
ข้อมูลบุคลากร 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

สถานที่ตั้ง 
ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 2 และ 3 อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 
035-535417  โทรสาร 035-535418  website : http://www.mathayom9.go.th, 
email:secondary9@obec.go.th 
ฝ่ายบริหาร 
นายเกรียงพงศ์    ภูมิราช    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
    086-3174041  
นายบ ารุง  เสียงเพราะดี รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
     081-6823303 
ว่าที่ ร.ต.นันต์ชัย  แก้วสุวรรณ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
     081-8584299 
นายรัฐวิทย์  ทองนวรัตน์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
     081-1981300 
กลุ่มอ านวยการ 
035-535417   
นางตรีรณา  เตโชทัยวณิช ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
     085-1779955 
นางสาวนิชานันท์ สัญญเดช  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 
    095-1623559 
นางสุนันทา นุชโพธิ์พันธุ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
    082-2467282 
นางสาวร่มไทร   ดีสอน  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
    062-4916553     
นายวรรณชัย ตั้งกองทรัพย์ ช่างไม้ ระดับ  4 
    084-1007937 
นายไพศาล จันทร์แสงสว่าง ลูกจ้างชั่วคราว 
    083-3112056 
นางสาวสมชนก ยอดเอ่ียม            ลูกจ้างชั่วคราว 
   083-2454905 
นางโสภา   สุนทรศารทูล ลูกจ้างชั่วคราว 
     085-2997665 
 
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
035-535417 ต่อ 102    
นางลักษณา ธีระเถกิง ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
  082-2756663 
นางสาวส ารวย สิญจวัตร์ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ 
  083-6867982 

http://www.mathayom9.go.th/


นางสาววราภรณ์ เคนผาพงษ์ นักวิชาการพัสดุช านาญการ 
  089-9181635 
นางสาวสาริณ ี สุดาชม นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
  085-6437895 
นางสาวกนกรัตน์ ปัญญาวัง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
  099-2579754 
นางสาวณัฏฐกันย์ สืบศรี นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
  098-8860668 
นางสาวปฐมา   กันพงษ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
  087-5358874   
นางมาลัย  บุญกลัดผล ลูกจ้างชั่วคราว 
  085-6041270  
นางสาวณัฐฐิกา  โตวิวัฒน์ ลูกจ้างชั่วคราว 
            092-4171773  
นางสาววนิดา มาตรวิจิตร         ลูกจ้างชั่วคราว 
             082-6877922  
  
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
035-535417 ต่อ 104, 035-536253 
นางถนอมศรี กฤษประจันต์ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  081-8578162 
นางธารินี งามเกตุสุข นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
  081-7564503 
นางรัตตา บุญสงวนศรี นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
  086-0079509 
นางสาวมัณฑนา เพ็ชร์ภักดี นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
   097-2602885 
นางสาวอมรรัตน์  วงศจ์ันทร์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
  087-1562422 
นางนปภัช   บุตรศรี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
   088-3610544 
นางสาวสุวิมล หน่อท้าว นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
  084-4891602 
นางสาวศยามล กองสุทธิผล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
  084-7765941 
นายฐิติวัฒน์   ตยะพักตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
  088-5945892  
นางวัลภา ศิริโภคา ลูกจ้างชั่วคราว 
  086-2854477 
นางสาวณัฐวรา วัชรธรรม ลูกจ้างชั่วคราว 
  086-4064483 



นายสมภพ มาเกิด  ช่างไม้ ระดับ 4 
    098-9219035 
 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
035-535417 ต่อ 105, 035-536251 
นางสาวรุ่งเรือง สนธิเณร ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  081-4485822 
นางดวงแก้ว โพธิ์อ้น ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
  086-1634499 
นางสาวบังอร สันธนพิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
  089-7429022 
นางธันย์ชนก พลศารทูล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
  085-0632768 
นายธวัช   หมอยาดี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
   087-1535151 
นายอดิศักดิ์ คงทัด ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
   - 
นางสาวอรสา กุนศิลา ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
  081-1967899 
นางกริษา โพรามาต ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
  087-5044495 
นางลลิตา แย้มมี ลูกจ้างชั่วคราว 
  083-9644998 
 
กลุ่มนโยบายและแผน  035-535417 ต่อ 103, 035-536251 
นางขนิษฐา โรจน์สกุลพานิช ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
  081-9415076 
นางสาวภัทรนันท์ ภูจีรัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
  081-1959229 
นางสุวภรณ์ พันธ์ลูกฟัก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
  081-8805740 
นางเครือวรรณ์ อ้อยจินดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
  086-7639221 
นางบังอร   ศิลาลิตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
  081-9958341 
นายอดิเทพ ศรีดอกไม้ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
  090-9241959 
นายวิศรุต โขงรัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
  064-0437393  
นางสาวรวีวรรณ จิ๋วพลับ พนักงานธุรการ 
  086-0563376 



 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 035-535417 ต่อ 106, 035-536251 
นางสุพัตรา เพชรล้ า ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  081-4242589 
นางณิชาภา  เนติกมลสุข นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
  098-8968959 
นางสาวศิริพร ขุนภักดี นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
  089-9154569 
นางอุบล วงศ์ทับแก้ว นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
  089-2549607 
นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
  080-6200600 
นางสาวนวนอนงค์ ไชยศรี นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
  094-5302633 
นางจิรัชยา ฝอดสูงเนิน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
  088-8186969 
 
นางสาวธนัชพร คิ้วเที่ยง ลูกจ้างชั่วคราว 
   093-0060376 
นายกิติศักดิ์  วัชระ  เจ้าหน้าที่ลูกเสือ 
   087-1553594 
นายศักดิ์ดา จันทร์หา  ลูกจ้างชั่วคราว 
   090-0622905 
   
