวณิ ชย์
นางศิริลกั ษณ์ สายสิ นธุ์
นางกชพรรณ พุกาธร
น.ส.อารี นาคา

บ้ านพัก
----

มือถือ
2-233295
0- 649747
--

กลุ่มบริหารงานการเงินและสิ นทรัพย์
ชือ - สกุล
นางภาวนา นันทศรี
นางสาวยุวดี พรรณกุลบดี
นางกรรณิ การ์ ศรี พนั ธุ์
นางสาวสุจิตรา มันสัตย์
นางสาวพยุง กลําเพ็ชร์
นางนันทนา สมบูรณ์
นางราตรี เจริ ญสุข
นางสาวบุญยวันต์ อ่อนน่วม
นางอรทัย อภิบาลปฐมรัฐ

บ้ านพัก
--036-652875
---- 58
--

มือถือ
081-9915934

กลุ่มส่ งเสริมการจัดการศึกษา
ชือ - สกุล
นายจะเด็ด บุญชู
นางอรัญญา ทรัพย์สุทธิ
นางดาริ น บุญคง
นางฐิติรัตน์ สุกางโฮง
นางสุวรรณ์ สุจริ ตจันทร์
นางสุมลรัตน์ ปล่องทอง
นางบังอร เทียนสุวรรณ
นางดารณี พันธุ์ตา
นางภาสิ ณี มาตยานุมตั ย์
น.ส.วันเพ็ญ ซองศรี
น.ส.วรัญญา ฤทธิบํารุ ง
นางจรรยาศรี ทิพนี

บ้ านพัก
----036-620722
036-652899
--

มือถือ
089-7705358
081-1336871
081-2902681
081-9481131
089-0635526
089-0828306
081-7807677
086-0831590
083-8353555
087-0535339
085-8729611

กลุ่มส่ งเสริมสถานศึกษาเอกชน
ชือ - สกุล
นายกิจจา จงประเสริ ฐ
นางจารุ พรรณ ปลังกลาง
นางสิ ริลกั ษณ์ วงษ์นิ ม
นางวันทนีย์ สารี คาํ
นางพรพิมล พูลพละ

บ้ านพัก
036-427-169
----

มือถือ
-

หน่ วยตรวจสอบภายใน
ชือ - สกุล

บ้ านพัก

นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ

--

นางชมัยพร อยูพ่ ิทกั ษ์
นางมัลลิกา พ่วงวงษ์

---

มือถือ
-

-

กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร. 036 413448
ที

ชือ-สกุล
นางสมบัติ โฆษิตวานิช
น.ส.วันเพ็ญ เกตุจิว
นางศรี ธนา พันธุนนท์
นางบานเย็น เทียรโอพันธ์
นายพจน์ฤทธิ ศรธรรมลี
น.ส.กฤษดี พันธุ์
ไพโรจน์
นางธีนิตา จันทน
นางโสภี
ศิริพนั ธุ์
นางสุฑาทิพย์ ฉิมสง่า
นางรุ่ งทิวา ประเทศา
น.ส.เพ็ญพักตร์ ชืนจํารัส
นายวินยั
สุขประเสริ ฐ
นางขวัญฤทัย แย้มนัดดา
นางสุทิน ราชสาร
นางยุภา โต๊ะเงิน
นายบํารุ ง สุระเวช
นายอํานาจ ป้ อมบุปผา

มือถือ
-

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เบอร์ โทรกลุ่มนิเทศฯ 036 - 411001

ชือ - สกุล
นางมาลี สื บกระแส
นายณัฐศักดิ จันทร์ ผล
นายเอนก รัศมี
นายสัมฤทธิ แห้วทอง
นายสังวาลย์ สิ งห์สา
นายสมพงษ์ เพชรหมืนไวย
นางอุปถัมภ์ เพชรหมืนไวย
นางสุนีย์ โตอินทร์
นางสุนทรี ศุภลักษณ์หิรัญ
นายอัศวชัย พ่วงพระเดช
นางศรี วิภา สมัครการ
นางวีณา ลิ มสกุล
นางวาสนา เขตกัน
นางวารุ ณี รักงาน
น.ส.ฐิราภรณ์ สัมฤทธิ
น.ส.ชลลดา วงษ์สกุล
นางเลขา มูลลิสาร
นางเปรมฤดี ไสยประพาส
นางบังอร ดีอ่วม
นายมานิตย์ สิ งห์ไพร
นายมนตรี อุตสาหะ
นายไพศาล กรรณาริ ก

