
ขอมูลผูอํานวยการโรงเรยีน 

สังกัด สํานกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษาเชยีงใหม เขต 6 
 

ลําดับ ช่ือ - สกุล ตําแหนง เบอรโทรศัพทมือถือ เบอรโทรศัพทที่ทํางาน 

อําเภอจอมทอง 

1 โรงเรียนบานปากทางทาลี่ นายกําพล คําแปง  085-6951674 - 

2 โรงเรียนศรีจอมทอง 

  

0-5334-1263 

3 โรงเรียนบานหวยสมปอย นายชัชพล แกววงควาน 08-1366-9279 - 

4 โรงเรียนบานหวยน้ําดิบ 

  

- 

5 โรงเรียนบานขุนแตะ นายสุรชัย  ใจวารี 08-6181-4491 - 

6 โรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท นายชูโชค แนบสนิทธรรม 08-4810-0676 053-460006 

7 โรงเรียนบานเมืองอาง นายกิตติพันธุ ปวงคํา 08-1387-7749 053-319522 

8 โรงเรียนบานน้ําตกแมกลาง นายประวิทย กอนสุรินทร 08-1783-3212 053-033591 

9 โรงเรียนบานเมืองกลาง นางสาวมัสลิน  บัวศรี 09-1864-3100  053-460145 

10 โรงเรียนวัดพระบาท นางสาวมัสลิน บัวศรี 09-1864-3100 - 

11 โรงเรียนบานแมปอน นางสาวศิริพัฒน ชมภูรตัน 09-9291-4619   

12 โรงเรียนบานขุนกลาง  สาขาแมยะนอย นายพิเชษฐ แสนยาสมุทร 08-6186-6199 - 

13 โรงเรียนบานขุนยะ นายพิสิษฐ แกววรรณะ 08-5705-7296 - 

14 โรงเรียนบานขุนกลาง นายพิเชษฐ แสนยาสมุทร 08-6186-6199 - 



ลําดับ ช่ือ - สกุล ตําแหนง เบอรโทรศัพทมือถือ เบอรโทรศัพทที่ทํางาน 

15 โรงเรียนวัดพุทธนิมิตร นายมอนถิ่น  นพคุณ 088-2669531 - 

16 โรงเรียนบานหาดนาค นางณฐัธิดา  จันทะกูฏ 08-1352-5308 - 

17 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙  (บานหนองอาบชาง) นายปณตพงศ  แกวกองมา 06-5252-3659 053-361009 

