รอง ผอ.สพป.ชัยนาท
ชื่อ
รองฯ สมควร ทองฤทธิ์
รองฯ วินัย ตะปะสา
รองฯ อโณทัย ศุภภะ
รองฯ กัมปนาท อ่วมพรหม
รองฯ เรวัตร เอีย่ มรอด
รองฯ พัฒนะ งามสูงเนิน
รองฯ ทัศณี แก้วทอง
รองฯ กนก เลียบเงิน
รองฯ ลักษณ์ประไพ หนูพรหม
รองฯ พิเชฐร์ วันทอง
รองฯ สมเกียรติ แก้วทอง

เบอร์โทร
089-7029842
089-9616261
081-9470516
081-8888327
081-2830930
081-9728358
087-2064889
084-5785553
086-2000242
081-9727407
081-7408695

ผู้อํานวยการกลุ่ม / หน่วย สพป.ชัยนาท
ชื่อ
รุ่งทิวา ว่องวิกย์การ
ศิโรรัตน์ มณีรอด
เรณู คําภักดี
นางสาวประภาศรี ท้วมจู
นายเทียน เขียวภักดี
นางสุนารี ฟักศรี

กลุ่ม/หน่วย
นโยบายและแผน
อํานวยการ
บริหารงานบุคคล
บริหารงานการเงินฯ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน

เบอร์โทร
081-8867628
086-2131992
084-8127799
081-7856655
089-8562899
085-8785687

หัวหน้าศูนย์ประสานงานทางการศึกษา
ชื่อ
โอภาส พาพันธ์
ชาลี สุขสบาย
ไพโรจน์ โพธิ์หวี
ทรงยศ หิริกมล
อํานาจ เนตรนิล
ประยูร เขียวอินทร์
ชัยชาญ ศรีทรง
วิชัย สนเอีย่ ม
บุญเชิด สังขะโห
ปรีชา ปานทองคํา
สุมิตร ทองแว่น
สงบ วงศ์กลม
ประสพ สิงห์สม

โรงเรียน
ศูนย์ประสานงาน
ชุมชนวัดดักคะนน
เมือง 1
อนุบาลเมืองชัยนาท
เมือง 2
อนุบาลมโนรมย์
มโนรมย์ 1
วัดหนองตาตน
มโนรมย์ 2
วัดบ่อแร่
วัดสิงห์
อนุบาลสรรคบุรี
สรรคบุรี 1
วัดหัวเด่น
สรรคบุรี 2
วัดคงคาราม
สรรพยา 1
วัดนมโฑ
สรรพยา 2
อนุบาลหันคา
หันคา 1
ดอนสีนวน
หันคา 2
วัดวังน้ําขาว
หนองมะโมง
บ้านวังคอไห
เนินขาม

เบอร์มือถือ
081-8871910
081-8866391
089-4376116
086-2177318
085-7298345
086-1513578
081-8539512
086-9327661
085-7361690
081-7409774
081-7402958
081-8868144
089-5654307

ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมือง 1
โรงเรียน
ชุมชนวัดดักคะนน
วัดศรีวิชัย
วัดธรรมามูล
บ้านท่าไม้
รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์
ชุมชนวัดวังเคียน
วัดนางลือ
วัดไผ่โพธิ์ทอง
วัดงิ้ว
วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์
พระยาตาก
บ้านหนองแค
วรรณรัตน์วิทยา
วิทยาลัยเทคโนโลยี
ชัยนาท

ชื่อ
โอภาส พาพันธ์
อรรณพ บัวพงษ์
สมชาย พุทธโกสัย
อมรเทพ เครืออนันต์
ปรางกมล ล้อจงเฮง
วิเนต เลิศศิริภญ
ิ โญ
วิมล ดีประดิษฐ์
ณัฐวัฒน์ ภู่มั่ง
เกรียงไกร เลื่อนสกุล
ศตวรรษ บัวรา
เอนก รุ่งเรือง
สมาน อ่อนสระ
คมคาย น้อยเอี่ยม
ธวัชชัย พิกุลแก้ว

