ข้อมูลติดต่อประสานงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1
เลขที่ 65/2 หมู่ 4 ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลาพูน 51000
โทรศัพท์ : 053-003-551
โทรสาร : 053-003-550, 053-003-549
อีเมล์ : lamphun1@lpn1.go.th

กลุ่ม/งานภายใน
Operater (ประชาสัมพันธ์)
ยาม
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

หน่วยตรวจสอบภายใน
หน้าห้อง ผอ.สพป.ลาพูน เขต 1
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มกฎหมายและคดี
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ห้องประชุมจามจุรี
ชพค.ลาพูน

โทรศัพท์
หมายเลขภายในอัตโนมัติ

หมายเลขตรง
หมายเลข
ภายใน
053-003-551
111
053-003-551
112
053-003-551
113
053-003-551 114-116 053-003-548
053-003-551
117
053-003-551
121
053-003-547
053-003-551 122-123
053-003-551
131
132-133 053-003-612
053-003-551
134
053-003-551 135-136 053-003-549
053-003-551
242
053-003-551 244-245 053-003-614
246
053-003-551
311

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์

ตาแหน่ง
ผอ.สพป.ลาพูน เขต 1

นายสมภพ ทิพย์เวียง
ดร.บัณฑิต ชุนสิทธิ์
นายพันท์ คาพรรษา
นายชาติชาย กันกา
นายประพันธ์ รินพล

รอง ผอ.สพป.ลาพูน เขต 1
รอง ผอ.สพป.ลาพูน เขต 1
รอง ผอ.สพป.ลาพูน เขต 1
รอง ผอ.สพป.ลาพูน เขต 1
รอง ผอ.สพป.ลาพูน เขต 1

ฝ่ายบริหาร

โทรศัพท์
08-1035-1166
08-8267-3600
08-1980-4788
08-1473-1853
09-5447-8749
08-6923-0504
08-7187-5665

กลุ่มอานวยการ
นางจอมขวัญ วิอุ่น
นางสุภัตรา เพลียหาญ

ผอ.กลุ่มฯ

นักจัดการงานทั่วไป
ชานาญการพิเศษ
นางสาวศรวณีย์ ชมชื่น
นักจัดการงานทั่วไป ชานาญการ
นายนิมิตร โอ๊ดฟู
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นางสุดารัตน์ กุลวรา
นักประชาสัมพันธ์
ชานาญการพิเศษ
นายพิทักษ์พงศ์ พรหมณะ
นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ
นางสาวเจนจิรา ปัญญาเหล็ก
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน
นางสาวศิริวารินทร์ หมวกเครือ ลูกจ้างชั่วคราว
นายมนตรี ชัยวงค์
พนักงานธุรการ ชั้น 4
นายสุกรีย์ ลังกาพินธุ์
พนักงานธุรการ ชั้น 3
นายบุญทวี วังพฤกษ์
ช่างไฟฟ้า ชั้น 4
ทาหน้าที่พนักงานขับรถ
นายสาราญ สิงห์โตวะนา
ช่างไฟฟ้า ชั้น 4
ทาหน้าที่พนักงานขับรถ
นายจักริน ใจตึง
ช่างไฟฟ้า ชั้น 4
ทาหน้าที่พนักงานขับรถ

08-6917-1592
08-7177-1497
08-9553-8768
08-1884-2264
08-9950-6517
08-6919-4646
08-2386-9433
08-4046-6071
08-1366-0879
08-2182-6905
08-9850-6903
08-9434-3418
08-5720-6211

นายอรรณพ ขัดเรือง
นายมนู แสนทา
นายชนพัฒน์ นางเมาะ
นายสาเริง แดงนา
นายไพโรจน์ กันทะวะ
นายทรงกรด คาภิชัย
นางไพศาล สร้อยญาณ

ช่างไฟฟ้า ชั้น 4
ช่างไฟฟ้า ชั้น 4
ช่างไฟฟ้า ชั้น 4
ลูกจ้างชั่วคราว
ยาม
ยาม
แม่บ้าน

08-2898-9407
08-2893-2341
08-1111-9067
08-4176-6821
09-3239-2991
08-5523-7018
08-9854-8277

กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสุชาดา เสนาะดนตรี

ผอ.กลุ่มฯ

นางสาวพจนารถ มั่นคง

นักทรัพยากรบุคคล
ชานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคล
ชานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

นางสุชาดา จิโนเป็ง
นายบวรวิชช์ สวัสดิวรานุกร
นางปุณยวีร์ รื่นเริง
นางสาวศิริเพ็ญ ไชยทนุ
นางจาเรียง ใจพิมพ์สว่าง
นายนครินทร์ อินกัน
นางวัลยา ยะธนะ

08-9553-1724
09-1076-1724
09-4709-9281
09-9424-9361
09-8395-9491
08-8415-3539
08-8266-8946
08-6115-3643
06-1804-8238
08-1952-7660

