
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9  

(จังหวัดสุพรรณบุรี) 

กรรณสูตศึกษำลัย สงวนหญิง สวนแตงวิทยำ ตลิ่งชันวิทยำ กำญจนำภิเษกวิทยำลัย  
สุพรณณบุรี 

     นำยประเสริฐ สุนทรเนตร นำยประชอบ หลีนกุูล นำงสุคนธ์ ตีรวัฒนประภำ นำยท ำนอง ดวงแก้ว นำยสญชัย ผลวงษ ์

08-9910-7070 09-8990-8009 08-9919-1419 08-1981-3940 08-5295-4789 
 

ธรรมโชติศึกษำลัย บ่อกรุวิทยำ ทุ่งคลีโคกช้ำงวิทยำ บรรหำรแจ่มใสวิทยำ 7 บรรหำรแจ่มใสวิทยำ 3 

     นำยสมเกียรติ กู้เกียรติภูม ิ นำงจันทร์อุไร นิ่มเป๋ำ นำยเชี่ยวชำญ ดวงใจดี นำยนพดล ค ำเรียง นำยค ำรณ รูปสูง 

08-1853-6770 08-1944-8408 06-2510-8720 08-1191-9632 08-5290-0375 

 



 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9  

(จังหวัดสุพรรณบุรี) 

ด่ำนช้ำงวิทยำ บำงปลำม้ำ “สูงสุมำรผดุงวิทย์” หรรษำสุจิตต์วิทยำ 2 บำงแม่หม้ำยรัฐรำษฎร์รังสฤษดิ์ ศรีประจันต์ “เมธีประมุข” 

     นำยบุญช่วย อ้นสืบสำย นำยวิชิต จับแก้ว นำงอรไพลิน รังสรรค์ลิขิต นำงอุบลรัตน์ กรุดมณี นำยพินิจ สุทธิรัตน ์

08-9546-7294 08-1995-7720 09-4185-6594 08-9129-5644 08-1736-2326 
 

สรวงสุทธำวิทยำ วังหว้ำรำษฎร์สำมัคคี บรรหำรแจ่มใสวิทยำ 1 สระกระโจมโสภณพิทยำ สองพ่ีน้องวิทยำ 

     นำยพิทยำ แก้วทิพย์ นำยนพคุณ นวมพันธ ์ นำยรำชันย์ ทิพเนตร นำยประดิษฐ์ พลำยโถ นำยสมเกียรติ ปทุมสูต ิ

08-1359-4830 08-5291-4783 09-2682-0202 08-9918-4507 08-1918-2327 

 



 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9  

(จังหวัดสุพรรณบุรี)  

บำงลี่วิทยำ บ่อสุพรรณวิทยำ บรรหำรแจ่มใสวิทยำ 5 หนองวัลย์เปรียงวิทยำ สำมชุกรัตนโภคำรำม 

     นำงสำวฐิติพร หงษ์โต นำยคมสนั ธรรมน ู นำงอุบลวรรณ ข ำขจร นำยวีรพล มณีพงษ์ นำยตรัยพงษ์ เข็มเพ็ชร 

08-1705-7294 08-1559-3604 08-1736-1722 08-1744-7823 08-7167-3560 
 

ทุ่งแฝกพิทยำคม บรรหำรแจ่มใสวิทยำ 6 อู่ทอง อู่ทองศึกษำลัย สระยำยโสมวิทยำ 

     นำยวิโรจน์ ไชยภักดี นำงนิลวดี กวีรัตน์ธ ำรง นำยนิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ นำงสำวพิกุล เฉิดฉวีวรรณ นำงพรลักษณ์ สุพงศ์ 

08-1807-9948 08-1880-1565 08-9919-7475 08-9805-8879 08-9258-0355 

 



 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9  

(จังหวัดสุพรรณบุรี) 

ดอนคำวิทยำ หนองหญ้ำไซวิทยำ 

  นำยวิรัตน์ เฉิดฉวีวรรณ นำยขจรวุฒิ สว่ำงศรี 

08-1941-0080 08-1736-2591 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9  

(จังหวัดนครปฐม)  

