
ฝ่ายบริหาร ต าแหน่ง โทรศัพท์
นายประถม  เช้ือหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 08-9956-1189

นายสุขมุ  พรหมเสน รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 08-9851-3922

นางสาวลาวลัย ์ ธุระเสร็จ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 08-4609-3403

นายณฐัพล  สุวรรณลพ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 09-2998-9478

นางชไมพร  ปวงค า นกัประชาสัมพนัธ์ ช านาญการพิเศษ 08-9561-0291

ปฏิบติัหนา้ท่ี ผอ.กลุ่มอ านวยการ

นายมาณพ  บุญเรือง นกัจดัการงานทัว่ไป ช านาญการ 08-9759-2424

นางอมัพวรรณ  ไข่ทา นกัจดัการงานทัว่ไป ช านาญการ 08-1112-4184

นางวณิชชา  อยูส่บาย เจา้พนกังานธุรการ ช านาญงาน 08-9758-0034

นายประณิธาน  หาญป้อ นกัประชาสัมพนัธ์ (ลูกจา้งชัว่คราว) 09-8817-5342

นางสาวพิจิตรา  ล  าไพ พนกังานพิมพดี์ด 06-4246-1641

นายบุญส่ง  บวัแกว้ เจา้หนา้ท่ีธุรการ 08-1603-8369

นายสุรเดช  พรมสุริยา พนกังานขบัรถ 08-9552-6268

นายธญัญะ  สมเสร็จ พนกังานขบัรถ 08-7173-0247

นายรุ่งเพชร  เทือกธรรมมา พนกังานขบัรถ 08-9633-3175

นายผดั  ปัญญาฟู พนกังานบริการ 08-1386-1789

นายกฤษฏาพงษ ์ สะพานแกว้ พนกังานบริการ 08-2188-0887

นางกาญจนา  สุยะเพ้ียง แม่บา้น 09-5878-4715

นางสาวแสงหลา้  ยารังษี แม่บา้น 09-3195-2821

นายวฒิุชยั  ผากองแกว้ ยาม 08-8262-7094

นางโสภี  ค  าชูสังข์ ผูอ้  านวยการกลุ่ม 08-9953-9755

นางสุพิชฌาย ์ ไวศยานุวฒัน์ นกัวิชาการพสัดุ ช านาญการพิเศษ 06-3782-4499

นางผ่องพรรณ  กล่ินอุบล นกัวิชาการเงินและบญัชี ช านาญการพิเศษ 08-9701-4210

นางจินดา  แสงศรีจนัทร์ นกัวิชาการเงินและบญัชี ช านาญการ 08-0689-3307

นางวนัทณี  ค  าวงั นกัวิชาการเงินและบญัชี ช านาญการ 08-9266-1379

นางสาวอรนุช  ศิริไกรทูล นกัวิชาการเงินและบญัชี ปฏิบติัการ 08-9759-4090

นายพีระพงษ ์ กลัยา นกัวิชาการเงินและบญัชี ปฏิบติัการ 08-7873-1479

นายเฉลิมพล  หนูกลดั เจา้พนกังานการเงินและบญัชี ช านาญงาน 08-9636-1030

กลุ่มอ านวยการ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์



นางสาวสายหยดุ  รัศมี เจา้พนกังานพสัดุ ช านาญงาน 08-6183-1612

นางวิไลวรรณ์  ขนัค  า นกัทรัพยากรบุคคล ช านาญการพิเศษ 08-6918-7569

ปฏิบติัหนา้ท่ี ผอ. กลุ่ม

นางบวัลอง  หอมยา นกัทรัพยากรบุคคล ช านาญการ 08-9552-3766

นางสุธาทิพย ์ บุญเรือง นกัทรัพยากรบุคคล ช านาญการ 08-9633-1718

นายอดิศยั  กิตติผโลทยั นกัทรัพยากรบุคคล ช านาญการ 09-2248-2605

นางวิชญาพร  เชียงมูล นกัทรัพยากรบุคคล  ปฏิบติัการ 08-8415-0476

นายนเรศ  เช้ือทหาร นิติกร ช านาญการพิเศษ 08-9759-7362

ปฏิบติัหนา้ท่ี ผอ.กลุ่ม

นางพชัริน  ศุภกิจโกศล นกัทรัพยากรบุคคล ช านาญการ 08-4950-4142

