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นักเรียน หองเรียน ครู

หมายเหตุ

อําเภอเมืองเชียงใหม
1 ทาศาลา

อ.1 - ป.6 2 ศรีบัวเงิน

ทาศาลา

เมืองเชียงใหม 50000

115-641 นางสาวดารา ญาณโรจน

2 วัดดอนจั่น

อ.1 - ม.3 4 ดอนจั่นพัฒนา ทาศาลา

เมืองเชียงใหม 50000

248 -690 นายยงยุทธ ขัดผาบ

3 วัดหนองปาครั่ง

อ.1 - ป.6 2 หนองปาครั่ง หนองปาครั่ง เมืองเชียงใหม 50000

244-290 นายปรีชา ทิพยบุญราช

4 ชุมชนบานบวกครกนอย

อ.1 - ม.3 2 บวกครกนอย หนองปาครั่ง เมืองเชียงใหม 50000

116-812 นายสวงษ ไชยยา

5 วัดเสาหิน

อ.1 - ป.6 3 เสาหิน

หนองหอย เมืองเชียงใหม 50000

140174 นางสาวศิริพัฒน ชมภูรัตน

6 วัดเมืองสาตร

อ.1 - ป.6 5 เมืองสาตร

หนองหอย เมืองเชียงใหม 50000

141-472 นายประพาท ชุมมะโน

7 บานเชิงดอยสุเทพ

อ.1 - ป.6 1 บานเชิงดอยสุเทพ สุเทพ

เมืองเชียงใหม 50200

328-376 นายนพดล ศิวานนท

8 วัดสวนดอก

อ.1 - ป.6

เมืองเชียงใหม 50200

278-617 นายประเทือง ชมชื่น

9 บานโปงนอย

อ.1 - ม.3 13 สันลมจอย

สุเทพ

เมืองเชียงใหม 50200

329-198 นายเรืองฤทธิ์ จันทรดี

10 บานหวยทราย

อ.1 - ป.6 4 หวยทราย

สุเทพ

เมืองเชียงใหม 50200

460-291 นางมณทิรา ตรีวงศ

11 เจาพอหลวงอุปภัมภ 1

อ.1 - ป.6 11 ดอยปุย

สุเทพ

เมืองเชียงใหม 50200

939-227 นายเฉลิม สุภีระ

12 สังวาลยวิทยา

อ.1 - ม.3 9 ดอยสุเทพ

สุเทพ

เมืองเชียงใหม 50200

295-015 นายพลภัทร คําภีระ

13 ศรีเนหรู

อ.1 - ป.6 4 ขุนชางเคี่ยน

ชางเผือก เมืองเชียงใหม 50300

293062 นายเกรียงไกร ศิริ

14 วัดชางเคี่ยน

อ.1 - ม.3 1 ชางเคี่ยน

ชางเผือก เมืองเชียงใหม 50300

214224 นายศิลา คําฟู

15 วัดเจ็ดยอด

อ.1 - ป.6 2 เจ็ดยอด

ชางเผือก เมืองเชียงใหม 50300

216-196 นายวัลลภ เครือกิจ

16 วัดขวงสิงห

อ.1 - ป.6 3 ขวงสิงห

ชางเผือก เมืองเชียงใหม 50300

211-616 นายบรรจง จันทระ

17 วัดปาตัน

อ.1 - ป.6 4 ปาตัน

ปาตัน

เมืองเชียงใหม 50300

220-770 นายศรีคราม ปจมิตร

18 อนุบาลบานทอเมืองลัง

อ.1 - ป.6

ปาตัน

เมืองเชียงใหม 50300

110-192 นายไกรลาส คุณยศยิ่ง

19 วัดปาขอยใต

อ.1 - ป.6 2 ปาขอยใต

สันผีเสื้อ เมืองเชียงใหม 50300

379-190 นางอรุณีพัชร เมืองศรี

20 วัดรองออ

อ.1 - ป.6 3 รองออ

สันผีเสื้อ เมืองเชียงใหม 50300

110-529 นายสุเทพ ประพันธศรี

21 ชุมชนวัดทาเดื่อ

อ.1 - ม.3 6 ทาเดื่อ

สันผีเสื้อ เมืองเชียงใหม 50300

115-177 นางสาววรัญญา ชัยพิกุล

22 วัดขะจาว

อ.1 - ป.6 2 ฟาฮาม

ฟาฮาม

เมืองเชียงใหม 50000

240-288 นายวินิจ มธุรสาทิศ