เบอร์ โทรสาร 036 - 412108

บ้ านพัก
036-412991
036-486059
-036-612107
-

036-453750
036-420489
036-610501
036-422263
036-426723
-

มือถือ
081-9478655
080-2093085
082-1979598
081-9475224
089-0624969
086-4061016
086-6099106
089-4108647
089-8036048
081-8529724
086-3362367
085-3858347
086-7097424
081-2597994
089-9002703
089-8094003
089-1670294
086-6202759
081-3994801
-

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ชือ - สกุล
นายพิเชษฐ์ อิ มสุข
นายปัญญา คล้ายแพร
นางชลธิชา กัณฐโรจน์
นางชนิกานต์ วงษ์กิตติวรรณ
น.ส.สิ ริกร กระสาทอง
น.ส.สมพิศ วงษ์แหยม
น.ส.วิจิตรา เจือจันทร์
นางนิตยา ทับพุ่ม
นายวิบูลย์ ศรี โสภณ
นางอัญชลี จิตตางกูร
นางอภิษฎา ปิ นงาม

บ้ านพัก
-617894
---

มือถือ
081 - 6122732

กลุ่มที ๑ กลุ่มโรงเรียน ลุ่มนําลพบุรี
ที

โรงเรียน

ชือ - สกุล

๑ โรงเรี ยนวัดบ้านดาบ

นายวรศักดิ ภูเจริ ญ

๒ โรงเรี ยนวัดธรรมเจดีย ์

นายเฉลา คอนขํา

๓ โรงเรี ยนวัดชีแวะ

นายวีระวัฒน์ วัฒนา

๔ โรงเรี ยนวัดดอนโพธิ

นายณรงค์ศกั ดิ กินจําปา

๕ โรงเรี ยนวัดใดใหญ่

นายปรี ชา สาโมทย์

๖ โรงเรี ยนวัดใดยาว

นายปริ ญญา วรรณกลาง

๗ โรงเรี ยนบ้านไทรย้อย

นายคงกฤช เพ็งพิมพ์

๘ โรงเรี ยนวัดหลวงสุวรรณา

นายเสงียม ร้อยแสนศึก

๙ โรงเรี ยนวัดโคกโพธิ
กุญชร

นายสมชาย เชิดโฉม

๑๐ โรงเรี ยนวัดยาง ณ รังสี

น.ส.ธิดา พาณิ ชย์กุล

๑๑ โรงเรี ยน วัดตะลุง

นายบุญเลิศ เติมแก้ว

๑๒ โรงเรี ยนวัดบางพุทโธ

นายคํารณ พงศ์อมั พรศรี

๑๓ โรงเรี ยนวัดโบสถ์

นายประชา ป้ อมทอง

ราม

หมายเลขโทรศัพท์

กลุ่มที ๒ กลุ่มโรงเรียน พระงาม
ที

โรงเรียน

ชือ - สกุล

๑ โรงเรี ยนวัดคอกกระบือฯ นายนิยม สายแสง
๒ โรงเรี ยนวัดหนองแก้ว

นายสารวิน ควรหัตร์

๓ โรงเรี ยนวัดสิริจนั ทรนิมิต ฯ นายสิริเชษฐ์ ตุม้ ทอง
๔ โรงเรี ยนกองบินโคกกะเทียม นายศรี ศรี อมรศาสน์
๕ โรงเรี ยนวัดหนองปลิง

