
ที่ ต าแหน่ง เบอรโ์ทรศัพท์

1 034 - 564001
2 034 -564002
3 034 - 564003
4 034 -564004
5 034 -564005
6 FAX : 034 - 564006
7 FAX : 034 -564007

1 นาย อนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวดักาญจนบุรี 08-9913-8659
2 นาย โอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวดักาญจนบุรี 09-0991-1491

1 นาง พรทิพย์ สันทัด นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 08-1880-3239
2 น.ส. อรอุมา พันแสงทอง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 08-6069-5453
3 นาย เจรญิพงศ์ แสนโสม นักวชิาการการเงินและบัญชีช านาญการ 08-6864-0378
4 น.ส. สะใบแพร สอนโสม นักวชิาการพัสดุช านาญการ 08-9824-8524
5 น.ส. ภณติา สืบอาสา นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 08-1278-3811
6 น.ส. ดาราณี แต่แดงเพชร นักทรพัยากรบุคคล 09-883234655
7 นาย สมคิด บุญมา ลูกจ้าง 08-4319-5682
8 นาย อชิตพล คชชะ ลูกจ้าง 08-1384-4812

1 น.ส. ปิยนาถ สืบเนียม นักทรพัยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 08-9918-9294
2 นาย อังกูร จินจารกัษ์ นักทรพัยากรบุคคลช านาญการ 09-0886-4336
3 น.ส. ศรณัยย์มล จินจารกัษ์ นักทรพัยากรบุคคลช านาญการ 09-2710-8989
4 น.ส. นันทญาพร ลาภมูล นักทรพัยากรบุคคลปฏบิัติการ 09-6360-3040
5 น.ส. สาวณิี สุรยิาวงษ์ นักทรพัยากรบุคคลปฏบิัติการ 08-1193-6101
6 นาง พิชาภคั อยู่สุข นักทรพัยากรบุคคล 08-5704-9185

แฟ็กซ์กลุ่มพัฒนา/เอกชน/ตสน./แผน/คุรุสภา

กลุม่อ านวยการ/กลุม่บุคคล
กลุม่นิเทศฯ

กลุม่แผน/ลูกเสือ /ตสน.
แฟ็กซ์อ านวยการ/บุคคล/นิเทศฯ

กลุม่พัฒนา/เอกชน/คุรสุภา
หน้าห้องศธจ.กจ.

ชือ่ - สกุล

1. กลุม่อ านวยการ

2. กลุม่บรหิารงานบุคคล

เบอรโ์ทรส านักงาน

บุคลากรศธจ.



ที่ ต าแหน่ง เบอรโ์ทรศัพท์

7 น.ส. ฉัตรกุล ตรงคมาลี เจ้าหน้าที่บรหิารทั่วไปปฏบิัติการ 08-9193-9456
8 นาง วสุรตัน์ วรีะสุนทร เจ้าหน้าที่บรหิารทั่วไปปฏบิัติการ 08-9258-3976
9 น.ส. วราภรณ์ ยา่นงูเหลือม เจ้าหน้าที่บรหิารทั่วไปปฏบิัติการ 08-1390-3144
10 น.ส. ทัดดาว พูลพิพัฒน์ เจ้าหน้าที่บรหิารทั่วไปปฏบิัติการ 09-8906-4465

1 นาง วนัทนีย์ ขาวผ่อง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 09-5792-2845
2 น.ส. พรทิพา โพธิพ์านิช นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 08-9916-7500
3 นาง อังคณา วสิุทธากร นักวชิาการการเงินและบัญชีช านาญการ 08-9741-5544
4 น.ส. อิสรยีา หมัน่ดี นักวชิาการคอมพิวเตอรป์ฏบิัติการ 09-4557-9584
5 นาง จิตติมา ธนะรตัน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 08-9216-4433

