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 ประกาศสมาคมรองผู้อ านวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการผู้แทนจังหวัด 

----------------------------------- 

จังหวัด ชื่อ สกุล สถานศึกษา เบอร์โทร 
กรุงเทพมหานคร 
(สพม.กท.1) 

นายด ารง ชอบสุจริตสกุล สวนกุหลาบวิทยาลัย 0840202363 

กรุงเทพมหานคร 
(ประถมฯกทม.) 
 

นายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ โรงเรียนอนุบาลสามเสน 
(ส านักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาลอุปถัมภ์ ) 

0890602694 

กรุงเทพมหานคร 
(สพม.กท.2) 

นางสาวปริญญฉัษฎ์ เศรษฐยศพงศา ดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง 0963539565 

กรุงเทพมหานคร 
(สพม.กท.2) 

นายธนบดี ธีรธาดาธรณ์ สตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ 0847174007 

กรุงเทพมหานคร 
(สพป.) 

นายณัฐพัชร ป้อมหิน พระยาประเสริฐสุนทราศรัย
(กระจ่าง สิงหเสนี) 

0890346073 

กระบี่ นางวนัชพร วัชรเฉลิม เมืองกระบี่ 0814232461 
กาญจนบุรี นายวุฒิชัย หอวรรธกุล กาญจนานุเคราะห์ 0813785246 
กาฬสินธุ์ นางวราภรณ์ โพทะนา สามชัย 0879506980 
กาฬสินธุ์ นายเสนาะ จันทร์แหล่ กุฉินารายณ์ 0821074802 
ก าแพงเพชร นายนัฐวุฒ ิ รัตนพันธ์ ก าแพงเพชรพิทยาคม 0889645998 
ขอนแก่น นายอดุลย์เดช ฐานะ ขอนแก่นวิทยายน 0844280445 
จันทบุรี นางปิยะวดี ใจคง ศรยีานุสรณ์ 0830618148 
ฉะเชิงเทรา นางสาวทิพย์วัลย์ นุ่มประเสริฐ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 0922540692 
ชลบุร ี นางสาวสายฝน ทับทิมเทศ โพธิ์สัมพันธ์พิทยาคาร 0818616817 
ชัยนาท นางสาวอมรา อ่ิมศิลป์ ชัยนาทพิทยาคม  056411645  
ชัยภูมิ นายพชรศาล สิงหาราโท แก้งคร้อวิทยา 0857730298  
ชุมพร นายพะเนิน อุชุภาพ ศรียาภัย 0899096043 
เชียงราย นายศิริชัย งามโสภา เม็งรายมหาราชวิทยาคม 0816929197 
เชียงราย นายวงศ์ไทย บุดด ี บ้านเวียงพาน 0810222120 
เชียงใหม่ นางสาวนภลัย เกลื่อนกระโทก วัฒโนทัยพายัพ 0931313147 
ตรัง นางสาวนวลจันทร์ ช่องดารากุล สภาราชินี จังหวัดตรัง 0887883250 
ตราด นายธณวิชัย สายสถิตย์ สตรีประเสริฐศิลป์ 0972299111 
ตาก นายท านอง รุ่งระวี บ้านตาก 0897054481 
นครนายก นายมนูกิจ บ้านเล้า บ้านนา “นายกพิทยากร” 0810001249 
นครปฐม นายคธา ว่องพัฒนวงค์ มัธยมฐานบิน 0982785155 
นครพนม นายน าไทย ชัยปัญหา สหราษฎร์รังสฤษดิ์ 0652450954 
นครศรีธรรมราช นางปริมภาภรณ์ กลับผดุง ทุ่งสง 0892894968 
นครราชสีมา นายชลิต สุริยสกุลวงค์ บุญวัฒนา 0850445788 
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นครราชสีมา นายอภิชาติ สมการ ปากช่อง 0872290983 
นครสวรรค์ นายพจนลักษณ์ ชูยอด ตาคลีประชาสรรค์ 0899616966 
นนทบุรี นายชวัลวัฒน ์ ถิรไชยพิบูล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 0992914499 
นราธิวาส นายอานนท์ เพชรกาญจนมาลา นราสิกขาลัย 0937896352 
น่าน นายวศิน จณิะกับ ท่าวังผา 0861159380 
บึงกาฬ นายพิทักษ์ พลเยี่ยม หนองหิ้งพิทยา 0872144524 
บุรีรัมย์ นางสาวสมพิศ ผาดไธสง จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย 0812652501 
ปทุมธานี นายภวัต งามคุณธรรม สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 0865091732 
ปทุมธานี นางสาวสุภาวด ี ดิษฐสอน ธัญรัตน์ 0622496614 
ประจวบคีรีขันธ์ นายศุภกิตต์ มีสวย ทับสะแกวิทยา 0898379071 
ปราจีนบุรี     
ปัตตานี นางนุชนาถ สือรี เดชะปัตตนยานุกูล 0872902588 
อยุธยา นายอธิภัทร ดนุจโรจน์ จอมสุรางค์อุปถัมภ์ 0633535115 
พังงา     
พิจิตร นายอภิชาฎ พงษ์ภู่ หล่มเก่า 0918828456 
พิษณุโลก     
พัทลุง นายมงคล วุฒิพงษ์ พัทลุง 0988693283 
เพชรบูรณ์ นางจินตนา มูลสวัสดิ์ วิทยานุกูลนารี 0848951811 
เพชรบุรี นายอิธิวัตร แอ่นสกุล เบญจมเทพอุทิศ 0818568080 
แพร่ นางสาววรกชชยา สินธุชัย นารีรัตน์ 0947159798 
พะเยา นายเดชฤทธิ์ รัตนขอดสกุล เชียงค าวิทยาคม  
ภูเก็ต นางเนตรชนก ทัศนกมล ภูเก็ตวิทยาลัย 0640199111 
มหาสารคาม นายนิคม วิทาโน ผดุงนารี 0898403804 
มุกดาหาร นายประกาศ อ่อนตาม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย มุกดาหาร 
0810496443 

