
ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สังกัด
ประเภทการมสี่วนไดส้่วน

เสียกับหน่วยงาน
โทร (มอืถือ) e-Mail

1 นายคนึง เก่งเขตรกิจ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ ผู้รับบริการ 0844927143 krukanung.h@gmail.com
2 นายบริสุทธิ์ นะวะมวฒัน์ ผู้อ านวยการโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ ผู้รับบริการ 0987500012 nawamawat@gmail.com
3 นายเรวตัร์ หาญสาริกิจ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ ผู้รับบริการ 0614145583 rhansarikit@gmail.com
4 นางสาวกาญจนา ภุมรินทร์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านทุง่สงบ ผู้รับบริการ 0816554106 kanchanaphummarin@gmail.com
5 นายมานพ เหมะสถล ครู โรงเรียนชุมชนบ้านทุง่สงบ ผู้รับบริการ 0832117598 manop2503@gmail.com
6 นายวชิัย วงษ์โก ครู โรงเรียนชุมชนบ้านทุง่สงบ ผู้รับบริการ 0841972455 wwngsko7@gmail.com
7 นางบุษราภรณ์ สุทธพิิทยศักด์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียน โรงเรียนชุมชนวดัดงขวาง ผู้รับบริการ 0817320051 b_sutthipittayasak@hotmail.com
8 นางสาวฤทัยวรรณ ก าพล ครู โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ ผู้รับบริการ 0862013191 au-auto88@hotmail.com
9 นายอัษฎ เอกปิยะกุล ผู้อ านวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ ผู้รับบริการ 0920353312 aut_2508@hotmail.com
10 วา่ทีร้่อยตรีวรีะชัย รัตนโสภา ครู โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ ผู้รับบริการ 0882386592 werachaiton_ton@hotmail.com
11 นายอนุกูล สุขนันท์ ครู โรงเรียนบ้านคลองข่อย ผู้รับบริการ 0642703581 caracasung.m@gmail.com
12 นายมาโนช กล าภักตร์ ครู โรงเรียนบ้านคลองข่อย ผู้รับบริการ 0818877881 mkampak@gmail.com
13 นายกะวนิ เริงเกตกรรม ครู โรงเรียนบ้านท่าดาน ผู้รับบริการ 0852725830 taefair80@gmail.com
14 นางสาววรรณรัตน์ พึง่สวสัด์ิ ครู โรงเรียนบ้านทุง่มน ผู้รับบริการ 0857339396 asdfgh1722@gmail.com
15 นางสาวภัทราพร พวงสมบัติ ครู โรงเรียนบ้านทุง่มน ผู้รับบริการ 0816050195 chanraem22.pp@gmail.com
16 นางสาวจรัญญา เหลืองทอง ครู โรงเรียนบ้านทุง่มน ผู้รับบริการ 0956409024 jarunyanoei@gmail.com
17 นางสาววไิลลักษณ์ ขวญัใจ ครู โรงเรียนบ้านทุง่มน ผู้รับบริการ 0884394180 khwanjai2826@gmail.com
18 นางสาวศรัณรัตน์ ขุนพลนาควาส ครู โรงเรียนบ้านทุง่มน ผู้รับบริการ 0882821796 kru.nuch1985@gmail.com
19 นางสาวพรทิพย์ สังขะประดิษฐ ครู โรงเรียนบ้านบ่อยาง ผู้รับบริการ 0952470307 michiamo2531nong@gmail.com
20 นายบุญเชิด ช่ออ่อน ผู้อ านวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านปากดง ผู้รับบริการ 0622302786 boon.chert@hotmail.com
21 นายศุภวชิญ์ ดิษเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง ผู้รับบริการ 0812814046 supawitditjareon@gmail.com

แบบกรอกรายชื่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ส าหรบัการเก็บขอ้มลูจากแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มสี่วนไดส้่วนเสียภายนอก
(External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ITA003)
