ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัดอาเภอเมืองลาพูน
ชื่อโรงเรียน
อนุบาลลาพูน
บ้านเวียงยอง
วัดป่าแดด
บ้านศรีย้อย
บ้านสันมะนะ
วัดสันต้นธง
วัดประตูป่า
บ้านศรีสุพรรณ
วัดล่ามช้าง
บ้านหนองช้างคืน
เชตวันหนองหมู
บ้านป่าเส้า
วัดชัยสถาน
วัดฮ่องกอก
อนุบาลเมืองลาพูน
วัดป่ายาง
ตาบลริมปิง
วัดศรีบังวัน
บ้านต้นผึ้ง
วัดเหมืองง่า
บ้านศรีบุญยืน-วังทอง

ตาบลบ้านแป้น
ชุมชนบ้านเหมืองจี้

บ้านห้วยส้ม

ชื่อผู้บริหาร

โทรศัพท์

เบอร์โรงเรียน

นายวรเชษฐ์ จันทร์ภิรมย์
นางสาวอารียา พงศ์สังกาจ
(รก.)
นางวนิดา สุภาใจ
นายสุรพล ศุกระศร
นายไกสร นันตาเวียง (รก.)
นายกิตติพงษ์ เขื่อนแก้ว
นางนรานุช ก้อนแก้ว (รก.)
นายสุพจน์ อริยะจักร
นายกีรติ ฟองทอง
นายไพบูลย์ คุณชมภู
นายบรรดาล เขียวทะวงค์
นายนราวิชญ บวรบุญฤทธิ์
นายอธิวัฒน์ กองเงิน
นางนัลภา ผดุงกุล
นายศักดิ์ชัย ชัยวิรัตน์
นายถวิล สุขเกษม

09-7263-5264
08-3224-6559

0-5351-1878
0-5351-2217

09-8747-0189
08-6914-4011
08-1980-8470
08-9853-8239
08-6181-2272
08-9759-9801
06-3028-2789
06-3953-9926
08-6997-6582
09-3139-9827
09-3949-9145
08-1881-3794
08-1469-9018
08-0050-2490
08-9561-1826
09-8748-4803
08-9750-8266
08-1796-1304
08-8251-7219
08-9559-7388
08-6729-8392
08-7517-2747
08-9261-7591

0-5309-3327
0-5300-3556
0-5350-0840
0-5351-1223
0-5300-0627
0-5300-0643

นางกุศลาภรณ์ จันทร์ภิรมย์

นายสากล ฐานันตรานนท์
นายอภิสิทธิ์ เหล็งไทย
นางวันเพ็ญ พูลสวัสดิ์
นายเกษม สุทธรังษี
นายคะนอง ยะเชียงคา
น.ส.อารีรัตน์ ญาณะศร
น.ส.พิศมัย สมชาติ

0-5398-2300
0-5398-3177
0-5309-1244
0-5309-1172
0-5398-2555
0-5398-2328
0-5350-0585
0-5300-0075
0-5300-0192
0-5309-3678
0-5351-1976
0-5356-0444
0-5352-1612
0-5300-3191
0-5350-6027

วัดกู่เส้า
วัดต้นโชค
วัดป่าตึงเชตวัน
บ้านหนองหนาม

น.ส.บุญญาภรณ์ สินธุบุญ
นายวิไชย แดงกระจ่าง
นายจรัญ ชมภู
น.ส.อาพัน ณะคาตัน

08-6185-7455
08-0709-8558
08-8435-8269
09-7918-2873

0-5300-3400
0-5357-3642
0-5300-3273
0-5357-3643

วัดบ่อโจง
วัดน้าพุ
วัดสันป่าสัก
วัดหนองซิว
วัดห้วยม้าโก้ง
วัดขี้เหล็ก

นางอาพร จอมแปง
นายสุรศักดิ์ มะโนเพ็ญ
นายสุวัฒน์ ญานะโค
นายธวัชชัย ชัยปัญญา
น.ส.ปิยานันต์ บุญธิมา
นายณรงค์ฤทธิ์ สมศรีดา