นายสมเกียรติ เภากัน

๖ โรงเรี ยนวัดป่ ากล้วย

นายกมล นุชประภา

๗ โรงเรี ยนวัดทุ่งสิงห์โต

นายนําชัย ศรี ปัน

๘

นายสุพจน์ เฉลยจิตร์

โรงเรี ยนศูนย์การบินทหารบก
อุปถัมภ์

๙ โรงเรี ยนวรนารถวิทยา

นายชัยวัฒน์ ปลังสุวรรณ์

๑๐ โรงเรี ยนบ้านโคกกะเทียมฯ

นายถาวร คําเทียง

๑๑ โรงเรี ยนค่ายพิบูล
สงคราม

น.ส.แสงระวี อุ่นเรื อน

๑๒ โรงเรี ยนบ้านหนองแขม

นายสมยศ พูลผล

๑๓ โรงเรี ยนวัดท่าแค

นางสุนิษา รสฉํา

๑๔ โรงเรี ยนวัดถนนแค

นายชาติชาย พานิชชอบ

๑๕ โรงเรี ยนทบอ.สองเหล่าสร้าง นางสมศรี ทัศมาลี

หมายเลขโทรศัพท์

กลุ่มที ๓ กลุ่มโรงเรียน พระนารายณ์
ที

โรงเรียน

ชือ - สกุล

๑ โรงเรี ยนบ้านหนองถํา

นายประเวทย์ สนพลอย

๒ โรงเรี ยนวัดซับเสือแมบ

นายนิวฒั น์ สอนทรัพย์

๓ โรงเรี ยนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย

นายอาทร บุญคุม้ ครอง

๔ โรงเรี ยนซอย ๗ สาย ๔ ซ้าย

นายจรัญ สง่าเม่น

๕ โรงเรี ยนซอยพิเศษ สาย๔ ซ้าย นายสุรชัย รุ่ งเรื อง
๖ โรงเรี ยนบ้านห้วยส้ม

นายประสพ สลุงอยู่

๗ โรงเรี ยนไทยรัฐวิทยา ๑

นายวิทยา ประชากุล

๘ โรงเรี ยนพิบูลสงเคราะห์1

นายชูเกียรติ ลักษณะศิริ

๙ โรงเรี ยนบ้านโคกตูม

นายบัญชา สุทธศรี

๑๐ โรงเรี ยนวัดใหม่จาํ ปาทอง

นายพีระ ขําวารี

๑๑ โรงเรี ยนวัดเขาหนีบ

นายพงศ์จิตต์ ชะเอมจันทร์

๑๒ โรงเรี ยนวัดนิคมสามัคคีชยั

นายสุชิน เทพพันธุ์

๑๓ โรงเรี ยนซอย ๕ สาย ๒ ซ้าย

นายนิพทั ธ์ อ่อนมี

หมายเลขโทรศัพท์

กลุ่มที ๔ กลุ่มโรงเรียน ต้ นนําลพบุรีศรีละโว้
ที

โรงเรียน

ชือ - สกุล

๑

โรงเรี ยนวัดสําราญ

นายปรี ชา บุญอนันต์

๒

โรงเรี ยนวัดโพธิเก้าต้น

นายชัยณลิตย์ พรมมี

๓

โรงเรี ยนวัดบ่อเงิน

นายสมเกียรติ ศรี ประสาน

๔

โรงเรี ยนวัดโคกหม้อ

นายสุรเชาว์ เรื องวัฒกี

๕

โรงเรี ยนวัดทองแท่งนิสยาราม นายบรรธร ดิษบรรจง

๖

โรงเรี ยนวัดสิงห์ทอง