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22 นายถวลิ พูลกสิกรณ์ ครู โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง ผู้รับบริการ tawin_pool@hotmail.com
23 นางวรัชยา กาจชัยการ ครู โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง ผู้รับบริการ 0871949865 vvrry@hotmail.com
24 นางสาวโชติกา ศรีเริงหล้า ผู้อ านวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านภูมิธรรม(สามัคคีประชาสรรค์)ผู้รับบริการ 0819725338 homeat3@hotmail.go.th
25 นายชัยพัทธ ์จิตต์ตระกูล ครู โรงเรียนบ้านวงัเกษตร ผู้รับบริการ 0852709651 chaiyapat94@gmail.com
26 นายเอกลักษณ์ อนันตะปุระ ครู โรงเรียนบ้านวงัเกษตร ผู้รับบริการ 0902836509 ekkalak_1990@hotmail.com
27 นางสาววภิาวรรณ จุลมุสิก ครู โรงเรียนบ้านวงัเกษตร ผู้รับบริการ 0879098599 wipawan.jul2524@gmail.com
28 นายพินิจ คล้ายอ้น ครู โรงเรียนบ้านวงัเตย ผู้รับบริการ 0818881477 naypinit@gmail.com
29 นายถวลิ แก้วถิ่นดง ผู้อ านวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านวงัเตย ผู้รับบริการ 0945289224 tanawinbt@gmail.com
30 นางสาวณัฐธดิา ล้ิมสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ ผู้รับบริการ 0858398268 bownat1727@gmail.com
31 นางจรรยา กองโย ครู โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ ผู้รับบริการ 0966926159 krujanya.toon@gmail.com
32 นางส านวน พิลึก ครู โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ ผู้รับบริการ 0857311277 p.samnuan@gmail.com
33 นางสุวรรณี วอนเกิด ครู โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ ผู้รับบริการ 0933062037 suwannee 1965 wwa@gmail.com
34 นางวราภรณ์ จินา ครู โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ ผู้รับบริการ 0897050614 waraporn2512@hotmail.com
35 นางสาวศิริกัญญา เรียงครุฑ ครู โรงเรียนบ้านสวนขวญั ผู้รับบริการ 0960092704 bow_siri@hotmail.com
36 นางสาวเจนจิรา เทียมค า ครู โรงเรียนบ้านสวนขวญั ผู้รับบริการ jack-vios@hotmail.com
37 นางสาวนิธวิดี เพียรรักกิจการค้า ครู โรงเรียนบ้านสวนขวญั ผู้รับบริการ 0830002685 nonglek_niti@hotmail.com
38 นายปวชิ พรศิรชัย ผู้อ านวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านสวนขวญั ผู้รับบริการ 0862099192 pawich9@hotmail.com
39 นางพรรณี กิจการ ครู โรงเรียนบ้านสวนขวญั ผู้รับบริการ 0910542114 phunni2501@gmail.com
40 นายพนัส จันทรังษ์ ครู โรงเรียนบ้านสวนขวญั ผู้รับบริการ 0872054509 panat255@gmail.com
41 นางวกิานดา พันธุ์เขียน ครู โรงเรียนบ้านหนองกี่ ผู้รับบริการ 0898599326 wikanda160704@gmail.com
42 นางวลิาวณัย์ ทับทอง ครู โรงเรียนบ้านหนองกี่ ผู้รับบริการ 0828775085 wila34.wt@gmail.com
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43 นายภูมิชน พรมสินชัย ครู โรงเรียนบ้านหนองขุย ผู้รับบริการ 0828845086 p_phumichon@hotmail.com
44 นางสาวชลพิชา ปล้ืมสระไชย ผู้อ านวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบ ผู้รับบริการ 0848220139 chonpicha1312@gmail.com
45 นายสุรเศรษฐ์ พรมสอน ครู โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด ผู้รับบริการ 0972962046 ooophetooo@gmail.com
46 นายชนะชัย โลหะการก ครู โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน ผู้รับบริการ 0805120101 chanachai13540@outlook.co.th
