
ที่ กลุม/หนวย ชื่อ - สกุล ตําแหนง

1 ผูบริหาร นายสนิท นิลบุตร ผอ.สพป.ชุมพร เขต 2

2 นายเสรี พรหมฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 2

3 นายวิชาญ คงรัสมี รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 2

4 นายวีระชัย ไกยรัตน รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 2

5 นายสําราญ ชิตเพชร รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 2

6 กลุมอํานวยการ นางพิมพลักษณ ยังหัตถี นักประชาสัมพันธชํานาญการ (รก.ผอ.กลุม)

7 นางสาวกมลกาญจน จิญกาญจน นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

8 นายภาคภูมิ มณีบางกา นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

9 นายฐิกรรัสมิ์ ภูมิทัศน เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

10 นายวัชโรทัย พรหมสุวรรณ ลูกจางประจํา

11 นายอนุกูล รอดทองดี ลูกจางประจํา

12 นายสิงหราช สอนทวี ลูกจางประจํา

13 นายธงชัย รุงบุญคง ลูกจางประจํา

14 นายสาธิต แกวประไพ ลูกจางประจํา

15 นางสาววันวิสา นุยสุข ลูกจางชั่วคราว

16 นางนิรวรรณ แดงละอุน พนักงานทําความสะอาด

17 นายมะนัตย จินาคม พนักงานรักษาความปลอดภัย

18 นายศุภวัฒน โสมขันเงิน พนักงานรักษาความปลอดภัย

19 กลุมนโยบายและแผน นางศิมารัฐ มีฉิม ผูอํานวยการกลุม

20 นางจันทรา หาแกว นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

21 นางจิตรา พรหมเรือง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

22 นายไพ สุขศิริ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

23 นางสาวนงนุช โรจนโมสิข นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

24 นางรัชฎาพร พรมเรือง ลูกจางชั่วคราว

25 กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ นางละออ สอนสุทธิ์ ปฏิบัติหนาที่ ผอ.กลุม DLICT/นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

26 กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย นางสาวอัจฉรา ชูแนม ผูอํานวยการกลุม

27 นางดวงใจ สุวรรณเนาว นักวิชาการพัสดุชํานาญพิเศษ

28 นางธิดารัตน ภรามร นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

29 นางสาวอาทิตยา ศรีบุญเรือง ลูกจางชั่วคราว

30 นางสาวรัตนาภร จันทรสมบัติ ลูกจางชั่วคราว

31 นางสาวศศิวิมล ไปดง ลูกจางชั่วคราว

32 นางสาวณัฏฐวี มุขสุข ลูกจางชั่วคราว

                รายชื่อบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

                (ปรับปรุง : วันที่ 1 กันยายน 2565) website - http://www.cpn2.go.th
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33 กลุมบริหารงานบุคคล นางเมธินันท นิลประเสริฐ ผูอํานวยการกลุม

34 นางสาวนรานนท ขําอนันต นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

35 นายธีรพล โชติกวณิชย นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

36 นางสาวสิริยุพา ภูริรักษ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

37 นางสาวพัสวี อินทรสมบัติ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

38 นายวิชาญ คงจินดา นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

39 นางเพ็ญกมล พยัฆเวช เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

40 นางสาวปยรัตน เสวกฉิม ลูกจางชั่วคราว

41 กลุมพัฒนาครูและบุคลากรฯ นางสวภา ศิริ ปฏิบัติหนาที่ ผอ.กลุมพัฒนาฯ/นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

42 นายกมลชนก สุขอุบล ลูกจางชั่วคราว

43 กลุมกฎหมาย และคดี นางสาวยุวดี วงษคําจันทร ปฏิบัติหนาที่ ผอ.กลุมกฎหมายและคดี/นิติกรชํานาญการ

44 นายฐณันภธณ คงแกว นิติกรชํานาญการ

45 กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา นางอุไร นบนุน ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

46 นางจารุวรรณ ใจเพียร นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ

47 นางเบญญาภา ฉัตรชัยพันธ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

48 นางอุไร บุญวัตร นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

49 นางวนิดา เลาหประเสริฐ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

50 นางอิศราวดี สีหะรัญ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

51 นายสุนันท กิ่งน้ําฉา เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

52 นางสาวอรวรรณ ลองลือฤทธิ์ พนักงานราชการ (นักจิตวิทยาฯ)

53 กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ นางเพ็ญศรี ศรีรอด ประเทียบอินทร ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ

54 นายพิสิฐ แกวมาก ศึกษานิเทศกชํานาญการ

55 นางสาววรรณฤทัย แสงนิล ศึกษานิเทศกชํานาญการ

56 นางสาวสุภาวิณี กุศลชู ศึกษานิเทศกชํานาญการ

57 นางกฤติมา เกตุสถิตย ศึกษานิเทศกชํานาญการ

58 หนวยตรวจสอบภายใน นางนิตทรา ศรีพรหม ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน

59 นางอัญชิษฐา จิยาเพชร นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ


