ที่
ที่พัก
1 วัดบ้านนา
2 โรงแรมไพลิน
3 เลเจด้า สุโขทัย
4 โรงแรมอมรสุโขทัย

สถานที่พักส่วนของสถานศึกษาในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
อาเภอ เมืองสุโขทัย
ที่อยู่
จานวนที่รับครู/นักเรียน (คน)
เจ้าของ/ผู้รับผิดชอบ
208 ม.1 ต. เมืองเก่า อ. เมือง จ. สุโขทัย ครู 20 คน นักเรียน 70 คน
พระครูประภาตธรรมมานันท์
10/2 ม.1 ต. เมืองเก่า อ. เมือง
ครู 50 คน นักเรียน 150 คน
จ. สุโขทัย
214 ม.3 ต. เมืองเก่า อ. เมือง จ. สุโขทัย ครู 20 คน นักเรียน 50 คน
-

5 โรงแรมอนันดาสุโขทัย
6 ชไมวรรณ รีสอร์ท

328/29 ม.9 ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข
12 ต. ปากแคว อ. เมือง จ. สุโขทัย
ม.4 ต. บ้านหลุม อ. เมือง จ. สุโขทัย
123 ต. บ้านสวน อ. เมือง จ. สุโขทัย

7 อาคารพาณิชย์
8 วัดบ้านวังวน
9 วัดศรีมหาโพธิ์
10 แคนดี้ บาร์ รีสอร์ท
11 อิงสวน รีสอร์ท
12 เคียงดิน รีสอร์ท
13 เจ้าสัว รีสอร์ท

เบอร์โทรติดต่อ
055-613310
026-425497
055-697249
055-610444

-

-

50 คน

คุณชไมวรรณ

331/7 ม.3 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย

20 คน

นางสาวกวิญรวี เรืองนวล

ม.7 ต. เมืองเก่า อ. เมือง จ. สุโขทัย
130 บ้านหลุม ม.1 ต. บ้านหลุม อ. เมือง
จ. สุโขทัย
131/6 ต. บ้านหลุม อ. เมือง จ. สุโขทัย
ต. บ้านหลุม อ. เมือง จ. สุโขทัย
21/3 ม. 4 ต. บ้านหลุม อ. เมือง
จ. สุโขทัย
ต. บ้านสวน อ. เมือง จ. สุโขทัย

ครู 10 คน นักเรียน 40 คน
ครู 10 คน นักเรียน 50 คน

พระชานาญ อภิชาโน
-

055-6224298
055-601066
084-8119134
092-8385478
062-4261983
065-6599095
098-7670964
055-944818

-

-

055-610332
055-610500
055-621680

10 ห้อง

-

055-699122
091-2835139

ที่
ที่พัก
14 มองนา รีสอร์ท

ที่อยู่
234/5 ม. 1 ต. บ้านสวน อ. เมือง
จ. สุโขทัย

15 พฤกษา รีสอร์ท
16 การ์เด้น รีสอร์ท
17 เคซี เฮ้า รีสอร์ท
18 วัดหนองตาโชติ
19 พฤกษา รีสอร์ท สุโขทัย
20 เจ้าสัว รีสอร์ท แอนด์
คอฟฟี่
21 สินวนา รีสอร์ท
22 ภาษาไทย รีสอร์ท
23 Sawasdee Sukhothai
Resort
24 โรงแรมเดอร์พีล สุโขทัย
25 นาราชา รีสอร์ท
26 เดอะ เลเจนด้า สุโขทัย

จานวนที่รับครู/นักเรียน (คน)
15 ห้อง

เจ้าของ/ผู้รับผิดชอบ
-

เบอร์โทรติดต่อ
055-011189
091-8371235
055-615478
094-8383839
055-015507
089-4374114

24 ห้อง

-

12 ต. บ้านสวน อ. เมือง จ. สุโขทัย
167/6 ม. 12 ต. บ้านสวน อ. เมือง
จ. สุโขทัย
ม.5 ต.วังทองแดง อ.เมือง จ.สุโขทัย
22/2 ถ.สิงหวัฒน์ ม.10 บ้านสวนเหนือ
เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
1054 ต.บ้านสวน อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