หน่วยตรวจสอบภายใน  035-535417 ต่อ 105, 035-536251 
นางปวีณ์พร บุญเทียน ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
  089-2543378  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  สหวิทยาเขตนเรศวร 

1.โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย  จังหวัดสุพรรณบุรี 
   เลขที่  440   ต าบลรั้วใหญ่  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี  รหัสไปรษณีย์ 72000 
   โทรศัพท ์035-525629  โทรสาร  035 - 525633 

   E-mail :   kannasoot12@gmail.com 
   นายประเสริฐ  สุนทรเนตร  ผู้อ านวยการ 
     089 – 9107070 

  นายวุฒิชัย  หงษ์โต   รองผู้อ านวยการ 
     081 – 9861077 
  นางพัสตร์ณัฐฐา  รื่นณรงค์  รองผู้อ านวยการ 
     089 - 2334354 , 094 – 5638916 
  นายโยธิน  พูลก าลัง   รองผู้อ านวยการ 
     083-9177627 
  นางสุภัทรา  จันทร์สุวรรณ  รองผู้อ านวยการ 
     087-1697181 
 
2. โรงเรียนสงวนหญิง 
    เลขที ่134 หมู่ที ่- ถนนประชาธิปไตย  ต าบลท่าพ่ีเลี้ยง  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี  
    รหัสไปรษณีย ์72000 
    โทรศัพท์  035-521659  โทรสาร  035-525568  
    E-mail :Sa_nguanying@sysp.ac.th 
    นายประชอบ  หลีนุกูล   ผู้อ านวยการ 
     084 - 7253823, 098-9908009 
    นางนงลักษณ์  ศุภโสภณ     รองผู้อ านวยการ  
     089 - 2406059  
    นายเรืองเขต  อดทนดี   รองผู้อ านวยการ  
     084 - 6155395  
    นายธีรพล  ขยันการนาวี    รองผู้อ านวยการ 
     094 - 4956159  
    นางสาวสมใจ  สืบวัฒนพงษกุล   รองผู้อ านวยการ  
     081 - 7345440  
 
 
3. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 
   เลขที ่109 หมู่ที ่6  ต าบลไผ่ขวางอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี    จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์  72000 
   โทรศัพท์  035-494715 โทรสาร 035–494718 
   E-mail   - 
   นายสญชัย  ผลวงษ์   ผู้อ านวยการ 
     085-2954789 

mailto:Sa_nguanying@sysp.ac.th


   นายประทีป  ประทีปทอง  รองผู้อ านวยการ 
     081 - 8586680                                                                                            
   นางสาวสุวธันา  เล็กสมบูรณ์  รองผู้อ านวยการ 
     081-7057990  
   นางเนตร์ชุกร  หอมไม่วาย  รองผู้อ านวยการ 
     081-9852021 
   นางสาวกุหลาบ  หงษ์ทอง  รองผู้อ านวยการ 
     089-5503142 
 
4. โรงเรียนสวนแตงวิทยา 
    เลขที ่596  หมู่ที ่4   ต าบลสวนแตง  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรี  รหัสไปรษณีย์  72210 
    โทรศัพท์  035 – 599200      โทรสาร  035 – 599200 
    E-mail   - 
    นางสุคนธ์  ตีรวัฒนประภา  ผู้อ านวยการ 
     089 – 9191419 
    นางสาวขวัญนภา  อุณหกานต์  รองผู้อ านวยการ 
     089–2104338 
 
5. โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 
    เลขที่ 99  หมู่ที ่ 5  ถนนโพธิวรคุณ ต าบลตลิ่งชัน  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี   
    รหัสไปรษณีย์  72230 
    โทรศัพท์  035 - 431571     โทรสาร  035 - 431570  
    E-mail :   montana_2501@hotmail.com 
    นายท านอง  ดวงแก้ว    ผู้อ านวยการ    
     081-9813940  
 
 
6. โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ 
   เลขที ่134/3 หมู่ที่3 ต าบลบางใหญ่อ าเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี  รหัสไปรษณีย์  72150 
   โทรศัพท ์ 035-473629  โทรสาร  035-473629 
   E-mail   - 
   นางอุบลรัตน์  กรุดมณี   ผู้อ านวยการ 
     089–1295644 
   นายสมยศ  ปุ่นสุวรรณ   ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ 
      081-9869121 
   นางยุพเยาว์  พวงเพชร   ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ  
      081-1987401 
   นางวรรณภา  วิพัฒน์ครุฑ  ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ 
      089-0293527 
   นางนันทนา  สมิงไพร   ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ          
     081–7910342 

mailto:montana_2501@hotmail.com


7. โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 
   เลขที ่85 หมู่ที ่4 ต าบล  มะขามล้ม  อ าเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี  รหัสไปรษณีย์ 72150      
   โทรศัพท ์  035-969650  
   E-mail:hansa2.2519@gmail.com 
   นางอรไพลิน  รังสรรค์ลิขิต  ผู้อ านวยการ 
     094-1856594 
   นายกิตติพล  เอี่ยมสกุล        รองผู้อ านวยการ 
     081-705-3625 
 
8. โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” 
    เลขที ่304 หมู่ที ่5  ต าบลโคกคราม   อ าเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี  รหัสไปรษณีย์ 72150 
    โทรศพัท ์035 -587340  โทรสาร 035-587679 
    E-mail : SM SCHOOL.SUPHAN @ GMAIL.COM 
    นายวิชิต  จับแก้ว   ผู้อ านวยการ 
     081-9957720 
    นายวิชัย  พานิชวงษ์             รองผู้อ านวยการ 
     081-8467879 
    นางกรชศา  เพชรปภาสิน       รองผู้อ านวยการ 
     085-2968181 
  นางวรรณพัทร  ซื่อตรง   รองผู้อ านวยการ 
     089-4992782 
  ว่าที่ ร.ต.รังษี  วิบลูย์อรรถกร  รองผู้อ านวยการ 
     089-6115611 
 
ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  สหวิทยาเขตพุเตย 

1.โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 
   เลขที่  436  หมู่  1  ถนน  ด่านช้าง – สามชุก  ต าบล  ด่านช้าง  อ าเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
   รหัสไปรษณีย์  72180 
   โทรศัพท์  035 - 595005 
   E – mail :banhan3@banhan3.ac.th 
   นายค ารณ  รูปสูง   ผู้อ านวยการ  
     085-2900375 
   นางส าราญ วิเชียรณรัตน์  รองผู้อ านวยการ  
     081-8216469 
   นายจรง สุจเกษม   รองผู้อ านวยการ 

    081–3786879 

    นายฉัตรชัย  น้ าชม   รองผู้อ านวยการ 

     089-7444568 
 
 

mailto:banhan3@banhan3.ac.th


2. โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 
    เลขที1่03  หมู่ที ่ 4  ต าบลเขาพระ   อ าเภอเดิมบางนางบวช   จังหวัดสุพรรณบุรีรหสัไปรษณีย์  72120 
    โทรศัพท์ 035-515463-4,035-578089   โทรสาร  035–578089 
    E-mail  Tc_schools@yahoo.co.th 
    นายสมเกียรติ  กู้เกียรติภูมิ  ผู้อ านวยการ 
     081- 8536770 
    นายชลิต  เชื้อเพชร     รองผู้อ านวยการ 
     086 - 1753875 
    นางสาวชุติมา  สุคันธตุล  รองผู้อ านวยการ 
     089 – 0619753 
    นางสาวณภัทร  นรสิงห์  รองผู้อ านวยการ 
                              
3. โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 
    เลขที่ 265 หมู่ที่  6 ต าบลหนองหญ้าไซ  อ าเภอหนองหญ้าไซ  จังหวัดสุพรรณบุรี    รหัสไปรษณีย์ 72240 
    โทรศัพท์  035– 411111โทรสาร  035-411222 
    E-mailnongyasaiwit@gmail.com 
    นายขจรวุฒิ  สว่างศรี   ผู้อ านวยการ 
     081-7362591 
    นายพิเศษ   ดาวเรือง    รองผู้อ านวยการ 
     089-2577844 ,  091-7281001 
    นายทรงพล   แก้วเรือง   รองผู้อ านวยการ 
     089-8026274 
    นายกุญช์พิสิฎฐ์  กัลวงษ์  รองผู้อ านวยการ 
     089-2545688 
      
4. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 
    เลขที่ 310  หมู่ที ่4  ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ต าบลนางบวช  อ าเภอเดิมบางนางบวช   จังหวัดสุพรรณบุรี  
    รหัสไปรษณีย ์ 72120 
    โทรศัพท ์  035 - 433062       โทรสาร  035 -  4330624 
    E-mail :Banharnseven@hotmail.co.th 
    นายนพดล  ค าเรียง   ผู้อ านวยการ 
     081 –1919632 
 
5. โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
    เลขที่ 234/3  หมู่ที่ 1  ถนนสะบัวก่ า – ท่าช้าง  ต าบลบ่อกรุ  อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
    รหัสไปรษณีย ์72120 
    โทรศัพท ์035 – 575191   โทรสาร  035 - 575191 
    E-mail :Borkruwittaya@yahoo.com 
    นางจันทร์อุไร     นิ่มเป๋า   ผู้อ านวยการ 
     081 - 9448408 



    นายราเชนทร์   ทิพเนตร    รองผู้อ านวยการ 
     081- 0111754 
 
6. โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา 
    เลขที ่68  หมู่ที ่7  ถนน - ต าบลโคกช้าง  อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72120 
    โทรศัพท ์035-468 645 โทรสาร 035-468 645 
    E-mail :  - 
    นายเชี่ยวชาญ  ดวงใจดี  ผู้อ านวยการ 
     089 - 5024200 
    นายโกวิท ทีวะเวช    รองผู้อ านวยการ 
     084- 8029239 
7. โรงเรียนด่านช้างวิทยา 
    เลขที่ 191 หมู่ที ่3  ถนน - ต าบลนิคมกระเสียว  อ าเภอด่านช้าง   จังหวัดสุพรรณบุรี 
    รหัสไปรษณีย ์72180   
    โทรศัพท0์35-595651  โทรสาร 035-595-651    
    E-mail : danchangwit@gmail.com       
    นายบุญช่วย  อ้นสืบสาย  ผู้อ านวยการ  
     089 - 5467294  
    นายสยาม  นามเสือ   รองผู้อ านวยการ 
  
    นางสาวอาภรณ์  นรสิงห ์  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
     081 - 9411439   
    นางปณิศา  เพ็งสุข   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
     086 - 1730455   
    นางสาวเนาวรัตน์  ทองมาก  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
     087 - 0555349   
    นายสมพร  เพิ่มพูล   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
     087 - 4069798   
    นางสาวจินดา  พรหมโชต ิ  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
     083 - 3091758  
 
ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี   สหวิทยาเขตทวารวดี 
1. โรงเรียนอู่ทอง 
   เลขที่ 9 หมู่ที่ 9  ถนนวินยานุโยค  ต าบลอู่ทอง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  รหัสไปรษณีย์ 72160 
   โทรศัพท์  035 – 551046      โทรสาร.  035 – 565601 
   E-mail :uthongschool@hotmail.com 
   นายนิติกรณ์    ฉันท์วงศ์ชนะ  ผู้อ านวยการ 
     089 – 9197475 
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   นายสมชาย   พิทักษ์วงศ์  รองผู้อ านวยการ 
     081 - 8802167 
   นายธนกร   ขุนจันทร์ดี   รองผู้อ านวยการ 
     081 – 7428098 
 
