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ประวตัิความเป็นมาของสถานศึกษา  
 

               โรงเรียนบา้นสันชา้งตาย         เปิดท าการสอนอยา่งไม่เป็นทางการ  เม่ือวนัท่ี 15  กรกฎาคม พ.ศ. 
2477  โดยพระภิกษุเตง้  เจา้อาวาสวดับา้นสันชา้งตาย เป็นผูริ้เร่ิมสอน   อาศยัศาลาวดัเป็นท่ีเรียน เน่ืองจากมี
เด็กนกัเรียนไม่มาก และหมู่บา้นก็ยงัไม่เจริญจึงไม่ไดข้อเปิดอยา่งเป็นทางการ  ต่อมาเม่ือมีเด็กนกัเรียนมาก
ข้ึนเจา้อาวาสวดัสันชา้งตาย   และ นายมอย  ตนัต้ิบ   ผูใ้หญ่บา้นสันชา้งตาย  จึงไดย้ื่นท าเร่ืองขอเปิดอยา่ง
เป็นทางการเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ.2481 ทางราชการก็อนุมติัเปิดท าการสอนเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 
2481  โดยมีนายบุญยนื  ปูธิปิน  มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่คนแรก       พ.ศ.2482   ทางราชการไดแ้ต่งตั้งนาย
เผด็จ  สมเกษม   มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่       พ.ศ.2483 ทางราชการจึงไดแ้ต่งตั้ง นายโสภณ  ใจมัน่ มา
ด ารงต าแหน่งครูใหญ่              พ.ศ.2497  นายมา  เข่ือนแกว้ ผูใ้หญ่บา้นสันชา้งตายพร้อมดว้ยราษฎรได้
ช่วยการสร้างอาคารเรียนชัว่คราวข้ึนหลงัหน่ึงในพื้นท่ี ขา้งวดั    จึงไดย้า้ยเด็กท่ีเรียนอยูศ่าลาวดัมาเรียนท่ี
อาคารเรียนชัว่คราว  เม่ือวนัท่ี  17  มีนาคม พ.ศ.250               ต่อมา       นายสม  กนัทาเขียว  ผูใ้หญ่บา้นคน
ใหม ่พร้อมดว้ยราษฎรในหมู่บา้นไดร่้วม แรงกนัสร้างอาคารถาวร 4  หอ้งเรียนข้ึนในพื้นท่ีเดิม      พ.ศ.2511 
ทางราชการไดแ้ต่งตั้งให้  นายสมมรณ์  หน่อแกว้   มาด ารงต าแห่นงครูใหญ่  พ.ศ.2514  โรงเรียนไดข้อเปิด
ท าการสอนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 7       พร้อมกนัน้ีทางก านนั ผูใ้หญ่บา้น ราษฎรในต าบลไดบ้ริจาคเงิน
ช่วยกนัซ้ือท่ีดินทางทิศตะวนัออกของวดัซ่ึงเป็นทุ่งนา มีพื้นท่ี 7 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา  และยา้ยอาคารเรียน
หลงัเก่ามาสร้างในพื้นท่ีใหม่   พ.ศ.2516  ราษฎรไดช่้วยกนับริจาคเงินสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก ขนาด 7 

ห้องเรียนข้ึน 1 หลงั และไดรั้บงบประมาณจากทางราชการมาสมทบจนแลว้เสร็จ       วนัท่ี  1 กนัยายน  
พ.ศ.2517   ทางราชการไดแ้ต่งตั้งนายสมาน  บญัญาชยั   มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่         พ.ศ. 2517  ทาง
ราชการไดแ้ต่งตั้ง  นายประยงค์  สุริยะสาร  มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่    พ.ศ. 2525 นายอวยชยั  อนนัตช์ยั 

รักษาการในต าแหน่งครูใหญ่จนถึง พ.ศ. 2525            ในช่วงน้ีไดข้อยื่นเปล่ียนแปลงช่ือจาก โรงเรียนบา้น
สันชา้งตาย เป็นโรงเรียนบา้นสันมะกอก–สันชา้งตาย และไดรั้บอนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ   เม่ือวนัท่ี 8  มิถุนายน 

พ.ศ.2525   ต่อมาวนัท่ี 1  ตุลาคม พ.ศ.2525   ทางราชการไดแ้ต่งตั้งนายอนนัต ์ เพชรน ้ า  มาด ารงต าแหน่ง
ครูใหญ่  และไดข้อเปล่ียนช่ือโรงเรียนบา้นสันมะกอก–สันชา้งตาย     เป็นโรงเรียนบา้นสันชา้งตาย   ตาม
หนงัสือท่ี ศธ.141905 /1600  ลงวนัท่ี 13 กรกฎาคม  พ.ศ.2531 เม่ือวนัท่ี  17  พฤศจิกายน พ.ศ.2531 ทาง
ราชการไดแ้ต่งตั้งนายสมศกัด์ิ  วงัสมบติั    มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่                  วนัท่ี 30 กนัยายน  พ.ศ. 
2542  นายบุญยืน  นานต๊ะ  ไดรั้กษาการในต าแหน่งครูใหญ่         วนัท่ี 16 ธนัวาคม  พ.ศ. 2542  ทาง
ราชการไดแ้ต่งตั้งนายกวงจกัร  จนัต๊ะคาด  มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่    วนัท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ.2543 ทาง
ราชการไดแ้ต่งตั้งนายสุนนั  สมสีดา   มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่ จนถึงปัจจุบนั              



 

               ในวนัท่ี 3 เมษายน 2552  ไดโ้อนไปสังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลดอยงาม โดยมี นายวิศิษฐ ์ 
ดุลยพชัร์  ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงรายเขต 2        ซ่ึงไดรั้บมอบอ านาจจาก 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผูม้อบ โดยมี นายสมชาติ  จายน้อย  ต าแหน่ง นายก
องคก์ารริหารส่วนต าบลดอยงาม เป็นผูรั้บมอบ  ซ่ึงมี  นายสุนนั สมสีดา  ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้น
สันชา้งตาย    นายยงยทุธ  ปัญญา    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา         ขั้นพื้นฐาน      นายสนัน่  ท าโธ  
ผูใ้หญ่บา้นสันชา้งตาย  นายป้อมเพชร  ตนัต๊ิบ  ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 6  นายสุพิศ  สมยาราช  รองนายกองคก์าร
บริหารส่วนต าบลดอยงาม   นายคมสัน  สุทธชยั  ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม  พร้อมดว้ยคณะ
ครู-บุคลากรโรงเรียนบา้นสันช้างตาย    คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    คณะกรรมการท่ีปรึกษาฯ  
และ คณะฝ่ายบริหารจากองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม ร่วมพิธีรับมอบการถ่ายโอนภารกิจการจดั
การศึกษาให้กบัองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม  ณ  ห้องประชุมสุนทราภิรมณ์  ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเชียงรายเขต 2    ต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลดอยงาม ในการประชุมสมยัวิสามญั  สมยัท่ี 
1/2552 เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2552 มีมติเห็นชอบการเปล่ียนแปลงช่ือโรงเรียนในสังกดั องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลดอยงาม จากเดิม “โรงเรียนบา้นสันชา้งตาย”   เป็น “โรงเรียนองคก์ารบริหารส่วนต าบลดอยงาม(สัน
ชา้งตาย)”  เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานจดัการศึกษาจึงและไม่เกิดความสับสนกบัประชาชนโดยทัว่ไป  
โดยไดรั้บการประกาศ  เม่ือวนัท่ี  1  เดือน กุมภาพนัธ์   2553 
 
 

ทีต่ั้งโรงเรียน    
              โรงเรียนองคก์ารบริหารส่วนต าบลดอยงาม(สันชา้งตาย)        ตั้งอยูห่มู่ท่ี 7       ต าบลดอยงาม    
อ าเภอพาน     จงัหวดัเชียงราย   
 
สภาพพืน้ทีโ่รงเรียน 

                 มีเน้ือท่ี  13 ไร่  3 งาน  45  ตารางวา ตั้งอยูห่่างจากตวัอ าเภอพานประมาณ 11 กิโลเมตร และห่าง
จากองคก์ารบริหารส่วนต าบลดอยงาม 1.5  กิโลเมตร    ห่างจากตวัจงัหวดัเชียงราย  56 กิโลเมตร มีเขต
บริการในต าบลดอยงาม  14 หมู่บา้น 
 


