สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
361 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชรยงราย 57250 โทร 053-739133 (เบอร์พ่วง 739113, 739114, 739134, 739135, 739137)
ผอ.สพป.เชียงราย.เขต2
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา Promotion of Educational Provision Group
หมายเลขโทรพื้นฐาน
นายจรัญ แจ้งมณี
093-0482660 ผอ.สพป.ชร.2
นางลัดดาวรรณ ไพเชฐศักดิ์
081-5685890 ผู้อานวนการกลุ่ม
053-739133 โทรศัพท์กลางอัตโนมัติ
-น.ส. พิมใจ แวงภูลา
081-0266009 หน้าห้อง
นางพิมพ์รดา ธิป้อ
081-8847790 นักวิชาการศึกษา
053-739168 กลุ่มอานวยการ แฟ็กซ์อัตโนมัติ
รอง ผอ.สพป.เชียงราย.เขต2
นางสินีย์ภัทร์ วงศารัตนะ
085-7094165 นักวิชาการศึกษา
053-739138 กลุ่มการเงินฯ รับแฟ็กซ์ได้
นายวรพงษ์ สันติวงษ์
082-1905858
น.ส.สิริกุล เอื่ยมธีรธิติ
086-1791715 เจ้าพนักงานธุรการ
053-739169 หน้าห้อง ผอ. รับแฟ็กซ์ได้
นางณัฎฐกันย์ ใจกันทา
091-8532555 099-2758883
นายวิเชียร ธรรมยา
083-9445736 นักวิชาการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์มือถือกลุ่มงาน
นายไชยรัตน์ จินะราช
081-1627122
น.ส.ธัญยธรณ์ กิตติพจนพัฒน์
065-4594962 เจ้าหน้าที่ธุรการ
099-1373553 หน้าห้อง ผอ.เขต2
กลุ่มอานวยการ Administration Group
นางสาวนันท์นภัส อุดกันทา
094-7120936 นักจิตวิทยา
089-6832255 หน้าห้อง ผอ.เขต3
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการการจัดการศึกษา
นายอาจินต์ ชุติภานุวัชร
088-4349958 ผู้อานวนการกลุ่ม
099-2758883 กลุ่มอานวยการ
Supervision, Monitoring and Evaluation for Educational Provision Group
น.ส.วิรุฑห์สิริ จันท์ประภากรณ์
084-9488499 ประชาสัมพันธ์
099-2420877 กลุ่มนโยบายและแผน
นางดวงใจ คาลือ
081-9526050 นักจัดการงานทั่วไป
น.ส.พรทิพา พุทธวงศ์
089-5529832 ผู้อานวนการกลุ่ม
099-2950878 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
น.ส.สมพิศ อินต๊ะรัตน์
087-9909946 เจ้าพนักงานธุรการ
นางพรมเมือง เทวตา
093-5763225 ศึกษานิเทศก์
099-3710873 กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางศิริพร เผ่าคา
093-1350401 นักจัดการงานทั่วไป
นายสุวิทย์ บั้งเงิน
089-9984328 ศึกษานิเทศก์
099-2920876 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
นางบริมาส ฟองแก้ว
061-7094962 เจ้าพนักงานธุรการ
นางณภัทร นวลจีน
095-6814618 ศึกษานิเทศก์
099-2760879 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ Finacial and Assets Administration Group
นายบัณฑิต ไชยวงค์
065-4802943 ศึกษานิเทศก์
099-2711363 หน่วยตรวจสอบภายใน
นางชไมพร คงกุลชัยวัชร์
085-8657409 ผู้อานวนการกลุ่ม
นางวรลักษณ์ จันทร์เนตร
085-0291768 ศึกษานิเทศก์
099-3672121 กลุ่มพัฒนาครูฯ
น.ส.พวงเพ็ชร ใจศรี
091-8515719 รอง.ผอ.กลุ่ม
น.ส.รัษฏา อภิวงค์งาม
095-6759537 ศึกษานิเทศก์
099-2722626 กลุ่มกฎหมายและคดี
นางอาภรณ์ ทูปแป้น
089-9523314 นักทรัพยากรบุคคล
นางกังสดาล แจ้งมณี
086-1833314 ศึกษานิเทศก์
099-3671717 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นางกนกพร ชุติภานุวัชร
081-0208607 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นายจตุพล อุปละ
089-5613509 ศึกษานิเทศก์
นางจิระพร มงคลคลี
086-1872792 นักวิชาการเงินและบัญชี
นายเสกสรรค์ สิธิวัน
080-1221920 ศึกษานิเทศก์
053-600189 สพป.เชียงราย เขต1
นางสาวกษิรา เทพชุมภู
081-4695679 นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวสาวิกา กองหล้า