เบอร์โรงเรียน
056-457870
056-411307
056-490612
056-475087
056-475509
056-942040
056-457187
056-942041
056-406098
056-457014
056-477641
056-943048
056-423464
056-411508

เบอร์มือถือ
081-8871910
084-5954446
089-1931006
081-1818065
084-6225510
087-2138454
089-0204650
090-6048097
089-9586338
081-8877909
081-3797912
087-8504704
084-5069646
082-2440008

ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมือง 2
โรงเรียน
อนุบาลเมืองชัยนาท
วัดฝาง
วัดดอนรังนก
วัดสระเนินพระราม
วัดเนินถ่าน
วัดโรงวัว
วัดหนองเต่าดํา
อนุบาลชัยนาท
วัดแหลมหว้า
วัดหลวงพ่อขาว
วัดส่องคบ
ลัดดาประชาสรรค์
วัดหนองพังนาค
วัฒนาชัยนาท
วัฒนะโชติ

ชื่อ
ชาลี สุขสบาย
เกียรติศักดิ์ แสนสีออ่ น
บงกช พรหมมี
สมชาย บุษบง
ภานุกานต์ ช่อผกา
นิยม สงเคราะห์
ดําเกิง เจติยะกุล (รก)
สมศักดิ์ จิตรเอือ้ ตระกูล
ประภาส น้อยผล
สมควร ปลั่งดี (รก)
สมควร ปลั่งดี
มานะ เพียรมุ่งงาน
ธนโชติ ปุณยไชยปรีดา
สุกัญญา ประเสริฐสินธุ์
พรกมล นุม่ หอม

เบอร์โรงเรียน
056-412681
056-942552
056-456207
056-477053
056-456174
056-415809
056-449023
056-411278
056-476546
056-426454
056-405623
056-412682
056-456178

เบอร์มือถือ
081-8866391
089-7049823
081-0459587
087-5232087
084-6220403
086-2071077
084-3828078
081-6045683
081-7270517
081-7073632
081-7073632
090-4578243
081-9469559
081-3799335
056-415090 086-1993302

ศูนย์ประสานงานทางการศึกษามโนรมย์ 1
โรงเรียน
อนุบาลมโนรมย์
ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ
วัดพิกุลงาม
บ้านเนินไผ่
วัดโคกแจง
วัดธรรมขันธ์
ไทยรัฐวิทยา 57
วัดคลองกลาง
ชุมชนหางน้ําหนองแขม
วัดหัวยาง
วัดใหญ่
อักษรประสิทธิ์
คริสเตียนมโนรมย์
นานาชาติ

ชื่อ
ไพโรจน์ โพธิ์หวี
ชูชีพ เหลือสําเภา
ประเทือง น้อยเจริญ
ประวีณ มีทอง
วสัน โฉมชัย
รชต ปานสมบูรณ์
ศิรินทร์ ธนบริบูรณ์พงศ์
ภาณุพงศ์ มั่นพรม
เดชะ นฤมลต์ (รก)
เดชะ นฤมลต์
บุญเลิศ ป้องแก้วน้อย
จักรกฤช ตรีวิชา
อมรรัตน์ มีพัฒน์

เบอร์โรงเรียน เบอร์มือถือ
056-491286 091-8438172
056-491287 089-2702690
087-8433281
056-491372 089-8606217
056-491370 081-0361038
056-447017 087-2111283
056-434238 086-2043787
056-431311 089-8574404
081-2805372
056-447045 081-2805372
056-434239 080-7696564
056-423451 081-5951626
082-4888203

ศูนย์ประสานงานทางการศึกษามโนรมย์ 2
โรงเรียน
บ้านเขาแหลม
บ้านไร่พัฒนา
วัดหัวหว้า
บ้านหัวถนน
วัดหนองตาตน
วัดอู่ตะเภา
บ้านดอนแตง
คงรักษ์ประชานุเคราะห์
ชุมชนบ้านหางน้ําสาคร