08-6186-7100
08-1992-4223
09-1079-8575
08-1111-3010
09-7942-9715
08-1961-0580

0-5357-3057
0-5358-4923
0-5358-4774

บ้านจาบอน
วัดทุ่งยาว
วัดบ้านม้า
วัดหนองหล่ม

นายสุรินทร์ มะโนคา
นายรุ่ง บัวขม
นายวีระ ภีระเป็ง
นางสาววริษา แสนเพชร

09-1853-2893
08-1883-6142
09-1284-1587
08-9855-4965

0-5355-3181

บ้านมะเขือแจ้
บ้านฮ่องกอม่วง
วัดบ้านแจ่ม
วัดสะแล่ง
วัดสันคะยอม
วัดเหมืองกวัก

นายสมทัด สมมุติ
นายปราณ ไชยวุฒิ
นายสุรชาติ วังซ้าย
นายสุรชัย สุการาม
นายโกวิทย์ ลิ้นฤาษี
นายอนันต์ บารุงแจ่ม

0-5358-1625
0-5352-6060
0-5352-7043
0-5358-1980
0-5352-8115

บ้านสันป่าเหียง

นายสกล สุทธิจิระพันธ์

08-7578-6965
08-9635-2654
08-9266-7880
08-9431-3493
08-9477-4440
08-9852-7673
08-5652-1516
09-5461-0214

0-5358-1288

0-5355-3768
0-5355-3745

0-5350-3176

สถานศึกษาในสังกัดอาเภอป่าซาง
ชื่อโรงเรียน

ชื่อผู้บริหาร

โทรศัพท์

เบอร์โรงเรียน

บ้านหนองดู่
วัดบ้านเรือน

นายสุคนธ์ กาสุยะ
นายสายัณห์ คาลือ

06-5352-6466
08-2762-2658

0-5300-4185
0-5359-3245

วัดบ้านเหล่า

นายชัชวาล กัณทาพันธ์

06-5416-9859

0-5359-3474

บ้านกองงาม

นางปาลิตา วงค์โปทา (รก.)

08-9838-0681

0-5352-1747

บ้านดอนตอง

นายสุรศักดิ์ อินแถลง

08-7191-5134

0-5355-7165

บ้านหนองเงือก

นายเกษม ใจกระเสน

09-5680-5802

0-5352-1987

วัดบ้านดอน

นางธวัลภัสร์ ฝ่ายเทศ (รก.)

08-1024-0208

0-5357-2441

วัดบ้านก้อง

นายชูศักดิ์ แนวราช

08-9560-6354

0-5352-1661

บ้านฉางข้าวน้อย

นางสายสุนยี ์ ชวพงศ์

08-7174-6868

0-5352-1654

บ้านป่าซาง

นายเสริม ริยะป่า

08-4363-7512

0-5352-1881

บ้านล้องหนองหอย

นายเกรียงศักดิ์ จันทวรรณ (รก.)

08-1602-8910

0-5352-1996

บ้านป่าตาล

นายนิคม ปาดอน

08-6923-1310

0-5300-5330

บ้านสะปุ๋ง

นายสุรินทร์ สุภาคา

09-5453-5530

0-5352-1828

บ้านไร่ดง

นายนิติธร วรรณมะกอก

08-4373-7816

0-5350-8082

บ้านห้วยอ้อ

นายบุญสืบ เตชาวงศ์ (รก.)

08-4949-8241

0-5350-8743

บ้านเหล่าป่าก๋อย

นายเฉลิมชัย พรหมณะ

08-5724-6250

0-5350-8574

วัดน้าดิบ

นายสุรเชษฐ์ คาสุวตั ร์

09-5134-6606

0-5352-9024

บ้านหนองเกิด

น.ส.เสาวภา ประพันธ์

0-5350-8698

บ้านหนองบัว
วัดช้างค้า

นายปกรณ์ชัย มะโนสมุทร
นางธัญลักษณ์ มุกดาภิรมย์

08-0130-5716
08-8266-8109
08-6182-6868
08-1035-4040

0-5350-8666
0-5309-6212

บ้านโทกน้ากัด
บ้านน้าย้อย

น.ส.สกุณา นันธะชัยเดชากุล

นายฤกษ์ชัย ใจคาปัน

09-3547-8969
09-3135-1853

0-5355-5380
0-5356-5392

บ้านโป่งรู

นายผล ขัดทา

08-2627-3686

0-5355-5135

บ้านห้วยไฟ

นายดุสติ จี้จาปา (รก.)