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางสุชาดา เสนาะดนตรี

ผอ.กลุ่มฯ

นางมธุรส ศิรินวล
นางอุไรวรรณ สุขเกษม

นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

08-9553-1724
09-1076-1724
08-0494-1718
08-5707-0711

กลุ่มกฎหมายและคดี
นายเดชอนัน คุนุ
นางสาวณิชาดา วิเศษกาศ

ผอ.กลุ่มฯ
นิติกร ปฏิบัติการ

08-5172-2424
08-3578-7650

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางภัสพร จันทร์ผง

ผอ.กลุ่มฯ

นางธัญญพัทธ์ ขากาดุก

นักวิชาการเงินและบัญชี
ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชานาญการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชานาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชานาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชานาญงาน
นักวิชาการพัสดุ
ชานาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานพัสดุ ชานาญงาน

นางอาพัน คาดคาฟู
นางมลพิลาศ ศรีประสาท
นางสุกัญญา วีระพันธุ์พิสิษฐ์
นายชูเกียรติ์ อุปวงศิลป์
นางน้าทิพย์ ไชยองค์การ
นางทิพวรรณ เจริญ
นางน้าค้าง ทนันชัย
นายชัยกฤต อินต๊ะซาว

08-9954-7909
09-3326-9081
09-0321-2928
08-9999-6705
08-6192-6769
08-7180-5095
08-6914-2454
08-0126-7447
08-9635-4954
08-9370-4749
09-5686-9115

กลุ่มนโยบายและแผน
นางสาวอาไพ บุญสูง
นางสาวเกสรีพรรณ ใจคา
นางทิพยวรรณ ธรรมแก้ว
นางรุ่งกานต์ หมื่นสุข

ผอ.กลุ่มฯ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการ

08-7183-8798
08-1951-9350

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการ

08-9556-3679

08-1992-4509

นายพีระณัฐ สังข์สอน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
ลูกจ้างชั่วคราว

นายชนะภัย ศิริ

08-7066-0981
06-3787-6886

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายกนกศักดิ์ กระแสร์
นายรวิท ลิ้มตระกูล

ผอ.กลุ่มฯ
ลูกจ้างชั่วคราว

09-6546-2981
06-1758-0978

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางนิลวรรณ ศรีเรือน
นางภัทษร คาแหง

08-1950-1577
06-2653-9495

นางนภาพร พจนสุนทร
นางพนมรัก นันพนัก
นางวารุณี วรรธนภูติ
นางพลอยพรรณ อุดมเดช

ผอ.กลุ่มฯ
นักวิชาการศึกษา
ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษา ชานาญการ
นักวิชาการศึกษา ชานาญการ
นักวิชาการศึกษา ชานาญการ
นักวิชาการศึกษา ชานาญการ

น.ส.ภัทรานิษฐ์ จิระโชติวัฒนา
นายสุชาติ บินมาอน
น.ส.ณัฐกฤตา ทองศรี
นางสาวปพิชญา ยะบุญธง

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการ ชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
ลูกจ้างชั่วคราวงานลูกเสือ

08-7192-2010
08-7310-0073
09-5906-9288
09-0956-1636

09-1858-4254
08-1980-5758
08-1765-7859
08-6919-2747

หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวสุรรี ัตน์ สิทธิวงค์

ผอ.หน่วยฯ

08-7189-7783
06-1724-2974

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นายณรงค์ ก๋องแก้ว
นายวิทยา ปิ่นกันทา

ผอ.กลุ่มฯ
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ

08-1289-1241
08-2888-3773
08-5599-2777

นายประสิทธิ์ กะตะศิลา
นางอโนทัย กัญญสาย
นางนงคราญ ปัญญาสีห์
นางรพีพร เลาหกุล
นายพงศ์รติ แก้วอ้าย
นายสมชาย มาต๊ะพาน
นางสุกัญญา เชื้ออินต๊ะ
นางสาวดวงเดือน มูลกลาง

ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์

เชี่ยวชาญ
ชานาญการพิเศษ
ชานาญการพิเศษ
ชานาญการพิเศษ
ชานาญการพิเศษ
ชานาญการพิเศษ
ชานาญการพิเศษ
ชานาญการพิเศษ

นายธนากร อาทะเดช
นางสุกัญญา ไชยบุญเรือง
นางสีดาวรรณ อยูส่ ุข
นางสาวปุณณดา อินทรจักร์

ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานธุรการ ชานาญงาน
ลูกจ้างชั่วคราว

08-6197-0489
08-1595-4892
08-9852-6586
08-9850-4553
08-9854-8075
08-9559-3210
08-1881-1041
08-1706-8183
09-0318-9262
08-6194-5800
08-9555-0655
08-9850-2541
08-3626-5536

