
ภาค จงัหวดัทีด่แูล ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ Email Address
Fax. ๐-๒๘๓๑-๑๒๘๓

หวัหน้าภาคกรงุเทพมหานคร ประวทิย ์นกหรดี ๐๘-๓๕๔๐-๖๔๓๒ prawit072@gmail.com

วรรณา นารัชชะ ๐๘-๒๗๘๒-๑๗๘๕ wannawavbkk@gmail.com

อญัชลี แกว้รัตน์ ๐๙-๙๐๐๑-๔๔๘๖ dek.vstarbangkok@gmail.com

อภชิาติ แสนยาวชิยั ๐๘-๘๒๓๑-๗๗๖๓ Saenyawichai_nong@hotmail.com

Fax.๐-๒๘๓๑-๑๒๘๓

หวัหน้าภาคกลาง ๑ นรนิทร ์เยน็ใจ ๐๘-๓๕๔๐-๖๓๑๘ narin81@gmail.com

นนทบรีุ และสพม.เขต ๓ กฤตชยา นริามยัประเสริฐ ๐๙-๑๑๑๙-๒๐๗๒ pensai072@gmail.com

ปทมุธาน ีและ สพม.เขต ๔ ชลธชิา หาสุระ ๐๙-๑๕๕๗-๗๙๓๓ hasura.chon@gmail.com

สมทุรปราการ จนัทร์ทา นาถาพนัธ์ ๐๘-๓๕๔๐-๖๓๐๗ anata_w@hotmail.com

พระนครศรีอยธุยา พรพรุิณ ราชวงศ์เมอืง ๐๙-๑๑๑๙-๒๐๙๐ kaengkoy@gmail.com

สมทุรสงคราม กฤตชยา นริามยัประเสริฐ ๐๙-๑๑๑๙-๒๐๗๒ pensai072@gmail.com
อา่งทอง เพชรรัตน ์ชมุพล ๐๙-๕๑๑๙-๐๗๐๗ petcharut.27@gmail.com
หวัหน้าภาคกลาง ๒ สาวติร ีอินบญุ ๐๙-๙๒๘๖-๕๕๙๑ vstarmiddle@gmail.com

ชยันาท ญาณิศา เมนะเนตร ๐๙-๑๗๕๐-๗๗๗๖ vstarmiddle@gmail.com

ลพบรีุ นติยา ศรีบญุเรือง ๐๘-๔๔๐๔-๒๒๘๖ vstarmiddle@gmail.com

วสันต์ ธรรมจกัร ๐๘-๓๕๔๐-๖๓๕๖ vstarmiddle@gmail.com

มลฤดี แคนติ ๐๙-๙๒๘๖-๕๕๖๗ vstarmiddle@gmail.com

สิงหบ์รีุ และสพม.เขต ๕ กรินา จนิดา ๐๙-๓๐๒๖-๘๖๓๑ vstarmiddle@gmail.com

สมทุรสาคร นฤมล พชิญไวยากร ๐๙-๘๒๔๘-๙๐๗๒ vstarmiddle@gmail.com

ณัฏฐาเนตร เหมกระศรี ๐๘-๙๘๓๐-๐๘๑๔ vstarmiddle@gmail.com

พรทพิยพ์า จงรุ่งเรือง ๐๘-๔๑๑๘-๖๙๓๙ vstarmiddle@gmail.com

อทุยัธานี จรีุพร ทองเฟือ่ง ๐๖-๓๔๕๙-๔๙๑๗ vstarmiddle@gmail.com

Fax.๐-๒๘๓๑-๑๒๗๘

หวัหน้าภาคตะวนัตก ๑ นิภารตัน์ เนียมเพราะ ๐๙-๔๔๘๐-๔๔๖๒ bieniparat@gmail.com

กาญจนบรีุ ชลิดา กลุมะโฮง ๐๙-๐๓๕๔-๖๗๒๐ chalida-kulmahong@hotmail.com

ราชบรีุ และ สพม.เขต ๘ พมิพา มต้ีองปนั ๐๘-๒๓๕๓-๙๖๘๕ manaojaisai@gmail.com
นภิารัตน ์เนยีมเพราะ ๐๙-๔๔๘๐-๔๔๖๒ bieniparat@gmail.com
พมิพป์ระภา นอ้ยวงค์ ๐๘-๖๔๕๓-๔๔๓๐ pimprapanoiwong@gmail.com