091-8851149 เจ้าหน้าที่ธุรการ
053-153515 สพป.เชียงราย เขต3
นายณัฐพงศ์ โพธิ
094-9307999 นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวศิริพร เกตุแก้ว
063-4499259 เจ้าหน้าที่ธุรการ
053-153716 สพป.เชียงราย เขต4
กลุ่มกฏหมายและคดี
นางสุรีย์วรรณ อารีย์
089-7000698 นักวิชาการเงินและบัญชี
053-795431 สพป.เชียงราย เขต4
นางจีรภรณ์ วงศ์บุรินทร์พาน
081-4722089 นักวิชาการพัสดุ
นายเชิดศักดิ์ กันทาธรรม
081-4443365 ผู้อานวนการกลุ่ม
053-166571 สกสค.เชียงราย
นายอาทิตย์ ปวงมาทา
085-6254719 นิติกร
,053-166593 สกสค.เชียงราย
กลุ่มนโยบายและแผน Policy and Planning Group
053-719481 ศึกษาธิการ จ.เชียงราย
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
น.ส.ภัฌฏาภรณ์ ชัยมัง
084-9774325 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม
095-5788228 ศึกษาธิการภาค 16
นายสมชาติ เทพวงศ์
094-5955969
นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์
081-5308516 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุม่
053-152159 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ชร
นางประสพสุข บุญเรืองศรี
086-6547558 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายหัสดิน เชื้อเมืองพาน
086-4302133 เจ้าหน้าที่ธุรการ
053-601451 สพม.36
เบอร์ภายในห้องอื่นๆ
นางคนึงหา วงษ์มี
084-3662933 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวเบญญา กาลังหาญ
099-3821554 เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายวิชัย ดีวงค์
081-0200931 เจ้าหน้าที่ธุรการ
30
ห้องประชุมสุพรรณิการ์
นางสาวพัชรินทร์ บุญมี
080-5397662 เจ้าหน้าที่ธุรการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
31
ห้องประชุมสุนทราภิรมย์
นางสาวสุภาภรณ์ เอสันเทียะ
087-3568723 เจ้าหน้าที่นิติกร
น.ส.ภัฌฏาภรณ์ ชัยมัง
084-9774325 ผอ.หน่วย ตสน.
33
ห้องสนฉัตร (เก็บของการเงิน)
กลุ่มบริหารงานบุคคล Personnel Administration Group
24
ห้องศึกษาพิเศษ
ลูกจ้างประจา
นางยุพิน จันทะสินธุ์
093-2696097 ผู้อานวนการกลุ่ม
14
Fax หน้าห้อง ผอ.
ส.ต.ต.(หญิง)ศรีวรรณ สุวรรณ์
086-1941040 นักทรัพยากรบุคคล
นายประเสริฐ กาลังประสิทธิ์
083-5790838 ภารโรง
นางสุพัตรา สุภามณี
086-1842947 นักทรัพยากรบุคคล
นายเอกณัฎฐ์ เมืองมูล
083-7633907 ขับรถ (กต 6477)
นางสุกัญญา ปวงมาทา
093-2739336 นักทรัพยากรบุคคล
นายสุเทพ ใจดี
081-5947430 ทั่วไป ห้องประชุม
น.ส.พัชรี รูปะวิเชตร
086-9171324 นักทรัพยากรบุคคล
นายธวัช มีทางดี
087-3047064 ขับรถ (นข 6394)
นางภาพร มูลไชย
086-3806226 เจ้าพนักงานธุรการ
นายถวิล เทพประสงค์
093-6964033 ขับรถ (บล 3804)
นายดวงแก้ว ศรีมา
091-7865240 เจ้าพนักงานธุรการ
นายมานพ สมรัก
085-0419584 ขับรถ (นข 3076)
นางสาวพลอยพรรณ สลีสองสม
083-9518842 เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายเปลี่ยน เชียงพรม
094-8131060 ภารโรง/พขร.
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นายนิคม คาน้อย
093-2924487 ช่างไฟฟ้า 4
นางกุลนันทน์ เวียงห้า
091-0785819 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม
นายสมศักดิ์ วรรณพฤกษ์
092-1878048 ยาม
นางสาวธิษณามตี ธรรมปัญญา
087-5779197 เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางดาวเรือง มาปัญญา
085-1079734 ถ่ายเอกสาร
น.ส.นวภัทธ์ กันธิมา
080-7906305 เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาววัฒนา วรรณา
063-9900642 แม่บ้าน

