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หัวหน้าภาคกรุงเทพมหานคร ประวิทย์ นกหรีด 08-3540-6432 หัวหน้าภาคเหนือ ธีราพัทธ์ วริศธนิตศักด์ิ 08-3540-7996

ผู้ช่วยหัวหน้าภาคกรุงเทพมหานคร วรรณา นารัชชะ 08-2782-1785 ผู้ช่วยหัวหน้าภาคเหนือ ชวลิต ยะถาคาร 08-2790-7250

ผู้ช่วยหัวหน้าภาคกรุงเทพมหานคร อัญชลี แก้วรัตน์ 09-9001-4486 ผู้ช่วยหัวหน้าภาคเหนือ พงษ์ศธร ผ้ึงน้อย 08-3548-4298

ส ำนักกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร วรรณำ นำรัชชะ 08-2782-1785 เชียงใหม่ และสพม.เขต 34 รพีพงศ์ เรือนทน 09-1119-1892

เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 1 อัญชลี แก้วรัตน์ 09-9001-4486 เชียงใหม่ และสพม.เขต 34 พิมพ์ประภำ น้อยวงค์ 09-5147-1424

เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 อภิชำติ แสนยำวิชัย 08-8231-7763 แม่ฮ่องสอน ธงไชย โพธ์ิศรีแก้ว 09-5921-2501

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เสำวนีย์ อ้ึงวงษ์ 06-5553-9409 ล ำพูน บรรพต แซ่ย่ำง 09-4480-6172

หัวหน้าภาคกลาง นรินทร์ เย็นใจ 09-6382-5246 นุจรินทร์ ชีนำวุธ 09-5441-6235

ผู้ช่วยหัวหน้าภาคกลาง สาวิตรี อินบุญ 09-9286-5591 ปำนวำด โกศลด ำรง 06-2764-5225

นนทบุรี และสพม.เขต 3 ลลิตำ ท่ังทอง 09-1557-7934 น่ำน กนิษฐำ ฤทธิแผลง 08-46007268

ปทุมธำนี และ สพม.เขต 4 ชลธิชำ หำสุระ 09-1557-7933 แพร่  และสพม.เขต 37 อภิวัตร์ รัตนประกรณ์ 09-4486-6560

สมุทรปรำกำร จันทร์ทำ นำถำพันธ์ 08-3742-5636 พะเยำ ปัญจรัตน์ ล ำใจ 09-79464008

พระนครศรีอยุธยำ กฤตชยำ นิรำมัยประเสริฐ 09-1119-2072 เชียงรำย และ สพม.เขต 36 สุพิชชำ ชำติสุนทร 08-46231219

อ่ำงทอง เพชรรัตน์ ชุมพล 09-9145-9619 ก ำแพงเพชร และสพม. เขต 41 จรัญญำภรณ์ สุขสุพืช 09-8272-6993

ชัยนำท ญำณิศำ เมนะเนตร 06-2839-5455 นครสวรรค์ และสพม. เขต 42 ธิดำรัตน์ สินสร้ำง 09-8271-8979

ลพบุรี จิณห์วรำ แดนรำษี 09-2128-4997 พิษณุโลก และ สพม.เขต 39 กนกวรรณ ป้ันทิม 082-4961655

สระบุรี อรอนงค์ วงศ์วันดี 09-1119-2094 ตำก,สุโขทัย และ สพม.เขต 38 ธัญญำภรณ์ ปิติภิรมย์สกุล 06-1823-5366

สิงห์บุรี และสพม.เขต 5 สำวิตรี อินบุญ 09-9286-5591 เพชรบูรณ์ และ สพม.เขต 40 พงษ์ศธร ผ้ึงน้อย 08-3548-4298

สมุทรสำคร มลฤดี แคนติ 09-9392-5500 อุตรดิตถ์ และ สพม.เขต 39 รัชนก วังใหม่ 06-1823-6083

สมุทรสงครำม มลฤดี แคนติ 09-9392-5500 พิจิตร และสพม.เขต 41 ภำนุเดช สุภำผล 08-4636-7072

นครปฐม บุษบำ แสนดี 09-1119-2093 ผู้ช่วยหัวหน้าภาคอีสาน วิศรุต ต้ังไพโรจน์ 08-3540-7998

อุทัยธำนี นิตยำ ศรีบุญเรือง 08-4404-2286 ผู้ช่วยหัวหน้าภาคอีสาน ชัญจัญ แก้วเกตุ 08-2464-1945

หัวหน้าภาคตะวันออก อภิรุจี มนตรี 062-749-3377 กำฬสินธ์ุ และสพม.เขต 24 เบญจวรรณ ส่งเสริม 09-1557-7926