นางปราณี ฉําพึง

๗

โรงเรี ยนบ้านสามเรื อน

นายสุชิน ตุลาทอง

๘

โรงเรี ยนวัดโพธิระหัต

นายชัยวัฒน์ บุญมานํา

๙

โรงเรี ยนวัดอัมพวัน

นายมานะ มิ งทอง

๑๐ โรงเรี ยนวัดพรหมาสตร์

นางศมานันท์ ทรัพย์หิรัญ

๑๑ โรงเรี ยนวัดเทพกุญชรวราราม นางสาวกาญจนานันณ์ แตงฉํา
๑๒ โรงเรี ยนบรรจงรัตน์

นางวาม ดุลยากร

๑๓ โรงเรี ยนอนุบาลบรรจง

นางวิม การะยะ

รัตน์

หมายเลขโทรศัพท์

กลุ่มที ๕ กลุ่มโรงเรียน ค่ ายพิบูลสงคราม
ที

โรงเรียน

ชือ - สกุล

๑ โรงเรี ยนวัดหลวงท้ายตลาด นายวินท์ธาเนศวร์ ศิริพงษ์
๒ โรงเรี ยนวัดใหม่ขุนนวน

นายราชัน อินทรกาํ แหง ณ ราชสี มา

๓ โรงเรี ยนอนุบาลลพบุรี

นายอภิศกั ดิ พาณิ ชย์กุล

๔ โรงเรี ยนวัดตองปุ

นายทัพชัย แย้มชุมพร

๕ โรงเรี ยนสาริ มานอุปถัมภ์

นายสุชินทร์ แกมทับทิม

๖

นายคําลพ ศิริมากร

โรงเรี ยนพลร่ มอนุสรณ์ มิตรภาพที ๕๐

๗ โรงเรี ยนวัดดงน้อย

นายสามารถ อ่อนไสว

๘ โรงเรี ยนวัดข่อยกลาง

นายสมชาย ชวนชม

๙ โรงเรี ยนวัดข่อยใต้

นายพงษ์นริ นทร์ เครื อมณี

๑๐

โรงเรี ยนลพบุรีปัญญานุกูลจังหวัด
ลพบุรี

นายสุจินต์ สว่างศรี

๑๑

โรงเรี ยน.โสตศึกษาปานเลิศจังหวัด
ลพบุรี

นายไพศาล สุขนิตย์ทรัพย์

๑๒

โรงเรี ยนวินิตศึกษาในพระ
ราชูปถัมภ์

นางสุภาวรรณ ด่านสกุล

หมายเลขโทรศัพท์

กลุ่มที ๖ กลุ่มโรงเรียน สหวิทยาการ
ที

โรงเรียน

๑

โรงเรี ยนอนุบาลจังหวัดทหารบก
ลพบุรี

ชือ - สกุล
นายประทวน นกยูงแดง

๒ โรงเรี ยนวัดไผ่แตร

นายสุทิน หลิ มน้อย

๓ โรงเรี ยนวัดท่าข้าม

นายรังสี เจริ ญศิลป์

๔ โรงเรี ยนวัดตะเคียน

นายสุรสิทธิ แจ่มเล็ก

๕ โรงเรี ยนวัดคุง้ นาบุญ

นายปิ ยะวัชร์ วัฒนะบุตร

๖ โรงเรี ยนวัดโป่ งน้อย

นายจํานงค์ เพชรรัตน์

๗ โรงเรี ยนโคกลําพานวิทยา นายณรงค์ฤทธิ ปลากัด
ทอง
๘ โรงเรี ยนการศึกษาคนตาบอด นางกรกนก ศิริวงษ์
และ
คนตาบอดพิการซําซ้อนลพบุรี