18 โรงเรียนบานหวยมวง นางสาวพิชญาภัค โนลา 08-2185-9988   

19 โรงเรียนบานทาหลุก นางอทัยรัตน  สมสุข 09-7709-6999 053-032168 

20 โรงเรียนบานสบเตี๊ยะ นายปรีชา วิระราช 08-2888-2511 - 

21 โรงเรียนบานวังน้ําหยาด     053-460-162 

22 โรงเรียนบานแมสอย นายอัครวรรธน  ยศเดชากิตติ ์ 08-4365-0225 053-032-554 

23 โรงเรียนบานโรงวัว นายธนกฤต ทาบุรี 08-4364-5962 - 

24 โรงเรียนบานหนองคัน นายประสิทธิ์  สิงหหลา 08-0676-4992 - 

25 โรงเรียนบานหวยมวงฝงซาย นายจักรพันธ เตปน 08-6119-3928 - 

26 โรงเรียนบานใหมสารภี  นางอัญชลี  สุรินทร   09-5861-3669 

27 โรงเรียนปากลวยพัฒนา นายสงบ  เจริญสุข 09-7336-1117 052-081914 

28 โรงเรียนบานหวยสะแพด  นายโสภณ พรหมแกว 08-1179-5618  - 

29 โรงเรียนบานแปะ นายสมเจตน พรหมซาว 08-9955-4162 - 

30 โรงเรียนบานหวยทราย นางเสาวนีย คําอุด 08-1998-5856 053-032-132 

31 โรงเรียนบานขวงเปาใต นายพัชรชล ชัยตัน 09-1070-6062 053-032-168 

32 โรงเรียนบานทาขาม นายสนอง จันทรมา 08-1980-0508 053-831-502 



ลําดับ ช่ือ - สกุล ตําแหนง เบอรโทรศัพทมือถือ เบอรโทรศัพทที่ทํางาน 

33 โรงเรียนบานบนนา นายวิทยา  อนุเกรียงไกร 08-9936-3185 - 

34 โรงเรียนบานขุนแปะ นางรชันี ตะคํา 08-5718-0309 052-081903 

35 โรงเรียนบานสบแจมฝงซาย นางสาวฐิติกา เขื่อนแกว 085-7179736   

36 โรงเรียนบานขุนแปะ  สาขาแมจร นางรชันี ตะคํา 08-5718-0309 053-319502 

37 โรงเรียนบานสบแปะ นายอนิรุทธิ์  จิตหาญ 08-1366-9022 052-081-906 

อําเภอแมแจม 

38 โรงเรียนบานกองแขก วาที่รอยตรีวัตร สุขใจ 08-7854-5573 09-6527-9549 

39 โรงเรียนบานอมเม็ง นายประสิทธิ์ แกวชมภู 08-8403-0713 - 

40 โรงเรียนออป.13 นายอภิวัฒน คนใจบุญ 08-6188-6673 - 

41 โรงเรียนบานโมงหลวง นางสาวขนิษฐ   ทศพงศ 08-8251-8593 - 

42 โรงเรียนบานอมขูด นายนพรัตน  อาจใจ 09-8932-3499 06-3024-2879 

43 โรงเรียนบานกองแขก สาขาโรงเรียนบานแมหลุ วาที่รอยตรีวัตร สุขใจ 08-7854-5573 09-6527-9549 

44 โรงเรียนบานโมงหลวง  สาขาโรงเรียนบานแมอมลานใน นางสาวขณิษฐ   ทศพงศ 08-8251-8593 - 

45 โรงเรียนบานสามสบ นายอิศราวิทย  จริยา 06-3651-4944 - 

46 โรงเรียนบานผานัง นายพิทักษ สวนใจ 09-7948-7388 052-082836 

47 โรงเรียนชุมชนตําบลทาผา นายบุญสง ปงกุล 08-5716-9004 093-6135256 

48 โรงเรียนบานทัพ นายพงศอมร  ทาวี 08-9998-7631 053-485-204 

49 โรงเรียนบานสองธาร นายธนบูรณ รัตนบําเพ็ญ 09-0331-1265 053-317661 



ลําดับ ช่ือ - สกุล ตําแหนง เบอรโทรศัพทมือถือ เบอรโทรศัพทที่ทํางาน 

50 โรงเรียนบานทุงยาว นายภานุวัฒน มณียารัตน 09-7921-6123 - 

51 โรงเรียนบานตอเรือ นายจํารัส มูลแกว  081-9803487 - 

52 โรงเรียนชุมชนบานชางเคิ่ง นายบุญเลิศ ทิพจร 08-6190-3648 053-485-105 

53 โรงเรียนบานแมปาน นายลําพูน สุขใจ  08-0790-7279 052-082833 

54 โรงเรียนอินทนนทวิทยา นายสมคิด แกวคํา 09-1821-4260 052-082834 

55 โรงเรียนบานเนินวิทยา นายอาคม ศรีสวัสดิ์ 09-1851-8034 053-114650 

56 โรงเรียนชุมชนบานพราวหนุม นายจรัญ แสงบุญ  08-7175-7872   

57 โรงเรียนบานแมศกึ (มูลนิธิธรรมมาภิรกัษอุปถัมภที่ 2) นายสมยศ ใจหาญ 08-1881-4164 053-460-152 

58 โรงเรียนบานทุงแก  นายสมชาย  รงัษี 08-2173-7800 - 

59 โรงเรียนบานปางหินฝน 

  

- 

60 โรงเรียนบานหลวงพัฒนาบานพุย นางสาวอุสรา  จินะสุ 08-5713-2420 052-082841 

61 โรงเรียนบานแมตูม นายอาทิตย วะไลใจ 08-0503-9949 - 

62 โรงเรียนบานเฮาะวิทยา นายวิทยา วิเกะ 09-1704-8798 052-082844 

63 โรงเรียนบานแปะสามัคคี 

  

052-082840 

64 โรงเรียนบานแมแฮใต นายเสนห  เตจะนา 08-9262-6187 - 

65 โรงเรียนบานแมหงานหลวง นายทศพร  คําภีระ 08-2992-2625 - 

66 โรงเรียนบานพุย สาขาพุยใต นางสาวอุสรา  จินะสุ 08-5713-2420 - 

67 โรงเรียนบานขุนแมนาย 

  

