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๑๒. รายชื่อผู้ประสานงานจังหวัด 
 

  
 

ภาค จังหวัด ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ Email Address 
กรุงเทพมหานคร Fax. ๐-๒๘๓๑-๑๒๘๓ 

กรุงเทพ 

หัวหน้าภาค ประวิทย์ นกหรีด ๐๘-๓๕๔๐-๖๔๓๒ prawit072@gmail.com 

ผู้ช่วยหัวหน้าภาค วรรณา นารัชชะ ๐๘-๒๗๘๒-๑๗๘๕ wannawavbkk@gmail.com  

ผู้ช่วยหัวหน้าภาค อัญชลี แก้วรัตน์ ๐๙-๙๐๐๑-๔๔๘๖ dek.vstarbangkok@gmail.com 

สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

วรรณา นารัชชะ ๐๘-๒๗๘๒-๑๗๘๕ wannawavbkk@gmail.com 

อัญชลี แก้วรัตน ์ ๐๙-๙๐๐๑-๔๔๘๖ dek.vstarbangkok@gmail.com 

อภิชาติ แสนยาวชิัย ๐๘-๘๒๓๑-๗๗๖๓ Saenyawichai_nong@hotmail.com 

เสาวนีย์ อึ้งวงษ ์ ๐๖-๕๕๕๓-๙๔๐๙ Saowanee7937@gmail.com 

ภาคกลาง Fax.๐-๒๘๓๑-๑๒๘๓ 

กลาง 

หัวหน้าภาค พระสักกะ สกฺกวโร ๐๘-๓๕๔๐-๖๓๐๑  

ผู้ช่วยหัวหน้าภาค บุษบา แสนด ี ๐๙-๑๑๑๙-๒๐๙๓ vstarmiddle@gmail.com 
นนทบุรี และสพม.เขต ๓ ลลิตา ทั่งทอง ๐๙-๑๕๕๗-๗๙๓๔ biwlalita@gmail.com 

ปทุมธานี และ สพม.เขต ๔ 

กฤตชยา นิรามยัประเสริฐ ๐๙-๑๑๑๙-๒๐๗๒ hasura.chon@gmail.com 
วาสนา แซ่เติ๋น ๐๖-๑๘๑๘-๔๓๙๗ wadsana072@gmail.com 

สุดารัตน์ วงศ์วันด ี ๐๘-๓๑๔๑-๗๙๑๗ maitsunade21@gmail.com 

ณัฐณิชา เชดิบำรุง ๐๖-๒๔๙๑-๙๔๑๕ natnichapang17@gmail.com 
สมุทรปราการ จันทร์ทา นาถาพันธ ์ ๐๘-๓๗๔๒-๕๖๓๖ anata_w@hotmail.com 

พระนครศรีอยุธยา กฤตชยา นิรามยัประเสริฐ ๐๙-๑๑๑๙-๒๐๗๒ pensai072@gmail.com 
อ่างทอง เพชรรัตน์ ชุมพล ๐๙-๙๑๔๕-๙๖๑๙ pachcharut.chum@bumail.net 

ชัยนาท ญาณิศา เมนะเนตร ๐๖-๒๘๓๙-๕๔๕๕ foriphonemiku@gmail.com 

ลพบุร ี
นิตยา ศรีบุญเรือง ๐๘-๔๔๐๔-๒๒๘๖ vstarmiddle@gmail.com 
 ๐๙-๑๑๑๙-๒๐๙๔ vstarmiddle@gmail.com 

สระบุร ี อรอนงค์ วงศ์วันด ี ๐๙-๑๑๑๙-๒๐๙๓ vstarmiddle@gmail.com 

สิงห์บุรี และสพม.เขต ๕ บุษบา แสนด ี ๐๘-๔๔๐๔-๒๒๘๖ vstarmiddle@gmail.com 
สมุทรสาคร มลฤดี แคนต ิ ๐๙-๙๓๙๒-๕๕๐๐ vstarmiddle@gmail.com 

สมุทรสงคราม มลฤดี แคนต ิ ๐๙-๙๓๙๒-๕๕๐๐ vstarmiddle@gmail.com 

นครปฐม บุษบา แสนด ี ๐๙-๑๑๑๙-๒๐๙๓ vstarmiddle@gmail.com 
อุทัยธาน ี นิตยา ศรีบุญเรือง ๐๘-๔๔๐๔-๒๒๘๖ vstarmiddle@gmail.com 
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ภาค จังหวัด ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ Email Address 
ภาคตะวันตก Fax.๐-๒๘๓๑-๑๒๗๘ 

