
ท่ี ช่ือ - ช่ือสกุล ต ำแหน่ง

1 นำยสุภำพ  วงษำมำตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
2 นำยสุกิจ  กลำงสุข รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
3 นำยปริญญำ  นวลรักษำ รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
4 นำงศิริวรรณ  พลเศษ รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
5 นำยสมัย  สลักศิลป์ ศึกษำนิเทศก์
6 นำยประสบชัย  ทินบุตร ศึกษำนิเทศก์
7 นำงสำวคณัฐชนน  จันทร์ฟ้ำเล่ือม ศึกษำนิเทศก์
8 นำยรณชัย  ศรีสุธัญญำวงศ์ ศึกษำนิเทศก์
9 นำงสำวสัมพันธ์  เอกรักษำ ศึกษำนิเทศก์
10 นำงสำวอรจิต  อุดมฤทธ์ิ ศึกษำนิเทศก์
11 นำงยุภำพิน  ทึนหำร ศึกษำนิเทศก์
12 นำงมณี  ผ่ำนจังหำร ศึกษำนิเทศก์
13 นำงวลัยพร  อ่อนพฤกษ์ภูมิ ศึกษำนิเทศก์
14 นำยเรืองศิลป์  เห็มชัย ศึกษำนิเทศก์
15 นำงดวงใจ  สังฆวัน ศึกษำนิเทศก์
16 นำยเทิดศักด์ิ  โพธิสำขำ ศึกษำนิเทศก์
17 นำงสุปรำนี  จันทรำช นักจัดกำรงำนท่ัวไปช ำนำญกำรพิเศษ
18 นำงอรวรรณ  หงส์พันธ์ นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำรพิเศษ
19 นำงนันทพร  มูลภักด์ิ นักจัดกำรงำนท่ัวไปช ำนำญกำร
20 นำงไพจิตร  นิลผำย นักจัดกำรงำนท่ัวไปช ำนำญกำร
21 นำงสำวนิษชนก  อินอุ่นโชติ นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำร
22 นำยปิยะพัฒน์  ไทยสงครำม เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน
23 นำงสำยพิณ  ประดุจพงษ์เพชร นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ
24 นำงอัญชลี  ล้ีรัตนศิริ นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ
25 นำงสำวนำรี  โพธิรุด นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร
26 นำงอภันตรี  มงคลรัฐ นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร
27 นำงพำนทอง  ศรีวิจำรย์ นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร
28 นำยกฤษดำ  มหำรำช นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร
29 นำงสำวสุรีรัตน์  เถำว์ทรัพย์ นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร
30 นำงชุติกำญจน์  จิรโรจน์วนิช นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร
31 นำงจีรำภรณ์  สำสีเสำร์ เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีช ำนำญงำน
32 นำงวัชรำภรณ์  อุ่นสมัย นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำร

บัญชีรายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1



33 นำงสำวสุปรำณี  สำขี เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน

34 นำยสุรชำติ  แสนประดิษฐ์ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ

35 นำยสมศักด์ิ  นันทะเสนำ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ

36 นำยด ำริ  จันทรวิภำค นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ

37 นำงสำวสุภำพร  รดำรงค์ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร

38 นำยสุพจน์  บำนไธสง นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร

39 นำงอำภรณ์  อนันตำ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร

40 นำงเพ็ญศิริ  กล่อมจิตร นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร

41 นำงสำวอำรยำ  รุ่งโรจน์ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร

42 นำงสิรภัทร  สิทธำนนท์ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร

43 นำงสำวเพชรรัตน์  พลทัศน์ นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร

44 นำงสำวเบญจวรรณ  อุตรมำตย์ เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน

45 นำงสำวศรุตำ  คณะเสนำ เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน

46 นำยสิทธิศักด์ิ  จันทร์ศรี นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ
47 พันจ่ำตรีพงษ์พันธ์  พันธ์หนองหว้ำ นิติกรช ำนำญกำร
48 นำยอภินันท์  สวำสด์ิพงษ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ
49 นำงเย็นใจ  อินทร์งำม นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ
50 นำงนัฐชรียำ  ผิวหอม นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร
51 ส.อ.หญิงปิยะนำรถ  ดิษฐำเนตร นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร
52 นำงสำวทิพญำ  ศุภฤกษ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร
53 นำงวิมลรัตน์  ค้อชำกุล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร
54 นำงจิดำภำ  จันทรำงศุ เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน

55 นำงสำวพิสมัย  นันทเสนำ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ
56 นำงวงค์เดือน  ชูมนต์ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ
57 นำงสำวจุฬำภรณ์  ศรีสองเมือง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร
58 นำงสำววรำภรณ์  ขจรพงศ์ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร
59 นำงสุนันทำ  อนันทวรรณ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร
60 นำงล ำดวน  พิมพ์วิชัย นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร
61 นำงสุภำวดี  ค ำสวำสด์ิ เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน

62 นำยพิชิตศักด์ิ  พิลำภ เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน
63 นำงสำวดำรุณี  โคโตสี เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน

64 นำยไกรศักด์ิ  ภูศรี นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช ำนำญกำรพิเศษ
65 นำยกันตินันท์  ศรีประเสริฐ นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช ำนำญกำร
66 นำงสำวศิริมำ  ทองก้ำนเหลือง นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในปฏิบัติกำร
67 นำยวัฒนำ  ศรีโซ้ง ช่ำงปูน ช 4



68 นำยวัฒนกร  ไกรยศรี ช่ำงปูน ช 4

69 นำยมนัส  อำวรณ์ ช่ำงปูน ช 4

70 นำยสำมำรถ  โพธ์ิอ ำพล พนักงำนธุรกำร ส 4

71 นำยพรชัย  ตรีพงษ์ พนักงำนธุรกำร ส 4

72 นำงสุภำพ  ข้องชัยภูมิ พนักงำนธุรกำร ส 4

73 นำงสำวณัฐภำวรรณ  เอกวงษำ พนักงำนรำชกำร (พนักงำนพิมพ์)

74 นำงสำวปิยธิดำ  ปริพุฒ พนักงำนรำชกำร (นักจิตวิทยำโรงเรียน)

75 นำงสำวจิรำภรณ์  จันทะชำ พนักงำนรำชกำร (นักทรัพยำกรบุคคล)

76 นำยสมชำย  วินทะไชย พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย

77 นำยวรำวุฒิ  มีบุญ พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย

78 นำยวีระพง  เสำรำช พนักงำนขับรถยนต์

79 นำงปรำณิสำ  อุ่นทะยำ พนักงำนท ำควำมสะอำด

80 นำยบุญลักษณ์  รักด่ำนกลำง ลูกจ้ำงช่ัวครำว

81 นำงธัญญำภักด์ิ  มูลมำก ลูกจ้ำงช่ัวครำว

82 นำงสำวขวัญจิรำ  ชุมพล ลูกจ้ำงช่ัวครำว