ชื่อ
ประกิจ ทิพรัตน์ (รก)
ยุพิน เทีย่ งรอด (รก)
เดชบัญชา เมืองสว่าง
เดช เมฆขลา
ทรงยศ หิริกมล
ษมาภรณ์ ไทยเขียว
สมาน ฟักนุช
บุญชู ชัยเภรี
สนอง เปรมสมบัติ

เบอร์โรงเรียน
056-440000
056-447129
056-447246
056-431434
056-431429
056-431301
056-447394
056-447192
056-431305

เบอร์มือถือ
083-8722362
091-0266787
086-7351191
081-5969662
086-2177318
089-4994608
081-9535972
081-0430528
089-5687499

ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาวัดสิงห์
โรงเรียน
สําราญราษฎร์บํารุง
วัดหนองบัว
วัดคลองบุญ
บ้านหนองขุ่น
บ้านทุ่งกว้าง
วัดดอนตาล
วัดวังหมัน
บ้านสามัคคีธรรมวิทยา
วัดหนองจิก
วัดหนองน้อย
วัดบ่อแร่
อนุบาลวัดสิงห์
วัดโคกสุก
วัดดอนตูมกมลาวาส
บ้านท่าข้ามวังน้าํ
ถาวรวิทยา

ชื่อ
จําเนียร นุย้ ปรี
ไกรสร เขมทัศน์
กษิดิศ เนียมทอง
อํานาจ วันทอง
ศักดิ์ชัย ช้ําเกตุ
สมบัติ มีโพธิ์
ธวัชชัย ผิวทอง
ธวัชชัย ผิวทอง (รก)
เมธี วัฒนสิงห์
พีระพงศ์ แพบัว
อํานาจ เนตรนิล
สมจิตร เถื่อนยัง
สุรพันธ์ นิมะวัลย์
ธนณัส อริยพฤกษ์
รัตนะ วสุลีวรรณ์
นงเยาว์ หณุกําแหง

เบอร์โรงเรียน
056-415911
056-949837
056-475597
056-430088
056-415913
056-949641
056-415912
056-466142
056-430023
056-949094
056-461367
056-448400
056-461511
056-415910
056-461204

เบอร์มือถือ
089-9599210
081-4746259
099-1858986
097-9246946
095-6351932
087-0166808
087-8391424
087-8391424
081-7405036
089-4373309
085-7298345
089-0383210
087-2008613
081-2807843
081-2842288
081-9715882

ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 1
โรงเรียน
อนุบาลสรรคบุรี
วัดพระแก้ว
วัดสระไม้แดง
วัดกําแพง
วัดหัวตะพาน
วัดท่ากระแส
วัดมะเห-ยงคณ์
วัดสังฆาราม
วัดบําเพ็ญบุญ
ชุมชนวัดมาติการาม
วัดดอนโพธิศ์ รี
วัดคลองงิว้
วัดจันทน์
วัดใหม่สรรคบุรวี ิทยา
วัดโพธาราม
อนุบาลสุธิชา

ชื่อ
ประยูร เขียวอินทร์
ภิรมย์ สีเผือก
ถวัลย์ น้ําจันทร์
เฉลิม ปล้องมาก
วันเพ็ญ เสนาผัน
รอง ขุมเงิน
วิศรุต วินิจฉัยกุล
เร่ง มีเผ่า
สุภาพ พิมพ์แก้ว
อํานาจ นุ่มแสง
จําเริญ บุญเย็น
เกรียงไกร อุยตระกูล
กนก กองคูณ
สุวารีศิริ ภู่เปีย่ มสินธุ์
ปัญญา ปิ่นแก้ว
สมควร พักผ่อน

เบอร์โรงเรียน
056-481325
056-481390
056-481391
056-437075
056-437071
056-482320
056-481518
056-481497
056-945139
056-438090
056-413620
056-471423
056-438097
056-481498
056-481326

เบอร์มือถือ
086-1513578
081-7070171
089-1930473
089-9212969
089-8390556
087-2008292
081-9725478
086-2152103
081-8885597
094-8305250
086-2132543
081-2803170
089-9078034
081-7072662
087-1940543
081-0420148

ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2
โรงเรียน
วัดธรรมิกาวาส
วัดท่า
วัดจั่นเจริญศรี
วัดพร้าว
วัดโบสถ์ราษฎร์บํารุง
ชุมชนวัดโคกดอกไม้
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์งาม
วัดโบสถ์
วัดสกุณาราม
วัดท่าสมอ
วัดหัวเด่น
วัดโฆสิตาราม
วัดหอระฆัง
วัดสนามชัย
เทพรัตน์
วัดเทพรัตนวนาราม
บ้านทุ่งกระถิน
วัดอารีทวีวนาราม
วัดหนองแขม
อนุบาลเกียรติคุณ

ชื่อ
เบอร์โรงเรียน
ชยุต นามอยู่
056-484245
สาลิตา เรียนทัพ
036-505201
กุลชรินทร์ หมื่นใจมั่น 056-944565
ณรงค์ รอดแก้ว
056-484459
ปรีชา สุดมี
056-471909
สงัด พิทักษ์เขตต์
056-481494
ศุภกร บางจั่น
056-944114
สุทัศน์ แตงทอง
056-484196
สุทัศน์ แตงทอง (รก.)
กฤษฎา ศรีฉ่ํา
056-448086
สวรส มะลิทอง (รก.)
ชัยชาญ ศรีทรง
056-484122
บรรจบ ภู่เหล็ก
บรรจบ ภู่เหล็ก (รก.) 056-448141
แสนสิริ รุ่งโรจน์หิรัญญา 056-449279
วีระ ยอดทองดี
056-413606
วรวิชญ์ ยิม้ แจ้ง
056-448646
ปราโมทย์ บุญเจิด
056-415842
สอิ้ง มีเผ่า
056-945084
ธันฐกรณ์ พรธันยพงศ์ 056-554316
สมพร บุญงาม

เบอร์มือถือ
084-9515553
081-9790041
084-7753374
080-6830801
081-7596495
081-1999500
089-8572406
081-7409055
081-7409055
089-5643246
061-3082328
081-8539512
081-8865885
081-8865885
085-6039885
089-8563505
081-0412617
081-2112613
087-2059532
080-5046233
089-9572670

ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 1
โรงเรียน
อนุบาลสรรพยา
วัดกรุณา
วัดคงคาราม
วัดโคกจันทน์
วัดมะฝ่อ
วัดหลวงสิริบูรณาราม
วัดโพธิมงคล
ชุมชนวัดสวนลําไย
บ้านคลองยาง
วัดตะกู
วัดดอนตะไล้
วัดกําแพง
เขื่อนเจ้าพระยา
อนุบาลณัฐชา

ชื่อ
สยาม สุ่มงาม
วิมล ม่วงเงิน
วิชัย สนเอีย่ ม
ปัญญา หมอนชู
จําเนียร ดิษสระ
สมคิด โชติพฤกษวัน (รก.)
เกรียงศักดิ์ วรรณพันธ์
ภพิภพ ไทยเขียว (รก.)
ทวีศักดิ์ คงเจริญ
สนธยา โชติภิวัฒน์
เวหา มลัยทิพย์
สมาน กล้อยกลิ้ง
เฉลียว อยูเ่ กิด
ณัฐริกา เหลืองศรีสว่าง

เบอร์โรงเรียน
056-499165
056-426575
056-436015
056-436459
056-436368
056-436369
056-499590
056-407616
056-436370
056-415892
056-436458
056-405138

เบอร์มือถือ
086-8954751
082-1647978
086-9327661
087-2100437
088-1613327
086-4491289
085-5365347
087-8448791
093-7311140
095-0561631
089-7023664
089-8607484
089-7058041
089-9015055

ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 2
โรงเรียน
วัดศรีมงคล
วัดมะปราง
วัดนมโฑ
บ้านโป่งแค
วัดหาดอาษา
บางไก่เถื่อน
วัดอินทาราม
วัดบ้านหนอง
วัดยางศรีเจริญ
วัดเขาแก้ว
วัดสมอ
วัดโพธิ์ประสิทธิ์
ชุมชนวัดโคกเข็ม

ชื่อ
สําราญ แพร่หลาย
อรอนงค์ ภูยาธร
บุญเชิด สังขะโห
โสพิณ ขวัญโพธิ์
ประสิทธิ์ จาตุรนต์พงศา
สุภาพร จิตรเอือ้ ตระกูล
ประทวน กองคูณ
วินัย วงศ์ฤทัยวัฒนา
วินัย คําวิเศษ
ธวัชชัย โพธิ์หลํา
ประสิทธิ์ ศรีจันทร์
สมบูรณ์ โพธิรัง
ปราโมทย์ ม่วงทอง

เบอร์โรงเรียน
056-433515
056-432147
056-940092
056-940091
056-432220
056-433511
056-433513
056-43375
056-432421

เบอร์มือถือ
081-2835639
081-9720862
085-7361690
089-5633700
089-0933598
086-9389109
081-2844275
086-2041761
083-1653466
083-6216710
056-432159 081-2834133
056-432410 089-9571055
056-433512 081-2807969

ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 1
โรงเรียน
อนุบาลหันคา
ชุมชนวัดพิชัยนาวาส
วัดประชุมธรรม
ไกรราษฎร์วิทยา
วัดวิจิตรังสิตาราม
วัดบ้านใหม่
ท่าบ้านหลวง
บ้านดอนกะโดน
วัดคลองธรรม
วัดถ้ําเข้
วัดสะตือสิงห์
วัดสวนอัมพวัน
วัดวิจิตรรังสรรค์
วัดราษฎร์ศรัทธาราม
บ้านหนองต่อ
บ้านสระแก้ว
วัดเด่นใหญ่
บ้านหนองแจง
อนุบาลกิตติกร

ชื่อ
ปรีชา ปานทองคํา
ดิเรก แดงงาม
จิระวัติ เอีย่ มสําอางค์
จิระวัติ เอีย่ มสําอาง (รก.)
บุญธรรม มีผิว
แสงดาว ดํานิล
สมชาย กิตติรัตนสุนทร
สุรัตน์ เครือแสง
วินิจ ภูชัยศรีสัมฤทธิ์
สมชาย มาภรณ์
วันชัย ปืนแก้ว
บังอร พวงเงิน
ทวีศักดิ์ พวงเงิน
ฐานวัฒน์ โชติจิรธนาศักดิ์
ปรีดา ศรีวิเชียร
จีระศักดิ์ ใจแสน
สุชาติ ประยูรธรรม
ทรงธรรม พวงเงิน
กิตติยา กิตติรัตนสุนทร

เบอร์โรงเรียน
056-451439
056-406522
056-406728
056-415921
056-406753
056-451106
056-451504
056-552177
056-489378
056-415922
056-437196
056-452355
056-437321
056-451505
056-415925
056-415920
056-415893
056-415894

เบอร์มือถือ
081-7409774
086-2055656
089-2714898
089-2714898
081-7272562
089-9388997
098-2692242
089-8398871
089-3804499
081-0422723
089-8390566
081-3796189
081-4705259
084-8285068
081-9538186
081-9715709
096-8576949
089-9066388
081-9730426

ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 2
โรงเรียน
วัดวงเดือน
วัดท่าแก้ว
ชุมชนคลองจันทน์
บ้านหมื่นเทพ
วัดทองนพคุณ
วัดโคกหมู
วัดอรัญญวาสี
วัดหนองแซง
วัดสระดู่
บ้านรางจิก
วัดพรมหวิหาร
บ้านไพรนกยูง
บ้านหนองอ้ายสาม
บ้านวังเดือนห้า
วัดศรีเจริญธรรม
บ้านชัฎฝาง
ดอนสีนวน
วัดท่าโบสถ์
วัดคลองเกษม

