โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษา

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
กลุ่มกฎหมายและคดี

หน่วยตรวจสอบภายใน

รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

กลุ่มอํานวยการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

ศูนย์ประสานงาน สพม.39 จ.อุตรดิตถ์

โรงเรียน 57 โรงเรียน
(จําแนกเป็น จ.พิษณุโลก 39 โรงเรียน ,จ.อุตรดิตถ์ 18 โรงเรียน)
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562
นายคณิน อุดมความสุข ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระบบข้อมูล

ข้อมูลบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
1. นายสุชน วิเชียรสรรค์ โทร 089 - 4946555
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
2. นายสุทธิดล พุทธรักษ์ โทร 091 - 8415367
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
หน่วยตรวจสอบภายใน
1.นางสุวณี น้อยผา โทร 061 - 5962636
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
2.นางจารุนันท์ โพธิ์ทอง โทร 095 - 6346725
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ
กลุ่มกฎหมายและคดี
1. ส.ต.ท. ธีระ ลิ้มสุวรรณ โทร 084 - 1799459
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี
2.นายสวิท ชัยอํานาจ โทร. 081 - 0437421
ครูช่วยราชการ ปฏิบัติหน้าที่นิติกร
กลุ่มนโยบายและแผน
1.นายกฤษฎา พรหมอินทร์ โทร 081 - 5333716
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
2.นางสาวอรสิณียาพ์ ศรีสองเมือง โทร 062 - 2497898
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
3.นางสาวเบญจมาภรณ์ ฤทธิเกรียง โทร 083 - 9507247
ลูกจ้างขั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ)

(หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2562)
กลุ่มอํานวยการ
1.นางธันย์รดา พันธ์พุทธรัตน์ โทร 062 - 5922892
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอํานวยการ
2.นางเนตรนุช แก้วมณี โทร 094 - 7963595
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
3.จ.ส.ต. จิรกร บุญศรีภูมิ โทร 089 - 5632358
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
4.นายนพดล ธานีตระกูล โทร 081 - 9716387
พนักงานขับรถ ส 2 / หัวหน้า
5.นายวีระ แก้วสา โทร 081 - 9716387
พนักงานขับรถ ส 2
6.นางสาวปฏฐพร ชมภูศรี โทร 089 - 6442248
พนักงานธุรการ ส 4
7.นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์ โทร 095 - 6269669
ลูกจ้างชั่วคราว (จนท.ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์)
8.นายอนุวัตร อุดม โทร 083 - 6228344
ลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถ)
9.นายศุภชัย สุวรรณเทพ โทร 097 - 9206784
ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด)
10.นางพิมล น่วมชุ่ม โทร 089 - 7022337
ลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน)
11.นางรัตนา ม่วงสวน โทร 086 - 9258821
ลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน)

กลุ่มบริหารงานบุคคล
1.นางเตือนใจ พรมมี โทร 061 - 5944499
รอง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คนที่ 1
2. นายบุญส่ง สืบสายอ่อน โทร 081 - 6046918
รอง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คนที่ 2
3.นางปาริตา ศรีวิชา โทร 062 - 9193656
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
4.นางกาญจนา รัตนชัยพิพัฒน์ โทร 089 - 8601468
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
5.นางสาววิภา เทียนขาว โทร 094 - 7060505
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
6.นางสุภรีย์ หอมสะอาด โทร 081 - 0424997
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
7.นางสาวพจนศศิ ปู่ซึ้ง โทร 086 - 4388871
ลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานพิมพ์ดีด)
ศูนย์ประสานงาน สพม.39 จ.อุตรดิตถ์
1.นายรังสรรค์ พุ่มไสว โทร 096 - 6406369
พนักงานขับรถ ส 2
2.นายธีรนันท์ เทศคลัง โทร 061 - 2789405
ลูกจ้างขั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ)

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
1.นายคณิน อุดมความสุข โทร 083 - 4125494
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ
2.นายปริญ สวนทองสุข โทร 092 - 7234639
ครูช่วยราชการ
3.นางนุชลี ดีคํา โทร 085 - 0509645
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
4.นายวรรณุกร แพงน้อย โทร 084 - 0969632
จนท.ธุรการ รร.ท่าทองพิทยาคม ช่วยราชการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1.นางชวนชม นิ่มเจริญ โทร 081 - 9953803
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
2.นางเปรมฤดี เกลาพิมาย โทร 094 - 7080518
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
3.นางโชติกา กุลจู โทร 089 - 8562366
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
4.นางสาวภัทรโรบล จันทร์ดํา โทร 096 - 6696653
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
5.นางนงลักษณ์ สุวรรณเทพ โทร 091 - 2851993
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1.นางสุนิสา ศิวิลัย โทร 081 - 7854975
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
2.นางอําพา สุขสบาย โทร 063 - 6638949
รอง ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงิน ฯ
3.นางสาวอรุณประไพ เพ็งสลุด โทร 093 - 2102008
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
4.นางสาวพัชราวัลย์ นันทะแพทย์ โทร 098 - 2656294
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
5.นางสาวสุกัญญา ชลทา โทร 087 - 3190908
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
6.นายธิชาพงษ์ บุญห่อ โทร 094 - 6127744
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
7.นางสาวอนุสรา จุ้ยต่าย โทร 080 - 6896808
พนักงานราชการ รร.ดอนทองวิทยา ช่วยราชการ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (ต่อ)
8.นางสาววรรณิศา คําจันทร์ โทร 087 - 3148802
ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ)
9.นางสาวนันทิยา เงินศรี โทร 083 - 1662899
ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ)
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.นายสุรศักดิ์ กรไพร โทร 090 - 4546728
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1.นายกาญจนมาโนชญ์ ขุนกอง โทร 081 - 0454554
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
2.นางอําไพ ติ๊บดวงคํา โทร 081 - 4752299
รอง ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ คนที่ 1
3.นายกฤษฎา พรหมอินทร์
รอง ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ คนที่ 2
4.นายอิทธิพงษ์ ตั้งสกุลเรืองไล โทร 090 - 1475849
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ
5.นางวราภรณ์ สนสกล โทร 089 - 6444992
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ
6.นายประเทือง วงศ์ประเสริฐ โทร 086 - 9296525
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ
7.นายสมเจตน์ พันธ์พรม โทร 064 - 3595192
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ
8.นางสาววีรยา โพยมรัตน์ โทร 086 - 2031412
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ
9.นางสาวกัญญาณัฐ สิทธิยศ โทร 084 - 3800878
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ
10.นางทิพวรรณ บุญยืน โทร 089 - 7042019
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ
11.นายพรรณชัย ใบศรี โทร 063 - 4615365
ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ)

2.นางมาราศรี มีโชค โทร 084 - 0482948
รอง ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.นางสุภรีย์ หอมสะอาด
4.นางสาวพจนศศิ ปู่ซึ้ง
หมายเหตุ : นายคณิน อุดมความสุข ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระบบข้อมูล

