หมายเลขโทรศัพท์ สพป.พะเยา เขต 1
งานสารบรรณกลาง โทร. 054-887196 Fax งานสารบรรณกลาง 054-887202
เลขาหน้าห้อง Fax 054-887201 โทร 054-887206 หรือ 054-887204 ต่อด้วยเลขโทรศัพท์ภายใน...........
ผู้บริหาร /กลุ่ม / งานภายใน
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
(เลขาหน้าห้อง) 16
รอง สุขุม พรหมเสน
21
รอง ณัฐพล สุวรรณลพ
18
รอง ธนายุทธ คาภีระ
22
กลุ่มอานวยการ (เบอร์ตรง 054-887196 เบอร์ FAX 054-887202) )
- ผอ. กลุ่ม อานวยการ
11
- งานสารบรรณ
10
- งานประชาสัมพันธ์
0
- พนักงานขับรถ
20
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (เบอร์ตรง 054-887304)
14
- ผอ. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
26
กลุ่มบริหารงานบุคคล
12
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
12
กลุ่มกฎหมายและคดี
17
หน่วยตรวจสอบภายใน
23
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
19 และ 25
กลุ่มนโยบายและแผน
27
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ
29
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
32

ที่
1
2
3
4

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

เบอร์โทรศัพท์ของข้าราชการและลูกจ้าง
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ผู้บริหาร
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
นายสวัสดิ์ แสงขัน
ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
นายสุขุม พรหมเสน
รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
นายณัฐพล สุวรรณลพ
รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
นายธนายุทธ คาภีระ
รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1

ชื่อ - สกุล
นางชรินทร์ทิพย์ โพธิเจริญ
นายมาณพ บุญเรือง
นางอัมพวรรณ ไข่ทา
นางวณิชชา อยู่สบาย
นางศิริจันทร์ ธงไชย
นายบุญส่ง บัวแก้ว
นางสาวศุภกานต์ ทองงาม
นางสาวจีรประภา สัตย์สม
นายสุรเดช พรมสุริยา
นายธัญญะ สมเสร็จ
นายรุ่งเพชร เทือกธรรมมา
นายสมชาย ทิพย์คา
นายกฤษฏาพงษ์ สะพานแก้ว
นายประณิธาน หาญป้อ
นางกาญจนา สุยะเพีย้ ง
นางสาวแสงหล้า ยารังษี
นายวุฒิชัย ผากองแก้ว

กลุ่ม อานวยการ
คาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
นักจัดการงานทัว่ ไป ชานาญการ
นักจัดการงานทัว่ ไป ชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการ ชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ (ลูกจ้างประจา)
เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ (ลูกจ้างชั่วคราว)
เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ (ลูกจ้างชั่วคราว)
พนักงานขับรถ (ลูกจ้างประจา)
พนักงานขับรถ (ลูกจ้างประจา)
พนักงานขับรถ (ลูกจ้างประจา)
ช่างไม้ ระดับ ช. 4 (ลูกจ้างประจา)
ช่างไม้ ระดับ ช. 4 (ลูกจ้างประจา)
เจ้าหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์ (ลูกจ้างชั่วคราว)
แม่บ้าน (ลูกจ้างชั่วคราว)
แม่บ้าน (ลูกจ้างชั่วคราว)
ยาม (ลูกขจ้างชั่วคราว)

เบอร์มอื ถือ
081-8841690
089-8513922
092-9989478
080-5034233

เบอร์มอื ถือ
089-8380450
089-7592424
081-1124184
089-7580034
088-4148031
061-3459359
094-0047674
082-6785859
089-5526268
087-1730247
062-2916905
087-1771376
061-6241631
094-8769719
095-8784715
093-1952821
088-2627094

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อ - สกุล
นางโสภี คาชูสังข์
นางสุพิชฌาย์ ไวศยานุวัฒน์
นางผ่องพรรณ กลิ่นอุบล
นางจินดา แสงศรีจันทร์
นางสาวอรนุช ศิริไกรกุล
นางสาวสายหยุด รัศมี
นายเฉลิมพล หนูกลัด
นายพีระพงษ์ กัลยา
นางวันทณี คาวัง

ชื่อ - สกุล
นางบัวลอง หอมยา
นางวิไลวรรณ์ ขันคา
นางสุธาทิพย์ บุญเรือง
นางวิชญาพร เชียงมูล
นายอดิศัย กิตติผโลทัย
นางสาวปณิธาน วงศ์ใหญ่
นางสาวพิจิตรา ลาไพ

