
ที่ กลุ่มงาน เบอร์โทรกลุ่มงาน ID Line กลุ่มงาน หมายเหตุ

1 งานเลขานุการ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 086-4597069 086-4597069

2 กลุ่มอ านวยการ 088-5574668 088-5574668

3 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 086-4597065 udn2

4 กลุ่มนโยบายและแผน 086-4597066 planud2

5 กลุ่มบริหารงานบุคคล 086-4597068 086-4597068

6 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 086-4597067 086-4597067

7 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 086-4597064 nitedud2

8 กลุ่ม DLICT 088-5644577 dlictudn2

9 กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรฯ 088-5858909 088-5858909

10 หน่วยตรวจสอบภายใน 088-5709707 088-5709707

11 กลุ่มกฎหมายและคดี 086-4240094 086-4240094

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทร ID Line

1 นายบูรพา  พรหมสิงห์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 099-1747171

2 นายสมาน บุญจะนะ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 081-8734505

3 นายศุภชัย  โถบ ารุง รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 089-2781464

4 นางศรีสุดา  ทิพสิงห์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 080-1901321

5 นางสาวเกศินี ชัยโยบัว นักประชาสัมพันธ์ ช านาญการ 084-7727707 084-7727707

6 นางสาววราพรรณ เสนาะศัพท์ จพง.ธุรการ ช านาญงาน 089-8402524 089-8402524

7 นางมุกดา  โพธิน์ิล ผอ.กลุ่มอ านวยการ 087-9556644 087-9556644

8 นางวริฎฐา พงษ์ธนานันท์ จพง.ธุรการช านาญงาน 092-8635298 092-8635298

9 นางฉวี  พรศรี นักจัดงานทัว่ไป ช านาญการ 095-4871887 chawee1908

10 นายพีรพัฒน์  พิทักษ์สกุลพงศ์ จพง.ธุรการปฏิบัติงาน 087-9493188 087-9493188

11 นางยุวธิดา อุ่นแสง จพง.ธุรการปฏิบัติงาน 061-2652741 pele180322

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

หมายเลขโทรศัพท์ตดิตอ่ส่วนบุคคล

กลุ่มอ านวยการ

หน้าห้องผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 



ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทร ID Line

12 นายพรศักด์ิ สุนทรพิธ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงิน ฯ 081-9752864 081-9752864

13 นางพุทธา นามจันทร์ จพง.การเงินและบัญชี ช านาญงาน 089-0872115 089-0872115

14 นางจิรัติกาน วงษ์ก่อ นักวชิาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ 085-7556767 087-9556644

15 นางชลธิชา นันทะรักษ์ นักวชิาการพัสดุช านาญการพิเศษ 089-2799466 087-9556644

16 นางสาวเบญญาพัณฒ์ สวรรยาวิสุทธิ์ นักวชิาการเงินและบัญชีช านาญการ 086-4597065 udn2

17 นางสาวภารดี สุวรรณศิริ นักวชิาการพัสดุ 083-6723998 aon28092521

18 นางเมลดา ศรไชย จพง.การเงินและบัญชี ช านาญงาน 087-8491133 087-8491133

19 นางกรรณิการ์ สอนรมย์ นักวชิาการเงินและบัญชี ช านาญการ 087-2242669 087-2242669

20 นางสาวสุภาพร นามรักษา ผอ.กลุ่มพัฒนาฯ 061-3265141 061-3265141

21 นางสาวสุจีราภัทร ทองมนต์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ 093-5598551 093-5598551

22 นางพจนีย์  ศรีสุข ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 081-2601094 potchnee10

23 นางสุภาภรณ์ วงศ์อ ามาตร นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ 081-5741796 081-5741796

24 นายอภิชาติ โภคาพานิชย์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏบิัติการ 087-9499975 087-9499975

