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   หมำยเลขโทรศัพท์ ของผู้บริหำรสพป.ปทุมธำนี เขต 2  
    และผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในสังกัด สพป.ปทุมธำนี เขต 2 
 

สพป.ปทุมธำนี เขต 2    

นายชนาธิป  ส าเริง  ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2  โทร.0850000509 

นางอุรารักษ์  สุขสวสัดิ ์ รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2  โทร.0931243919 

นายสุพงษ์  โอวาท  รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2  โทร.0945080958 

นางเกศรินทร  จิตรสิงห ์ ผอ.กลุ่มนเิทศ ติดตามฯ  โทร.0876707573 

นางพวงเพชร  แสงส่อง ผอ.กลุ่มอ านวยการ   โทร.0817698678 

นายวัลลภ  ชาวหวายสอ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  โทร.0897637196 

นางนพวรรณ  แสงจันทร ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ  โทร.0633804224 

นายอรรถพงศ์  สุขสมนิตย ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  โทร.0808127667 

นางกมลภา  วงศ์เหลือง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  โทร.0896644153 

นางณัฐกานต์  อนันตโท ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ   โทร.0895112557 

น.ส.ขนิษฐา  ลิ้มประดิษฐ ์ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคด ี  โทร.0949926519 

นางประภาพรรณ วุฒิเอก ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร.0982865993 

นายภาณุวัต  อิสระพงศ์เผ่า ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล โทร.0869876353 

 

อ ำเภอธัญบุรี    

โรงเรียนวดัเขียนเขต ว่าท่ีร้อยตรีอรรถสิทธ์ิ เนตรทิพวัลย์ โทร.0843228286 

โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร นายเกรียงไกร อาจเวทย ์ โทร.0898154630 

โรงเรียนทองพูลอุทิศ นายสมชาย สังข์ส ี   โทร.0944127778 

โรงเรียนธญัญสิทธิศิลป ์ นางพันธ์ทิวา จางคพิเชียร  โทร.0895221546 

โรงเรียนวดันาบุญ  นายประดิษฐ์ ปาเลย ์  โทร.0819092016 

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปติยาราม  นายกิตตภิัฏ กุลจรัสอนันต์ โทร.0894101180 

โรงเรียนวดัแสงสรรค ์ นายอุดม โพธิน าแสง  โทร.0898594690 

โรงเรียนวดัอัยยิการาม นายธนณัฐ ศิระวงษ์   โทร.0813754132 

โรงเรียนวดัสระบัว  นายสุเทพ รุจิวิทยากลุ  โทร.0890786503 

โรงเรียนวดัขุมแก้ว  นางนัยนา รอดแถม   โทร.0816083712 

โรงเรียนวดัมลูจินดาราม นางพัชรี เหลืองอุดม  โทร.0818087959 
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อ ำเภอล ำลูกกำ    