08-6179-3988 0-5354-0031

วัดนครเจดีย์

นายบรรจง ตาเจริญเมือง

08-9952-5917

0-5355-5255

วัดหนองสมณะ

นางลาเทียน โปชัยคุปต์

08-1027-0604

0-5355-5123

โทรศัพท์

เบอร์โรงเรียน

สถานศึกษาในสังกัดอาเภอแม่ทา
ชื่อโรงเรียน

ชื่อผู้บริหาร

บ้านทาป่าสัก

นายจรินทร์ เป็นพนัสสัก

09-8919-0479

0-5350-7399

บ้านทาปลาดุก

นายปกรณ์ ศรีวิขัย (รก.)

09-3136-7089

0-5350-7106

บ้านทาป่าเปา

นางจิตตานันท์ คุณชมภู

09-1308-2136

0-5300-6072

บ้านดงสารภี

นางทองเจือ เทพไกร (รก.)

08-7185-4138

0-5397-6214

บ้านดอยแก้ว

นางสีดา นันตาเวียง

08-4949-4440

0-5397-6011

บ้านผาตั้ง

นางสุดารัตน์ ทานะมัย (รก.)

08-2898-7899

0-5397-6611

บ้านร้องเรือ

นางสุพิศ สูตรเลข

08-1289-8394

0-5397-6612

บ้านศาลาแม่ทา

นางดวงรัตน์ ชัยกาวิล (รก.)

08-1980-0526

0-5397-6381

บ้านหล่ายทา

นายพัฒดารา สมบูรณ์

09-8761-5189

0-5397-6646

วัดอรัญญาราม

นางชฎาทอง จินะกาศ (รก.)

09-0759-6632

0-5300-6724

บ้านดอยคา
บ้านป่าเลา

นางประภาพร ตาเจริญเมือง (รก.)

09-3139-9170
09-0889-8475
09-4124-0458
08-9705-6181

0-5397-6964
0-5354-0012
0-5357-4488

นายชาคริต อินแถลง
บ้านแพะยันต์ดอยแช่ นายมนูญ พรมรักษา
บ้านหมื่นข้าว
นายเชาวลิต สร้างโศก

วัดทากาศ
บ้านหนองยางไคล

บ้านเหมืองลึก
บ้านแม่เมย
บ้านศรีป้าน
บ้านปงแม่ลอบ

นายบุญส่ง คาปิงยศ (รก.)
นายวิศัลย์ สุทธิมาลา
นายวิกรม ดีจิตกาศ
นายวีรยุทธ์ จิตรปราณี
นายปกรณ์ ธรรมตา
นายฐนกร ดวงเนตร

09-3302-7407
08-9835-4435
08-9999-9820
08-2191-0500
08-1951-2377
09-2249-3374

0-5357-4499
0-5357-4495
0-5357-5002
0-5350-6676
0-5357-4566
0-5354-0019

สถานศึกษาในสังกัดอาเภอบ้านธิ
ชื่อโรงเรียน

ชื่อผู้บริหาร

โทรศัพท์

วัดบ้านธิ

นายวีรชน จิรัชยากร

09-3949-9145

0-5350-1085

วัดสันทราย
วัดป่าสัก
วัดศรีดอนชัย
บ้านห้วยไซ

นางชชกานต์ กันทอินทร์ (รก.)
นายสนั่น สิงห์ไผ่
นายราชันย์ กัณธิยะ
ดร.ศิรริ าวรรณ์ นิลวรณ์

09-3228-1116
08-7180-2245
06-3828-2845
08-1386-0798

0-5350-1139
0-5398-5392
0-5398-3212
0-5398-4529

08-9261-9860

0-5398-4687

วัดป่าตึง-ห้วยยาบ ว่าที่ รต.ชาญ เมืองโคตร