หวัหน้าภาคตะวนัตก ๒ ประอรรตัน์ ขา่วดี ๐๘-๓๕๔๐-๖๔๒๑ praornrat09@hotmail.com

ประจวบคีรีขนัธ์ สมพล ธรรมวจิติรกลุ ๐๙-๑๕๕๗-๗๙๒๑ man.west4@gmail.com

ประอรรัตน ์ขา่วดี ๐๘-๓๕๔๐-๖๔๒๑ praornrat09@hotmail.com

สันติ สมปติิ ๐๖-๑๑๐๖-๘๙๓๕ vav_2538@hotmail.com

Fax. ๐-๒๘๓๑-๑๒๗๘

หวัหน้าภาคตะวนัออก วรรณิศา รอดความทกุข์ ๐๘-๒๗๘๒-๑๗๙๐ jangbeejo@gmail.com

ชลบรีุ และนายกเมอืงพทัยา วรรณิศา รอดความทกุข์ ๐๘-๒๗๘๒-๑๗๙๐ jangbeejo@gmail.com

ชลาธาร ชเูชดิ ๐๘-๘๐๐๒-๖๒๔๓ puynarak072@gmail.com

อภรุิจ ีมนตรี ๐๖-๒๗๔๙-๓๓๗๗ apirumon.072@gmail.com

ฉะเชงิเทรา และสพม.เขต ๖

สระแกว้ และ สพม.เขต ๗

ปราจนีบรีุ ปทมุวดี ต่อมแสง ๐๙-๙๒๘๖-๕๕๑๙ mickeyapple072@gmail.com

sanaj072@gmail.com

กรุงเทพฯ

ตะวนัตก ๑

สุพรรณบรีุ และสพม.เขต ๙

นครปฐม

สระบรีุ

ภาคตะวนัตก

ข้อมูลผู้ประสานงานโครงการฟ้ืนฟูศีลธรรมโลก

กลาง ๒

กลาง ๑

สุพตัรา เสนาจ

ภาคตะวนัออก

จนัทบรีุ, ตราด, ระยอง และ สพม.เขต ๑๗,๑๘

๐๙-๔๔๘๐-๖๑๙๓

ตะวนัออก

เพชรบรีุ และ สพม.เขต ๑๐

ตะวนัตก ๒

ภาคกลาง

กรงุเทพมหานคร

สพป. และ สพม.



ภาค จงัหวดัทีด่แูล ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ Email Address
นครนายก นภิาวรรณ บญุสวา่ง ๐๘-๘๐๐๒-๖๒๓๑ pangpangnipawan@gmail.com

Fax. ๐-๒๘๓๑-๑๒๑๙

หวัหน้าภาคใต ้ อรรถวฒิุ คงเทพ ๐๘-๓๕๔๐-๙๗๖๙ atawut2527@gmail.com

ผู้ชว่ยหวัหน้าภาคใต้ จารวุรรณ เสรมิวราพันธ ์ ๐๘-๘๐๐๒-๖๓๕๙ jsermwaraphan@gmail.com

ตรัง และสพม.เขต ๑๓ นติิกร ภกัดีวานชิ ๐๙-๙๒๘๖-๕๕๔๖ summermerit@gmail.com

พทัลุง พลวตั รัตนญา ๐๖-๑๘๘๒-๙๙๐๐ phonlawattsw@gmail.com

ระนอง พีรญา บรรจบลาภ ๐๙-๑๑๑๙-๑๙๐๕ risingsuns100@gmail.com

สุราษฎร์ธาน ีและ สพม.เขต ๑๑ ฤทยัรัตน ์คงเพชร ๐๘-๔๖๕๔-๓๖๗๒ ruthairat367@gmail.com

นครศรีธรรมราช, สพม.เขต ๑๒ บษุบา วดัศรี ๐๙-๑๑๑๙-๑๙๑๖ budsaba072@gmail.com

ชมุพร พรีญา  บรรจบลาภ ๐๙-๑๑๑๙-๑๙๐๕ risingsuns100@gmail.com

กระบี,่ พงังา, ภเูกต็ และ สพม.เขต ๑๔ อรประภา สากตู ๐๘-๘๐๐๒-๖๓๗๑ opora.66.ku@gmail.com