แม่ฮ่องสอน นางเพ็ญนภา อุตมงค์ ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 0816024531 
ยโสธร นางสาวยุพา  ภูมิฐาน ค าเข่ือนแก้วชนูปถัมภ์ 0898473438 
ยะลา นายวสันต์ จุลพล คณะราษฎร์บ ารุง 0848618912 
ราชบุรี นายนิพนธ์ ค าจีน  โพธาวัฒนาเสนี 0816258689 
ร้อยเอ็ด นางสาวยุพารักษ์ วีระสอน หนองพอกวิทยาลัย 0811849119 
ระยอง นายสมปอง โชคนิมิตร ระยองวิทยาคม 0993241999 
ระนอง นางจุลนิษฐ์ ซังธาดา สตรีระนอง 0899099200 
ลพบุรี นายภาสกร แสนทวี โคกกระเทียมวิทยาลัย 0891708476 
ล าปาง นายชาญเจริญ ซื่อชวกรกุล บุญวาทย์วิทยาลัย 0895543344 
ล าพูน นายศรีวัย โญกาศ จักรค าคณาทร 0649369095 
เลย นางกุลธิดา ศรีโกเมนทร์ เลยพิทยาคม 0956452563 
สกลนคร (สพม.) นายสุริเยนทร์ วงค์ภาค า บ้านม่วงพิทยาคม 0817687831 
สกลนคร (สพป.) นายอาทิตย์ ขูรีรัง ล าปลาหางวิทยา 0872230981 
ศรีสะเกษ นายปกิรนัน นามจันทรา สตรีสิริเกศ 0985846378 
สงขลา นายนพดล บุญรัศมี หาดใหญ่วิทยาลัย 0993599233 
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สตูล นางนิติมา มณีวิทย์ จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย 0896571261 
สมุทรปราการ นายธรณัส โสมนัส พูลเจริญวิทยาคม 0838394802 
สมุทรสงคราม     
สมุทรสาคร นายมานะ อ้อยสนามไชย สมุทรสาครบูรณะ 0819024863 
สระแก้ว     
สระบุรี นายอนันต์ พงษ์มานุรักษ์ สระบุรีวิทยาคม 0895137665  
สระบุรี นายเก่งกาจ จริงจังชนังกูล อนุบาลวิหารแดง 0961935928 
สิงห์บุรี (สพป.) นางสาวเกษแก้ว เจริญเกตุ วัดโบสถ์ 0642455545 
สุโขทัย นางจิณณรัตน์ อัครรังสีธนกุล อุดมดรุณี 0914642549 
สุพรรณบุรี นางกรชศา เพชรปภาสิน สงวนหญิง 0852968181 
สุราษฎร์ธานี นางจิตรอนงค์ คงแก้ว สุราษฎร์ธานี 0899704216 
สุรินทร์ นายชาญสิทธิ์ เกษีสังข์ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 0956178477 
หนองคาย อาทิตย์ สอนกุลภักดี ปทุมเทพวิทยาคาร 0872365646 
หนองบัวล าภู นายพฤทธิ์พล ชารี  หนองบัวพิทยาคาร  0849562991  
อ่างทอง นายสุเทพ กรอบเพชร สตรีอ่างทอง 0817453269 
อ านาจเจริญ นางสาวล าพูล ลาพานิช ปทุมราชวงศา 0811171617 
อุดรธานี นายโชคชัย   แก้วดวงดี น้ าโสมพิทยาคม 0643239797 
อุดรธานี รองอภิสรา ซินเม จ าปาโมงวิทยาคาร 0895761496 
อุดรธานี นายสุรเชษฐ์ ภาค า สตรีราชินูทิศ 0818725071 
อุทัยธานี นายสมชาย ลักษณะ อุทัยธานีวิทยาคม 0892222879 
อุตรดิตถ์ นางสาวศศิกิติยา เทพเสนา ตรอนตรีสินธุ์ 0995050950 
อุบลราชธานี นางปารดา ไชยรักษ์ นารีนุกูล 0622353297 
อุบลราชธานี นายวีระชัย มณีพิมพ์ ลือค าหาญวารินช าราบ 0812663942 
การศึกษาพิเศษ นางวราภรณ์ จึงสุวดี โสตศึกษาเทพรัตน์ 0815612982 
 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  26  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
 

 
 

            (ดร.กิตติภพ  ภวณฐักุลธร) 
             รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

              นายกสมาคมรองผู้อ านวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแห่งประเทศไทย 
 

 

 

 

 

 