ตะวันตก 

หัวหน้าภาค พระไพฑูรย์ อตฺถวโร     

ผู้ช่วยหัวหน้าภาค ประอรรัตน์ ข่าวดี ๐๘-๓๕๔๐-๖๔๒๑ praornrat09@hotmail.com 

ผู้ช่วยหัวหน้าภาค ณฤทธิ์ ยอดวิชา ๐๙-๐๕๒๙-๓๖๖๒ subkmitl@gmail.com 
กาญจนบุร ี    
 ปราณี พุทธา ๐๘-๔๙๗๔-๓๓๘๑ poo3381@hotmail.com 
ราชบุรี และ สพม.เขต ๘ พิมพา มีต้องปนั ๐๘-๒๓๕๓-๙๖๘๕ manaojaisai@gmail.com 

สุพรรณบุรี และสพม.เขต ๙ นิภารัตน์ เนียมเพราะ ๐๙-๔๔๘๐-๔๔๖๒ bieniparat@gmail.com 

ประจวบคีรีขันธ ์
ประอรรัตน์ ข่าวด ี ๐๘-๓๕๔๐-๖๔๒๑ praornrat09@hotmail.com 

สมพล ธรรมวิจิตรกุล ๐๙-๑๕๕๗-๗๙๒๑ man.west4@gmail.com 

เพชรบุรี และ สพม.เขต ๑๐ 
ประอรรัตน์ ข่าวด ี ๐๙-๑๕๕๗-๗๙๒๑ man.west4@gmail.com 
เพชรรัตน์ ชุมพล ๐๖-๑๑๐๖-๘๙๓๕ vav_2538@hotmail.com 

ภาคตะวันออก Fax. ๐-๒๘๓๑-๑๒๗๘ 

ตะวัน 
ออก 

หัวหน้าภาค นเรนทร์ฤทธิ์ เฉลียวยิ่ง ๐๘-๓๗๔๕-๕๘๒๗ Ch.narainrit@gmail.com 

 สระแก้ว,ชลบุรี และนายกเมือง
พัทยา สพม.เขต ๑๘ 

นิภาพรรณ ทองคำ ๐๘-๔๓๕๔-๓๒๘๒ Jeep.nipapan@gmail.com 

จันทบุร,ี ระยอง และ  
สพม.เขต ๑๗ 

ชลาธาร ชูเชิด ๐๘-๘๐๐๒-๖๒๔๓ puynarak072@gmail.com 
อภิรุจี มนตรี ๐๖-๒๗๔๙-๓๓๗๗ apirumon.072@gmail.com 

ฉะเชิงเทรา และสพม.เขต ๖ 
สุพัตรา เสนาจ ๐๙-๔๔๘๐-๖๑๙๓ sanaj072@gmail.com 

 ปราจีนบุรี ,สพม.เขต ๗ 

ตราด,นครนายก นเรนทร์ฤทธิ์ เฉลียวยิ่ง ๐๘-๓๗๔๕-๕๘๒๗ ch.narainrit@gmail.com 
ภาคใต้ Fax. ๐-๒๘๓๑-๑๒๑๙ 

ใต ้

หัวหน้าภาค อรรถวุฒิ คงเทพ ๐๘-๓๕๔๐-๙๗๖๙ atawut2527@gmail.com 
ผู้ช่วยหัวหน้าภาค    

ตรัง และสพม.เขต ๑๓ สุธีธิดา มุ่งพูนกลาง ๐-๙๔๕๗๕-๐๕๕๐ Mahyesutee@gmail.com 
พัทลุง ฤทัยรัตน์ คงเพชร ๐๘-๔๖๕๔-๓๖๗๒ khem_1995@hotmail.co.th 

ระนอง ทับทิม สโีว ๐๘-๗๑๔๖-๖๘๔๐ tabtim.fine@gmail.com 

สุราษฎร์ธานี และ สพม.เขต ๑๑ ฤทัยรัตน์ คงเพชร ๐๘-๔๖๕๔-๓๖๗๒ ruthairat367@gmail.com 

นครศรีธรรมราช, สพม.เขต ๑๒ บุษบา วัดศร ี ๐๙-๑๑๑๙-๑๙๑๖ budsaba072@gmail.com 

ชุมพร เขต ๑ พีรญา บรรจบลาภ ๐๙-๑๑๑๙-๑๙๐๕ risingsuns100@gmail.com 
  



๓ 
    

ภาค จังหวัด ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ Email Address 

ใต ้

ชุมพร เขต ๒ พีรญา บรรจบลาภ ๐๙-๑๑๑๙-๑๙๐๕ risingsuns100@gmail.com 

กระบี่ กนิษฐา คันท ี ๐๙-๖๖๗๓-๐๙๐๒ kanittakant57@sskru.ac.th 

ภูเก็ต พรทิพย์ บุตตะพรม ๐๘-๔๔๑๙-๖๐๑๖ fonporntip072@gmail.com 
พังงา และ สพม.เขต ๑๔ พรทิพย์ บุตตะพรม ๐๘-๔๔๑๙-๖๐๑๖ fonporntip072@gmail.com 