ที่
ชื่อ - สกุล
1 นายพงษ์ศักดิ์ มิ่งขวัญ
2 นายณัฐวุฒิ คงเปีย่ ม

ที่
ชื่อ - สกุล
1 นางดวงรัก ภูพ่ ัด

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คาแหน่ง
ผอ. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นักวิชาการพัสดุ ชานาญการพิเศษ
นักวิชการเงินและบัญชี ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชี ชานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชี ชานาญการ
เจ้าพนักงานพัสดุ ชานาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชานาญงาน
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชี ชานาญการ
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
ตาแหน่ง
ผอ. กลุ่มบริหารงานบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการ ชานาญงาน
นักจัดการงานทัว่ ไป (พนักงานราชการ)
กลุ่มกฎหมายและคดี
ตาแหน่ง
ปฎิบัติหน้าที่ ผอ. กลุ่มกฎหมายและคดี
นิติกร ชานาญการ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

เบอร์มอื ถือ
089-9564815
063-7824499
089-7014210
080-6893307
089-7594090
086-1831612
089-6361030
097-9452546
089-2661379

เบอร์มอื ถือ
089-5523766
086-9187569
089-6331718
085-6951069
092-2482605
093-5415626
064-2461641
เบอร์มอื ถือ
093-2128437
093-2128437

เบอร์มอื ถือ
089-7459828

ที่
1
2
3
4
5

ที่
1
2
3

กลุ่ม นโยบายและแผน
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
นางรุ่งอรุณ เพ็ชรฎา
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
นางสาวแสงเดือน พรมสุริยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
นางศรีวรรณ ตาลดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
นางสาววรประภา พินิจสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
นายณรงค์ ฉัตรอินตา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
นายรัชชาพงษ์ ต่อมคา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชานาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
นางสิงห์นรินทร์ อินต๊ะรักษา พนักงานราชการ ตาแหน่งพนักงานพิมพ์
นางสาวอังคณา ชุ่มวงค์
เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ (ลูกจ้างชั่วคราว)

เบอร์มอื ถือ
083-5735069
086-9186911
080-0211714
094-6292666
088-2613043

เบอร์มอื ถือ
088-2597528
081-9507293
080-1207275

ที่
ชื่อ - สกุล
1 นางสมบูรณ์ เรืองงาม
2 นางกระต่าย วงศ์เรือง

หน่วยตรวจสอบภายใน
ตาแหน่ง
ผอ. หน่วยตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชานาญการ

เบอร์มอื ถือ
086-1842350
089-5607105

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ตาแหน่ง
ผอ. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นักวิชาการศึกษา ชานาญการ
นักวิชาการศึกษา ชานาญการ
นักวิชาการศึกษา ชานาญการ
นักวิชาการศึกษา ชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการ ชานาญงาน
นักจิตวิทยาโรงเรียน (พนักงานราชการ)
เจ้าหน้าทีล่ ูกเสือ (ลูกจ้างชั่วคราว)

เบอร์มอื ถือ
085-0358517
089-8380450
089-9484248
084-8056988
089-8376787
098-2533861
085-3159935
087-3591598

ชื่อ - สกุล
นางจิรพรรณ จารัส
นางชรินทร์ทิพย์ โพธิเจริญ
นางแสงเพชร คลังแสง
นางอรณิชชา มูลเครือคา
นางสาวอมาวสี ศีติสาร
นางสาวบัณฑิตา พรมวงศ์
นางสาวรัตติกาล ชายปันโย
นายศิรวิชญ์ ใจหาญ

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
นายเอี่ยม มังคลาด
ผอ. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
นายสมเกียรติ อ้อยหวาน
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ
นางธมนวรรณ คาเรือง
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ
น.ส.คริษฐา เผ่าปินตา
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ
นายพัชญภณ สารสา
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ
นางสาวประภาพัฒน์ เพ็ชรรัตน์บารุ
ศึกงษานิเทศก์ ชานาญการ
นางสาวรุสนันท์ แก้วตา
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการ
นางธารารัตน์ กล้าหาญ
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการ
นางวันวิสาข์ วังชุมทอง
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการ
นางจริยา ณ ลาปาง
เจ้าพนักงานธุรการ ชานาญงาน
นางนลินนิภา ปันสุวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการ ชานาญงาน

เบอร์มอื ถือ
089-5554884
089-9506617
065-8869373
091-8513142
086-3949491
080-8597535
080-1268093
087-7847654
086-2085089
085-4028652
097-9647321