23 บานทาหลุกสันทราย

อ.1 - ป.6 8 สันทราย

สันผีเสื้อ เมืองเชียงใหม 50300

244-255 นายศักดา ศักดิ์ใหญ

24 วัดปาแดด

อ.1 - ป.6 13 ปาแดดกลาง

ปาแดด

เมืองเชียงใหม 50100

447-331 นายอุดม พันธุทอง

25 วัดวังสิงหคํา

อ.1 - ม.3 6 วังสิงหคํา

ปาแดด

เมืองเชียงใหม 50100

368-373 นายทวี สุริยา

บานสวนดอก สุเทพ

บานทอ

209
660
101
549
196
150
171
348
441
73
125
67
125
386
161
309
170
252
210
279
263
242
239
175
204

8
23
8
21
8
8
8
14
14
8
8
11
8
11
8
8
8
10
8
8
11
8
9
8
11

9
34
6
29
10
10
10
16
22
5
7
10

โทร.081-9931549,081-9601239
โรงเรียนขยายโอกาส(097-9217241)
โทร.081-9529535
โรงเรียนขยายโอกาส(081-8826237)
โทร.099-2914619
โทร.081-0315949
โทร.081-9503962,089-1921537
โทร.081-9803699
โรงเรียนขยายโอกาส(080-6805765)
โทร.095-5451553
โทร.089-7015159
โรงเรียนขยายโอกาส(085-7092574)

9 โทร.081-9521647

19
10
14
9
11
9
12
17
12
12
11
16

โรงเรียนขยายโอกาส(089-9515671)
โทร.089-9506721
โทร.081-7841240,081-9805950
โทร.093-1378674
โทร.081-9503063,081-9605146
โทร.080-6810091
โทร.086-1864097
โรงเรียนขยายโอกาส(082-1962161)
โทร.081-9600362
โทร.086-1874787
โทร.086-1167784
โรงเรียนขยายโอกาส(093-2862646)

ขอมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ปการศึกษา 2559 ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559
ที่
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26 บานแมเหียะสามัคคี

อ.1 - ป.6 2 อุโบสถ

แมเหียะ

เมืองเชียงใหม 50100

274-655 นายสันธาน สันกลกิจ

27 บานดอนปน

ป.1 - ม.3 5 ดอนปน

แมเหียะ

เมืองเชียงใหม 50100

277-011 นางพัชรา ชัยเลิศ

28 ศิริมังคลาจารย

อ.1 - ป.6 1 ตําหนัก

แมเหียะ

เมืองเชียงใหม 50100

273-498 นายอภิชาติ วงศคีรี

29 อนุบาลเชียงใหม

อ.1 - ป.6

พระสิงห เมืองเชียงใหม 50200

278-427 นายไพบูลย พุทธวงศ

30 พุทธิโศภน

ป.1 - ป.6

พระสิงห เมืองเชียงใหม 50200

277-609 วาที่ ร.ต.บุญเลียว หินศรีสุวรรณ

31 คําเที่ยงอนุสสรณ

ป.1 - ป.6

ชางมอย

เมืองเชียงใหม 50300

234-189 นายธนะสิทธิ์ วศินพิพัฒน

ชุมชนบานบวกครกนอย
32 สาขาวัดปาเปา

อ.1-อ.2

ศรีภูมิ

เมืองเชียงใหม 50200

221-154

นักเรียน หองเรียน ครู

139
290
121
2,421
1,089
638

8
9
8
64
29
18

10
15
9
100
50
29

หมายเหตุ

โทร.080-8496749
โรงเรียนขยายโอกาส(089-7009484)
โทร.081-0346765
โทร.081-7658098,081-7658092
โทร.089-9524390
โทร.081-9607101