47 นางสาวเจนจิรา แก้วบุญเรือง พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน ผู้รับบริการ 0993813939 jenjira813@gmail.com
48 นางสาวปาริชาติ หวงัดี ครู โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน ผู้รับบริการ 0953076725 krulommy@gmail.com
49 นางศศิญา วรรณศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน ผู้รับบริการ 0932749393 sasiya.wan@gmail.com
50 นางสาวธนัญญา พุทธรักษา ครู โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน ผู้รับบริการ 0823951277 thananya.beebee@gmail.com
51 นายพลวรรธ นฤคนธ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน ผู้รับบริการ 0882958144 tle_weiqiang@hotmail.com
52 นางวรานันท์ แก่นแก้ว ครู (รก.ผอ.) โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ผู้รับบริการ 0918399692 waranan30@gmail.com
53 นางรุ่งจิตร์ ธญัญกรรม ครู โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ผู้รับบริการ 0819726760 ann_rungchit@hotmail.com
54 นางเบญจาลักษณ์ นรินนอก ครู โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ผู้รับบริการ 0861996438 benjaluk2519@gmail.com
55 นางศรีใจ อนันตนิรัติศัย ครู โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ผู้รับบริการ 0871954105 srijai1234@hotmail.com
56 นาวยบุญเพ็ญ โพธิ์พรต ครู (รก.ผอ.) โรงเรียนบ้านหนองแวน่ ผู้รับบริการ 0955283920 boonpen2503@gmail.com
57 นายอ านาจ แม้นพยัคฆ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ ผู้รับบริการ 0819715373 krutongponglom@gmail.com
58 นางสายรุ้ง ปัจฉิม ครู โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ ผู้รับบริการ 0895669936 sairung.phatchim@gmail.com
59 นายเอกชัย ล่องกาศ ครู โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ ผู้รับบริการ 0892672562 shore1009@gmail.com
60 นายภมรศักด์ิ สืบสาย ครู โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ ผู้รับบริการ 0861993694 yodtong_frd@hotmail.com
61 นางสาวจุฑามาศ อนันตวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ผู้รับบริการ 0904516280 pondpond_smilezz@hotmail.com
62 นางวภิา เชื้อแพ่ง ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ผู้รับบริการ 0806852564 teacher_wi@hotmail.com
63 นางจ านงค์ ชื่นชม ผู้อ านวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองแห้ว ผู้รับบริการ 0959344288 chuenchom@yahoo.co.th
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64 นางวรัทยา ดุลย์มา ครู โรงเรียนบา้นหลุมเขา้มิตรภาพที่ 117 ผู้รับบริการ 0861757438 varattaya0921@gmail.com
65 นายอาทร จันทร ผู้อ านวยการโรงเรียน โรงเรียนบา้นหลุมเขา้มิตรภาพที่ 117 ผู้รับบริการ 0869259009 dddpt1234@gmail.com
66 นางสาวกฤติยา เร่ือศรีจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียน โรงเรียนย้านหนองตะเคียน ผู้รับบริการ 0818868960 krittiya.rj999@gmail.com
67 นายนพดล วนิัยพานิช ครู โรงเรียนวดัเขาปฐวี ผู้รับบริการ 0997799647 npd.noppadol@gmail.com
68 นายอ านาจ เปาจีน ครู โรงเรียนวดัเขาหินเทิน ผู้รับบริการ 0870528748 apoujeen@gmail.com