๙ โรงเรี ยนกําจรวิทย์

นางสาวทรงกลด เพชร
บุตร

๑๐ โรงเรี ยนบํารุ งศึกษา

นางละเอียด ศุภระมงคล

๑๑ โรงเรี ยน ทบอ.ค่าย
นารายณ์ฯ

ว่าที ร.ต.หญิง สุ พตั ตรา
บุษราคํา

๑๒ โรงเรี ยนบัณฑิตศึกษา

นางอุบล สวนสุข

๑๓ โรงเรี ยนอนุบาลเย็นศิระ

นางวาสนา วณิ ชยกุล

หมายเลขโทรศัพท์

กลุ่มที ๗ กลุ่มโรงเรียน เขาสามยอด
ที

โรงเรียน

ชือ – สกุล

๑ โรงเรี ยนเมืองใหม่ ฯ

นายอาคม เตียประเสริ ฐ

๒ โรงเรี ยนวัดสระมะเกลือ

นางดรุ ณี สัตย์ซือ

๓ โรงเรี ยนวัดดงสวอง

นายประคอง แสวงเจริ ญ

๔ โรงเรี ยนวรกิจพิทยา

นางบุญส่ง ตรี สตั ย์

๕ โรงเรี ยนจินดารัตน์

นางจันทรจิรา อ่อนเงิน

๖ โรงเรี ยน พัฒนปัญญา

นางละเอียด ศุภระมงคล

๗ โรงเรี ยนชุบศรฯ

นายอาภากร พาณิ ชย์กุล

๘ โรงเรี ยนวัดหนองบัวขาว

นายภิรมณ์ จันทร์โนทัย

๙ โรงเรี ยนวรพิทยา

น.ส.ประณิชญา เปล่งอรุ ณ

๑๐ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
คอนแวนต์

น.ส.ศิริลกั ษณ์ สุภาจรู ญ

๑๑ โรงเรี ยนเมืองละโว้วิทยา

นางกรรณิ การ์ ใจดี

หมายเลขโทรศัพท์

081 6922470

กลุ่มที ๘ กลุ่มโรงเรียน ตะวันศรีทอง
ที

โรงเรียน

ชือ - สกุล

๑ โรงเรี ยนบ้านเขาเตียนฯ

นายชาตรี ธรรมธุรส

๒ โรงเรี ยนบ้านโป่ งยอ

นายจิตร นาคพวง

๓ โรงเรี ยนบ้านมะม่วงเจ็ดต้น นางสังวาลย์ บุญญะวงศ์
๔ โรงเรี ยนบ้านตะกุดหว้า

นายประภัสสร์ สายกระสุ น

๕ โรงเรี ยนบ้านดงมะรุ ม

นายสวอง ชืนชอบ

๖ โรงเรี ยนบ้านเนินจันทร์

ว่าที ร.ต.ธนโชติ ปุณยชัยปรี ดา

๗ โรงเรี ยนบ้านพุมว่ ง

นายอังกูร อิงคนินนั ท์

๘ โรงเรี ยนบ้านวังไผ่

นางมะลิ ทองเหมือน

๙ โรงเรี ยนบ้านทุ่งทอง

นางสุธาสินี บุญพงศ์ศกั ดิ

๑๐ โรงเรี ยนวัดสะพานคง

ว่าที ร.อ.อนุกลู นรากรณ์

๑๑ โรงเรี ยนวัดสะแกราบ

นายหยด คณโฑทอง

๑๒ โรงเรี ยนบ้านวังเพลิง

นายจารึ ก ขึนทันตา

หมายเลขโทรศัพท์

089 1791334

กลุ่มที ๙ กลุ่มโรงเรียน โคกสํ าโรงพัฒนาการศึกษา
ที

โรงเรียน

๑ โรงเรี ยนโคกสําโรง

ชือ - สกุล

หมายเลขโทรศัพท์

นายสุรวิทย์ เจียมจิตร

๒ โรงเรี ยนบ้านวังขอนขว้าง น.ส.กาญจนา สายดํา
๓ โรงเรี ยนวัดหนองพิมาน

นายชัยภัทร พรหมบุญมี

๔ โรงเรี ยนวัดดงแก้ว

นายดุสิต เลิศมานพ

๕ โรงเรี ยนวัดรัตนาราม

นายสมควร ป้ อมบุบผา

๖ โรงเรี ยนบ้านท่าม่วง

นายประวิทย์ ดวงจิตร

๗ โรงเรี ยนบ้านหนองไผ่

นายเจริ ญ เพชรดี

๘ โรงเรี ยนบ้านหนองชนะชัย นางสาวสนธิกาญจน์ อ่อนสลุง
๙ โรงเรี ยนวัดวังหัวแหวน

นางนิตยา บุญยอด

๑๐ โรงเรี ยนบ้านถลุงเหล็ก

นายพยนต์ สมานมิตร

๑๑ โรงเรี ยนวัดหนองแขม

นายธนู วุฒิเกียรติไพบูลย์

๑๒ โรงเรี ยนบ้านชอนบอน

นายปัญญา ทองงาม

๑๓ โรงเรี ยนบ้านวังจัน

นายหล้า พูลสุภาพ

1 99 4 11

กลุ่มที ๑๐ กลุ่มโรงเรียน เขาวงพระจันทร์
ที

โรงเรียน

ชือ - สกุล

๑ โรงเรี ยนวัดสัมพันธมิตร

นายวีระยุทธนา สุทธิจนั ทร์

๒ โรงเรี ยนวัดหนองคู