ปตัตาน ี,ยะลา และสพม.เขต ๑๕ สุนสิา วรรณกจิ ๐๙-๙๒๘๖-๕๕๑๗ wannakit.su@gmail.com

นราธวิาส ดวงฤทยั ใยอิม้ ๐๙-๖๒๒๓-๑๓๕๕ sasa1320900@gmail.com

สตูล, สงขลา และ สพม.เขต ๑๖ นติิกร ภกัดีวานชิ ๐๙-๙๒๘๖-๕๕๔๖ summermerit@gmail.com

Fax. ๐-๒๘๓๑-๑๒๘๒

หวัหน้าภาคเหนือ ๑ ชวลติ ยะถาคาร ๐๘-๒๗๙๐-๗๒๕๐ tee7323@gmail.com

เชยีงใหม ่และสพม.เขต ๓๔ รพพีงศ์ เรือนทน ๐๙-๑๑๑๙-๑๘๙๒ eddy.ebs072@gmail.com

แมฮ่่องสอน บรรพต แซ่ยา่ง ๐๙-๔๔๘๐-๖๑๗๒ potentt338@gmail.com

ล าพนู สุขวฒิุ ปรีชาวงศ์ ๐๙-๑๑๑๙-๑๙๐๑ sukawut@gmail.com

หวัหน้าภาคเหนือ ๒ กุลชาดา เทศบตุร ๐๙-๑๑๑๙-๑๙๑๕ ibs.north2@gmail.com

กลุชาดา เทศบตุร ๐๙-๑๑๑๙๑๙๑๕ ibs.north2@gmail.com

สุพชิชา ชาติสุนทร ๐๘-๔๖๒๓๑๒๑๙ ibs.north2@gmail.com

นา่น, แพร่  และสพม.เขต ๓๗ กนษิฐา ฤทธแิผลง ๐๘-๔๖๐๐๗๒๖๘ kanittha268@gmail.com

พะเยา ปญัจรัตน ์ล าใจ ๐๙-๗๙๔๖๔๐๐๘ e55141210@gmail.com

ล าปาง และ สพม.เขต ๓๕ ปานวาด โกศลด ารง ๐๖๒-๗๖๔-๕๒๒๕ pradchaya072@gmail.com

หวัหน้าภาคเหนือ ๓ ธรีาพัทธ ์วรศิธนิตศักดิ์ ๐๘-๓๕๔๐-๗๙๙๖ harusakii47@gmail.com

ผู้ชว่ยหวัหน้าภาคเหนือ ๓ ทนัจติร สหีา ๐๙-๕๑๑๖-๒๑๖๒ thanchitpumm@gmail.com

ก าแพงเพชร และสพม. เขต ๔๑ รัชนก วงัใหม่ ๐๖-๑๘๒๓-๖๐๘๓ ratchanoktkn@gmail.com

นครสวรรค์ และสพม. เขต ๔๒ ธดิารัตน ์สินสร้าง ๐๙-๘๒๗๑-๘๙๗๙ Nidthidarat555@gmail.com

พษิณุโลก และ สพม.เขต ๓๙ ธญัญาภรณ์ ปติิภริมยส์กลุ ๐๖-๑๘๒๓๕๓๖๖ May072.072@gmail.com

ตาก,สุโขทยั และ สพม.เขต ๓๘ พงศ์ศักด์ิ สิงหโ์ท ๐๙-๘๗๗๒-๙๒๗๐ pongsaktam99@gmail.com

เพชรบรูณ์ และ สพม.เขต ๔๐

อตุรดิตถ์

พจิติร และสพม.เขต ๔๑ ภานเุดช สุภาผล ๐๘-๔๖๓๖-๗๐๗๒ icebuubc@gmail.com

Fax. ๐-๒๘๓๑-๑๒๘๔

หวัหน้าภาคอีสาน ๑ วศิรตุ ตัง้ไพโรจน์ ๐๘-๓๕๔๐-๗๙๙๘ tangpairoj17@gmail.com

กาฬสินธุ ์และสพม.เขต ๒๔ เบญจวรรณ ส่งเสริม ๐๙-๑๕๕๗-๗๙๒๖ kat06ben@gmail.com

ขอนแกน่ และ สพม.เขต ๒๕ รัตนาภรณ์ แสงสวา่ง ๐๙-๑๑๑๙-๒๐๐๓ maymm072@gmail.com

มหาสารคาม และ สพม.เขต ๒๖ ทรงฤทธิ ์เวชยนัต์ ๐๙-๙๒๘๖-๕๕๘๑ kunzong072@gmail.com

ร้อยเอด็ และสพม.เขต ๒๗ มณฑล บญุโต ๐๘-๘๐๐๒-๖๑๔๑ boonto1330@gmail.com
ชยัภมู ิและสพม.เขต ๓๐ สุมาลี สุเมธมงคล ๐๘-๙๔๙๐-๙๖๑๗ sumalee_g@windowslive.com

