
  

 
ประกาศสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) 

เรื่อง ผลการคัดสรรผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจําปี ๒๕๖๑ 

 
 

ตามท่ี สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ได้จัดให้มีการคัดสรรรางวัล           
ผู้ทําคุณประโยชน์ให้กับการมัธยมศึกษาไทย ผู้บริหารการศึกษาดีเด่น ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น บุคคล        
ผู้ทรงค่าต่อการมัธยมศึกษาไทย และผู้ที่มีความเสียสละเพ่ือการมัธยมศึกษาไทย ประจําปี ๒๕๖๑ ที่มีผลการปฏิบัติ
ภารกิจด้านการมัธยมศึกษาไทยเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมฯ กําหนด เพ่ือเข้ารับโล่
เกียรติยศในวันประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจําปี ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๔๘) ระหว่างวันที่ 7 – 10 
พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นั้น 

 

บัดนี้ การพิจารณาคัดสรรผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจําปี ๒๕๖๑ 
ได้เสร็จส้ินแล้ว สมาคมฯ จึงขอประกาศผลการคัดสรรบุคคลที่สมควรได้รับโล่เกียรติยศจากสมาคมผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ดังรายนามต่อไปนี้ 

 

ผู้ทําคุณประโยชน์ให้กับการมัธยมศึกษาไทย จํานวน ๒๘ คน ได้แก่ 
1. นายกิตติ บุญเชิด ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
2. ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
3. ดร.งามพิศ ลวากร  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  
4. นายธวัช แซ่ฮ่ํา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  
5. นายสุชาติ เครือศรี  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7  
6. นายจตุรงค์ สุขแก้ว  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
7. นายนิพนธ์ ก้องเวหา  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
8. ดร.นิกูล ประทีปพิชัย   รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  
9. นายสมชาย รองเหลือ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  
10. นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
11. นายประพัทธ์ รัตนอรุณ  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 
12. นายสุธี บุญญะถิติ  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 15  
13. นายวัฒนา ถนอมศักด์ิ  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  
14. ดร.สุรชาติ มานิตย์  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17  
15. นายไพโรจน์ พรมสอน  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  
16. นายมรกต กลัดสอาด ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  
17. นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  
18. นายมงคล รุณธาตุ  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 22  
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19. ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  
20. นายอดุลย์ศักด์ิ บุญเอนก ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  
21. นายพิทยา ไชยมงคล  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  
22. นายรณชัย สุขสมบูรณ์  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  
23. นายสิทธิชัย มูลเขียน  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  
24. นายเจริญชัย กิตติพีรเดช  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
25. นายมนต์ชัย ปาณธูป  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  
26. นายอํานวย อภิชาติตรากูล  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  
27. นายสุชน วิเชียรสรรค์  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  
28. ดร.ศักด์ิชัย เพชรแกมทอง  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  
 

 ผู้บริหารการศึกษาดีเด่น จํานวน ๑๓ คน แบ่งเป็น 
 ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จํานวน ๕ คน ได้แก่ 
 1. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
 2. นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12     
 3. นายชัยวัฒน์ ต้ังพงษ์ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  
 4. นายอดุลย์ศักด์ิ บุญเอนก ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26     
 5. นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  
 

 รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จํานวน ๘ คน ได้แก่ 
 1. นายชูเกียรติ บุญรอด รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  
 2. นายบํารุง เสียงเพราะดี รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
 3. นายสุธี บุญญะถิติ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  
 4. นางสมพร ฤทธาภรณ์ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  
 5. นายประสงค์ เอ่ียมเวียง รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  
 6. นายพิษณุ พินิจ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  
 7. นายจิรวัฒน์ ปัญญา รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
 8. นายประทาน หาดยาว รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  
 

 ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น จํานวน ๕๔๘ คน แบ่งเป็น 
 ผู้อํานวยการสถานศึกษา จํานวน ๔๑๐ คน ได้แก่ 
  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร) 
 1. นายภิญโญ ภูศรี ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสังเวช   
 2. นางคนึงนาถ จันทวงษ์   ผู้อํานวยการโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
 3. นายราเมศ มุสิกานนท์ ผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง      
 4. นายทศพล สังข์ทิตนุ ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสระเกศ      
 5. นายปราโมทย์ ทวีต๊ังตระกูล ผู้อํานวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 
 6. นางสาวเยาวณี เสมา ผู้อํานวยการโรงเรียนปัญญาวรคุณ 
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 7. นายกิตติศักด์ิ สมพล ผู้อํานวยการโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2   
 8. นายชาญณรงค์ แก้วเล็ก ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดราชาธิวาส  
  

  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร) 
 9. นายสุทธิพงษ์ โมราวรรณ ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี      
 10. นายศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ    ผู้อํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ  
 11. นายร่ืน หม่ืนโกตะ ผู้อํานวยการโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 
 12. นายเกษม สมภักดี ผู้อํานวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 
 13. นายสันต์ธวัช ศรีคําแท้ ผู้อํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
 14. นายสุรพล พาลี    ผู้อํานวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  
  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  
 15. นายธีรัช ไชยยศ ผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีวิทยา 2  
  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
 16. นายประพนธ์ หลีสิน ผู้อํานวยการโรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ 
 17. นายกรวิทย์ เลิศศิริโชติ ผู้อํานวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 
 18. นายประทีป ไชยเมือง ผู้อํานวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 
 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ (นนทบุรี) 
 19. นางชเนตตี วัจนะรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีนนทบุรี 
 20. นางแน่งน้อย เพ็งพันธ์     ผู้อํานวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 
 21. นางกรชนก สุตะพาหะ ผู้อํานวยการโรงเรียนราษฎร์นิยม 
 22. นางสาววิณัฐธพัชร์ โพธิ์เพชร ผู้อํานวยการโรงเรียนปากเกร็ด 
 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ (พระนครศรีอยุธยา) 
 23. นายชนะ สุ่มมาตย์ ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ 
  ประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 24. ดร.กชกร ย้ิมแฉล้ม ผู้อํานวยการโรงเรียนบางปะอิน 
 25. นายผจญ โพธิราช ผู้อํานวยการโรงเรียนบางซ้ายวิทยา 
 26. นางสาวณัฏฐนิธ กาลพัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองน้ําส้มวิทยาคม 
 27. นายอภิรักษ์ กงทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม 
 28. ว่าที่ร้อยตรีกฤด์ิทรัพย์ เช้ือพันธ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 
 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ (ปทุมธานี) 
 29. นายชนมพันธ์ ทรัพย์ศิริ              ผู้อํานวยการโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์  
 30. นายเจริญ บัวลี ผู้อํานวยการโรงเรียนคณะราษฎร์บํารุงปทุมธานี      
 31. นายทศพงศ์ พีระพฤฒิพงศ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 
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 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ (สระบุรี)  
   32. นายทวน เที่ยงเจริญ ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” 

 33. นายวิสูตร คํานวณศักด์ิ ผู้อํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี 
 34. นายพิพัฒพล ธูปหอม ผู้อํานวยการโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม 

  

            สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ (สิงห์บุรี)  
     35. นางเครือวัลย์ ดิษพงษ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก 

 

          สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ (ลพบุรี) 
        36. นายประทวน กําจัดภัย  ผู้อํานวยการโรงเรียนขุนรามวิทยา 
 37. นายพิศิษฐ์ ม่ิงศักด์ิศรี  ผู้อํานวยการโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 
 38. นายสิปปนนท์ คงอ่ิม  ผู้อํานวยการโรงเรียนดงตาลวิทยา 
 39. ดร.สมิง กุลธี  ผู้อํานวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี  
 40. นายสํารวย วัฒนวงศ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนโคกสําโรงวิทยา 

  

      สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ (ชัยนาท) 
 41. นายชูชาติ พารีสอน ผู้อํานวยการโรงเรียนหันคาพิทยาคม 
 42. นายเผด็จ สุพันธนา ผู้อํานวยการโรงเรียนคุรุประชาสรรค์   
  

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ (อ่างทอง) 
 43. นายศักดา ใจตรง ผู้อํานวยการโรงเรียนไผ่วงวิทยา 
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา) 
 44. นายวิชัย ยอดปัญญา                ผู้อํานวยการโรงเรียนบางคล้าพิทยาคม                     
 45. นายวนิชชัย แก่นภมร  ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ 5 
 46. นายวิโรจน์ จําปาทอง  ผู้อํานวยการโรงเรียนราชสาส์นวิทยา    
 47. นางนิตยา ม่ันชํานาญ ผู้อํานวยการโรงเรียนสนามชัยเขต   
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ (สมุทรปราการ) 
 48. นายสมชาย ทองสุทธิ์     ผู้อํานวยการโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา   
 49. นายภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์     
 50. นายวุฒิชัย วันทมาตย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 
 51. นายเกษม วิจิโน ผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดด่านสําโรง 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ (ปราจีนบุรี) 
 52. นายวิวรรธน์ โพธินา ผู้อํานวยการโรงเรียนประชารัฐพัฒนา 
 53. ว่าที่ร้อยตรีธงชัย ก้อนสันทัด ผู้อํานวยการโรงเรียนกบินทร์วิทยา  
 54. นายอภิเชษฐ์ ชมภู  ผู้อํานวยการโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 
 55. นายพรชัย กิจนิมิตร์ ผู้อํานวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง 2  
  “อดุลศาสนกิจศึกษา” 
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 56. นายสุรศักด์ิ ศรณรินทร์ ผู้อํานวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง 
  

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ (สระแก้ว) 
 57. นางวรรณวนา พิทักษ์สงคราม ผู้อํานวยการโรงเรียนวังไพรวิทยาคม 
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ (นครนายก) 
 58. นางสาวสุภาภรณ์ เพาะบุญ ผู้อํานวยการโรงเรียนเลขธรรมกิตต์ิวิทยาคม 
 59. นายองอาจ พุ่มมี ผู้อํานวยการโรงเรียนองครักษ์ 
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ (ราชบุรี) 
 60. นายจรัญ สุขเสรี ผู้อํานวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ 
 61. นางสาวสายฝน ภานุมาศ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา    
 62. นายสมมาต โพธ์ิทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสันติการามวิทยา  
  ในพระบรมราชานุเคราะห์ 
 63. นายเจษฎา ธีระตระกูล ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองโพวิทยา 
 64. นายนิวัตร วงศ์วิลัย ผู้อํานวยการโรงเรียนรัตนราษฎร์บํารุง 
 65. นางสาวเกศสุดา เนรมิตธนไพศาล ผู้อํานวยการโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ (กาญจนบุรี) 
 66. นางสาวฐิติมา กล่ันบุศย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
 67. นางสาวกรรณิกา ไผทฉันท์ ผู้อํานวยการโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา   
 68. นายณรินทร์ ชํานาญดู ผู้อํานวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 
  