โรงเรียนวดันิเทศน์  น.ส.สริินทรา  สรรเสรญิ โทร.0879322089 

โรงเรียนวดัโสภณาราม นายนิรันดร์ คุณาวัน โทร.0875570170 

โรงเรียนชุมชนวัดท าเลทอง นายสดชื่น ตันด ี  โทร.0892844846 

โรงเรียนวดัชัยมังคลาราม นายปฐมพงษ์ ทะแสง โทร.0896601840 

โรงเรียนวดักลางคลองสี ่ นายประเสริฐ ลุนพัฒน์ โทร.0817251712 

โรงเรียนวดัมงคลรัตน ์ นายสมัย  บัวค าภ ู  โทร.0895284124 

โรงเรียนร่วมใจประสิทธ์ิ นายปัญญา ร่างใหญ ่ โทร.0800815992 

โรงเรียนรวมราษฎรส์ามคัค ี นางกมลลักษณ์ สาเหล ้ โทร.0871313701 

โรงเรียนร่วมจติประสาท นางจันทิมา รื่นสุข  โทร.0819214384 

โรงเรียนวดัประยูรธรรมาราม น.ส.กรรณิการ์ สเีหลือง โทร.0814926391 

โรงเรียนวดัสุวรรณ  น.ส.ระพีพรรณ คณาฤทธิ ์ โทร.0859477447 

โรงเรียนวดัธัญญผล  น.ส.ชุตินันท์ พั่วนะคุณม ี โทร.0627928995 

โรงเรียนวดัลาดสนุ่น นายจตุรงค์ สโรบล  โทร.0628539556 

โรงเรียนสหราษฎร์บ ารุง นายธนบดี ณรงค์ฤทธิไกร โทร.0852533331 

โรงเรียนเจรญิดีวิทยา นายธัญวิทย์ กล่ าพลบ โทร.0818662360 

โรงเรียนวดัอดิศร  นายนิรัน นิลทองหลาง โทร.0895353937 

โรงเรียนวดัคลองชัน นายวัฒนา บุญจนะ  โทร.0868806531 

อ ำเภอล ำลูกกำ  

โรงเรียนวดัประชุมราษฎร ์ นางบุษบา นาคพุทธ โทร.0648759463 

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม  นายศุภวิทย์ สงคง โทร.0830190258 

โรงเรียนวดัดอนใหญ ่  นางมาลี สภุิรัตน ์  โทร.0851813857 

โรงเรียนกลางคลองสิบ นางพัชรินทร์ ฉัตรนารตัน ์ โทร.0818982926 

โรงเรียนวดัสมุหราษฏร์บ ารุง นางเสาวณยี์ สมบรูณศ์ิโรรัตน ์โทร.0831230231 

โรงเรียนวดัพิรณุศาสตร ์ นางปัณวรรธน์ เดชกล้า โทร.0612355191 

โรงเรียนวดัปัญจทายิกาวาส นายบัณฑติ จันทบาล โทร.0945495921 

โรงเรียนวดัลานนา  นางภัทรสุดา กิจดี (รก.) โทร.0838865695 

โรงเรียนวดัทศทิศ  นางอารี เสารบ์ดีรักษ์ โทร.0816165641 

โรงเรียนวดัเกตุประภา นายเฉิดชาย ขอพลอยกลาง โทร.0860993347 

โรงเรียนวดัแจ้งล าหิน  นายพิเชษฐ์ ก่ิงบัวหลวง โทร.0909811952 

โรงเรียนวดัโพสพผลเจรญิ นายประกอบ ชินานุปกรณ ์ โทร.0818158144 

โรงเรียนวดัพืชอุดม  นางชุติมา ใจใหญ่  โทร.0812912454 
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อ ำเภอหนองเสือ    

โรงเรียนวดัแสงมณ ี  น.ส.พิมพ์ชนก ทองคล้าย (รก.) โทร.0923122414 

โรงเรียนวดัธรรมราษฎรเ์จรญิผล นายสมชาย เบาเนิด  โทร.0817441261 

โรงเรียนหิรญัพงษ์อนุสรณ์  นางสาวชาตรี บวรเวสสะ  โทร.0891151270 

โรงเรียนวดันพรัตนาราม นางพรรณภิา ช่วยเมือง  โทร.0958462666 

โรงเรียนวดัราษฎรบ ารุง นางนวลน้อย พรรณพลีวรรณ  โทร.0925560396 

โรงเรียนวดัเจริญบญุ  น.ส.พิมพ์วิสาข์ สารประสพ  โทร.0892477924 

โรงเรียนวดัพวงแก้ว  น.ส.เหมือนฝัน จันทร์ประสิทธ์ิ โทร.0839932949 

โรงเรียนวดัศรสีโมสร  นายสมศักดิ์ แสงนิล   โทร.0860118085 

โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา  นางเพชรธนินทร์ การะวิโก  โทร.0899864632 