พระปฐมวิทยำลัย รำชินีบูรณะ พระปฐมวิทยำลัย2 
หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ ศรีวิชัยวิทยำ สระกะเทียมวิทยำคม 

“สังวรเจษฎ์ประภำคมอุปถัมภ์” 

     นำยสำมำรถ รอดส ำรำญ นำยสุริยำ ชิณณะพงศ ์ นำยพยุง ศรันยูญำติวงศ์ นำยอำคม มำกมีทรัพย์ นำงสุปรำณี อยู่ฤกษ ์

08-1926-6607 08-1378-7513 08-1011-2214 08-1763-4617 08-3199-9701 
 

วัดห้วยจรเข้วิทยำคม โพรงมะเดื่อวิทยำคม สิรินธรรำชวิทยำลัย ก ำแพงแสนวิทยำ มัธยมฐำนบินก ำแพงแสน 

     ว่ำที่ ร.ต. มนต์เมืองใต้ รอดอยู่ นำยสนิท รีนับถือ นำยจตุรงค์ อินทรรุ่ง นำยสุชำติ ศรีแดงบุตร นำงปภำดำ เสนำะพิน 

08-9675-5569 08-9064-7955 08-1286-1768 08-6900-9498 08-1942-1737 

 



 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9  

(จังหวัดนครปฐม) 

ศำลำตึกวิทยำ งิ้วรำยบุญมีรังสฤษดิ์ ภัทรญำณวิทยำ อุบลรัตนรำชกัญญำรำชวิทยำลัย 
นครปฐม พลอยจำตุรจินดำ 

     นำยอรรฐพนธ์ ศรีโพธิ์ นำงสำวศจี ชินอกัษร นำงลัดดำวัลย์ ศำนตินิรันดร นำยชัชวำลย์ สิงหำทอง นำงสำวฐำปณี พวงงำม 
08-1371-4899 08-9486-5895 08-9837-4067 08-9836-3846 08-1423-4233 

 

แหลมบัววิทยำ เพิ่มวิทยำ คงทองวิทยำ บ้ำนหลวงวิทยำ บำงเลนวิทยำ 
  

 

 

 นำยปรำโมทย์ ทวีต๊ังตระกูล นำยธีระยุทธ ศรีปิยะรัตนกุล นำงสำวรุ่งชีวำ สุขศรี นำงสุภัทรำ สภำพอัตต์ นำงวรรณี ภิรมย์ค ำ 
08-0278-3364 08-1494-1663 08-1880-3607 08-1995-5872 08-9742-4342 

 



 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9  

(จังหวัดนครปฐม) 

บำงหลวงวิทยำ สถำพรวิทยำ บัวปำกท่ำวิทยำ สำมพรำนวิทยำ ภ.ป.ร.รำชวิทยำลัย  
ในพระบรมรำชูปถัมภ ์

 

 

   นำงจันทรพิมพ์ รัตนเดชก ำจำย นำงสำวนงครำญ ชุนอภชิำติ นำยประเจิด อยู่สงค ์ นำยสุรจิต ศิริอิ่มส ำรำญ นำยบัญชร จันทร์ดำ 

08-1857-6755 08-9257-3161 08-1736-1450 08-1586-5993 08-1871-3286 
 

วัดไร่ขิงวิทยำ ปรีดำรำมวิทยำคม 
รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ
ศำลำยำ ในพระสังฆรำชูปถัมภ ์

กำญจนำภิเษกวิทยำลัย นครปฐม 
(พระต ำหนักสวนกุหลำบมัธยม) 

    นำยวิวัฒน์ ชูศรีจันทร์ นำงสำวจำรุวรรณ พูพะเนียด ว่ำที่ ร.ต. พิษณุพล แตงอ่อน นำยนพดล เด่นดวง 
09-2284-5945 08-1014-9937 08-1856-7155 08-1858-5521 

 