69 นางสาวกรกนก พันธุ์เขียน ครู โรงเรียนวดัเขาหินเทิน ผู้รับบริการ 0956346363 kornkanok@hotmail.com
70 นางสาวอรอินทุ ์แพทอง ครู โรงเรียนวดัเขาหินเทิน ผู้รับบริการ 0956257433 oranoot2514@hotmail.com
71 นายมนตรี รงค์ทอง ผู้อ านวยการโรงเรียน โรงเรียนวดัจักษา ผู้รับบริการ 0857358708 keekie6874@gmail.com
72 นางกรสกานต์ จันทร ผู้อ านวยการโรงเรียน โรงเรียนวดัดงแขวน ผู้รับบริการ 0972497435 lookkung.kk@gmail.com
73 นายโสภี ศิริโยธา ครู (รก.ผอ.) โรงเรียนวดัดงพิกุล ผู้รับบริการ 0892680583 toontoon7102@gmail.com
74 นายคมกฤษ เปรมกิจพรพัฒนา ผู้อ านวยการโรงเรียน โรงเรียนวดัดอนหวาย ผู้รับบริการ 0962218022 koe1204@gmail.com
75 นางระพิพรรณ  ปานสีทา ครู โรงเรียนวดัดอนหวาย ผู้รับบริการ 0819723598 ppanseeta@gmail.com
76 นางนารี  พุฒสุข ครู โรงเรียนวดัดอนหวาย ผู้รับบริการ 086-9366286 rcdnaree22@gmail.com
77 นางรัชนี น่วมอินทร์ ครู โรงเรียนวดัตลุกดู่ ผู้รับบริการ 0987498031 ratchaneenuamin@gmail.com
78 นางสุรีรัตน์ นวลนางแย้ม ครู โรงเรียนวดัตลุกดู่ ผู้รับบริการ 0979233544 sureerat.n2510@gmail.com
79 นายธนายุส ประสิทธเิขตรกิจ ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนวดัตลุกดู่ ผู้รับบริการ 0896535153 xpurepure@gmail.com
80 นางประมวล ษมาวมิล ครู (รก.ผอ.) โรงเรียนวดัตานาด ผู้รับบริการ 0933126663 pramoun.301101@gmail.com
81 นางขนิษฐา นิธรัุมย์ ครู โรงเรียนวดัท่าโพ ผู้รับบริการ 0862152020 khanittha1959@gmail.com
82 นางสาวสุภาพร สถิตย์พงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน โรงเรียนวดัท่าโพ ผู้รับบริการ 0899067459 stp_stp@windowslive.com
83 นางนันทมาลา สินประเสริฐ ครู โรงเรียนวดัทุง่ปานจาน ผู้รับบริการ 0897029161 nantamala2509@gmail.com
84 นายศฐา ใจโพธา ผู้อ านวยการโรงเรียน โรงเรียนวดัทุง่พึง่ ผู้รับบริการ 0812556509 satha_chai@hotmail.com
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85 นางกฤษณา ทัศนางกูร ครู โรงเรียนวดัทุง่พึง่ ผู้รับบริการ 0871000867 krunoi321@gmail.com
86 นางสุวานี อยู่ยอด ผู้อ านวยการโรงเรียน โรงเรียนวดัเนื้อร้อน ผู้รับบริการ 0819735518 suyuyod@hotmail.com
87 นางสุภาพร  มาเกิด ครู โรงเรียนวดัเนื้อร้อน ผู้รับบริการ 0894365623 jee05621@gmail.com
88 นายชวลิต อินทร ครู โรงเรียนวดัโนนเหล็ก ผู้รับบริการ 0817072364 chayalit.mtron@gmail.com
89 นางยุพฎี กัตติกา ผู้อ านวยการโรงเรียน โรงเรียนวดัโนนเหล็ก ผู้รับบริการ 0819620147 yupadee_gut@hotmail.com
90 นายสมเกียรติ ด้วงหนองบัว ครู โรงเรียนวดับุญลือ สาขาวดัเขาพะแวง ผู้รับบริการ 0862057487 somkiat_2500@hotmail.com
91 นายสวา่ง เอี่ยมรอด ผู้อ านวยการโรงเรียน โรงเรียนวดัวงัสาริกา ผู้รับบริการ 0862121679 sawang.aiemrod@gmail.com
92 นายสพล แสนหาญ ผู้อ านวยการโรงเรียน โรงเรียนวดัสะพานหิน ผู้รับบริการ 0613349355 saapol11@hotmail.com
93 นายณชพล สมะถะธญักรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน โรงเรียนวดัสังกัสรัตนคีรี ผู้รับบริการ 0813245455 nachapon_ma11@hotmail.com
94 นายกฤษณ์ สังเต็ม ผู้อ านวยการโรงเรียน โรงเรียนวดัหนองแก ผู้รับบริการ 0850540899 sangtem@gmail.com