โรงเรียนวดัสุขบญุฑริการาม น.ส.บุญเรียม จันทวรนันทวิช  โทร.0879721995 

โรงเรียนนิกรราษฎร์บรูณะ นายประพจน์ วงศ์ปาน  โทร.0851744980 

โรงเรียนศาลาลอย  นายนิธิพงศ์ โรจนดลุ  โทร.0894913204 

โรงเรียนคลอง11ศาลาคร ุ นายสรายุทธ์  เมฆปั้น (รก.)  โทร.0895135971 

โรงเรียนชุมชนบึงบา  นางวรรณา ภางาม   โทร.0898169237 

โรงเรียนวดัจุฬาจินดาราม นายอ านาจ อัปษร   โทร.0658791664 

โรงเรียนวดัศรีคคัณางค ์ นางสาริกา บางบ่อ (รก)  โทร.0860242431 

โรงเรียนวดัจตุพิธวราวาส นายพันธุ์เทพ เกตุอ่วม(รก.)  โทร.0892215959 

อ ำเภอหนองเสือ  

โรงเรียนชุมชนประชานิกรอ านวยเวทย์ นายบุญลือ บุญฤทธิโรจน ์ โทร.0829794758 

โรงเรียนนิกรราษฎรบ์ ารุงวิทย์ นายสุทิน ยิ้มถนอม  โทร.0891127897 

โรงเรียนคลองสิบสาม  น.ส.เพลินตา กะลัมพากร โทร.0830567900 

โรงเรียนวดัปทุมนายก  นางอ าไพพรรณ ทนโคกสูง โทร.0847358517 

โรงเรียนวดัโปรยฝน  นายปิยราช สืบเชื้อวงค์ โทร.0812987640 

โรงเรียนแสนจ าหน่ายวิทยา นายธนวัชร ศรีแสนยง โทร.0893666171 

โรงเรียนวดัสอนดีศรีเจริญ  นางดวงพร พงศ์จตุรพร โทร.0841399933 

โรงเรียนอยู่ประชานเุคราะห ์ นายไพรัช แจ้งเจรญิ โทร.0813732836 

โรงเรียนแสนช่ืนปานนุกูล  นายวิชัย วัฒนพันธ์(รก.) โทร.0621891499 
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หมำยเลขโทรศัพท์ ของบุคลำกร สพป.ปทุมธำนี เขต 2  

กลุ่มอ ำนวยกำร   

นางพวงเพชร  แสงส่อง  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  โทร.0817698678  

นางภาวนา  มหาวัตร  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ โทร.0813432763  

นางสาวพิไลภรณ์  ตระกูลพันธุ์เลศิ นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ โทร.0858049028  

นางวัลลภา  สายสุวรรณ  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ โทร.0964147949  

นายเกรียงไกร  พุทไธวัฒน์ นายช่างเทคนิคช านาญงาน  โทร.0896697967  

นางบุษบา  กันเกษพิมพ์  พนักงานธุรการ   โทร.0637428071  

นางพรพรรษา  ทัศนศร ี  พนักงานพิมพ์   โทร.0638909858  

นายพงษ์เอก  สิงห์น้อย  ช่างไม้ 4     โทร.0868171440  

นายจินดา  แย้มเนตร  ช่างไม้ 4     โทร.0896884069  
นายการณุ  การสมธร  ช่างไฟฟ้า 4   โทร.0992467962  
นายธงชัย  เอี่ยมเสริม  ช่างไฟฟ้า 4   โทร.0959089186  

นายชัยวัฒน์  วงศ์กวน  ช่างปูน  4    โทร.0955708647 

นายภควัต  สุขพรหมอินทร ์ ลูกจ้าง    โทร.0933942533  

นายอรุณ   สืบสาย  ลูกจ้าง    โทร.0899247876  

นางอุไร  สีสวย    ลูกจ้าง    โทร.0624620096  

นางนงนุช  สังวาลย์  ลูกจ้าง    โทร.0990477314  

นางเปรมวดี  ว่องเจรญิ  ลูกจ้าง    โทร.0959560518  

นายรัตภูมิ  สุขสวัสดิ ์  ลูกจ้าง    โทร.0910194715 

 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 

  

นายวัลลภ  ชาวหวายสอ  ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน โทร.0897637196 

 

กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ  

นางนพวรรณ  แสงจันทร ์ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินฯ โทร.0817698678 