นายสมศักดิ ป้ อมบุบผา

๓ โรงเรี ยนบ้านพรมทิน

น.ส.โศภิต พุฒขาว

๔ โรงเรี ยนบ้านเขาสะพานนาค นายธวัชชัย วงษ์ประเสริ ฐ
๕ โรงเรี ยนบ้านเขาทับควาย

นายพีระพล ชังใจ

๖ โรงเรี ยนบ้านหลุมข้าว

นายไพฑูรย์ อิ มสําราญ

๗ โรงเรี ยนวัดหนองหอย

นายประกอบ ประจงแต่ง

๘ โรงเรี ยนวัดห้วยโป่ ง

นายชูชาติ บาลี

๙ โรงเรี ยนทศธรรมศึกษา

นางวิภารัตน์ สุขสําราญ

หมายเลขโทรศัพท์

กลุ่มที ๑๑ กลุ่มโรงเรียนเพนียด
ที

โรงเรียน

๑ โรงเรี ยนบ้านคลองเกตุ

ชือ – สกุล

หมายเลขโทรศัพท์

นางรัชนี เจริ ญมาก

๒ โรงเรี ยนบ้านโคกสะอาด น.ส.ภาวนา วงศ์เพ็ญทักษ์
๓ โรงเรี ยนบ้านหัวดง

นายยุทธภูมิ ตันติมาลา

2687015

๔ โรงเรี ยนบ้านเขาดิน

นายปรี ชา ทังทอง

086 1266676

๕ โรงเรี ยนบ้านหนองบัว

นายพิชิต รุ่ งโรจน์

086 0928332

๖ โรงเรี ยนอนุบาลบ้านเพนียด นายรุ่ งเรื อง พงษ์ยหิ วา

081 3616748

๗ โรงเรี ยนบ้านนกเขาเปล้า นายวีระศักดิ พลอยบุตร

081 9474795

๘ โรงเรี ยนบ้านหนองปล้อง นางณัฎฐินี หอมจันทร์

089 0838728

๙ โรงเรี ยนบ้านหนอง
สําโรง

นางสาวอรุ ณี ดวงแก้ว

089 9017658

๑๐ โรงเรี ยนจารึ กล้อมวิทยา

นายยืนยง จิรัฎฐิติกาล

081 2857312

๑๑ โรงเรี ยนศรี แก้วอนุกลู

นางอุทุมรัตน์ ธนวัฒนายิ งยง

086 1299731

กลุ่มที ๑๒ กลุ่มโรงเรียน เพชรวงกต
ที

โรงเรียน

ชือ - สกุล

๑ โรงเรี ยนวัดหนองกระเบือง นายสัญชัย กัญพันธ์
๒ โรงเรี ยนบ้านหัวบึง

นางสําอาง พรหมมา

๓ โรงเรี ยนวัดนําจัน

นายบัว โพธิทอง

๔ โรงเรี ยนบ้านไผ่ใหญ่

นายชาติชาย กันทะวงศ์

๕ โรงเรี ยนพิบูลปัทมาคม

นายสุรัช พิมพาภรณ์

๖ โรงเรี ยนวัดเขาวงกฏ

นางวิชุดา หงส์ทอง

๗ โรงเรี ยนวัดห้วยแก้ว

น.ส.ชุติมา พรหมรักษา

๘ โรงเรี ยนรัตนศึกษา

นายดิลก รัตนสวัสดิ

๙ โรงเรี ยนวัดสายห้วยแก้ว

นายพันธวิชญ์ เลียงชีพชอบ

๑๐ โรงเรี ยนบ้านหนองนางาม

นายบุรินทร์ สิงห์โต

๑๑ โรงเรี ยนอนุบาลบ้านหมี นางรัตนา สุนนั ทวนิช
๑๒ โรงเรี ยนบ้านโคกสุข

นายวีระชัย ศิริพนั ธุ์

๑๓ โรงเรี ยนวัดบางพืง

นายมาโนช เนืองจากอวน

หมายเลขโทรศัพท์

กลุ่มที ๑๓ กลุ่มโรงเรียน ตักศิลา
ที

โรงเรียน

๑ โรงเรี ยนพระวรสาร

ชือ - สกุล
น.ส.ไพรศรี มะลิวลั ย์

๒ โรงเรี ยนวัดสระกระเบือง นางอรัญญา ทองทาสี
๓ โรงเรี ยนวัดท่าช้าง

นายโกวิท ระวิงทอง

๔ โรงเรี ยนวัดคุง้ ท่าเลา

นายอํานวย ปัญญาแหลม

๕ โรงเรี ยนบ้านเกริ นกฐิน

นายสุนทร ทับทิมศรี

๖ โรงเรี ยนวัดท้องคุง้

นายสมหมาย โพธิทอง

๗ โรงเรี ยนวัดเทพอําไพ

นายสุรินทร์ สัมฤทธิเปี ยม

๘ โรงเรี ยนวัดธรรมิการาม

นายวิเชียร สุขเกษม

๙ โรงเรี ยนวัดมหาสอนฯ

นายจํานง เพชรรัตน์

หมายเลขโทรศัพท์

กลุ่มที ๑๔ กลุ่มโรงเรียน นิมิตใหม่
ที

โรงเรียน

ชือ – สกุล

หมายเลขโทรศัพท์

๑ โรงเรี ยนวัดบ้านหมีใหญ่ นายไพรัชต์ มาลา
๒ โรงเรี ยนวัดทุ่งทะเลหญ้า นางสาวอังคณา ทองดี
๓ โรงเรี ยนวัดบ้านทราย