ยะลา, ปัตตานี ,นราธวิาส และ
สพม.เขต ๑๕ 

สุนิสา วรรณกิจ ๐๙-๙๒๘๖-๕๕๑๗ wannakit.su@gmail.com 

สตูล, สงขลา และ สพม.เขต 
๑๖ 

นิติกร ภักดีวานิช ๐๙-๙๒๘๖-๕๕๔๖ pae.bk25@outlook.com 

ภาคเหนือ Fax. ๐-๒๘๓๑-๑๒๘๒ 

เหนือ 
  

หัวหน้าภาค อัมพร วัฒนกาญจนะ ๐๘-๘๐๐๒-๖๑๒๓ nengibs@gmail.com  

ผู้ช่วยหัวหน้าภาค ภานุเดช สุภาผล ๐๘-๔๖๓๖-๗๐๗๒ icebuubc@gmail.com 
เชียงใหม่ และสพม.เขต ๓๔ พิมพ์ประภา น้อยวงค ์ ๐๙-๕๑๔๗-๑๔๒๔ pimprapanoiwong@gmail.com 

แม่ฮ่องสอน ปานวาด โกศลดำรง ๐๖-๒๗๖๔-๕๒๒๕ pradchaya072@gmail.com 

ลำพูน ฉัตรมงคล ซาคุณ ๐๙๔๒๔๒๓๙๙๒ potentt338@gmail.com 

ลำปาง และสพม.เขต ๓๕ นุจรินทร์ ชนีาวธุ ๐๙-๕๔๔๑-๖๒๓๕ vn_justiceging@hotmail.com 

น่าน กนิษฐา ฤทธิแผลง ๐๘-๔๖๐๐๗๒๖๘ kanittha268@gmail.com 

แพร่ และสพม.เขต ๓๗ อภิวัตร์ รัตนประกรณ์ ๐๙-๔๔๘๖-๖๕๖๐ Markkr_2526@outlook.com 

พะเยา ปัญจรัตน์ ลำใจ ๐๙-๗๙๔๖๔๐๐๘ e55141210@gmail.com 

เชียงราย และ สพม.เขต ๓๖ สุพิชชา ชาติสนุทร ๐๘-๔๖๒๓๑๒๑๙ ple.chartsoontorn@gmail.com 

กำแพงเพชร และสพม. เขต 
๔๑ 

จรัญญาภรณ์ สุขสุพืช ๐๙-๘๒๗๒-๖๙๙๓ nutto072072@gmail.com 

นครสวรรค์ และสพม. เขต ๔๒ ธิดารัตน์ สนิสรา้ง ๐๙-๘๒๗๑-๘๙๗๙ Nidthidarat555@gmail.com 

พิษณุโลก และ สพม.เขต ๓๙ กนกวรรณ ปั้นทิม ๐๘๒-๔๙๖๑๖๕๕ Kanokwan11128@gmail.com 

ตาก และสพม.เขต ๓๘ ธัญญาภรณ์ ปิติภิรมย์สกุล ๐๖-๑๘๒๓-๕๓๖๖ May072.072@gmail.com 

เพชรบูรณ์ และ สพม.เขต ๔๐ อลิษา ภูเขาทอง ๐๘-๕๔๙๑-๓๗๑๖ nok30383@gmail.com 

สุโขทัย อุตรดิตถ์ และ สพม.
เขต ๓๙ 

รัชนก วังใหม่ ๐๖-๑๘๒๓-๖๐๘๓ ratchanoktkn@gmail.com 

พิจิตร  ภานุเดช สุภาผล ๐๘-๔๖๓๖-๗๐๗๒ icebuubc@gmail.com 
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ภาค จังหวัด ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ Email Address 

