
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9  

(จังหวัดสุพรรณบุรี) 

กรรณสูตศึกษำลัย สงวนหญิง สวนแตงวิทยำ ตลิ่งชันวิทยำ กำญจนำภิเษกวิทยำลัย  
สุพรรณบุรี 

  

 

  นำยรำชันย์ ทิพเนตร นำยนิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ นำงอุบลรัตน์ กรุดมณ ี นำยทักษิณ อำระจำรุ นำยวิรัตน์ เฉิดฉวีวรรณ 

092-6820202 089-9197475 089-1295644 081-5875659 081-9410080 
 

ธรรมโชติศึกษำลัย บ่อกรุวิทยำ ทุ่งคลีโคกช้ำงวิทยำ บรรหำรแจ่มใสวิทยำ 7 บรรหำรแจ่มใสวิทยำ 3 

 

  
 

 

 นำยวิโรจน์ ไชยภักดี นำยวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์ นำงสำวสมใจ สืบวัฒนพงษกลุ นำงสำวกุหลำบ หงษ์ทอง นำงสำวฐิติพร หงษ์โต 

081-8079948 081-9074443 081-7345440 098-2539589 081-7057294 

 



 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9  

(จังหวัดสุพรรณบุรี) 

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

     ว่ำที่ ร.ต.รังษี วิบูลย์อรรถกร นำงสุคนธ์ ตีรวัฒนประภำ นำงภักด์ิสิริญดำ สิริรัศมีโชติ นำยวีระ ปิ่นเจริญ นำยพิทยำ แก้วทิพย์ 
089-6115611 089-9191419 094-1856594 081-8577537 081-3594830 

 

สรวงสุทธำวิทยำ วังหว้ำรำษฎร์สำมัคคี บรรหำรแจ่มใสวิทยำ 1 สระกระโจมโสภณพิทยำ สองพ่ีน้องวิทยำ 
  

 

  

นำยณรงค์ ชูศรีชัย นำยบรรเทำ  คุ้มฉำยำ นำยบุญช่วย อ้นสืบสำย นำงสำวขนิษฐำ พลำยเพ็ชร นำยสุขวิทย์  ปู้ทอง 
081-3842461 092-7010006 089-5467294 087-1538504 081-7781609 

 



 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9  

(จังหวัดสุพรรณบุรี)  

บำงลี่วิทยำ บ่อสุพรรณวิทยำ บรรหำรแจ่มใสวิทยำ 5 หนองวัลย์เปรียงวิทยำ สำมชุกรัตนโภคำรำม 

 

   
 

 นำยเชี่ยวชำญ ดวงใจดี นำยสถำน จงสมจิตต์ นำยนภดล  ค ำเรียง นำงอ่อนจนัทร์ นุชบูรณ์ นำยตรัยพงษ์ เข็มเพ็ชร 

062-5108720 085-2899470 081-1919632 087-1600227 087-1673560 
 

ทุ่งแฝกพิทยำคม บรรหำรแจ่มใสวิทยำ 6 อู่ทอง อู่ทองศึกษำลัย สระยำยโสมวิทยำ 

   

  

นำงเรณู สรหงษ์ นำงนิลวดี กวีรัตน์ธ ำรง นำงสำวพิกุล เฉิดฉวีวรรณ นำยธวัช  กรุดมณี นำงพรลักษณ์ สุพงศ์ 

089-8291145 081-8801565 089-8058879 081-4544479 089-2580355 

 



 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9  

(จังหวัดสุพรรณบุรี) 

ดอนคำวิทยำ หนองหญ้ำไซวิทยำ 

 
 นำยคมสนั ธรรมน ู นำยขจรวุฒิ สว่ำงศรี 

081-5593604 081-7362591 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9  

(จังหวัดนครปฐม)  

พระปฐมวิทยำลัย รำชินีบูรณะ พระปฐมวิทยำลัย2 
หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ ศรีวิชัยวิทยำ สระกะเทียมวิทยำคม 

“สังวรเจษฎ์ประภำคมอุปถัมภ์” 

  
 

 
 

นำยสำมำรถ รอดส ำรำญ ว่ำที่ ร.ต. มนต์เมืองใต้ รอดอยู่ นำยณรงค์ชัย ศรีศศลักษณ์ นำยอำคม มำกมีทรัพย์ นำยสมศักดิ์ เหมือนดำว 

081-9266607 089-6755569 087-0721318 081-7634617 084-0183189 
 

วัดห้วยจรเข้วิทยำคม โพรงมะเดื่อวิทยำคม สิรินธรรำชวิทยำลัย ก ำแพงแสนวิทยำ มัธยมฐำนบินก ำแพงแสน 

    

 

นำยสนิท รีนับถือ นำงสำวศจี ชินอกัษร นำยวิวัฒน์ ชูศรีจันทร์ นำยอรรฐพนธ์ ศรีโพธิ์ นำงสุปรำณี อยู่ฤกษ ์

089-0647955 089-4865895 092-284-5945 081-3714899 083-1999701 

 

http://www.sktw.ac.th/popup.php?name=personnel&file=popdetail&pid=1


 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9  

(จังหวัดนครปฐม) 

ศำลำตึกวิทยำ งิ้วรำยบุญมีรังสฤษดิ์ ภัทรญำณวิทยำ อุบลรัตนรำชกัญญำรำชวิทยำลัย 
นครปฐม พลอยจำตุรจินดำ 

  
 
  - ว่ำง - 

 

   
 

 

นำงสุภัทรำ สภำพอัตต์  นำยชัชวำลย์ สิงหำทอง นางสุดารัตน์ ชิณณะพงศ์ นางสาวสุกัญญา   สุขสมบูรณ์ 
081-995872  089-8363846 085-1761567 081-1989339 

 

แหลมบัววิทยำ เพิ่มวิทยำ คงทองวิทยำ บ้ำนหลวงวิทยำ บำงเลนวิทยำ 

  

  

 นำงสำวภควรรณ ภัทรพงศ์กร นำยธีระสิทธิ์ เป่ียมธนำธปิ นำงลัดดำวัลย์  ศำนตินิรันดร นำยธีระ วรรณเกตุศิริ นำงวรรณี ภิรมย์ค ำ 
089-8694037 092-3989555 089-8374067 080-4196953 089-7424342 

 



 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9  

(จังหวัดนครปฐม) 

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

 

 

   นำงจันทรพิมพ์ รัตนเดชก ำจำย นำงสำวนงครำญ ชุนอภชิำติ นำยประเจิด อยู่สงค ์ นำยสมเกียรติ  ปทุมสูตร นำยพยุง ศรันยูญำติวงศ์ 
081-8576755 089-2573161 081-7361450 081-9182327 081-0112214 

 

 วัดไร่ขิงวิทยำ ปรีดำรำมวิทยำคม 
รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ
ศำลำยำ ในพระสังฆรำชูปถัมภ ์

กำญจนำภิเษกวิทยำลัย นครปฐม 
(พระต ำหนักสวนกุหลำบมัธยม) 

 

  

 

 นางสาวรุ่งชีวา สุขศร ี นำงสำวจำรุวรรณ พูพะเนียด ว่ำที่ ร.ต. พิษณุพล แตงอ่อน นำยสุริยำ ชิณณะพงศ ์
081-8803607 081-0149937 081-8567155 081-3787513 