ชลบุรี และนำยกเมืองพัทยำ สพม.เขต 18 อลิษำ ภูเขำทอง 08-5491-3716 รัตนำภรณ์ แสงสว่ำง 09-4935-4924

จันทบุรี, ตรำด, ระยอง และ สพม.เขต 17 ชลำธำร ชูเชิด 08-8002-6243 เษกรุภำ ต้องเดช 06-3307-0003

ฉะเชิงเทรำ และสพม.เขต 6 สุพัตรำ เสนำจ 09-4480-6193 มหำสำรคำม และ สพม.เขต 26 ทรงฤทธ์ิ เวชยันต์ 09-9286-5581

สระแก้ว และ สพม.เขต 7 นิภำพรรณ ทองค ำ 08-4354-3282 ร้อยเอ็ด และสพม.เขต 27 มณฑล บุญโต 08-8002-6141

ปรำจีนบุรี ปทุมวดี ต่อมแสง 09-9286-5519 ชัยภูมิ และสพม.เขต 30 สุมำลี สุเมธมงคล 08-9490-9617

นครนำยก นิภำวรรณ บุญสว่ำง 08-8002-6231 นครรำชสีมำ และ สพม.31 ณัฏฐำเนตร เหมกระศรี 08-9830-0814

ชลิดำ กุลมะโฮง 09-0354-6720 บุรีรัมย์ และ สพม.เขต 32 ดวงเนตร สว่ำงภพ 06-2820-7282

ปรำณี พุทธำ 08-4974-3381 สุรินทร์ และ สพม.เขต 33 นิพนธ์ แสนวังศรี 06-1887-3030

รำชบุรี และ สพม.เขต 8 พิมพำ มีต้องปัน 08-2353-9685 ยโสธร สรภพ ชุมฝำง 09-0843-9893

สุพรรณบุรี และสพม.เขต 9 นิภำรัตน์ เนียมเพรำะ 09-4480-4462 อ ำนำจเจริญ สรภพ ชุมฝำง 09-0843-9893

ประอรรัตน์ ข่ำวดี 08-3540-6421 ศรีสะเกษ และ สพม.เขต 28 อัญธิกำ สิงห์แสง 06-1927-0999

สมพล ธรรมวิจิตรกุล 09-1557-7921 อุบลรำชธำนี และ สพม.เขต 29 ปวีณำ วันดึก 09-9286-5510

สมพล ธรรมวิจิตรกุล 09-1557-7921 นภชนก สุระวิชัย 09-4824-6115

สันติ สมปิติ 06-1106-8935 เลย และ สพม.เขต 19 หน่ึงฤดี สุขสมโพชน์ 06-2763-1010

หัวหน้าภาคใต้ อรรถวุฒิ คงเทพ 08-3540-9769 หนองบัวล ำภู ทักษพร ภำรพัฒน์ 09-1119-2008

ตรัง และสพม.เขต 13 นิติกร ภักดีวำนิช 09-9286-5546 หนองคำย สพม.เขต 21 ธิติมำ แสงกำบ 08-0059-9183

พัทลุง นภำพร อิศโร 06-3591-5952 สิริรัตน์ เกล้ียงกล่ิน 08-3540-6726

ระนอง ทับทิม สีโว 08-7146-6840 สุดำรัตน์  มะโนขันธ์ 09-9286-5542,

สุรำษฎร์ธำนี และ สพม.เขต 11 ฤทัยรัตน์ คงเพชร 08-4654-3672 นครพนม และสพม.เขต 22  รุ่งทวี บำนศรี 09-1557-7920

นครศรีธรรมรำช, สพม.เขต 12 บุษบำ วัดศรี 09-1119-1916 บึงกำฬ ณัชชำ เสมอโภค 09-9023-7627

ชุมพร เขต 1 พีรญำ  บรรจบลำภ  09-1119-1905 มุกดำหำร นเรนทร์ฤทธ์ิ เฉลียวย่ิง 08-3745-5927

ชุมพร เขต 2 จำรุวรรณ เสริมวรำพันธ์ 08-9292-6497 สกลนคร และ สพม.เขต 23 รุ่งทวี บำนศรี 09-1557-7920

กระบ่ี กนิษฐำ คันที 09-6673-0902

ภูเก็ต อรรถวุฒิ คงเทพ 08-3540-9769

พังงำ และ สพม.เขต 14 พรทิพย์ บุตตะพรม 08-4419-6016

ยะลำ, ปัตตำนี ,นรำธิวำส และสพม.เขต 15 สุนิสำ วรรณกิจ 09-9286-5517

สตูล, สงขลำ และ สพม.เขต 16 นิติกร ภักดีวำนิช 09-9286-5546
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