ใต้

tackpongsatorn@gmail.comพงษศ์ธร ผ้ึงนอ้ย ๐๘-๓๕๔๘-๔๒๙๘

เหนอื ๑

ภาคเหนือ

ภาคใต้

ตะวนัออก

เชยีงราย และสพม.เขต ๓๖

ภาคอีสาน

เหนอื ๓

เหนอื ๒

อสีาน ๑



ภาค จงัหวดัทีด่แูล ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ Email Address
เสาวนยี ์อึง้วงษ์ ๐๖-๕๕๕๓-๙๔๐๙ soawanee_072@hotmail.com

เษกรุภา ต้องเดช ๐๖-๓๓๐๗-๐๐๐๓ Sekrupa.2536@gmail.com
บรีุรัมย ์และ สพม.เขต ๓๒ ดวงเนตร สวา่งภพ ๐๖-๒๘๒๐-๗๒๘๒ pinderkader26@gmail.com
สุรินทร์ และ สพม.เขต ๓๓ นพินธ ์แสนวงัศรี ๐๖-๑๘๘๗-๓๐๓๐ niphon.saenwangsri@gmail.com

หวัหน้าภาคอีสาน ๒ ชญัจญั แก้วเกตุ ๐๘-๒๔๕๔-๑๕๖๕ chanyaajan645@gmail.com

ยโสธร พชัรี โคตุระพนัธ์ ๐๖-๓๒๐๒-๘๑๒๐ pattylove2536@hotmail.co.th

อ านาจเจริญ พมิพช์นก ใจสู้ศึก ๐๘-๒๑๓๖-๔๐๓๙ aim_diary1@hotmail.com

ศรีสะเกษ และ สพม.เขต ๒๘ อญัธกิา สิงหแ์สง ๐๘-๘๐๔๖-๘๒๑๓ plaifababoo@gmail.com

อบุลราชธาน ีและ สพม.เขต ๒๙ ปวณีา วนัดึก ๐๙-๙๒๘๖-๕๕๑๐ muaymmc072@gmail.com

หวัหน้าภาคอีสาน ๓ สริริตัน์ เกลีย้งกลิน่ ๐๘-๓๕๔๐-๖๗๒๖ siriratao@gmail.com

เลย และ สพม.เขต ๑๙ หนึง่ฤดี สุขสมโพชน์ ๐๖-๒๗๖๓-๑๐๑๐ suksompodtoye@gmail.com

หนองคาย, หนองบวัล าภ ูและ สพม.เขต ๒๑ ทกัษพร ภารพฒัน ์(ผู้ชว่ยหวัหนา้ภาค) ๐๙-๑๑๑๙-๒๐๐๘ jobjab072@gmail.com

อดุรธาน ีและ สพม.เขต ๒๐ สุดารัตน ์มะโนขนัธ์ ๐๙-๙๒๘๖-๕๕๔๒ sudaratmm@gmail.com

นครพนม และสพม.เขต ๒๒  รุ่งทว ีบานศรี (ผู้ชว่ยหวัหนา้ภาค) ๐๙-๑๕๕๗-๗๙๒๐ bansee24@gmail.com

บงึกาฬ ณัชชา เสมอโภค ๐๙-๙๐๒๓-๗๖๒๗ samerphok111@gmail.com
มกุดาหาร นเรนทร์ฤทธิ ์เฉลียวยิง่ ๐๘-๓๗๔๕-๕๙๒๗ ch.narainrit@gmail.com
สกลนคร และ สพม.เขต ๒๓ ปยิพร ศรีราชา ๐๖-๑๖๙๐-๒๗๗๒ pentor.2172@gmail.com

อสีาน ๑ (ต่อ)
นครราชสีมา และ สพม.เขต ๓๑

อสีาน ๒

อสีาน ๓