2. โรงเรียนบางลี่วิทยา   
   เลขที่ 96/1หมู่ที ่ -  ถนนบางลี่-หนองวัลย์เปรียง  ต าบลสองพ่ีน้อง  อ าเภอสองพ่ีน้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
   รหัสไปรษณีย7์2110 
   โทรศัพท ์035–531051  โทรสาร 035-531521 
   E-mail : - 
   นางสาวฐิติพร  หงษ์โต   ผู้อ านวยการ    
     081-7057294 
 
3. โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 
   เลขที่ –  หมู่ที่ 3  ถนน –  ต าบลสระยายโสม    อ าเภออู่ทอง    จังหวัดสุพรรณบุรี  รหัสไปรษณีย์ 72220 
   โทรศัพท์   035 – 559056        โทรสาร  035 – 559400 
   E-mail : - 
   นายพรลักษณ์  สุพงศ์   ผู้อ านวยการ 
     089 - 2580355 
    
4. โรงเรียนดอนคาวิทยา 
   เลขที่ -  หมู่ที่  17  ถนน  -  ต าบลดอนคา   อ าเภออู่ทอง   จังหวัดสุพรรณบุรี   รหัสไปรษณีย ์ 72160 
   โทรศัพท ์ 035 - 421222 โทรสาร  035 – 421111  
   E-mail : donkha_17@hotmail.com  
   นายวิรัตน์  เฉิดฉวีวรรณ  ผู้อ านวยการ 
     081 - 9410080   
 
5. โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 
    เลขที ่  231 หมู่ที3่  ถนน-  ต าบลบางตาเถร อ าเภอสองพ่ีน้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี  รหัสไปรษณีย์ 
72110 
    โทรศัพท ์ 035 - 437021        โทรสาร   035 - 437022                                                         
    E-mail : suchatray@hotmail.com 
    นายสมเกียรติ  ปทุมสูติ  ผู้อ านวยการ    
     081 - 9182327 
    นายวันชัย   สวสัดิ์ทิพย์  รองผู้อ านวยการ 
     081 - 9860153 
 
 
 
 
 



6. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 
    เลขที ่142 หมู่ที ่1 ต าบลบางตาเถร อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี  รหัสไปรษณีย์  72110 
    โทรศัพท ์035–481477  โทรสาร  035 - 481477 
    E-mail : - 
    นางอุบลวรรณ   ข าขจร  ผู้อ านวยการ 
     081 – 7361722 
 
7. โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 
    เลขที่ 89 หมู่ที่  3 ต าบลทุ่งคอก  อ าเภอสองพ่ีน้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี  รหัสไปรษณีย์  72110 
    โทรศัพท์ 035 – 524293  โทรสาร - 
    E-mail : - 
    นายวีรพล  มณีพงษ์   ผู้อ านวยการ  
     081 - 7447823 
    นางสาวทับทิม  จันทร์จู    รองผู้อ านวยการ 
     086 - 0943606 
    นางสาวดุสิตา แดงประเสริฐ     รองผู้อ านวยการ 
     081 - 3781861 
    นายอนันต์  แสงสุข     รองผู้อ านวยการ 
     081 - 0118741 
    นางพิสมัย  กังวานทวีทรัพย์    รองผู้อ านวยการ 
     081 - 8782231 
    นายสุวัฒน์  ศรีดี   รองผู้อ านวยการ 
     089 – 2551560 
 
8. โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา 
   เลขที่ 173  หมู่ที่  5  ต าบลบ่อสุพรรณ  อ าเภอสองพ่ีน้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี  รหัสไปรษณีย์  72190 
   โทรศัพท์ 035-530323  โทรสาร  035-530323   
   E-mail  - 
   นายคมสัน  ธรรมนู   ผู้อ านวยการ 
     081-5593604 
   
9. โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 
    เลขที่ 1711 หมู่ที ่6  ถนนมาลัยแมน   ต าบลอู่ทอง   อ าเภออู่ทอง   จังหวัดสุพรรณบุรี 
    รหัสไปรษณีย ์72160 
    โทรศัพท ์   035 – 551419    โทรสาร 035 - 565455 
    E-mail :UTHONGSUKSALAI@UTS.AC.TH / WWW.UTHONGSUKSALAI.COM 
    นางสาวพิกุล  เฉิดฉวีวรรณ  ผู้อ านวยการ 
     089 - 8058879 
    นางศศิวรรณ  คุ้มฉายา    รองผู้อ านวยการ 

086 – 1770088 
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    นางจรรยวรรธน ์ ประสงค์เงิน   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการและบริหารงานบุคคล  
     089–5502675 
    นางทัศนา  ทับทองดี   หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
      081-2850608 
    นายประคอง  อดทนดี   หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ นโยบายและแผน 
      080-7637321 
    นางสาวธันยาภัทร์  รัตนศิรินิธิเมธ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
      087-1613083 
 
ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 
1. โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 
    เลขที่  762 หมู่ที ่ 2   ถนน - ต าบลสามชุก    อ าเภอสามชุก    จังหวัดสุพรรณบุรี  รหัสไปรษณีย์   72130 
    โทรศัพท ์035-571244   โทรสาร  035-571255 
    E-mail – 
    นายตรัยพงษ์  เข็มเพ็ชร  ผู้อ านวยการ 
     080-7080709, 087-1673560 
    นายไพโรจน์  ยังศิร ิ   รองผู้อ านวยการ 
     081-7363819 
    นางสุวรรณ   ผลวงษ ์   รองผู้อ านวยการ 
     084-1008340 
    นายสุรยุทธ  อยู่สุข   รองผู้อ านวยการ 
     084-4126709 
    นางประภัสสร  สวุรรณประทีป  รองผู้อ านวยการ 
     080-6650874 
2. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
   เลขที่ -  หมู่ที ่3 ถนน  -    ต าบลดอนเจดีย์   อ าเภอดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรี  รหัสไปรษณีย์  72170 
   โทรศัพท ์  035 - 591012    โทรสาร   095 -  592040 
   E-mail  -  
  นาย ราชันย์  ทิพเนตร   ผู้อ านวยการ 
     092-6820202 
  นางเรณู   สรหงษ์   รองผู้อ านวยการ 
     089-8291145 
  นายวีระ  ปิ่นเจริญ   รองผู้อ านวยการ 
     081–7058234 
 
 
 
 
 



3. โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 
   เลขที่ 26 หมู่ที่  3  ต าบลสระกระโจม  อ าเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี  รหัสไปรษณีย์  72250 
   โทรศัพท์ 035-557115   โทรสาร  035-557146 
   E-mail :  pdd293@gmail.com 
   นายประดิษฐ์  พลายโถ   ผู้อ านวยการ 
     089-9184507 ,  092-2626125 
   
   นายน าศักดิ์  หอมชื่น   รองผู้อ านวยการ 
     086-5653092 
   นางสาวจันทรา  พักตร์เพียงจันทร์ รองผู้อ านวยการ  
     081-9446847 
 
4. โรงเรียนศรีประจันต์“เมธีประมุข” 
    เลขที่ 549  หมู่ที ่2  ถนนสุพรรณบุรี – ชัยนาท  ต าบลศรีประจันต์  อ าเภอศรีประจันต์  จงัหวัดสุพรรณบุรี 
    รหัสไปรษณีย ์  72140 
    โทรศัพท ์ 035-581970     โทรสาร   035-581970 
    E-mail :   Methipramuk  School  @ gmail.Com 
    นายพินิจ   สุทธิรัตน ์   ผู้อ านวยการ  
     081-7362326 
    นางสาวบุญชู   รักญาติ                   รองผู้อ านวยการ 
     081-7636113 
 
5. โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา 
    เลขที่  239  หมู่ที่ 6  ต าบลปลายนา  อ าเภอศรีประจันต์   จังหวัดสุพรรณบุรี  รหัสไปรษณีย์ 72140 
    โทรศัพท์  035 – 420028     โทรสาร  035 - 420027  
    E-mail : kaew2505@hotmail.co.th 
    นายพิทยา  แก้วทิพย์   ผู้อ านวยการ 
     081 - 3594830  
    นางศุก์พัฒนิยา  ปรีดิวรารัตน์  รองผู้อ านวยการ 
     089 - 4003088 
 
6. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6  
   เลขที ่104 หมู่ที1่  ถนน –ต าบลหนองสะเดา  อ าเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี 
   รหัสไปรษณีย ์72130 
   โทรศัพท ์035-571017  โทรสาร 035-571017 
   E-mail :   - 
   นางนิลวดี  กวีรัตน์ธ ารง     ผู้อ านวยการ 
     081-8801565 
   นายสถาปนิก  ศิริทรัพย์  รองผู้อ านวยการ 
     086-777433 
 

mailto:pdd293@gmail.com
mailto:kaew2505@hotmail.co.th


7. โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 
    เลขที่ 409  หมู่ที่ 11  ถนน  -  ต าบลวังลึก   อ าเภอสามชุก   จังหวัดสุพรรณบุรี  รหัสไปรษณีย์  72130 
    โทรศัพท์  035-681251  โทรสาร 035-681252 
    E-mail : tfkschool@gmail.com  
    นายวิโรจน์  ไชยภักด ี   ผู้อ านวยการ 
     081 - 8079948 
    นายวัชระ  ดอกไม้เทศ   รองผู้อ านวยการ 
     062-5549963 
8. โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี 
    เลขที่  1  หมู่ที ่ 5  ถนน  -  ต าบลวังหว้า   อ าเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี  รหัสไปรษณีย์  72140 
    โทรศัพท ์035 - 455343   โทรสาร  035 - 455343 
    E-mail :  wangwa_52@hotmail.com 
    นายนพคุณ นวมพันธ์  ผู้อ านวยการ 
     085 - 2914783 
    นางสาวพนิดา  ปรีชานุกูลพานิช   ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ 
     062 - 5484105 
    นางสาวรพีพรรณ  จ าปาสัก    ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ 
     092 - 2753727 
    นายสุขสันติ  แผนสมบูรณ์        ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ 
     086 - 1756201 
    นายเพิ่มศักดิ์  ศรีเพชรภูมิ      ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ 
     085 - 5093884 
    นายบรรเทิง  ท่าฉลาด   ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ 
     087 - 9079836 
 
ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดนครปฐม  สหวิทยาเขตพิมานปฐม 
1. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
    เลขที ่117/2 หมู่ที ่– ถนนเทศา ต าบลพระปฐมเจดีย์  อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
    รหัสไปรษณีย ์73000 
    โทรศัพท์ 034 - 252613,034 – 241657  โทรสาร 034 - 252611 
    E-mail : phrapathom2556@gmail.com 
    นายสามารถ  รอดส าราญ  ผู้อ านวยการ 
     081 - 9266607 
    นางสาววลัยพรชัย  ประเสริฐสุข รองผู้อ านวยการ 
     081 – 7637355 
 