-

10,803 391 542

รวมอําเภอเมืองเชียงใหม

อําเภอดอยสะเก็ด
33 บานปาขุย

ป.1 - ป.6 3 ปาขุย

สันปูเลย ดอยสะเก็ด

50220

460-236 นายรัฐพล ดูมณี(082-1851389)

34 บานปาเสรา

ป.1 - ม.3 6 ปาเสรานอย

สันปูเลย ดอยสะเก็ด

50220

887-223 นายณรงค เสารแกว

35 บานบอหิน

ป.1 - ป.6 4 พยากหลวง

ตลาดขวัญ ดอยสะเก็ด

50220

495-124 นายสุทัศน บัวเย็น

36 บานสันตนมวงเหนือ

ป.1 - ป.6 2 สันตนมวงเหนือ สําราญราษฎรดอยสะเก็ด

50220

-

นายปญญา บุญมาคํา

37 บานปาเหมือด

อ.1 - ป.6 5 ปาเหมือด

สําราญราษฎรดอยสะเก็ด

50220

-

นายโชติ ไพจิตรกุญชร

38 บานปางน้ําถุ

อ.1 - ป.6 2 หวยหมอ

ปาเมี่ยง

ดอยสะเก็ด

50220

460-245 นายสมพร ใจคําปน

39 บานแมหวาน

อ.1 - ม.3 3 แมหวาน

ปาเมี่ยง

ดอยสะเก็ด

50220

460-169 นายสงวน อินทรไชย

40 บานโปงกุม

อ.1 - ป.6 4 โปงกุม

ปาเมี่ยง

ดอยสะเก็ด

50220

389-159 นายสุริยน สุริโยดร

41 เทพเสด็จวิทยา

อ.1 - ม.3 4 แมตอนหลวง เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด

50220

-

42 บานปางแดง

อ.1 - ป.6 5 ปางแฟน

ปาเมี่ยง

ดอยสะเก็ด

50220

-

43 บานปาสักงาม

ป.1 - ป.6 1 ปาสักงาม

ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด

50220

460-237 นายวรวิทย ปุณโณทก

44 ชลประทานผาแตก

อ.1 - ม.3 2 ตลาดใหญ

ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด

50220

495-509 นายสนธิชัย สมเกตุ

45 บานลวงเหนือ

อ.1 - ป.6 5 ลวงเหนือ

ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด

50220

495-524 นายสมศักย ไชยวงศ

46 บานแมดอกแดง

อ.1 - ป.6 1 แมดอกแดง

เชิงดอย

ดอยสะเก็ด

50220

495-900 นายอลงกต เขียนนอก

50 บานสันทราย

อ.1 - ป.6 6 สันทราย

ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด

50220

495-895 นายอุดม ศรีสวัสดิ์

เชิงดอย

50220

495-501 นายสรพงศ บุญธรรม

48 บานเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) อ.1 - ม.3 3 เชิงดอย

ดอยสะเก็ด

นายธีรวัฒน แสงปราช

84
351
178
52
212
49
84
40
92
70
10
462
106
121
50
800

6
14
6
6
10
7
10
7
10
8
5
20
8
8
8
27

6
17
9
4
11
5
10
5
12
5
3
25
10
9
4
41

นร.ป.4-6 เรียนรวม ร.ร.บานทารั้ว

โรงเรียนขยายโอกาส(089-8527447)
โทร.087-1867082
โทร.089-5608012
โทร.089-2616716
โทร.086-1918110
โรงเรียนขยายโอกาส(081-7846121)
โทร.089-8534980
โรงเรียนขยายโอกาส(085-7123661)
โทร.089-5614004
โรงเรียนขยายโอกาส(081-8835474)
โทร.088-5473861
โทร.086-1858090