95 นายวเิชียร จรุงธนะกิจ ผู้อ านวยการโรงเรียน โรงเรียนวดัหนองตางู ผู้รับบริการ 0810445866 w.chian@hotmail.com
96 นางณฐมน เล่ียมมาศ ผู้อ านวยการโรงเรียน โรงเรียนวดัหนองแฟบ ผู้รับบริการ 0895628740 leammas_nat@hotmail.com
97 นางจิรภา จักร์ทอง ผู้อ านวยการโรงเรียน โรงเรียนวดัหนองระแหงเหนือ ผู้รับบริการ 0898591690 kruji_ja@hotmail.com
98 นางสิณีนาฏ นิลสุวรรณ ครู (รก.ผอ.) โรงเรียนวดัหาดทนง ผู้รับบริการ 0894365744 sineenart01@hotmail.com
99 นายจันศรี ประชุมชัย ครู โรงเรียนวดัอัมพวนั ผู้รับบริการ 0948239429 jun_1605@hotmail.com
100 วา่ทีร้่อยตรีนราธปิ สุขสุวานนท์ ผู้อ านวยการโรงเรียน โรงเรียนวดัอัมพวนั(ประชาชนูทิศ) ผู้รับบริการ 0954652536 umpawan_2466@hotmail.com
101 นายบวร เอกขระ ครู โรงเรียนวดัอัมพวนั ผู้รับบริการ 0844904294 bowonekkara@gmail.com
102 วา่ทีร้่อยโทภิญโญ สุทธพิิทยศักด์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียน โรงเรียนวดัอุโปสถาราม ผู้รับบริการ 0848142151 pinyos879@gmail.com
103 นางสาวสิรืนทิพย์ พูลศรี รองผู้อ านวยการโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพทิยา) ผู้รับบริการ 0819728247 sirintipmaw@gmail.com
104 นายสมพงษ์ แจ่มแสง ผู้อ านวยการโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพทิยา) ผู้รับบริการ 0818871796 sompong4995@gmail.com
105 นางปาริชาติ ชุมโกมนต์ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ผู้รับบริการ 0878497267 piwja55@hotmail.com
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106 นางชนันทิพย์ ทองสุกดี ผู้อ านวยการโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลวดัหนองเต่า ผู้รับบริการ 0817077080 chanantip.thongsukdee@gmail.com
107 นางสาวช่อทิพย์ จันทร์นาค เจ้าหน้าทีธ่รุการโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลสวา่งอารมณ์ ผู้รับบริการ 0631066349 chorthip832@gmail.com
108 นางสาวอนงค์ วเิชียรวรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง ผู้รับบริการ 0931382743 ang_wa2551@hotmail.com
109 นางสาวอรอนงค์ เทพณรงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง ผู้รับบริการ ontepnarong@gmail.com
110 นางสาวปริศนา สุขาลักษณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองเต่า ผู้รับบริการ 0985698509 prisana-621@hotmail.com
111 นางวรรนญา ขันธกสิกรรม ครู โรงเรียนอนุบาลหนองเต่า ผู้รับบริการ 0862022206 wanya_ta@hotmail.com

สพป.อุทัยธานี เขต 1 ขอความรว่มมอืตอบแบบประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
   √   วันที่  2  มถุินายน 2561  ระบบจะแจ้งเตอืนผ่านอีเมล์ของผู้ตอบแบบส ารวจความคิดเห็น  EIT  ขอให้ท่านตรวจสอบขอ้ความการแจ้งเตอืนในอีเมล์
   √   วันที่  3  มถุินายน 2561  ระบบจะแจ้งเตอืนผ่าน social media ของผู้ตอบแบบส ารวจความคิดเห็น  EIT  
   √   วันที่ 4 - 8 มถุินายน 2561   สพฐ. จะส่งลิงค์การประเมนิ ITA  Online  ไปยังอีเมล์ส่วนตวัของผู้ตอบแบบส ารวจความคิดเห็น และขอให้ท่านไดต้อบ
        แบบส ารวจความคิดเห็นให้แล้วเสรจ็ภายในวันที่ 4 - 8 มถุินายน 2561  ผ่านลิงค์ที่ สพฐ. ส่งเขา้ท่างอีเมล์ โดยท่านสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างอิสระ