20 ห้อง
20 ห้อง

-

100 คน
25 ห้อง

นายรังสรรค์ เกิดศรี

089-8391291
055-615478

10 ห้อง

นายสมพร นกหงส์

321/2 ต. เมืองเก่า อ. เมือง จ. สุโขทัย
176 ม. 2 ต. เมืองเก่า อ. เมือง จ. สุโขทัย
หมู่บ้านแหลมลักษณ์ ต. เมืองเก่า อ. เมือง
จ. สุโขทัย
451/4 ม.3 ต. เมืองเก่า อ. เมือง
จ. สุโขทัย
343/8 ม.10 ต. เมืองเก่า อ. เมือง
จ. สุโขทัย
214 ม.3 ต. เมืองเก่า อ. เมือง จ. สุโขทัย

-

-

091-2835139
085-6069092
055-699122
055-697521
087-5200806
088-5599089

-

-

055-697303

-

-

095-6756361

-

-

055-697214

สถานที่พักส่วนของสถานศึกษาในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
อาเภอ เมืองสุโขทัย
ที่
ที่พัก
1 บ้านเมืองเก่า
“ศรีอินทราทิตย์”
2 บ้านวังวน
3 วัดจันทร์ฯ (ล้อมราษฎร์
บารุง)
4 บ้านปากแคว
5 อนุบาลเมืองสุโขทัย
6 วัดคูหาสุวรรณ (วันครู
2504)

ที่อยู่
ม.3 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย

จานวนที่รับครู/นักเรียน (คน)
-

เจ้าของ/ผู้รับผิดชอบ
นางอุไรวรรณ โพธิ์นาค

เบอร์โทรติดต่อ
094-8307928

ม.7 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย
ม.13 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย

ครู 20 คน นักเรียน 70 คน
50 คน

นายธัชพล โพธิทา
นายบุญเชิด ทับศูนย์

087-1941909
086-2130491

ม.4 ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย
ม.2 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย
ม.11 ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย

35 คน
ครู 20 คน นักเรียน 50 คน
200 – 300 คน

7 บ้านสนามบิน (ประชา
ศึกษา)
8 วัดตาลเตี้ย
9 ศรีมหาโพธิ์ (ประชาสรรค์)
10 บ้านกล้วย
11 บ้านบางคลอง (สามัคคี
ประชาคาร)
12 วัดเชตุพน

ม.14 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย

ครู 15 คน นักเรียน 100 คน

นางสาวชลธิชา กล่องชู
นายพิษณุ พุ่มมาก
นายทัศนันท์ คล้ายเพ็ชร์
นายปัณณวิชญ์ ใจทิม
นายนุสนธิ์ สวนใต้

081-1827262
083-9612856
081-6043002
086-4403946
089-8579422
088-2800111

ม.2 ต.ตาลเตี้ย อ.เมือง จ.สุโขทัย
ม.1 ต.บ้านหลุม อ.เมือง จ.สุโขทัย
ม.2 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย
ม.8 ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย

30 คน
ครู 10 คน นักเรียน 50 คน
20 คน
ไม่เกิน 20 คน

ม.8 ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย

50 คน

นายวินัย เกตุเอี่ยม
นางสมปอง ช่วยพรม
นายณัฐยุทธ ถึงมี
ผอ.วิชิต ศรีสมุทร
ครูพรทิพย์ แตงตุ้มรุ่งโรจน์
นางสาวพรทิพย์ ไกรกิจราษฎร์

089-5671555
093-1369336
088-1601590
086-9282700
087-8470608
095-6245347

สถานที่พักส่วนของเอกชน อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
ที่
ที่พัก
1 บี บี รีสอร์ท
2 คีรมี าศ รีสอร์ท
3 บ้านเปี่ยมสุข รีสอร์ท

ที่อยู่
46 ม. 12 ต.โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
127/1 ม. 8 ต.โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
38 ม. 16 ต.โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

จานวนที่รับครู/นักเรียน (คน)
เจ้าของ/ผู้รับผิดชอบ
30 คน
นายเมธา วุฒิสารเจริญ
40 คน
นายปราโมทย์ พุ่มหมอก
20 คน
นายไพฑูรย์ แสงคา