โทร.082-7637322
โรงเรียนขยายโอกาส(081-0272647)
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49 บานรองขี้เหล็ก

อ.1 - ม.3 7 รองขี้เหล็ก

เชิงดอย

ดอยสะเก็ด

50220

495-199 นายสมบูรณ เดชยิ่ง

50 แมคือวิทยา

ป.1 - ม.3 2 แมคือ

แมคือ

ดอยสะเก็ด

50220

386-136 นายนิวัฒน นิลแกว

51 บานปาไมแดง

อ.1 - ม.3 2 ปาไมแดง

ปาปอง

ดอยสะเก็ด

50220

840-710 นายนิวาส ธาตุอินทรจันทร

52 บานปาปอง

อ.1 - ม.3 3 ปาปอง

ปาปอง

ดอยสะเก็ด

50220

495-905 นายไมตรี ธินะ

53 บานปางิ้ว

อ.1 - ป.6 3 ปางิ้ว

สงาบาน ดอยสะเก็ด

50220

495-518 นายวิทยา ปอมเสมาพิทักษ

54 บานแมจอง

อ.1 -ป.6

ตลาดใหญ ดอยสะเก็ด

50220

840-363 นางวิมลลักษณ ปุณโณฑก

55 บานตลาดขี้เหล็ก

ป.1 - ม.3 1 ตลาดขี้เหล็ก

แมโปง

ดอยสะเก็ด

50220

-

56 บานปาไผ

อ.1 - ป.6 2 ปาไผ

แมโปง

ดอยสะเก็ด

50220

840-631

57 แมโปงประชาสามัคคี

อ.1 - ม.3 4 แมโปงหลวง แมโปง

ดอยสะเก็ด

50220

840-269 นางศิริพร สลาปน จินะนา

58 บานแมฮอยเงิน

ป.1 - ม.3 1 แมฮอยเงินเหนือ แมฮอยเงิน ดอยสะเก็ด

50220

840-669 นายกิตติพงษ บัวลอยลม

59 บานมวงโตน

ป.1 - ป.6 4 มวงโตน

50220

840537 นางศิวาภรณ วรรณภพ

สันกําแพง

50130

339-812 นายชูศักดิ์ ทองนาค

4 แมจองใต

แมฮอยเงิน ดอยสะเก็ด

นายวสันต ขอดศิริ
-

รวมอําเภอดอยสะเก็ด

นักเรียน หองเรียน ครู

หมายเหตุ

110 11 12
343 13 18
209 11 16
67
11 10
47
8
4
60
7
5
81
9 10
5
6
2
146 14 16
68
9 10
50
6
6
3,947 265 285

โรงเรียนขยายโอกาส(081-9514739)
โรงเรียนขยายโอกาส(081-9987483)
โรงเรียนขยายโอกาส(081-2889720)
โรงเรียนขยายโอกาส(084-6876645)
โทร.081-9526860
โทร.081-9609430
โรงเรียนขยายโอกาส(089-6363407)
นร.ป 1-6 เรียรวม ร.ร.แมโปงประชาสามัคคี