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ (สุพรรณบุรี) 
 69. นายราชันย์ ทิพเนตร ผู้อํานวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย   
 70. นางสาวฐิติพร หงษ์โต ผู้อํานวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 
 71. นายขจรวุฒิ สว่างศรี ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา  
 72. นางสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา ผู้อํานวยการโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” 
 73. นางภักด์ิสิริญดา สิริรัศมีโชติ         ผู้อํานวยการโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2     
 74. นายวิโรจน์ ไชยภักดี ผู้อํานวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ (นครปฐม) 
 75. ว่าที่ร้อยตรีมนต์เมืองใต้ รอดอยู่ ผู้อํานวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ  
 76. นางสาวรุ่งชีวา สุขศรี ผู้อํานวยการโรงเรียนคงทองวิทยา 
 77. นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน 
 78. นางจันทรพิมพ์ รัตนเดชกําจาย ผู้อํานวยการโรงเรียนบางหลวงวิทยา   
 79. นางสาวฐาปณี พวงงาม ผู้อํานวยการโรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 
 80. นายสุริยา ชิณณะพงศ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  
  (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
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 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ (เพชรบุรี) 
 81. นายชลิต ระหว่างบ้าน ผู้อํานวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
  เพชรบุรี  
 82. นายอรุณ สรรพคุณ ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)  
 83. นางกนกทิพย์ นาคประสบสุข ผู้อํานวยการโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์   
 84. นายนิติพงษ์ ยาวไธสง ผู้อํานวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี   
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ (ประจวบคีรีขันธ์) 
 85. นายสุรินทร์ บุญทรัพย์     ผู้อํานวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาคม             
 86. นายจักรพงษ์ สังข์ศิร ิ ผู้อํานวยการโรงเรียนห้วยยางวิทยา 
 87. นายราเชนทร์ พูลเพ่ิม ผู้อํานวยการโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม   
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ (สมุทรสาคร) 
 88. นายไกรรัฐ สว่างเดือน ผู้อํานวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”  
 89. นางกรองแก้ว พูลเพ่ิมพันธ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา   
   

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ (สมุทรสงคราม) 
 90. นายบัณฑิตย์ ลิมปนชัยพรกุล  ผู้อํานวยการโรงเรียนถาวรานุกูล  

 91. นายวชิระ อาจเอ้ือม  ผู้อํานวยการโรงเรียนสกลวิสุทธ์ิ  
 92. นายสมเกียรติ รั้วม่ัน ผู้อํานวยการโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 
   

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) 
 93. นายจีรศักด์ิ เดชเกิด  ผู้อํานวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม  
 94. ว่าที่ร้อยเอกภูพยงค์ คงชนะ ผู้อํานวยการโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม   
 95. นายสมศักด์ิ ทองสมุทร ผู้อํานวยการโรงเรียนท่าชนะ   
 96. นางสมร เผือกเดช ผู้อํานวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา     
 97. นายบุญเลิศ ทองชล ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
 98. นายภูมิสถิตย์ ดวงฤทธิ์  ผู้อํานวยการโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม  
 99. นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด ผู้อํานวยการโรงเรียนชัยบุรีพิทยา 
 100. นายสํารวย ภักดี ผู้อํานวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ (ชุมพร) 
 101. นายเกรียงศักด์ิ อัจกลับ ผู้อํานวยการโรงเรียนด่านสวีวิทยา     
 102. นายนวพล ดันสูงเนิน          ผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา             
 103. ว่าท่ีร้อยตรีปริญญา พงศ์กาสอ ผู้อํานวยการโรงเรียนศรียาภัย 2 
 104. นายธรรมดล หงษ์ทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนชลธารวิทยา  
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช) 
 105. นายภักดี เหมทานนท์ ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
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 106. นายจําเริญศักด์ิ แสงแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 
 107. นายสันติ นาดี ผู้อํานวยการโรงเรียนท่านครญาณวโรภาศอุทิศ 
 108. นายประโยชน์ ชัยณรงค์ ผู้อํานวยการโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 
 109. นางสุภาภรณ์ คงคานนท์ ผู้อํานวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
 110. นายสถิตย์ รัตนบุรี ผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
 111. นายอรุณ รอดสันติกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนทรายขาววิทยา 
 112. นายวิชัย สุขพันธ์ุ ผู้อํานวยการโรงเรียนเสาธงวิทยา 
 113. นางวิมพ์วิภา รักสม ผู้อํานวยการโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ 
 114. นางสาวกัญญ์พิดา จงคง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา 
 115. นายสมศักด์ิ คงแป้น ผู้อํานวยการโรงเรียนธัญญาวดีศึกษา 
 116. นาย ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อํานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
  