 
    นายธนิกุล  แก้วเกตุมณี  รองผู้อ านวยการ 
     081–5261830 
    นางสุนันทา วิจารณ์กุล   รองผู้อ านวยการ 
     082 – 6164154 



   2. โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา    
   เลขที่ 68  หมู่ที ่1   ถนนมาลัยแมน ต าบลวังตะกู   อ าเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 
   รหัสไปรษณีย ์ 73000 
   โทรศัพท0์34 - 242967โทรสาร034-285040 
   E-mail : Sriwichai_wt@hotmail.com 
   นายอาคม  มากมีทรัพย์     ผู้อ านวยการ 
     081 – 7634617 
   นางจันทนา  รองาม   รองผู้อ านวยการ 
     086 - 6672667 
   นายประจวบ   บัวทอง   รองผู้อ านวยการ 
     085 – 8438311 
  นายธีระ  วรรณเกตุศิริ   รองผู้อ านวยการ 
      
3. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ 
    เลขที่ 256  หมู่ที่ 2  ต าบลดอนยายหอม  อ าเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  รหัสไปรษณีย์ 73000  
    โทรศัพท์ 034-229716    โทรสาร 034-229717 
    E-mail : 
    นายพยุง  ศรันยูญาติวงศ์  ผู้อ านวยการ    
     081-0112214 
    นายปัณณวัฒน์  ภัยพิทักษ์    รองผู้อ านวยการ 
     095-8831083 
    นายไพบูลย์  เหลืองสกุล      รองผู้อ านวยการ 
     085–2966497 
4. โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 
    เลขที่ 445/5   หมู่ที ่-   ถนนพิพิธประสาท  ต าบลพระปฐมเจดีย์    อ าเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม   
    รหัสไปรษณีย ์ 73000 
    โทรศัพท์  034 – 212888   และ   034-241934   โทรสาร  034-212888  
    E-mail: wathuayjarakhay@obec.go.th 
    ว่าที่ร้อยตรี มนต์เมืองใต้  รอดอยู่ ผู้อ านวยการ 
     089– 6755569 
 
   5. โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 
    เลขที ่237 หมู่ที ่5  ต าบลโพรงมะเดื่อ  อ าเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  รหัสไปรษณีย์  73000 
    โทรศัพท ์034-387038 โทรสาร 034-378050 
    E-mail : - 
    นายสนิท  รีนับถือ     ผู้อ านวยการ 
     089-0647955 
    นางสาวพุทธชาติ  สุขาบูรณ์   รองผู้อ านวยการ 
     081-8803607 
 



6. โรงเรียนแหลมบัววิทยา 
    เลขที่  50 /1  หมู่ที่  6   ต าบลแหลมบัว     อ าเภอนครชัยศรี    จังหวัดนครปฐม   รหัสไปรษณีย์ 73120 
    โทรศัพท์  034 - 208523  โทรสาร  034 - 208524 
    E-mail :laembuawittaya@hotmail.com 
    นายปราโมทย์  ทวีตั๊งตระกูล             ผู้อ านวยการ 
     080-2783364 
 
7. โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม “สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์” 
    เลขที ่  19   หมู่ที ่ 3  ต าบลสระกะเทียม  อ าเภอเมืองนครปฐม   จังหวัดนครปฐมรหัสไปรษณีย์ 73000 
    โทรศัพท ์ 034-286214         โทรสาร   034-286214 
    E-mail :  sktw19.3@gmail.com 
    นางสุปราณี   อยู่ฤกษ์             ผู้อ านวยการ    
     083-1999701 
    นายตฤณ   มีเนตรทิพย์      รองผู้อ านวยการ 
     081–2795954 
 
ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดนครปฐม  สหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี 
1. โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 
    เลขท่ี  -  หมู่ที ่7   ถนน  -   ต าบลกระตีบ   อ าเภอก าแพงแสน   จังหวัดนครปฐม  รหัสไปรษณีย์ 73180         
    โทรศัพท ์034 - 996460 , 034 - 996463     โทรสาร   034 - 996461 
    E-mail :mtbk_thanbin@yahoo.com 
    นางปภาดา   เสนาะพิน  ผู้อ านวยการโรงเรียน  
     081 - 9421737 
    นายกัมพล  โพธิ์ระดก            รองผู้อ านวยการ  
     089 - 9197282 
    นายธีราสิทธิ์   เปี่ยมธนาธปิ  รองผู้อ านวยการ  
     092 - 3989555   
    นายคธา  ว่องพัฒนวงศ์          รองผู้อ านวยการ  
     081 – 9814366 
     
2. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
    เลขที ่ 6/8  หมู่ที ่ 8  ถนน ยิงเป้าใต้  ต าบลสนามจันทร์  อ าเภอเมืองนครปฐม    จังหวัดนครปฐม   
    รหัสไปรษณีย ์ 73000 
    โทรศัพท ์ 034 - 250948  โทรสาร 034– 250949 
    E-mail :Sirindhorn2012@gmail.com 
    นายจตุรงค์  อินทรรุ่ง    ผู้อ านวยการ 

    081 - 2861768 
    นางนาตยา  ว่องวาจานนท์   รองผู้อ านวยการ 
     089 - 2541667 
    นายจิรวัฒน์  บุญเฉย   รองผู้อ านวยการ 

    087 - 1654840 

mailto:laembuawittaya@hotmail.com
mailto:mtbk_thanbin@yahoo.com
mailto:Sirindhorn2012@gmail.com