25 นางสาวพจนีย์ สาอุด ผอ.กลุ่มบริหารงานบคุคล 080-3644951 080-3644951

26 นางพิกุล คล่ืนสนั่น นักทรัพยากรบคุคลช านาญการ 089-6206429 089-6206429

27 นางสาวศุทธินี จิตธรรมา นักทรัพยากรบคุคลช านาญการ 094-3628562 sutthinee3242856

28 นางสาวมธุพจน์ คุยบุตร นักทรัพยากรบคุคลช านาญการ 095-6459426 095-6459426

29 นายสุริยศาสตร์  โคตรแสนเมือง จพง.ธรุการ ช านาญงาน 081-8723401 sk299763

30 นางสาวอัจจิมา  บุญสุด นักทรัพยากรบคุคลปฏบิติัการ 061-1932941 aujji11

31 นายพงษ์ศักด์ิ พงษ์พวงเพชร ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 081-3399916 petermray2

32 นางกุลนภา กอกุลจันทร์ นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 081-2607659 081-2607659

33 นางสาวธัญญะรัตน์ ภูท ามา นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 093-5176339 093-5176339

34 นางสาวจิรพร จันทรขันตี นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 084-6843350 084-6843350

35 นางสาวอนัญญา โสวาปี นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 083-0771590 a-nun-ya

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มพัฒนา ฯ

หน่วยตรวจสอบภายใน



ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทร ID Line

36 นางจุฬาพิศ นันทะสุธา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาฯ 084-0656860 087-9556644

37 นายอ านวย เพ็งพันธ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 081-7392179 087-9556644

38 นายไพรัช รินทร์วงค์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ 087-6414034 revo8220

39 นายวงษ์ศักด์ิ ขันธวิชัย นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ 096-2752419 aeandman

40 นางสาวปิยวรรณ สิงห์พรม นักจิตรวิทยาโรงเรียนประจ า สพป.อด 2 082-1053932 faisingporm

41 นางสาวนวพร ชีววิทยานันท์ ลูกจ้างชั่วคราว 084-4017064 opal144

42 นายภุชงค์ ผ่านชมภู ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี 093-4361325 093-4361325

43 นายสิรวิชญ์  แสนวัง นิติกร ช านาญการ 080-8914955 080-8914955

44 นายอุดมศักด์ิ ปอโนนสูง ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

45 นายปรีดา พงษ์วุฒินันท์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพเิศษ 088-5607774 04024700

46 นายสุริยนต์ อินทร์อุดม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพเิศษ 065-0823811 insuriyon

47 นางสาววิมล เถาวัลย์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพเิศษ 081-7171629 wimon.pik

48 นางรัดดา วิทยากร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพเิศษ 091-1306858 091-1306858

49 นางฐิตินันท์ อุปการ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพเิศษ 063-4944952 063-4944952

50 นางสุนีย์ อุทุมทอง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพเิศษ 081-0316606 081-0316606

51 นางสุภาวดี ปกครอง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพเิศษ 065-2935357 065-2935357

52 นางสาววริศรา  เชิญชม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพเิศษ 081-5441794 warisa.soap

53 นางสาวศศิธร นาคดิลก ศึกษานิเทศก์ช านาญการพเิศษ 089-8432778 089-8432778

54 นางปิยฉัตร จิตรดี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพเิศษ 061-9272299 061-9272299

55 นางจิตต์รัตน์ ศรีนันท์ดอน ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 093-0699595 jitrat.new

56 นางสาวชณิดา ทัศนิยม ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 081-9082223 cjchanida

57 นางนงนุช  จันทะรี จพง.ธรุการช านาญงาน 081-7995213 nuch

58 นายปราโมทย์ พละจิต ผอ.กลุ่มส่งเสริมการทางไกล ฯ 083-0147952 083-0147952

59 นายรัชต์พล ขวัญสุวรรณ พนักงานราชการ 080-9081704 end5156

60 นางสาวสุกัญญา นามวงศ์ ลูกจ้างชั่วคราว 099-1707022 099-1707022

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มกฎหมายและคดี

กลุ่มนิเทศตดิตาม ฯ

กลุ่ม DLICT