เบอร์โทรติดต่อ
089-7037039
080-5112852
081-5330389

สถานที่พักส่วนของเอกชน อาเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
ที่
ที่พัก
1 สุโขทัยพรเจริญ รีสอร์ท
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ที่อยู่
50/50 ม.2 ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ
จ.สุโขทัย
ไทยสมบูรณ์บิ๊กโฮม รีสอร์ท 111/1 ม. 1 ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ
จ.สุโขทัย
รับลม รีสอร์ท
96 ม. 1 ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
บ้านใหม่ รีสอร์ท
ม.5 ต.บ้านใหม่สุขเกษม อ.กงไกรลาศ
จ.สุโขทัย
รุ่งเรือง รีสอร์ท
ม.5 ต.บ้านใหม่สุขเกษม อ.กงไกรลาศ
จ.สุโขทัย
หอพัก
146/9 ม.5 ต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ
จ.สุโขทัย
พรเจริญ รีสอร์ท
ต.บ้านกร่าง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
วัดกกแรต
ม.4 ต.กกแรต อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
สุโขทัยพรเจริญ รีสอร์ท
50/50 ม.2 ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ
จ.สุโขทัย
ไทยสมบูรณ์บิ๊กโฮม รีสอร์ท 111/1 ม. 1 ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ
จ.สุโขทัย

จานวนที่รับครู/นักเรียน (คน)
200 คน

เจ้าของ/ผู้รับผิดชอบ
พรเจริญ

เบอร์โทรติดต่อ
055-691337

70 คน

ไทยสมบูรณ์

090-9297564

100 คน
40 คน

รับลม
นายฐิติโชติ สัจจากุล

055-625252
089-4611397

20 คน

นางดาวเรือง โตอ่อน

084-6192877

ว่าง 2 ห้อง แอร์ 1 พัดลม 1
พักได้ 4 – 6 คน
40 คน
100 ห้อง

นางสาววิมลรัตน์

084-0143183

พรเจริญ

32 ห้อง

ไทยสมบูรณ์

055-691337
083-2157770
055-691337
094-6294888
055-691330
090-9297564

พรเจริญ

สถานที่พักของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ และส่วนของเอกชน อาเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
ที่
ที่พัก
1 วัดบ้านด่าน
2 อารมณ์ดี รีสอร์ท
3 บ้านด่าน รีสอร์ท
4 ช่อมาลี เพลส รีสอร์ท
5 บ้านด่าน รีสอร์ท
6 วัดหนองหญ้าปล้อง
7 บ้านวังหาด
8 บ้านด่าน
9 เชิงคีรี (สุวิชานวรวุฒิ)
10 บ้านวังโคนเปลือย

ที่อยู่
จานวนที่รับครู/นักเรียน (คน)
ม.3 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่านลานหอย
50 คน
จ.สุโขทัย
155 ม.1 ต.หนองหญ้าปล้อง
14 ห้อง
อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
59/1 ม.2 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่านลานหอย
14 ห้อง
จ.สุโขทัย
ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย
20 – 30 คน
จ.สุโขทัย
ม.2 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่านลานหอย
10 – 20 คน
จ.สุโขทัย
ม.5 ต.หนองหญ้าปล้อง
40 คน
อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
ม.2 ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย
จ.สุโขทัย
ม.2 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่านลานหอย
50 คน
จ.สุโขทัย
130 ม.3 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย
30 คน
จ.สุโขทัย
103 ม.7 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย
100 คน
จ.สุโขทัย

เจ้าของ/ผู้รับผิดชอบ
พระอาจารย์ สุทน

เบอร์โทรติดต่อ
081-6046933

-

062-7873361

-

027-873383

-

089-9605515

-

062-2804573

พระครูวินัยธร ปัญญา
ปญญาวโร
นายประณต จันทร์สมคอย

082-4070274

นายวีระพันธ์ พรมมี
นายวัชริน อินพยา
นางระเบียบ รักวุ่น

081-3957432
082-5738906
087-8385333

นายสุวิทย์ รักวุ่น

095-6340892

093-2935551

11 บ้านลานกระบือ
12 บ้านวังหิน
13 หนองหญ้าปล้อง กม.78
14 บ้านหนองจัง
15 บ้านหนองเฒ่า
16 บ้านวังไทร

511 ม.4 ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย
จ.สุโขทัย
132 ม.3 ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย
จ.สุโขทัย
153 ม.5 ต.หนองหญ้าปล้อง
อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
128 ม.1 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่านลานหอย
จ.สุโขทัย
277 ม. 5 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย
จ.สุโขทัย
โรงเรียนบ้านวังไทร ม.2 ต.วังตะคร้อ
อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

ครู 20 คน นักเรียน 100
คน
ครู 5 คน นักเรียน 10 คน
40 คน
20 – 30 คน
40 คน
30 คน

นายอนุสิทธิ์ โตมั่น
นายจรัญ วิทิตกรกุล
ผอ.จรัญ บุญตั้ง
ผู้ประสานงาน
ผอ.พรมเมศร์ โดนดา

