
 
 
 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 

 ชื่อสถานศึกษา     โรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง)    ตั้งอยู่เลขท่ี  บ้านคอนผึ้ง   เลขท่ี 23/1  
หมู่ที่   5   ถนน  แม่สะเรียง – แม่สอด   ต าบล  แม่คะตวน    อ าเภอ  สบเมย         จังหวัด  แม่ฮ่องสอน 
รหัสไปรษณีย์  58110    โทรศัพท์  053 - 687191     โทรสาร  053 - 687191          
    e-mail .  : Anubansomoei@hotmail.com     
                    website. http://anubansopmoeischool.ac.th/mainpage   
                    สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต  2 
         เปิดสอนตั้งแต่ระดับ   อนุบาล  1  ถึงระดับ     ประถมศึกษาปีที่  6 
         เขตพื้นที่บริการ...2.....หมู่บ้าน ได้แก่    หมู่ที่ 5  บ้านคอนผึ้ง  และ หมู่ที่ 7  บ้านแพะหลวง   

 ข้อมูลด้านการบริหาร 
         ชื่อ-สกุลผู้บริหาร นายนพดล   เพียรงาน  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (ศษ.ม.)   

สาขา การบริหารการศึกษา ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่  23  ธันวาคม  พ.ศ.  2556   
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ประวัติโรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 
 

        โรงเรียนอนุบาลสบเมย  (คอนผึ้ง)  เดิมชื่อโรงเรียนบา้นคอนผึง้  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านคอนผึ้ง ต าบลแม่คะตวน  
อ าเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เริ่มก่อตั้งโดยมีนายป๋า  วงศ์ศรี  ก านันต าบลแม่คะตวนพร้อมด้วยราษฎร 
ในหมู่บ้าน ได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  1  หลัง ขนาด 2 ห้องเรียน ด้วยไม้ไผ่หลังคามุงใบตอง ตั้งอยู่บริเวณ
หนา้วัดคอนผึ้ง  เปิดท าการสอนเมื่อวันที่  6  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2518   มีนายทองสุข  นิลภา  รักษาการใน
ต าแหน่งครูใหญ่  มีนักเรียนทั้งหมด  45  คน 
        พ.ศ. 2520 ได้รับงบประมาณ สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ.ใต้ถุนสูง ขนาด 5 ห้องเรียน เป็นเงิน 375,000 บาท  
โดยย้ายห่างจากที่ตั้งโรงเรียนเดิมประมาณ 350 เมตร มาทางทิศเหนือ โดยขอใช้พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ  เนื้อที่
ประมาณ 16  ไร่ 
        พ.ศ. 2532  ได้รับงบประมาณ ต่อเติมด้านล่าง  5  ห้องเรียน 
        พ.ศ. 2538  ได้รับงบประมาณสร้างสนามวอลเล่ย์บอล 1 สนาม เป็นเงิน 80,000  บาท 
        พ.ศ. 2540  ได้รับเลือกเข้าโครงการปฏิรูปการศึกษา  และได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องปฏิบัติการต่างๆ   
รวม 3 ห้อง คือ ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการทางภาษา และ  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
        วันที่ 6 กรกฎาคม  2542  ได้รับเลือกจาก ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอนตั้งเป็นโรงเรียน 
สหวิทยาเขตมหามงคล โรงเรียนอนุบาลประจ าอ าเภอ ชื่อว่า “ โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) ”  
        พ.ศ. 2543  ได้รับงบประมาณ สร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 จ านวน 1 หลัง ขนาด 4 ห้องเรียน   
เป็นเงิน 1,778,000 บาท คณะกรรมการสถานศึกษาขออนุมัติจาก ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติตั้งชื่อว่า “อาคารครูบาผาผ่าร าลึก”  และได้รับงบประมาณสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ 1 สนาม  
เป็นเงิน 100,000 บาท และได้รับงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยสร้างถนนคอนกรีตในโรงเรียน ความยาว
ทั้งหมด  320 เมตร 
        พ.ศ. 2546  นายสถาพร  ทองประดิษฐ์  เกษียณอายุราชการ  นายอมร  วงศ์เทพ  มาด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนแทน  โรงเรียนได้เปลี่ยนสังกัดเป็น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
        พ.ศ. 2548  ได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนปฐมวัยต้นแบบของอ าเภอสบเมย  โดยได้รับงบประมาณสนับสนุน 
500,000 บาท  ท าการปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล 2 ห้อง  และบริเวณ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเล่นเด็กปฐมวัย   
        พ.ศ.  2550  ได้สร้างส้วมขนาด 3 ห้อง พร้อมที่ปัสสาวะชาย 2 ที่โดยคณะครูและผู้ปกครองนักเรียน 
ข้างอาคารเรียนครูบาผาผ่าร าลึก ค่าก่อสร้างประมาณ 60,000 บาท  และได้รับงบประมาณจาก สพฐ. จ านวน 
329,000 บาท ติดตั้งคอมพิวเตอร์พร้อมอินเตอร์เนตความเร็วสูง (ADSI) CL 10 
        พ.ศ.  2552  ได้รับงบประมาณสร้างส้วม แบบ สปช.604/45 ขนาด 4 ที่นั่ง เป็นเงิน 242,000 บาท  และ
ได้ปรับปรุงห้องจริยธรรม  ซุ้มพระพุทธรูป ด้วยเงินโครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นน า เป็นเงิน 60,000 บาท  
ปรับปรุงรั้วด้านหน้าพร้อมป้ายโรงเรียนด้วยเงินอุดหนุน 20,000 บาท 
        พ.ศ.  2553  ได้รับงบประมาณปรับปรุงบ้านพักครูโดยต่อเติมชั้นล่างเป็นเงิน 100,000 บาท 



        พ.ศ.  2556  ได้รับงบประมาณจากโครงการส้วมสุขสรรค์ ปรับปรุงห้องส้วม เป็นเงิน 296,000 บาท 
        พ.ศ. 2556  นายอมร  วงศ์เทพ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน ได้เกษียณอายุราชการ 
 พ.ศ. 2556  นายนพดล เพียรงาน มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 23  ธันวาคม 2556 
จนถึงปัจจุบัน 
 ปัจจุบันเปิดท าการสอนชั้น อนุบาล 2 ถึง ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6  รวม 8 ห้องเรียน  นักเรียน  121  คน  
ผู้บริหาร 1 คน   ข้าราชครู 9 คน   ครูอัตราจ้าง(วิกฤต)  1 คน ครูผู้ทรงคุณค่าฯ 1 คน   ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 1 คน 
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน นักการภารโรง 1 คน   
 
 


