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ศูนยฯ ลําดับ โรงเรียน ครูผูเขารับการอบรม

ตําบลสันทราย 1 โรงเรียนบานสันตนดู

2 โรงเรียนบานสันทราย นางวชิรา  อินลี

3 โรงเรียนบานหวยงูกลาง นางอรพิน  ฟองสมุทร

4 โรงเรียนวัดนันทาราม นางจันทนา  แกวคํา

5 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง นายเสถียร  ปญญาธรรม

ตําบลมอนปน 6 โรงเรียนบานขอบดง

7 โรงเรียนบานมวงชุม

8 โรงเรียนบานมวงชุม สาขาสวนชา

9 โรงเรียนบานมอนปน นางสาวิตรี  เกษเกษี

10 โรงเรียนบานลาน นางจุดี  หนอสีดา

11 โรงเรียนบานเวียงหวาย

12 โรงเรียนบานหัวนา นางศิริลักษณ   เรือแกว

13 โรงเรียนบานหัวนา  สาขาหวยหมากเลี่ยม นายกลยุทธ   รังษี

ตําบลโปงนํ้ารอน 14 โรงเรียนบานตนผึ้ง นางดารา   ชุมวารี

15 โรงเรียนบานปาบง นางวรรณเพ็ญ หมอนมา

16 โรงเรียนบานโปงนํ้ารอน นางอัจฉราวดี  คนสูงเนิน

17 โรงเรียนบานหัวฝาย นางรัชนิฎา   ศรีคลังไพร

ตําบลแมสูน 18 โรงเรียนชุมชนบานแมสูนหลวง นางพัฒนา  อุตรสุข

19 โรงเรียนบานตนสาน นายสมบัติ  สิทัน

20 โรงเรียนบานปางสัก นางนภาพร   พงษกษัตริย

21 โรงเรียนบานแมสูนนอย นายเจตติพงค  ปนตา

22 โรงเรียนบานสันปาแดง นางนิภาภรณ  หลวงเทพ

23 โรงเรียนบานหนองยาว นางจันทรฉาย  ย้ิมสวัสด์ิ

24 โรงเรียนบานลองออ นางสุพรรษา   กาศรีวิชัย

ตําบลแมงอน 25 โรงเรียนเจาแมหลวงอุปถัมภ ๑

วันท่ี 28 สิงหาคม 2555 ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม

รายชื่อครูผูเขารับการอบรม การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

อําเภอฝาง

เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย
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ศูนยฯ ลําดับ โรงเรียน ครูผูเขารับการอบรม

วันท่ี 28 สิงหาคม 2555 ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม

รายชื่อครูผูเขารับการอบรม การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย

26 โรงเรียนเทพศิรินทร ๙ นางสาวมิ่งขวัญ เครือกุณา

27 โรงเรียนบานทุงหลุก

28 โรงเรียนบานแมงอนกลาง

29 โรงเรียนบานยาง

30 โรงเรียนบานหนองขวาง นางบานเย็น   ไชยศรี

31 โรงเรียนบานหลวง นางนริศรา  ทิพยวรรณ

32 โรงเรียนบานหวยหอม

33 โรงเรียนวิรุณเทพ นางทิพวรรณ คํามา

เวียง 2 34 โรงเรียนบานเวียงฝาง นางฉวีวรรณ  ปงมา

35 โรงเรียนบานสันทรายคองนอย นายจํานงค  อุดทา

36 โรงเรียนบานโปงถืบ นางวรรัตน   กาบศรี

ตําบลแมคะ 37 โรงเรียนบานปางปอย นายประสิทธ  โปธาซาง

38 โรงเรียนบานโปงนก นางสาวอาภรณ ลุนละวัน

39 โรงเรียนบานแมคะ นางสุกัญญา  หุนภักดี

40 โรงเรียนบานหวยไคร นายปริญญา   ยาประเสริฐ

41 โรงเรียนบานเหมืองแร นางดาวรุง  ฟองมณี

ตําบลแมขา 42 โรงเรียนบานดงปาลัน นางจําเนียร ยาคํา

43 โรงเรียนบานแมขา นางสิริกัญญา  มานพจันทร

44 โรงเรียนบานสันตนเปา

45 โรงเรียนบานสันมวง นายเรวัต    อนุโลม

46 โรงเรียนบานหลายฝาง นางพัชรี  ดอกทุเรียน

เวียง 1 47 โรงเรียนบานศรีดอนชัย

48 โรงเรียนบานแมใจ

49 โรงเรียนบานหวยบอน นางสาวนิตยา อินเวียง

50 โรงเรียนบานหวยเฮี่ยน

51 โรงเรียนบานหนองตุม
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ศูนยฯ ลําดับ โรงเรียน ครูผูเขารับการอบรม
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รายชื่อครูผูเขารับการอบรม การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย

อําเภอแมอาย

สหมิตรวิทยา 52 โรงเรียนชุมชนบัานแมฮาง

53 โรงเรียนบานดง นางสาวสนธยา   อะโน

54 โรงเรียนบานโปงไฮ นางสาวรัชดา  รัตนบุรี

55 โรงเรียนบานแมสาว นางกาญจนา  แสงแกว

56 โรงเรียนบานสันปาขา

57 โรงเรียนบานหนองเต็ง นางศรีพรรณ    นาทองหอ

58 โรงเรียนบานหวยปาซาง นางอัมพา  มะลิใจ

บูรพาประเทืองวิทย 59 โรงเรียนบานโละ นางไพลิน  ศิริวิชัย

60 โรงเรียนบานสันตนหมื้อ

61 โรงเรียนบานสันปอธง นายธีรนันท  ใจอาษา

62 โรงเรียนบานปากอ นางสาวกุลธิดา  คําพา

63 โรงเรียนบานปาแดง

64 โรงเรียนบานหลวง

ตําบลทาตอน 2 65 โรงเรียนบานหวยปู

66 โรงเรียนบานทาตอน

67 โรงเรียน ตชด.ไลออนสมหาจักร ๘ นางกาญจนา  จอมนงค

68 โรงเรียนวัดหวยนํ้าเย็น นายย่ี  นามคํา

69 โรงเรียนไทยทนุ บานสันตนดู นางวิมลวรรณ  อินสุวรรณ

70 โรงเรียนบานทามะแกง

ตําบลทาตอน 1 71 โรงเรียนบานสุขฤทัย นางสาวชุตินันท   คณานันท

72 โรงเรียนบานหวยศาลา นายการุณ  เจริญย่ิง

73 โรงเรียนโชติคุณเกษม บานเมืองงาม

74 โรงเรียนกมล-เรียมสุโกศล

75 โรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ  ๙

76 โรงเรียน ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ ๓ นายอิ่นแกว   ดวงดี
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เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย

ตําบลแมนาวาง 77 โรงเรียนชุมชนบานคาย

78 โรงเรียนบานหนองข้ีนกยาง นายอากร บุญหมั่น

79 โรงเรียนบานหวยคอกหมู

80 โรงเรียนบานหวยมวง

81 โรงเรียนบานฮางตํ่า

82 โรงเรียนประพันธ-อารีย หงษสกุล นายณัฐวุฒิ  ดิษฐชลอ

83 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ ๑ นายปยะ  ตะวิชัย

84 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ ๒ นางสาวอัญชลี  ศรีแสวง

เวียงมะลิกา 85 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ นางสินธไว  พิลกุลเคหา

86 โรงเรียนบานปางตนเด่ือ

87 โรงเรียนบานสันปาเหียว นางจุไร  พรหมคํา

88 โรงเรียนบานดอนชัย นางสาวอัมพร   คําอาย

89 โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๓๐ นางสาวนิรัชรา  คําพร

อําเภอไชยปราการ

ตําบลศรีดงเย็น 90 โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น

91 โรงเรียนบานถํ้าตับเตา

92 โรงเรียนบานแมขิ

93 โรงเรียนบานหัวฝาย

94 โรงเรียนบานหัวฝาย สาขาศรีคํ้า

95 โรงเรียนบานอาย

พระเจาพรหมฯ 96 โรงเรียนบานตนโชค

97 โรงเรียนบานปง นางสาวศิริลักษณ   ศิริ

98 โรงเรียนบานผาแดง

99 โรงเรียนบานสินชัย นางธัญญารัตน  วงษยา

100 โรงเรียนบานหวยไผ นางนงนุช  แสนนามวงษ

101 โรงเรียนบานใหมหนองบัว



5

ศูนยฯ ลําดับ โรงเรียน ครูผูเขารับการอบรม
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102 โรงเรียนสันติวนา นางศรีวรรณ  จันทรเพ็ญ

ตําบลปงตํา 103 โรงเรียนบานปงตํา นางสาวมัลลิกา  บัวนุม

104 โรงเรียนบานหวยบง นางวิลาวัลย  มูลละ

105 โรงเรียนวัดบานทา นางสาวเจนจิรา  บุญชู

106 โรงเรียนวัดอรัญญวาสี

ตําบลแมทะลบ 107 โรงเรียนบานปางิ้ว นางสาวทหัยวรรณ  สิงหใจ

108 โรงเรียนบานแมทะลบ

109 โรงเรียนบานหวยตนตอง

110 โรงเรียนวัดปาแดง นางประภาศรี  เลพล

อําเภอเชียงดาว

ตําบลปงโคง 111 โรงเรียนบานปางเฟอง นางสายพิน ชัยกิจวรากูล

112 โรงเรียนบานปางมะเยา

113 โรงเรียนบานแมปาม

114 โรงเรียนบานหวยจะคาน ต.ช.ด. อนุสรณ

115 โรงเรียนบานออน นายวีระชัย  ลีพัฒนา

116 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม นางสาวพรพรรณ  เรืองไรรัตนโรจน

ตําบลทุงขาวพวง 117 โรงเรียนบานทุงขาวพวง นางพูนศรี ประภาพรหม

118 โรงเรียนบานแมกอนใน นางสาวอรนุช  กุณา

119 โรงเรียนบานหวยทรายขาว นางสาวนิตยา พงษตัน

120 โรงเรียนพัฒนาตนนํ้าขุนคอง นายศิริศักด์ิ  ทาระ

ตําบลเมืองงาย 121 โรงเรียนชุมชนบานเมืองงาย นางศิวิไลส  ทแกลวพันธุ

122 โรงเรียนบานใหม

ตําบลแมนะ 123 โรงเรียนบานปาบง นางเสาวณีย   วงศาโรจน

124 โรงเรียนบานแมนะ นางจุฑารัตน  วงศเมอะ

125 โรงเรียนบานแมแมะ นางลภิศรดา  ธันยารัตนศรัณ

126 โรงเรียนบานแมออใน
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127 โรงเรียนบานสบคาบ นางศิริลักษณ     สาระจันทร

128 โรงเรียนบานสบคาบ สาขาแกงปนเตา นายสมพงษ      สุขคํา

129 โรงเรียนบานสันปาเกี๊ยะ

130 โรงเรียนวัดจอมคีรี

131 โรงเรียนวัดปางมะโอ

ตําบลเมืองนะ 132 โรงเรียนแกนอยศึกษา

133 โรงเรียนโครงการหลวงแกนอย

134 โรงเรียนบานนาหวาย นางรสา นวลวิไล

135 โรงเรียนบานเมืองนะ นางวชิรา  ประพุทธพิทยา

136 โรงเรียนบานรินหลวง นายสําราณ  ทุนผล

137 โรงเรียนบานหนองเขียว

138 โรงเรียนบานอรุโณทัย นายสมบูรณกฤช  แดงฟู

139 โรงเรียนเบญจม ๒ บานนํ้ารู

 ตําบลเมืองคอง 140 โรงเรียนดอยสามหมื่น

141 โรงเรียนบานเมืองคอง นางสาววรรณภา กาโยงแวน

142 โรงเรียนบานวังมะริว

143 โรงเรียนบานหนองบัว

ตําบลเชียงดาว 144 โรงเรียนชุมชนบานวังจอม

145 โรงเรียนบานเชียงดาว

146 โรงเรียนบานดอน

147 โรงเรียนบานถํ้า นางซอนกลิ่น  รุงเรือง

148 โรงเรียนบานทุงละคร นางผองพรรณ  สวัสด์ิรักษ

149 โรงเรียนบานทุงหลุก

150 โรงเรียนบานปางแดง

อําเภอเวียงแหง

เมืองแหง 151 โรงเรียนบานกองลม นางสาวเขมณิกา  อมรศักด์ิ
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152 โรงเรียนบานนามน นางสาวฉัตรทอง  ถางสูงเนิน

153 โรงเรียนบานเวียงแหง นางจุฑารัตน สินธุประเสริฐ

เปยงหลวง-แสนไห 154 โรงเรียนบานปางปอ

155 โรงเรียนบานมวงปอก นางสาวเหมือนดาว ตันเจริญ

156 โรงเรียนบานจอง

157 โรงเรียนบานเปยงหลวง

158 โรงเรียนบานหวยไคร

159 โรงเรียนรัฐราษฎรอุปถัมภ นางสาวพัชรินทร  เจริญบุญญากุล

โรงเรียนเอกชน

สังกัดเอกชน 160 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา นางละมัย พันธุสัมฤทธ์ิ

161 โรงเรียนรังษีวิทยา

162 โรงเรียนสายอักษร

163 โรงเรียนอนุบาลสมฤทธ์ิ

164 โรงเรียนปราณีวิทยา

165 โรงเรียนเจาฟาอุบลรัตน นายอักษร  เครือนอย

166 โรงเรียนฉัตรพฤกษวิทยา นางกรรณิกา  ทิพยดวง

167 โรงเรียนเอื้อวิทยา นางสาวกาญจนา  บุญมาก