นางสาวบุญส่ง  ทองระย้า นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ โทร.0818411535 

นางพัชรี  เรืองรุ่ง  นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ โทร.0895148444 

นางหัทยา  ทองสุข นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ โทร.0896658590 
นางสาวอรพิน  สินทโร นักวิชาการพัสดุช านาญการ  โทร.0814223617 

นายชิษณุพงษ์  ปานทอง นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบัติการ โทร.0836246727 

นางสาวพรพิมล  เลื่องลือ นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบัติการ โทร.0880314828 
นายรักเกล้า  แสงส่อง เจ้าหน้าท่ีธุรการ   โทร.0883108903 

 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล  

นางกมลภา  วงศ์เหลือง ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล โทร.0923646437 
นางพิมพ์ลภัส  มงคลภคบณัฑติ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ โทร.0870969932 
นางณัฐกานต์  อนันตโท นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ โทร.0895112557 
นางใกล้รุ่ง  อุทัยศรี นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ โทร.0859172699 
นางน้ าผึ้ง  กัลยา  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ โทร.0877534441 
นางรุ่งอรุณ  ศรีชุ่มสิน นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ โทร.0909205434 
นางสาวศรีวิมตุิ  สัตตวัฒนนท์  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ โทร.0875102525 
นายสณัฑวัฒน์  รับพร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ  โทร.0839536356 
นางสาวขนิษฐา  ลิ้มประดิษฐ์ นิตกิรปฏิบัติการ   โทร.0949926519 
นางสมปอง  มีสมมนต ์ เจ้าหน้าท่ีธุรการ   โทร.0847204362 
นางสาวธณาภรณ์  ข าพิมาย เจ้าหน้าท่ีธุรการ   โทร.0935786015 
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กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  

นางประภาพรรณ  วุฒิเอก นักวิชาการศึกษาช านาญการ  โทร.0982865993 

นางโศภาวรรณ  แจ้งพุ่ม นักวิชาการศึกษาช านาญการ  โทร.0899247552 

นางรัชฎาพร  ไชยรส  นักวิชาการศึกษาช านาญการ  โทร.0840218530 

นายกฤษฎา  เชื่อมชิต นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  โทร. 

นางวันทนา  สุขษาสุณ ี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน โทร.0969265378 
นางสาวนันท์นภัส พรหมพันธ์ุ  นักจิตวิทยา   โทร. 

 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
  
นางเกศรินทร  จิตรสิงห ์ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ โทร.0876707573 
นางสาวไอลดา  คล้ายส าริด ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ โทร.0898820077 
นางจิตสุภา  อนุรักษ ์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ โทร.0918710704 
นางสาวนฤมล  ธนสลีังกูร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ โทร.0984145166 
นางกัตติกา  สกุลสวน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ โทร.0996153926 
นางสาวดอกลักษ์  วรยศ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ โทร.0840167805 
นางกานต์รวี  เกิดสมศร ี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ โทร.0897926040 
ว่าท่ี ร.ต.นันทเดช  โชคถาวร ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  โทร.0891329744 
นางสายชล  จั่นทองค า ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  โทร.0992243151 
นายภาณุวัต  อิสสระพงศ์เผ่า ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  โทร.0869876353 
นางวิภาพร  สิงคเวหน ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  โทร.0615427738 
นางสาวพชรภรณ์  เชียงสิน ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  โทร.0899214806 
นางทิพรัตน์  คงเมือง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน โทร.0926364897 
นางสาวนภัสนันท์  ปิตภิัทรชัยพงศ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน โทร.0856326426 
 

กลุ่มนโยบำยและแผน  

นายอรรถพงศ์  สุขสมนิตย ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ   โทร.0808127667 

นางเสมอใจ  ธิไชย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ   โทร.0897696311 

นางอรณิช  ลีลาไว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  โทร.0826262612 

นางกรรณิกา  เถาปฐม เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน     โทร.0890909516 

นางอัมพร  จักรกรวย ลูกจ้าง        โทร.0920136769 

นางสาวศศิกานต์   พวงทอง ลูกจ้าง        โทร.0985043499 
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