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ (พัทลุง)  
 117. นางมาลี แก้วละเอียด ผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีพัทลุง 
 118. นายมณี เรืองแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนเขาชัยสน 
 119. นายการุณ ชูช่วย ผู้อํานวยการโรงเรียนหานโพธ์ิพิทยาคม 
 120. นายพรศักด์ิ ชุมทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนประชาบํารุง 
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ (ตรัง) 
 121. นายวรกร สุวรรณ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 
 122. นางสาวขนิษฐา อํานักมณี ผู้อํานวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  
 123. นายปราโมทย์ สุทธิรักษ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบางดีวิทยาคม    
 124. นายอาคม โพชสาลี ผู้อํานวยการโรงเรียนนาโยงวิทยาคม    
 125. นายโชติ จิตขาว ผู้อํานวยการโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ (กระบ่ี) 
 126. นายจํารัส บัวเกตุ ผู้อํานวยการโรงเรียนอํามาตย์พานิชนุกูล  
 127. นายสัจจะ เอียดศรีชาย ผู้อํานวยการโรงเรียนคลองพนสฤษด์ิพิทยา  
 128. นายวิโรจน์ วุ่นแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม  
 129. นายสุมิตร สามห้วย ผู้อํานวยการโรงเรียนพนมเบญจา 
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ (พังงา) 
 130. นายพิเชษฐ์ ถนอมวรรณ ผู้อํานวยการโรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์  
 131. นางณัฐญาพร เสวตานนท์ ผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีพังงา 
  

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ (ภูเก็ต) 
 132. นายวัชรศักด์ิ สงค์ปาน ผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองถลาง  
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 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ (ระนอง) 
 133. นายประเสริฐ รักร่วม ผู้อํานวยการโรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร 
 134. นายจรูญ อมฤตโกมล ผู้อํานวยการโรงเรียนกระบุรีวิทยา 
  

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ (นราธิวาส)  
 135. นางสาวอภิวรรณ ยอดมงคล ผู้อํานวยการโรงเรียนธัญธารวิทยา 
 136. นายราเมศ น้อยสุข ผู้อํานวยการโรงเรียนตากใบ 
 137. นายมนูญ เสียมไหม ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 
  

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ (ปัตตานี) 
 138. นายสันติรักษ์ ไชยเอียด  ผู้อํานวยการโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 
 139. นายสัญญา สุขเพชร ผู้อํานวยการโรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม 
 140. นายธนกฤต นิลราช ผู้อํานวยการโรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา 
  

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ (ยะลา) 
 141. นายสุทธานนท์ ทองนุ่น ผู้อํานวยการโรงเรียนยะหาศิรยานุกูล 
 142. นางสาวอนุช เพชรเรือง ผู้อํานวยการโรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ 
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ (สงขลา) 
 143. นายสุภาพ ยะพงศ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนสงขลาวิทยาคม    
 144. นายวิรัช ชูสิน    ผู้อํานวยการโรงเรียนระโนด    
 145. นายโชคชัย ชัยธรรมโชค ผู้อํานวยการโรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา  
 146. นายไกรนรา กล่อมสุข ผู้อํานวยการโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์  
 147. นายอภัย ภัยมณี ผู้อํานวยการโรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์  
 148. นายสุรศักดิ์ เกล้ียงสะอาด ผู้อํานวยการโรงเรียนปากจ่าวิทยา 
 149. นายโชคชัย แก้วเพ่ิมพูน ผู้อํานวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ (สตูล) 
 150. นายสิรวุฒิ ยุนุ้ย ผู้อํานวยการโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์   
 151. นายอรุณ โต๊ะหวันหลง ผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ 
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ (จันทบุรี)  
 152. ว่าท่ีพันตรีกรุณา สืบอุดม ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร   
 153. นายสุพร พงศ์วิฑูรย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนคลองพลูวิทยา   
 154. นางสาวมะลิ บุญคู่ ผู้อํานวยการโรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 
 155. นางสาวกมลวรรณ อนันต์ ผู้อํานวยการโรงเรียนเครือหวายวิทยาคม 
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ (ตราด) 
 156. นางสุเอช สัมโย ผู้อํานวยการโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม 
 157. นายมานพ บุญสมพงษ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม   
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 158. นางสาวเบญจณี บุญอบ ผู้อํานวยการโรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร 
  