ชื่อ
สุเทพ สิงห์สม
มนูญ นอบน้อม
สมหมาย ลีจอ้ ย
ภาณุวัฒน์ เรืองศรี
จรูญ ดาวล้อม
ภูดิศ พันแสน
พงษ์ศักดิ์ คุ้มทรัพย์
สุพจน์ ฉ่ําเพ็ชร
มณฑา อ่อนสระ
สมพร ม่วงพันธ์ (รก)
สมพร ม่วงพันธ์
สมบัติ ล้อจงเฮง
นิพนธ์ มหาสุภาพ
วิวัช พูสุวรรณ
วิทูล เพ็งธรรม
พิชัย นิยมรส
สุมิตร ทองแว่น
ประเทือง บุญมี
ณรงค์ จุย้ ขาว

เบอร์โรงเรียน
056-489113
056-457197
056-489359
056-457070
056-448206
056-489829
056-415802

เบอร์มือถือ
081-9536252
081-0402655
089-8608945
081-7851197
087-2063085
081-5326059
087-7369595

056-415900
056-415845
056-948563
056-488360
056-415791
056-415896
056-489708
056-448393
056-948073
056-489114
056-489420

081-7071992
097-1309275
097-1309275
089-9594546
081-7409730
081-9626541
085-3003966
081-9719421
081-7402958
081-7854712
082-1707177

ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหนองมะโมง
โรงเรียน
บ้านหนองตะขบ
บ้านเขาเกล็ด
บ้านหนองหวาย
บ้านบ่อยายส้ม
อนุบาลหนองมะโมง
วัดศรีสโมสร
วัดเขาดิน
บ้านวังตะเคียน
บ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์
วัดวังน้ําขาว
บ้านวังหัวเรือ
บ้านสะพานหิน
บ้านดอนใหญ่
บ้านน้ําพุ

ชื่อ
ศักดา จีนสมัย
ไพโรจน์ ดีวัน (รก.)
บัญชา พูลเขตรกรม
สมโพธิ ปิ่นทอง
ณฐพร ฉิมพาลี
อํานาท เหลือน้อย
ประมาณ เพชรวงษ์ดี
ปัญญา คงไพ่
สุพจน์ วังบุญ
สงบ วงศ์กลม
ชญาดา ทองเพิ่ม (รก)
สุวิน สีดา
สุวิน สีดา (รก)
เกิดศักดิ์ ห่วงไธสงค์

เบอร์โรงเรียน
056-415883
056-448440
056-440006
056-415916
056-415848
056-466038
056-448486
056-401064
056-448413
056-950091

เบอร์มือถือ
088-2809288
081-9717869
088-2823239
084-9905168
081-1811681
081-9723674
081-8869128
081-3792161
089-8390257
081-8868144
098-2741675
056-413611 089-9581226
089-9581226
056-413497 085-7314528

ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเนินขาม
โรงเรียน
บ้านวังคอไห
บ้านกลาง
อนุบาลเนินขาม
บ้านเขาราวเทียนทอง
บ้านเก่า
บ้านทุ่งโพธิ์
บ้านหนองยาง
บ้านสุขเดือนห้า
บ้านกะบกเตี้ย

ชื่อ
ประสพ สิงห์สม
เขตรัชฎร์ เทียนงาม (รก)
แสนกล้า รัตนพัฒน์
กฤษณะ สุมาลี
รัชติกาล โปธา (รก)
บุญส่ง ทิพย์สิงห์
ชาญชัย คําหอม
สงัด กีรติกุลธนาวัฒน์
วิหา แจ้งสุข

เบอร์โรงเรียน เบอร์มือถือ
056-947141 089-5654307
084-8135057
056-946249 081-0466565
056-449348 081-0424913
056-947545 083-9584900
056-449504 081-7217980
056-947085 081-2515756
056-947058 081-7408383
056-947560 095-6344675