โรงเรียนขยายโอกาส(086-6139291)
โรงเรียนขยายโอกาส(081-9807033)
โทร.093-2420066

อําเภอสันกําแพง
60 บานหนองโคง

อ.1 - ม.3 2 บานหนองโคง ตนเปา

61 บานบอสรางนรากรประสาท ป.1 - ป.6 3 บอสราง

ตนเปา

สันกําแพง

50130

387-269

62 วัดสันมะฮกฟา

ป.1 - ป.6 7 สันมะฮกฟา

ตนเปา

สันกําแพง

50130

960-870

63 วัดสันปาคา

อ.1 - ป.6 8 สันปาคา

ตนเปา

สันกําแพง

50130

960-915

64 บานมอญ

อ.1 - ป.6 1 มอญ

สันกลาง สันกําแพง

50130

013-390

65 วัดสันกลางเหนือ

อ.1 - ป.6 4 สันกลางเหนือ สันกลาง สันกําแพง

50130

013-390

66 สันกําแพงคันธาอนุสรณ

ป.1 - ม.3 4 ตนโจก

สันกําแพง สันกําแพง

50130

331-908

67 บานสันกําแพง

อ.1 - ป.6 8 สันใต

สันกําแพง สันกําแพง

50130

331-554

68 วัดบานนอย

อ.1 - ป.6 11 นอย

สันกําแพง สันกําแพง

50130

331-105

69 บานดอนปน

อ.1 - ป.6 5 ดอนปน

แชชาง

สันกําแพง

50130

331-106

70 บานแชชาง(เทพนานุกูล)

อ.1 - ป.6 7 ปาไผกลาง

แชชาง

สันกําแพง

50130

332-354

71 วัดสันโคง

ป.1 - ป.6 2 สันโคงใหม

ทรายมูล สันกําแพง

50130

332-272

72 วัดทรายมูลรัตนศึกษา

อ.1 - ป.6 6 ทรายมูล

ทรายมูล สันกําแพง

50130

395-469

452
373
นายเจษฎา จันตะนาเขต
นายสังวาลย บุญมาติ
138
74
103
นายยงยุทธ วงศชัย
108
นายพัลลภ วิชญพันธ
191
นายสุขสันติ์ จันลาวงศ
1,592
ส.ต.อธิโชค ประสบโชควัฒนา 116
34
นายสุรสิทธิ์ แสนสุข
204
นายถนัด คํากอน
57
63
นายเอกวิทย นุมนวลศรี

20
12
6
9
8
8
9
43
8
8
8
6
8

25
16
8
7
7
6
15
66
7
4
11
4
5

โรงเรียนขยายโอกาส(089-4353883)
โทร.081-9501546
โทร.089-5609344,084-0412938
นร.ป.1-6 เรียนรวม ร.ร.วัดสันมะฮกฟา
นร.ป.1-6 เรียนรวม ร.ร.วัดสันกลางเหนือ

โทร.081-9618805
โรงเรียนขยายโอกาส(084-3787355)
โทร.084-6119326
โทร.081-3860311
นร.ป.1-6 เรียนรวม ร.ร.บานแชชาง

โทร.089-5570665
โทร.081-0325416
โทร.089-5535033,089-6333733

ขอมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ปการศึกษา 2559 ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559
ที่

ชื่อโรงเรียน

เปดสอนชั้น หมู

ชื่อหมูบาน

ตําบล

อําเภอ

รหัสไปรษณีย โทรศัพท(053)