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ (ชลบุรี) 
 159. นายอัมพร อิสสรารักษ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนชลราษฎรอํารุง  
 160. นายโกศล ดาราพิสุทธิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์”  
 161. นายประสิทธิ์ เหลืองทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนสิงห์สมุทร 
 162. นายประทม พุทสอน    ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรศักด์ิวิทยาคม     
 163. นางสาวสมพร หิรัญลักษณ์สุต ผู้อํานวยการโรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน    
 164. นายคงเดช โชติจําลอง ผู้อํานวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ (ระยอง) 
 165. นายบํารุง ชูประเสริฐ ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่ 
 166. นายพรศักด์ิ ทิพย์วงศ์ทอง   ผู้อํานวยการโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 
 167. นายธงชัย วนิชรัตน์     ผู้อํานวยการโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
  

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ (เลย) 
 168. นายวิชัย ปุรัน ผู้อํานวยการโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา   
 169. นายกิตติชัย กรวยทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
 170. นายระบอบ พลมุข ผู้อํานวยการโรงเรียนธาตุพิทยาคม   
 171. นายดิเรก ศรีโยธา ผู้อํานวยการโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา   
 172. นายจักรพงศ์ แถลงกัณฑ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 
 173. นายอุเทณร์ ขันติยู ผู้อํานวยการโรงเรียนท่าล่ีวิทยา 
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ (หนองบัวลําภู)  
 174. นายชาตรี วงเวียน ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 
 175. นายณัฏฐ์ณชัย เบ้ียวเก็บ ผู้อํานวยการโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 
 176. นายเฉลิมพล ชนะพาล  ผู้อํานวยการโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม   

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ (อุดรธานี)  
 177. นางสาวกุลสมบัติ หินซุย ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 
 178. นายวราวุธ หาเคน ผู้อํานวยการโรงเรียนภูพระบาทวิทยา     
 179. นางมนัสกมล ทองสมบัติ ผู้อํานวยการโรงเรียนทมนางามวิทยาคม   
 180. นายสมดุลย์ โฉมหาญ ผู้อํานวยการโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม          
 181. ว่าท่ีร้อยตรีสมบัติ เกิดเพชร ผู้อํานวยการโรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา  
 182. นายณฐพล ฉิมนันท์ ผู้อํานวยการโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม 
 183. นางชัชตะวัน สีเขียว ผู้อํานวยการโรงเรียนตาดทองพิทยาคม 
 184. นายปัญญา ชูพรหมวงศ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์    
 185. นายอดุลย์ สุปัญญา ผู้อํานวยการโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา  
 186. นางชุติมา ปราบมนตรี   ผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร   
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 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ (หนองคาย)  
 187. นายทวีศักด์ิ มาลา ผู้อํานวยการโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 
 188. นายเฉลียว สรสิทธิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 
 189. นายรังสรรค์ จันทจร ผู้อํานวยการโรงเรียนนาดีพิทยาคม 
 190. นายวีระศักด์ิ มาตย์นอก ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองนางพิทยาคม  
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ (บึงกาฬ) 
 191. นายอดุลย์ พรมวัง  ผู้อํานวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคม 
 192. นายอาทิตย์ อัมไพ ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 193. นายธวัชชัย เหมวงษ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ (นครพนม) 
 194. นายไพโรจน์ กิติศรีวรพันธ์ุ ผู้อํานวยการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล    
 195. นายธนู เจริญรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา        
 196. นายสินธ์ สิงห์ศรี ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 
 197. นายวันศักด์ิ คําแหง ผู้อํานวยการโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม   
 198. นางเฉลียว ชินโณ ผู้อํานวยการโรงเรียนสามผงวิทยาคม 
 199. นายภานุมาศ สุวรรณมาโจ ผู้อํานวยการโรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ 
 200. นางสุภัคชญา สินพูน ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล 
 201. นายสวาสด์ิ สมประสงค์ ผู้อํานวยการโรงเรียนภูลังกาพิทยาคม 
 202. นายอร่าม คูสกุลรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม  
  “ธาตุประสิทธ์ิประชานุเคราะห์” 
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ (มุกดาหาร)  
 203. นายบุญชอบ อุสาย ผู้อํานวยการโรงเรียนคําชะอีพิทยาคม   
 204. นายวิษณุกร จันทรา ผู้อํานวยการโรงเรียนผาเทิบวิทยา 
 205. นายธวัช สุขบัติ ผู้อํานวยการโรงเรียนคําบกวิทยาคาร 
 206. นายวิชัย ช่างถม ผู้อํานวยการโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 
 207. นายเลียง ผางพันธ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนมุกดาหาร 
  

