รายชื่อผู้บิหารโรงเรียน และหมายเลขโทรศัพท์โรงเรียน
สถานศึกษาในสังกัดอาเภอเมืองลาพูน
ชื่อโรงเรียน

ชื่อผู้บริหาร

โทรศัพท์

เบอร์โรงเรียน

อนุบาลลาพูน

นายวรเชษฐ์ จันทร์ภิรมย์

09-7263-5264

0-5351-1087

วัดป่าแดด

นางวนิดา สุภาใจ

09-0327-8549

0-5309-3327

บ้านศรีย้อย

นายสุรพล ศุกระศร

08-6914-4011

0-5300-3556

วัดสันต้นธง

นายกิตติพงษ์ เขื่อนแก้ว

08-9853-8239

0-5351-1223

วัดประตูป่า

น.ส.เขมจิรา บริภารักษ์

09-4635-5450

0-5300-0627

บ้านศรีสุพรรณ

นางอุบล นาคกระแสร์ (รก.)

08-1594-1763

0-5300-0643

บ้านหนองช้างคืน

นายไพบูลย์ คุณชมภู

06-3953-9926

0-5398-2300

เชตวันหนองหมู

นายบรรดาล เขียวทะวงค์

08-6997-6582

0-5398-3177

บ้านป่าเส้า

นายนราวิชญ บวรบุญฤทธิ์

09-3139-9827

0-5309-1244

วัดชัยสถาน

นางวันพา จันทะสินธุ์ (รก.)

08-7176-2384

0-5309-1172

วัดฮ่องกอก

นายประวัติ พุ่มพวง (รก.)

08-7177-9494

0-5398-2555

อนุบาลเมืองลาพูน

นางวันเพ็ญ พูลสวัสดิ์

08-1796-1304

0-5398-2328

08-8251-7219
วัดป่ายาง

นายสมโชค เวศน์วิวัฒน์ (รก.)

08-7459-5545

0-5350-0585

ตาบลริมปิง

นางกุศลาภรณ์ จันทร์ภิรมย์

08-9561-1826

0-5300-0075

วัดศรีบังวัน

นายสากล ฐานันตรานนท์

09-8748-4803

0-5300-0192

บ้านต้นผึ้ง

นายอภิสิทธิ์ เหล็งไทย

09-8750-8266

0-5309-3678

วัดเหมืองง่า

น.ส.อารีรัตน์ ญาณะศร

08-7517-2747

0-5351-1976

บ้านศรีบุญยืน-วังทอง นายเกษม สุทธรังษี

08-9559-7388

0-5356-0444

ตาบลบ้านแป้น

นายคะนอง ยะเชียงคา

08-6729-8392

0-5352-1612

ชุมชนบ้านเหมืองจี้

นางสุภาพร นพบุรี

08-9852-7258

0-5300-3191

บ้านห้วยส้ม

น.ส.พิศมัย สมชาติ

08-9261-7591

0-5350-6027

วัดกู่เส้า

นางธัญชนก จันทรศร

08-6373-9038

0-5300-3400

วัดต้นโชค

นางสุรัชฎา ทิพย์ชู (รก.)

08-4809-1108

0-5357-3642

วัดป่าตึงเชตวัน

นายจรัญ ชมภู

08-8435-8269

0-5300-3273

วัดน้าพุ

นายสุรศักดิ์ มะโนเพ็ญ

08-1992-4223

0-5358-4923

วัดสันป่าสัก

นายสุวัฒน์ ญานะโค

09-1079-8575

0-5358-4774

วัดหนองซิว

นายชาคริต อินแถลง

09-0889-8475

วัดห้วยม้าโก้ง

นายอิสระ มาโรจน์

08-5722-5118

0-5358-4574

วัดขี้เหล็ก

นายสุรชาติ วังซ้าย

08-9266-7880

0-5358-1288

บ้านจาบอน

นายประเสริฐ ชัยชนะ (รก.)

08-9950-1522

0-5355-3181

วัดทุ่งยาว

นายเสน่ห์ มุ่นอินต๊ะ

06-3995-6877

วัดบ้านม้า

นายรุ่ง บัวขม

08-1883-6142

0-5355-3768

วัดหนองหล่ม

น.ส.วริษา แสนเพชร

08-9855-4965

0-5355-3745

บ้านมะเขือแจ้

นายสมทัด สมมุติ

08-7578-6965

0-5358-1625

บ้านฮ่องกอม่วง

น.ส.บุญญาภรณ์ สินธุบุญ

08-6185-7455

0-5350-3723

วัดบ้านแจ่ม

นายนวกฤษต์ ปวนรัตน์

08-8269-5135

0-5352-7043

วัดสันคะยอม

น.ส.ปิยานันต์ บุญธิมา

09-7942-9715

0-5352-8115

บ้านสันป่าเหียง

นายสกล สุทธิจริ ะพันธ์

09-5461-0214

0-5350-3176

สถานศึกษาในสังกัดอาเภอป่าซาง
ชื่อโรงเรียน

ชื่อผู้บริหาร

โทรศัพท์

เบอร์โรงเรียน

บ้านหนองดู่
วัดบ้านเรือน

นางวราภรณ์ ชัยชนะ (รก.)
นายสายัณห์ คาลือ

08-9851-1311
08-2762-2658

0-5300-4185

วัดบ้านเหล่า

นายชัชวาล กัณทาพันธ์

06-5416-9859

0-5359-3474

บ้านกองงาม

ว่าตรี ร.ต. หัสนัยน์ สายคา

09-3306-4052

0-5352-1747

บ้านดอนตอง

นางกายคา กาสุยะ (รก.)