052-082855 



ลําดับ ช่ือ - สกุล ตําแหนง เบอรโทรศัพทมือถือ เบอรโทรศัพทที่ทํางาน 

68 โรงเรียนบานทุงแก  สาขาโรงเรียนบานแมแอบ นายสมชาย  รงัษี 08-2173-7800 - 

69 โรงเรียนบานแมมุ 

  

- 

70 โรงเรียนบานแมนาจร นายสมจิต ใจหาญ 08-5706-0128 053-035-276 

71 โรงเรียนบานแมมะลอ นายนิรุติ  เจริญพัฒนวิทย 08-8260-3800 052-082848 

72 โรงเรียนบานแมวาก นางสุพิชชา  ปนศิริ 09-1852-1154 - 

73 โรงเรียนบานสบวาก นายไกรรัตน  ปนศิริ 08-6191-8419 - 

74 โรงเรียนบานสบแมรวม 

  

052-082852 

75 โรงเรียนบานหวยผา 

  

052-082854 

76 โรงเรียนบานแมซา นายชนพัฒน  ใจมั่น 08-6656-7276 052-082847 

77 โรงเรียนบานแมหอย 

  

082-082849 

78 โรงเรียนบานแมเอาะ นายเกียรติศักดิ ์ กูลสวัสดิ์มงคล 06-2117-8890 052-082850 

79 โรงเรียนบานนาฮอง นายสงัด  รมโพธิ์  08-1783-7928 052-082-859 

80 โรงเรียนบานผาละป นายธีรศักดิ์ ปอโซโร 08-1028-0892 052-082-862 

81 โรงเรียนบานปางอุง นายวัฒนา โรจนเจริญชัย  09-2841-7916 06-5638-8769 

82 โรงเรียนบานขุนแมหยอด นายจักร พิชัย 09-6808-3207 052-082-856 

83 โรงเรียนบานปางอุง  สาขาแมสะตอบ นายวัฒนา โรจนเจริญชัย  09-2841-7916 053-460-269 

84 โรงเรียนบานปางเกี๊ยะ วาที่รอยตรีพิทยา  สุทธนะ 08-5626-6538 052-082560 

85 โรงเรียนบานนากลาง 

  

053-460045 



ลําดับ ช่ือ - สกุล ตําแหนง เบอรโทรศัพทมือถือ เบอรโทรศัพทที่ทํางาน 

86 โรงเรียนบานแมแฮเหนือ นายยุทธนา คําวัง 08-1111-6075 09-5764-2007 

87 โรงเรียนบานแมแฮเหนือ  สาขาแมแจะ นายยุทธนา คําวัง 08-1111-6075 053-460-040 

อําเภอกัลยาณิวัฒนา 

88 โรงเรียนบานนากลาง  สาขาหวยผักกูด 

  

052-082858 

89 โรงเรียนบานแมแดดนอย นายอนุสิษฐ  จันทะกูฏ 09-7967-7616 053-317-489 

90 โรงเรียนบานหวยปู นายชัยประเสรฐิ ฉั่วตระกูล 09-5356-4892 052-082866 

91 โรงเรียนบานแมตะละเหนือ นายไพรัช ดวงจันทร 08-3541-5369 - 

92 โรงเรียนบานหวยปู  สาขาแมตะละใต นายชัยประเสรฐิ ฉั่วตระกูล 09-5356-4892 - 

93 

โรงเรียนบานแมแดดนอย  สาขาโรงเรียนบานดง

สามหมื่น 
นายอนุสิษฐ  จันทะกูฏ  

09-7967-7616 - 

94 โรงเรียนสามัคคีสันมวง นางพัทรมน  ยอดใจ 08-0676-6450 052-082839 

95 โรงเรียนบานจันทร นางรจุิรา  ภรพิพัฒนกุล 08-0132-1694 - 

96 โรงเรียนบานจันทร  สาขาแจมนอย นางรจุิรา  ภรพิพัฒนกุล 08-0132-1694 080-7542629 

97 โรงเรียนบานแจมหลวง นายฝนเพชร  ธงทาสี 08-8250-6553 053-317402 

98 โรงเรียนบานหวยยา นายพิทักษ  เพ็ญธรรม 08-1992-7576 052-082832 

99 โรงเรียนบานขุนแมรวม นายจรัญ  สุขงาม 08-1112-1079 052-082831 

100 โรงเรียนบานแมตะละ  นายวสันต  ทองเงนิ  08-1746-6302   
 