ชื่อผูบริหาร

นักเรียน หองเรียน ครู

101
41
28
26
125
144
111
39
66
4,186

6
6
5
4
9
9
9
6
6
213

73 วัดรองวัวแดงศรีจันทรวิทยาคารป.1 - ป.6 3 รองวัวแดง

รองวัวแดง สันกําแพง

50130

331-789 นายสมบูรณ ฟองนวล

74 วัดบานโหง

ป.1 - ป.6 2 โหง

ออนใต

สันกําแพง

50130

880-521 นายคุณธน จันทรธีระโรจน

75 วัดแมผาแหน

ป.1 - ป.6 6 แมผาแหน

ออนใต

สันกําแพง

50130

880-895

76 บานปงปาเอื้อง

ป.1 - ป.6 4 ปงปาเอื้อง

แมปูคา

สันกําแพง

50130

965-046 นายศักดิ์สุบรรณ คันธา

77 บานแมปูคา

ป.1 - ม.3 7 ปูคาใต

แมปูคา

สันกําแพง

50130

965-515 นายสมศักดิ์ ปนทา

78 วัดลานตอง

ป.1 - ม.3 3 ลานตอง

หวยทราย สันกําแพง

50130

881-326 นายชูศักดิ์ เนียมทอง

79 บานบวกคาง

ป.1 - ม.3 1 บวกคาง

บวกคาง สันกําแพง

50130

395-473 นายวิชาติ ปาลีตา

80 วัดปาตาล

ป.1 - ป.6 4 ปาตาล

บวกคาง สันกําแพง

50130

446-663 นางสาวจรรยา พวงเงินมาก

81 บานกอสะเลียม

ป.1 - ป.6 8 กอสะเลียม

บวกคาง สันกําแพง

50130

446-449 นางพิมพา นามวงค

82 หมูบานสหกรณ 2

อ.1 - ป.6 2 สหกรณ 2

บานสหกรณ แมออน

50130

83 โปงน้ํารอนวิทยา

ป.1 - ป.6 7 สหกรณ 7

บานสหกรณ แมออน

50130

84 วัดหวยแกว

อ.1 - ม.3 5 หวยแกว

หวยแกว แมออน

50130

85 บานออนหลวย

อ.1 - ป.6 6 บานออนหลวย ออนเหนือ แมออน

50130

86 บานออนกลาง

ป.1 - ป.6 7 บานออนกลาง ออนกลาง แมออน

50130

87 วัดเปาสามขา

ป.1 - ป.6 3 บานเปาสามขา ออนกลาง แมออน

50130

88 วัดบานมอน

อ.1 - ป.6 1 บานมอน

แมทา

แมออน

50130

89 วัดหวยทราย

อ.1 - ม.3 4 บานหวยทราย แมทา

แมออน

50130

90 วัดดอนชัย

อ.1 - ป.6 6 บานดอนชัย

แมออน

50130

91 แมตะไคร

อ.1 - ป.6 1 บานแมตะไคร ทาเหนือ แมออน

50130

92 ทาเหนือวิทยา

อ.1 - ม.3 3 บานหวยบง

50130

173
9
460-267 นางสุพิน ไชยนา
25
6
260 10
036601 นายโอภาส อินตะแสน
859-419 นายธงชัย ประมวล
68
7
859-117 นายเรวัฒน โมจรินทร
75
6
101
6
859-485 นายประดิษฐ ศรีไกรภักดิ์
นางดวงดี สุทธิ
30
8
นายดํารง มาตี๋
202 11
นายทองปอนด พิพิธภัณฑ
66
8
460-268 นางทองเหรียญ แกวนา
58
7
223 11
460-002 นายพิชัย ทาประเสริฐ
1,281 89
20,217 958
กลุมงานขอมูลสารสนเทศ กลุมนโยบายและแผน

- วาง-

รวมอําเภอสันกําแพง

7
4
3
5
14
14
11
3
5
247

หมายเหตุ

โทร.081-9514968
โทร.081-9525413
โทร.089-5541841
โรงเรียนขยายโอกาส(084-0458349)
โรงเรียนขยายโอกาส(081-7647349)
โรงเรียนขยายโอกาส(084-0412938)
โทร.086-4286607
โทร.081-9601570

อําเภอแมออน

แมทา

ทาเหนือ แมออน

รวมอําเภอแมออน
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ขอมูลนักเรียนจาก Data Management Center ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559
ขอมูลครู ตาม จ.18 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 กลุมบริหารงานบุคคล

929-076 นายสมพงษ แสนสําโรง

9 โทร.087-1745571
3 โทร.081-0208406
16 โรงเรียนขยายโอกาส(081-9516534)
5 โทร.094-6049696
5 โทร.081-2838783
7 โทร.081-3878217
3 โทร.081-0272303
16 โรงเรียนขยายโอกาส(081-9939961)
7 โทร.083-5738333
5 โทร.095-4461678,086-1873395
16 โรงเรียนขยายโอกาส(084-3687474)
92
1,166