1 น.ส. วไิลรตัน์ คันธาวฒัน์ นักวชิาการศึกษาช านาญการพิเศษ 08-5694-3448
2 นาง สุธินันท์ พูลสมบัติ นักวชิาการศึกษาช านาญการ  06-3191-5414
3 นาง อรศิมา ศรสี าราญ นักวชิาการศึกษาช านาญการ 09-2851-5863
4 น.ส. วยิะดา นุ่มวฒันะ นักวชิาการศึกษาปฏบิัติการ 08-1019-0741
5 นาง ออมทรพัย์ พุ่มเล็ก เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 09-1007-7959

1 นาย ชาลี ส ารองทรพัย์ ศึกษานิเทศก์ ศธจ.กาญจนบุรี 08-7807-9241
2 นาย นิวตัน์ โชติสวสัดิ์ ศึกษานิเทศก์ ศธจ.กาญจนบุรี 08-1858-2351
3 นาง วารนิทร์ สุขกุล ศึกษานิเทศก์ ศธจ.กาญจนบุรี 08-4579-9251
4 นาง พิชญาภคั อารรีอบ ศึกษานิเทศก์ ศธจ.กาญจนบุรี 06-1669-0296
5 น.ส. ถวลิ หวงักุ่ม ศึกษานิเทศก์ ศธจ.กาญจนบุรี 09-8274-1641
6 นาง เมตตา สุกใส ศึกษานิเทศก์ ศธจ.กาญจนบุรี 08-0659-5131
7 น.ส. ศศิพิมพ์ แพทยว์งษ์ ศึกษานิเทศก์ ศธจ.กาญจนบุรี 06-2517-8268
8 นาง รุ่งอรณุ หัสชู ศึกษานิเทศก์ ศธจ.กาญจนบุรี 08-6760-6726

4. กลุม่พัฒนาการศึกษา

จนท.คุรสุภา
ชือ่ - สกุล

5. กลุม่นิเทศ ติดตามและประเมินผล

3. กลุม่นโยบายและแผน



ที่ ต าแหน่ง เบอรโ์ทรศัพท์
9 นาง วราภรณ์ เนาวราช ศึกษานิเทศก์ ศธจ.กาญจนบุรี 06-3912-4124
10 นาย ชัยวตัร ทองบ่อ ศึกษานิเทศก์ ศธจ.กาญจนบุรี 06-2395-5389
11 น.ส. สัทธา สืบดา ศึกษานิเทศก์ ศธจ.กาญจนบุรี 08-7041-5933
12 นาง พูลทรพัย์ หินอ่อน ศึกษานิเทศก์ ศธจ.กาญจนบุรี 08-5043-0641
13 นาง สาลินี อุดมผล ศึกษานิเทศก์ ศธจ.กาญจนบุรี 08-1735-9641
14 นาง ทัศนวรรณ ศักดิก์าญจนเดช ศึกษานิเทศก์ ศธจ.กาญจนบุรี 08-1285-4164

1 นาง ภญิญดา รตันพนังสกุล นักวชิาการช านาญศึกษาการพิเศษ 08-4753-8686
2 นาง ชัฏชรี มรภิณัณฏี นักวชิาการศึกษาช านาญการ 08-1705-4485
3 นาง อาภา เวชสุนทร นักวชิาการศึกษาช านาญการ 08-1930-7407

1 น.ส. ศรณัยร์ชั เดชอุ่ม นักวชิาการศึกษาช านาญการพิเศษ 09-8398-9144
2 น.ส. ปานไพลิน สิงหนองโดน นักวชิาการศึกษาปฏบิัติการ 08-3033-8037
3 น.ส. จงกล สงวนศักดิ์ เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป 08-0311-4516

1 นาง พรพิช์ชา ปรกแก้ว นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ 09-5751-7394
2 น.ส. ปราณี ทองสุทธา นักวชิาการตรวจสอบภายในช านาญการ 08-6808-0932

 

7. กลุม่ลูกเสือ ยวุกาชาด และกิจการนักเรยีน

8. หน่วยตรวจสอบภายใน

ชือ่ - สกุล

6. กลุม่ส่งเสรมิการศึกษาเอกชน



 

 



 

 



 