081-0418156
089-9579475
089-2729258
096-6674717
097-1510218

นายเชวง ครุฑเกตุ
ว่าที่ รต.มานพ พงษ์พานิช
นายภาณุพงศ์ ธนูสาร/
นางจันทนีย์ วงศ์ละคร
นายบุญชู คารักษ์

094-6292253
083-9565798
089-6282329
081-0468135

ที่
ที่พัก
1 บ้านน้าพุ

สถานที่พักส่วนของสถานศึกษาในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
อาเภอคีรีมาศ
ที่อยู่
จานวนที่รับครู/นักเรียน (คน)
เจ้าของ/ผู้รับผิดชอบ
ม.7 ต.บ้านน้าพุ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
50 คน
นายอดิศักดิ์ เคลือขอน

2 บ้านเนินประดู่
3 บ้านวังกร่าง
4 บ้านยางเมือง

ม.10 ต.โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
ม.4 ต.ทุ่งยางเมือง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
ม.1 ต.ทุ่งยางเมือง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

ครู 10 คน นักเรียน 5 คน
20 คน
100 คน

5 บ้านลาคลองยาง

113 ม.2 ต.หนองกระดิ่ง อ.คีรีมาศ
จ.สุโขทัย
ม.1 ต.หนองกระดิ่ง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

30 คน

7 บ้านสามพวง (สามัคคีวิทยา) 21 ม.4 ต.สามพวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

50 คน

6 บ้านหนองกระดิ่ง

8 บ้านยางแหลม
9 บ้านนากาหลง
10 มหาตมะคานธีอนุสรณ์
(น้าตกสายรุ้ง)
11 นาเชิง

ม.4 ต.สามพวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
ม.8 ต.บ้านป้อม อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
ม.4 ต.บ้านน้าพุ อ.คีรมี าศ จ.สุโขทัย
ม.2 ต.นาเชิง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

30 คน

30 คน
ครู 3 คน นักเรียน 30 คน
70 คน
20 คน

เบอร์โทรติดต่อ
083-9584453

นายปราโมทย์ อยู่อ้น
นางกมลวรรณ ตั้งสุขสันต์
นางสมพร โกศล
นายทัย บุญคง
นายภาณุพงศ์ ภูมี
นายธีวสุ วงค์สุริยะ

082-8745998
086-4497536
091-8430372
064-0636925
082-1684737
095-6234136

นายกฤษดา แจ่มทุ่ง
นายชัยชัย สนองบุญ
นายภักดี จันทรปิติกุล
นายธารง ไชยอินถา
นายสมบัติ ป้อมฉิม
นายณฐกร ไกรกิจราษฎร์

095-8460960
091-0282986
055-9456341
095-5166243
087-3093322
084-9889420
081-5328424

นายนคร เถื่อนโต
นายดาวุธ อุ่นทอง

081-5328424
087-3169420

ที่
ที่พัก
1 วัดปรักรัก
2 วัดคุ้งยาง
3 บ้านใหม่โพธิ์ทอง
4
5
6
7

บ้านดอนสาโรง
วัดศรีเมือง
บ้านน้าเรื่อง
บ้านใหม่สุขเกษม

สถานที่พักส่วนของสถานศึกษาในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
อาเภอกงไกรลาศ
ที่อยู่
จานวนที่รับครู/นักเรียน (คน)
เจ้าของ/ผู้รับผิดชอบ
ม.2 ต.กกแรต อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
ครู 5 คน นักเรียน 20 คน
นายมนตรี อินทรพุก
ม.4 ต.ไกรนอก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
ม.6 ต.บ้านใหม่สุขเกษม อ.กงไกรลาศ
จ.สุโขทัย
ม.7 ต.ดงเดือย อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
ม.4 ต.ไกรกลาง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
ม.5 ต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
ม.2 ต.บ้านใหม่สุขเกษม อ.กงไกรลาศ
จ.สุโขทัย

เบอร์โทรติดต่อ
086-4400116

30 คน
50 คน

นายอลงกรณ์ หงษ์ผ้วย
นายทะนง มั่นนุช

089-4619485
089-4619485

20 คน
270 คน
50 คน

นางสาวชรินยา สุขย้อย
นางสาวปิยะนุช อาณาเขตต์
นายบุญยัง เอี่ยมซิ้ว
นายพิเชษฐ์ หมอนทอง
นายลออ สอนโต

087-3067394
086-7055939
064-4202563
087-0596355
081-6048925