    นางสาวอัจฉราภรณ์  เรืองจุ้ย  รองผู้อ านวยการ 
     083 – 1309868 
    นางภัคศรัณย์  กัญญ์วรานันต์  รองผู้อ านวยการ 
     087-7596446 
3. โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา 
   เลขที่  104 หมู่ที่ 2 ถนนดอนตูม-นครชัยศรี  ต าบลบ้านหลวง   อ าเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม 
   รหัสไปรษณีย์  73150 
   โทรศัพท์ 034 -  965525       โทรสาร   034 – 965526 
   E-mail :banluangwittaya@gmail.com 
   นางสุภัทรา  สภาพอัตต์   ผู้อ านวยการ 
     081 – 9955872 
 
4. โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 
   เลขที่ 19/20 หมู่ที่ 1 ต าบลท่าพระยา อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120  
   โทรศัพท์    034-331634 โทรสาร 034-331466 
   E-mail : phloisc@hotmail.com, phloi.school@gmail.com 
   นางสาวฐาปณี  พวงงาม  ผู้อ านวยการ 
                                                    081-4234233 
 
5. โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 
    เลขที่ 98/1 หมู่ที ่16  ถนน -  ต าบลทุ่งลูกนก  อ าเภอก าแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 
    รหัสไปรษณีย ์73140 
    โทรศัพท ์032- 291307  โทรสาร 032- 291308 
    E-mail : support@salatuek.ac.th  , pwd: salatuek  2015 
    นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์   ผู้อ านวยการ 
     081 - 3714899 
    นางสาวกานดา   หงส์เวียงจันทร์ รองผู้อ านวยการ 
     081– 3789520 
 
6. โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา 
    เลขที่  186  หมู่ที ่7  ต าบลทุ่งกระพังโหม  อ าเภอก าแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  รหัสไปรษณีย์ 73140  
    โทรศัพท ์ 034 - 351047   โทรสาร  034 - 351264 
    E-mail :kps_w@hotmail.com 
    นายสุชาติ   ศรีแดงบุตร     ผู้อ านวยการ   
     086 - 9009498 
    นายสมศักดิ์   วงศ์หงษ์ทอง   รองผู้อ านวยการ  
     086 - 7734255 
     นางธารกมล  สิทธิบุ่น   รองผู้อ านวยการ   
     092 - 8757585 
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7. โรงเรียนคงทองวิทยา 
    เลขที่ 135  หมู่ที ่1  ถนนเศรษฐวิถี  ต าบลสามง่าม อ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์  73150 
    โทรศัพท ์  034 - 381769  โทรสาร  034 - 381077 
    E-mail :kongthong2@gmail.com 
    นางสาวรุ่งชีวา  สุขศรี    ผู้อ านวยการ 
     081 - 8803607 
     นายดงสุริยา  หนูแสน    รองผู้อ านวยการ 
     097 – 2698228 
 
ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดนครปฐม  สหวิทยาเขตวัชรีรมยา 
1. โรงเรียนราชินีบูรณะ 
    เลขที่ 9   ถนนหน้าพระ   ต าบลพระปฐมเจดีย์  อ าเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์  
73000  
    โทรศัพท ์034-254168, 034-258345 โทรสาร 034-258456 
    E-mail :  information @ rn.ac.th 
    นายสุริยา  ชิณณะพงศ์  ผู้อ านวยการ  
     081-3787513 
    นายดิลก  อภิรักษ์ขิต   รองผู้อ านวยการ 
     081-4824859 
    นายธีรวัจน ์ ตุ้มทอง   รองผู้อ านวยการ  
     083-7115641 
2. โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
   เลขที่  53 หมู่ที ่2   ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  รหัสไปรษณีย์ 73210 
   โทรศัพท ์034 – 318086-7  โทรสาร 034 - 322755 
   E-mail : wrk.ac.th@gmail.com 
   นายวิวัฒน์  ชูศรีจันทร์   ผู้อ านวยการ 
     092-2845945 
   นางสาวฐณิกานต์  เต่งตระกูล  รองผู้อ านวยการ 
     081-8809084 
   นางสาวกนกวรรณ  โพธิ์ทอง  รองผู้อ านวยการ 
     081-3782079 
   นายสุรวิศ  นวลสนิท   รองผู้อ านวยการ 
     082-5452910 
3. โรงเรียนสามพรานวิทยา 
    เลขที่ 40/9 หมู่ที ่ 5  ถนนเพชรเกษม  ต าบลยายชา   อ าเภอสามพราน   จังหวัดนครปฐม 
    รหัสไปรษณีย ์  73110 
    โทรศัพท ์  034 – 222888  โทรสาร   034 – 326888  
    E-mail :  spw_1@hotmail.com 
    นายสุรจิต  ศิริอิ่มส าราญ  ผู้อ านวยการ 
     081 – 5865993 
 



4. โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 
   เลขที่ 261 ม. 3  อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม   รหัสไปรษณีย์ 73110 
   โทรศัพท ์034 - 397067         โทรสาร  034 - 3972364 
   นางสาวจารุวรรณ  พูพะเนียด  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
     081 – 0149937 
   นางสาวสาวิตรี  ประวัต ิ  หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
     095 - 7506676 
   นางสาววาสนา วงษ์สังข์  หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
     089 - 8376941 
    
   นายสุจินต์  เวียงไชย   หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
     085 - 2494492 
5. โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 
    เลขที่ 39/10 หมู่ที3่  ถนนห้วยพลู-ดอนตูม  ต าบลนครชัยศรี  อ าเภอนครชัยศรี   จังหวัดนครปฐม   
    รหัสไปรษณีย ์ 73120   
    โทรศพัท ์ 034 – 331803   โทรสาร  034-331802 
    E-mail :py.ac.th 
    นางลัดดาวัลย์  ศานตินิรันดร  ผู้อ านวยการ 
     089-8374067 
    นายธีระวุฒิ  สาบวั   รองผู้อ านวยการ 
     081–8587605 
 
6. โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยลัย นครปฐม 
    เลขที่ 32  หมู่  4  ต าบลบางแก้ว  อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 
    โทรศัพท ์034-332832   โทรสาร  034 – 338557 
    E-mail :Chatchons.s@gmail.com  
    นายชัชวาลย์ สิงหาทอง      ผู้อ านวยการ 
      089–8363846 
7. โรงเรียนเพิ่มวิทยา 
    เลขที่ 100  หมู่ที ่3  ถนน -  ต าบลนครชัยศรี  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์  73120 
    โทรศัพท ์  034-331199   โทรสาร   034-339088 
    E-mail :  Phom_school@hotmail.com 
    นายธีระยุทธ  ศรีปิยะรัตนกุล  ผู้อ านวยการ 
     081-4941663 
 
 



8. โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 
    เลขที-่  หมู่ที ่3  ถนน-ต าบลงิ้วราย  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  รหัสไปรษณีย 73120 
    โทรศัพท ์034-299027  โทรสาร   034-299065 
    E-mail :  -  
    นางสาวศจี  ชินอักษร     ผู้อ านวยการ 
     089-4865895 
 
ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดนครปฐม  สหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ 
1. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
    เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  
    รหัสไปรษณีย์ 73170 
    โทรศัพท์ 02 -4313614 - 5, 02 -4313725 , 034-297663 โทรสาร 034-297664, 02-431-3615 
    E - mailkanjana@kjn.ac.th 
   นายนพดล  เด่นดวง   ผู้อ านวยการ 
     081 - 8585521 
   นายบุญฤทธิ์ วิชัย   รองผู้อ านวยการ 
     084 - 5631266  
   นางสาวสุญาดา  ศิริบูรพงศา  รองผู้อ านวยการ 
     089-8119515 
   นางผานิต  มาประเสริฐ   รองผู้อ านวยการ 
     087-5358615 
   นายธนกฤต  ธรรมวณิชย์  รองผู้อ านวยการ 
     062-5496535 
 
2. โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
   เลขที่  90  หมู่ที ่2  ถนน –   ต าบลท่าตลาด   อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  รหัสไปรษณีย์ 73110 
   โทรศัพท์  034 – 311278             โทรสาร  034 – 311684 
   E-mail :  - 
   นายบัญชร   จันทร์ดา   ผู้อ านวยการ 
     081 – 8713286 
   นายธีระวุฒิ  จันทคา   รองผู้อ านวยการ 
     083 – 9283320 
   นายศานิต  เหลืองทองค า  รองผู้อ านวยการ 
     085 - 2891389 
   นายจตุพล  กาญจนเมธี             รองผู้อ านวยการ 
                                                     089-9186058       
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3. โรงเรียนบางหลวงวิทยา 
   เลขที่ 170 หมู่ที ่6  ถนน-ต าบลบางหลวง อ าเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73190 
   โทรศัพท ์034–399070 โทรสาร 034-399070 
   E-mail :  wanneepirom@hotmail.com 
   นางจันทรพิมพ์  รัตนเดชก าจาย  ผู้อ านวยการ 
     081–8576755 
 
4. โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา 
   เลขที่ 132  หมู่ที ่ 8   ถนน  -   ต าบลบัวปากท่า   อ าเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  รหัสไปรษณีย์ 73130 
   โทรศัพท ์034 - 993070                  โทรสาร    034 - 993070 
   E-mail : buapakthawittaya.school@gmail.com 
   นายประเจิด  อยู่สงค์       ผู้อ านวยการ 
     081-7361450 
 
5. โรงเรียนสถาพรวิทยา 
    เลขที่ 54  หมู่ที่  11  ถนน  - ต าบลล าพญา   อ าเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม    รหัสไปรษณีย์   73130  
    โทรศัพท์    034-900037      โทรสาร   034-967249  
    E-mail :stp 6002@gmail.com. 
    นางสาวนงคราญ  ชุนอภิชาติ  ผู้อ านวยการ    
     089 - 2573161 
6. โรงเรียนบางเลนวิทยา 
    เลขที ่81  หมู่ที ่6 ถนนบางเลน-ดอนตูม  ต าบลบางเลน  อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม    
    รหัสไปรษณีย์ 73130  
    โทรศัพท์ 034 - 234882   โทรสาร  034 – 234883 
    E-mail :   - 
    นางวรรณี  ภิรมย์ค า      ผู้อ านวยการ  
     089-7424342 
    นางสาวโสฬส  ทองรอด           รองผู้อ านวยการ 
     089 - 9188869 
    นายไพศาล  ปรีชาสุนทร     รองผู้อ านวยการ 
     086-5089140 
    นางอาศยา  สุริยะฉาย        รองผู้อ านวยการ 
     087-9125298 
    นางอังสณา  ปรีชาสุนทร   รองผู้อ านวยการ 
     080-2751856 
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7. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา  ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
   เลขที่ 92   หมู่ที่ 3  ถนนศาลายา – นครชัยศรี   ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล   จังหวัดนครปฐม        
   รหัสไปรษณีย์  73170 
   โทรศัพท์  02 – 4821153 – 56  โทรสาร  02 – 4821153 
   E-mail :- 
   ว่าที่ร้อยตรีพิษณุพล   แตงอ่อน  ผู้อ านวยการ 
     081 – 8567155 
   จ่าเอกสมศักดิ์  สงกา   รองผู้อ านวยการ 
     081 – 8022016 
   นายสมเกียรติ  ฐานบัญชา  รองผู้อ านวยการ 
     085 – 1855167 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