นายธวัช ตันตะสิ

๔ โรงเรี ยนสุเทพวิทยาลัย

น.ส.ประภัสสร บุญหนุน

๕ โรงเรี ยนชุมชนตําบลหิน

นายเฉลิมศักดิ จูฑะพันธุ์

089 9816710

ปั ก

๖ โรงเรี ยนวัดวังใต้
๗ โรงเรี ยนวัดบางกะพี

นายวินิพล ทาชาติ

๘ โรงเรี ยนบ้านสระเตย

นายณรงค์ หาทรัพย์

๙ โรงเรี ยนวัดสระตาแวว

นายวิสุทธิ พลอยกลุ่ม

๑๐ โรงเรี ยนวัดหนองนํา
ทิพย์

นางสุนีย ์ ไพรี

๑๑ โรงเรี ยนบ้านกล้วย

นายสุกิจ อินศรี ชืน

๑๒ โรงเรี ยนวัดดงพลับ

นายวีระพล พรหมพล

๑๓ โรงเรี ยนวัดพานิชธรรมิกา

นางธนาภรณ์ รักษ์มณี

ราม

9 295693

กลุ่มที ๑๕ กลุ่มโรงเรียน จตุรมิตร
ที

โรงเรียน

ชือ - สกุล

๑ โรงเรี ยนวัดโป่ งแค

นายสุรสิทธิ ศรี สุพรรณ

๒ โรงเรี ยนบ้านดอนดึง

นายประกอบ พุ่มโพธิงาม

หมายเลขโทรศัพท์

089 2361892

๓ โรงเรี ยนบ้านกระเบากลัก นางธนภร หอมจันทร์
๔ โรงเรี ยนบ้านดงกลาง

นายสุพจน์ วงษ์เจริ ญ

๕ โรงเรี ยนบ้านนําบ่า

นายถิรพุทธ ขุมแร่

๖ โรงเรี ยนวัดห้วยกรวด

นายวิชยั ม่วงจีน

๗ โรงเรี ยนวัดหนองเมือง

นายอิทธิพงษ์ สานุสุข

๘ โรงเรี ยนวัดหนองกระเบียน นายเสริ มวิทย์ สังวร
๙ โรงเรี ยนวัดหนองโพธิ

นางลัดดา ครสวรรค์

๑๐ โรงเรี ยนวัดหนองคู

นายสมชาย สุขสด

๑๑ โรงเรี ยนวัดท้ายลาด

นายชัยพิสิฏฐ์ กริ สสมัย

๑๒ โรงเรี ยนบ้านหนองแก

นายสังวร พระนอ

089 9018249

081 0442002

กลุ่มที ๑๖ กลุ่มโรงเรียน บูรพาท่ าวุ้ง
ที

โรงเรียน

ชือ - สกุล

๑ โรงเรี ยนวัดสนามไชย

นายเหลา พันธ์ทอง

๒ โรงเรี ยนบ้านดอนทอง

นางอรัญญา งามระยับ

๓ โรงเรี ยน.ดอนทองราษฎร์วิทยา นางนันทิยา นิลลออ
๔ โรงเรี ยนอนุบาลท่าวุง้

นายเกษม เขียวสอาด

๕ โรงเรี ยนวัดลาดสาลี

นายพิเชษฐศักดิ หว่านชัยสิทธิ

๖ โรงเรี ยนวัดปากคลองบางคู้ นายวรรณะ กุดเปล่ง
๗ โรงเรี ยนท่าวุง้

นายอนันตชิต สุทนต์ชยั

๘ โรงเรี ยนวัดเกตุ

นายเสน่ห์ รสฉํา

๙ โรงเรี ยนวัดรัมภาราม

นายมาโนชญ์ พรหมคํา

๑๐ โรงเรี ยนวัดโพธิศรี

จ.ส.อ.วินยั ศรี สุคนธรัตน์

๑๑ โรงเรี ยนบ้านบางงา

นายประสิทธิ ทองหล่อ

๑๒ โรงเรี ยนวัดหนองมน