ปฏิบติัหนา้ท่ี ผอ. กลุ่ม

นางศรีวรรณ  ตาลดี นกัทรัพยากรบุคคล ช านาญการ 08-0021-1714

นางนงลกัษณ์  จ  าปานคร นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ 08-1796-2319

ปฏิบติัหนา้ท่ี ผอ. กลุ่ม

นางนนัทภคั   จนัทร์สาห์ นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ 08-9262-7535

นางสาวแสงเดือน  พรมสุริยา นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 08-6918-6911

นางสาววรประภา  พินิจสุวรรณ นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 09-4629-2666

นายรัชชาพงษ ์ ต่อมค า นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ ช านาญการ 08-1874-1765

ปฏิบติัหนา้ท่ี ผอ.กลุ่ม ฯ

นางรุ่งอรุณ  เพช็รฎา นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 08-3573-5069

นางสิงห์นรินทร์  อินตะ๊รักษา 08-1950-7293

นายนิคม  ขจรค า นกัวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ 08-9264-7259

ปฎิบติัหนา้ท่ี ผอ. กลุ่ม

นางสาวจุไรพร   พร้อมสุข นกัวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ 08-5615-1822

นางจิรพรรณ  จ  ารัส นกัวิชาการศึกษา ช านาญการ 08-5035-8517

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มกฎหมายและคดี

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร



นางชรินทร์ทิพย ์ โพธิเจริญ นกัวิชาการศึกษา ช านาญการ 08-9838-0450

นางแสงเพชร  คลงัแสง นกัวิชาการศึกษา ช านาญการ 08-9948-4248

นางอรณิชา  มูลเครือค า นกัวิชาการศึกษา ช านาญการ 08-4805-6988

นางสาวอมาวสี  ศีติสาร นกัวิชาการศึกษา ช านาญการ 08-9837-6787

นางสาวสมหญิง  แกว้ธิตา เจา้หนา้ท่ีลูกเสือ (ลูกจา้งชัว่คราว) 08-5715-5351

นายสงดั  ปินตานา ผูอ้  านวยการกลุ่ม 08-5036-5336

นายเอ่ียม  มงัคลาด ศึกษานิเทศก ์ช านาญการพิเศษ 08-9555-4884

นายบุญเรียบ  มองมูล ศึกษานิเทศก ์ช านาญการพิเศษ 08-9758-4979

นายสมเกียรติ  ออ้ยหวาน ศึกษานิเทศก ์ช านาญการพิเศษ 08-9950-6617

นางสาวสุพิน  ไชยจ าเริญ ศึกษานิเทศก ์ช านาญการพิเศษ 08-8411-6903

นางธมนวรรณ  ค  าเรือง ศึกษานิเทศก ์ช านาญการพิเศษ 06-1268-7687

นางสาวประภาพฒัน์  เพช็รรัตน์บ  ารุง ศึกษานิเทศก ์ช านาญการ 08-0859-7535

นางสาวรุสนนัท ์ แกว้ตา ศึกษานิเทศก ์ช านาญการ 08-0126-8093

นางธารารัตน์  กลา้หาญ ศึกษานิเทศก ์ช านาญการ 08-7784-7654

นางจริยา  ณ  ล าปาง เจา้พนกังานธุรการ ช านาญงาน 08-5402-8652

นางสมบูรณ์   เรืองงาม นกัวิชาการเงินและบญัชี ช านาญการ 08-6184-2350

ปฏิบติัหนา้ท่ี ผอ.หน่วย

นางกระต่าย  วงศเ์รือง นกัวิชาการเงินและบญัชี ช านาญการ 08-9560-7105

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

หน่วยตรวจสอบภายใน