08-6920-7055

0-5355-7165

บ้านหนองเงือก

นายเกษม ใจกระเสน

09-3139-3552

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 น.ส.จิราพร ศรีจันตา

08-7665-6224

0-5352-1996

บ้านป่าตาล

นางเทวัญ สุทธิมาลา (รก.)

08-0131-8180

0-5300-5330

บ้านสะปุ๋ง

นายสุรินทร์ สุภาคา

08-2391-7704

0-5352-1828

บ้านไร่ดง

นายนิติธร วรรณมะกอก

08-4373-7816

0-5350-8082

บ้านเหล่าป่าก๋อย

นายเฉลิมชัย พรหมณะ

08-5724-6250

0-5350-8574

วัดน้าดิบ

นายสุรเชษฐ์

09-5134-6606

0-5352-9024

บ้านหนองเกิด

น.ส.เสาวภา ประพันธ์

คาสุวัตร์

08-0130-5716
08-8266-8109

บ้านหนองบัว

นางสิริวรรณ ใจกระเสน (รก.)

09-5448-3381

0-5350-8666

วัดช้างค้า
บ้านโทกน้ากัด
บ้านน้าย้อย
บ้านโป่งรู

นางธัญลักษณ์ มุกดาภิรมย์
น.ส.สกุณา นันธะชัยเดชากุล
นายฤกษ์ชัย ใจคาปัน
นายผล ขัดทา

08-1035-4040
09-3547-8969
06-2620-2333
08-2627-3686

0-5309-6212
0-5355-5380
0-5356-5392
0-5355-5135

วัดนครเจดีย์

นายบรรจง ตาเจริญเมือง

08-9952-5917

0-5355-5255

วัดหนองสมณะ

น.ส.กัญญ์ภา สุภายอง

09-5676-0268

0-5355-5123

โทรศัพท์

เบอร์โรงเรียน
0-5350-7399

สถานศึกษาในสังกัดอาเภอแม่ทา
ชื่อโรงเรียน

ชื่อผู้บริหาร

บ้านทาป่าสัก

นายจรินทร์ เป็นพนัสสัก

09-8919-0479

บ้านทาปลาดุก

นายปกรณ์ ศรีวิขัย (รก.)

09-3136-7089

บ้านทาป่าเปา

นางจิตตานันท์ คุณชมภู

09-1308-2136

0-5300-6072

บ้านดงสารภี

นายยงยุทธ กันไชยสัก

08-6432-7597

0-5397-6214

บ้านดอยแก้ว

นางสีดา นันตาเวียง

08-4949-4440

0-5397-6011

บ้านผาตั้ง

นายจักรพงศ์ กันทะวงศ์วาร

06-2307-0501

0-5397-6611

บ้านร้องเรือ

นางสุพิศ สูตรเลข

08-1289-8394

0-5397-6612

บ้านศาลาแม่ทา

นายฉัตรชัย เหล็กตั๋ว

08-7177-8830

0-5397-6381

บ้านหล่ายทา

นายพัฒดารา สมบูรณ์

09-8761-5189

0-5397-6646

วัดอรัญญาราม

นางพิกุล ทิตยกุล

09-3136-3072

0-5300-6724

บ้านดอยคา

นายสัญญา บุญสนอง

09-1851-9291

0-5397-6964

บ้านป่าเลา

นายสุเธียร โกกาธรรม

08-9835-9129

0-5354-0012

บ้านแพะยันต์ดอยแช่ นายมนูญ พรมรักษา

09-4124-0458

0-5357-4488

บ้านหมื่นข้าว

08-9705-6181

นายเชาวลิต สร้างโศก

วัดทากาศ

นายบุญส่ง คาปิงยศ (รก.)

09-3302-7407

0-5357-4499

บ้านหนองยางไคล

นายวิศัลย์ สุทธิมาลา

08-9835-4435

0-5357-4495

บ้านเหมืองลึก

นางรัตน์ดา สุภาคา (รก.)

09-5446-8830

0-5357-5002

บ้านแม่เมย

นายวีรยุทธ์ จิตรปราณี

08-2191-0500

0-5350-6676

บ้านศรีป้าน

นายอานวยศิลป์ บัวตูม

08-1032-3963

0-5357-4566

บ้านปงแม่ลอบ

นายฐนกร ดวงเนตร

06-4341-8681

0-5354-0019

สถานศึกษาในสังกัดอาเภอบ้านธิ
ชื่อโรงเรียน

ชื่อผู้บริหาร

โทรศัพท์

วัดบ้านธิ

นายวีรชน จิรัชยากร

08-8180-7777

0-5350-1085

วัดสันทราย

นายณฐนน สมเจริญ

06-4539-8719

0-5350-1139

วัดป่าสัก

นายสุรชัย สุการาม

08-9431-3493

0-5398-5392

วัดศรีดอนชัย

นายราชันย์ กัณธิยะ

06-3828-2845

0-5398-3212

บ้านห้วยไซ

นายวิทยา ไชยยาติ๊บ

08-6715-1409

0-5398-4529

08-9261-9860

0-5398-4687

วัดป่าตึง-ห้วยยาบ ว่าที่ ร.ต.ชาญ เมืองโคตร