นายสมบูรณ์ สุขเกษ

๑๓ โรงเรี ยนไฉไลพร

นายชวัชรพัต เดชภุชทาดาราภัก

หมายเลขโทรศัพท์
464

กลุ่มที ๑๗ กลุ่มโรงเรียน คีรีสีหนาท
ที

โรงเรียน

ชือ - สกุล

๑ โรงเรี ยนวัดหนองปลาดุก นายรุ่ งศักดิ โพธิช่วย
๒ โรงเรี ยนสิงหฤกษ์
ประสิทธิ

นายวิศณุ อดิศรชูชยั

๓ โรงเรี ยนวัดหนองหลวง

นางอําไพวรรณ เนตรสุ วรรณ

๔ โรงเรี ยนบ้านบางลี

นายเกียรติศกั ดิ สิทธิทรัพย์

๕ โรงเรี ยนวัดเขาสมอคอน

นายทวีศกั ดิ วีระประสิทธิ

๖ โรงเรี ยนวัดมุจลินท์

นายไพรัช ปันสะอาด

๗ โรงเรี ยนวัดถําตะโก

นายสติ สุขชาติ

๘ โรงเรี ยนสมอคอนวิทยา

นายสุเทพ พงคชาติ

คาร

๙ โรงเรี ยนวัดคลองเม่า

นายพงษารัตน์ เย็นเจริ ญ

๑๐ รุ่ งนิวตั ิวิทยา

น.ส.นภาพรรณ ม้วนทอง

หมายเลขโทรศัพท์

กลุ่มที ๑๘ กลุ่มโรงเรียน นพเก้ า
ที

โรงเรียน

ชือ - สกุล

๑ โรงเรี ยนวัดโพธิตรุ

นางอัปสร สุรโชติ

๒ โรงเรี ยนวัดบ้านลาด

นายชํานาญ ศรี งาม

๓ โรงเรี ยนวัดเกาะวิมุตตาราม

นายสมศักดิ นามเกิด

๔ โรงเรี ยนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ ฯ นางพรทิพย์ ทองอยู่
๕ โรงเรี ยนวัดยวด

นางนงลักษณ์ ไล้ทอง

๖ โรงเรี ยนวัดมะค่า

น.ส.อุษา หาชอบ

๗ โรงเรี ยนวัดหัวสําโรง

นายสมเกียรติ มิ งสกุล

๘ โรงเรี ยนวัดโพธิเกษตร

นายไพบูลย์ วิเศษพานิช

๙ โรงเรี ยนวัดคงคาราม

นายโสพล แก้วเรื อง

หมายเลขโทรศัพท์

กลุ่มที ๑๙ กลุ่มโรงเรียน อาชีวศึกษาเอกชน
ที

โรงเรียน

๑ โรงเรี ยนบริ หารธุรกิจละโว้
โรงเรี ยนเอเชียบริ หารธุรกิจ
๒
เทคโนโลยีลพบุรี

ชือ - สกุล

หมายเลขโทรศัพท์

นางพรเพ็ญ สุ นาถวนิชย์กุล

นายวัชริ ศ รื นบุญ

๓ โรงเรี ยนเทคนิคพณิชยการลพบุรี นายอัครเดช จําเดิม
๔ โรงเรี ยนเทคโนโลยีลพบุรี

นางอุบล เขียนบรรจง

๕ โรงเรี ยนโปลีเทคนิคลพบุรี

นางอุบล เขียนบรรจง

๖ โรงเรี ยนเทคโนโลยีละโว้

นางพรทิพย์ โพธิบัว

081 8526068

แม้ สั บสนคับข้ องหมองในจิต
แม้ น ชีวิตคับข้ องต้ องขวากหนาม
แม้ เหน็ดเหนือยใจกายทุกวันยาม
แม้ น ต้ องหามก็ต้องสู้ เพือแผ่นดิน

ดร.สุ เมธี จันทร์ หอม
ผอ.สพป.ลบ 1