ภาคอีสาน Fax. ๐-๒๘๓๑-๑๒๗๗ 

อีสาน 

หัวหน้าภาค พระบุญเลิศ สทฺธาธโน     

ผู้ช่วยหัวหน้าภาค สิริรัตน์ เกลี้ยงกลิ่น ๐๘-๓๕๔๐-๖๗๒๖ siriratao@gmail.com 
ผู้ช่วยหัวหน้าภาค วิศรุต ตั้งไพโรจน ์ ๐๘-๓๕๔๐-๗๙๙๘ tangpairoj17@gmail.com 

ผู้ช่วยหัวหน้าภาค ชัญจัญ แก้วเกต ุ ๐๘-๒๔๖๔-๑๙๔๕ chanyaajan645@gmail.com 
กาฬสินธุ์ และสพม.เขต ๒๔ เบญจวรรณ ส่งเสริม ๐๙-๑๕๕๗-๗๙๒๖ kat06ben@gmail.com 

ขอนแก่น และ สพม.เขต ๒๕ 
รัตนาภรณ์ แสงสว่าง ๐๙-๔๙๓๕-๔๙๒๔ maymm072@gmail.com 

เษกรุภา ต้องเดช ๐๖-๓๓๐๗-๐๐๐๓ Sekrupa.2536@gmail.com 

มหาสารคาม และ สพม.เขต ๒๖ ทรงฤทธิ์ เวชยันต ์ ๐๙-๙๒๘๖-๕๕๘๑ kunzong072@gmail.com 

ร้อยเอ็ด และสพม.เขต ๒๗ มณฑล บุญโต ๐๘-๘๐๐๒-๖๑๔๑ boonto1330@gmail.com 

ชัยภูมิ และสพม.เขต ๓๐ สุมาลี สุเมธมงคล ๐๘-๙๔๙๐-๙๖๑๗ sumalee.sumethmong14@gmail.com 

นครราชสีมา และ สพม.๓๑ ณัฏฐาเนตร เหมกระศรี ๐๘-๙๘๓๐-๐๘๑๔ nattanet.nan@gmail.com 

บุรีรัมย์ และ สพม.เขต ๓๒ ดวงเนตร สว่างภพ ๐๖-๒๘๒๐-๗๒๘๒ pinderkader26@gmail.com 
สุรินทร์ และ สพม.เขต ๓๓ นิพนธ์ แสนวังศร ี ๐๖-๑๘๘๗-๓๐๓๐ niphon.saenwangsri@gmail.com 

ยโสธร นภชนก สุระวิชัย ๐๙-๔๘๒๔-๖๑๑๕ napachanok@kkumail.com 
อำนาจเจริญ พัชรี โคตุระพันธ ์ ๐๘-๐๕๖๘-๖๒๔๒ patchareekot1993@gmail.com 

ศรีสะเกษ และ สพม.เขต ๒๘ พัชรี โคตุระพันธ ์ ๐๘-๐๕๖๘-๖๒๔๒ patchareekot1993@gmail.com 

อุบลราชธานี และ สพม.เขต ๒๙ นภชนก สุระวิชัย ๐๙-๔๘๒๔-๖๑๑๕ napachanok@kkumail.com 

เลย และ สพม.เขต ๑๙ หนึ่งฤดี สุขสมโพชน ์ ๐๖-๒๗๖๓-๑๐๑๐ suksompodtoey@gmail.com 

หนองบัวลำภ ู
ทักษพร ภารพัฒน ์ ๐๙-๑๑๑๙-๒๐๐๘ jobjab072@gmail.com 

หนองคาย สพม.เขต ๒๑ 

อุดรธานี และ สพม.เขต ๒๐ 

สิริรัตน์ เกลี้ยงกลิ่น ๐๘-๓๕๔๐-๖๗๒๖ siriratao@gmail.com 

สุดารัตน์ มะโนขันธ ์
๐๙-๙๒๘๖-๕๕๔๒ 
๐๘-๐๗๖๕-๐๗๓๘ 

sudarat-tuktik@hotmail.com 

นครพนม และสพม.เขต ๒๒ รุ่งทวี บานศรี ๐๙-๑๕๕๗-๗๙๒๐ bansee24@gmail.com 

บึงกาฬ ณัชชา เสมอโภค ๐๙-๙๐๒๓-๗๖๒๗ samerphok111@gmail.com 
มุกดาหาร นเรนทร์ฤทธิ์ เฉลียวยิ่ง ๐๘-๓๗๔๕-๕๙๒๗ ch.narainrit@gmail.com 

สกลนคร และ สพม.เขต ๒๓ เษกรุภา ต้องเดช ๐๖-๓๓๐๗-๐๐๐๓ Sekrupa.2536@gmail.com 