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ (สกลนคร)  
 208. นายวิชัย ภาวะบุตร ผู้อํานวยการโรงเรียนนิคมนํ้าอูนเจริญวิทยา   
 209. นายธนปกรณ์ อวนป้อง        ผู้อํานวยการโรงเรียนคําตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 
 210. นายเมืองไทย ผลาจันทร์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวาริชวิทยา 
 211. นายศุภชัย สายเย็น ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 
 212. นายอังกูร บุญรักษา ผู้อํานวยการโรงเรียนช้างม่ิงพิทยานุกูล 
 213. นายปราโมท พระหันธงไชย ผู้อํานวยการโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา   
 214. นายยงค์ยุทธ เข่ือนขันธ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 
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 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ (กาฬสินธ์ุ)  
 215. นายประพันธ์ศักด์ิ ภูศรีฐาน ผู้อํานวยการโรงเรียนกุฉินารายณ์ 
 216. นายอัคเรศศ์ ป้องกัน ผู้อํานวยการโรงเรียนนามนพิทยาคม  
 217. นายบรรจง วันทา ผู้อํานวยการโรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม   
 218. นายธีรภัทร วงษ์สว่าง ผู้อํานวยการโรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์    
 219. นายธนเทพ วิเศษสอน ผู้อํานวยการโรงเรียนสามขาสวางวิทย์ 
 220. นายศิริยศ เหล่ียมสิงขร ผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองสมเด็จ    
 221. นายวิรสิทธ์ิ พินธุนิบาตร ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองสอพิทยาคม   
 222. นายวรุตม์ เขจรสัตย์  ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 
 223. นายสุรปรีชา ลาภบุญเรือง ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุกูลนารี  
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ (ขอนแก่น)  
 224. นายสุรสิทธิ์ บุญครอง  ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมแพวิทยายน    
 225. นายสุริยันต์ เหล่ามะลึก    ผู้อํานวยการโรงเรียนโคกโพธ์ิไชยศึกษา 
 226. นายสุริยา ทองบุญมา ผู้อํานวยการโรงเรียนนํ้าพองพัฒนศึกษา  
 227. นายสิทธิพล พหลทัพ    ผู้อํานวยการโรงเรียนสีหราชเดโชชัย   
 228. นางจุฑามาศ เวียงทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนซํายางวิทยายน   
 229. นายปรีชา ศรีลับขวา ผู้อํานวยการโรงเรียนดงมันพิทยาคม  
 230. นายศราวุธ รู้ปัญญา ผู้อํานวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 
 231. นายอรุณ ชาวกล้า ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมิตรวิทยา    
 232. นายบุญหลือ ทองอ่อน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา   
 233. นายสุรพล สุวรรณชาติ ผู้อํานวยการโรงเรียนพล 
 234. นายอดุล อิงแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก 
 235. นายวัชระ คงแสนคํา ผู้อํานวยการโรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ    
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ (มหาสารคาม)  
 236. นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา ผู้อํานวยการโรงเรียนเข่ือนพิทยาสรรค์   
 237. นายบุญสงค์ อรรคฮาตสี ผู้อํานวยการโรงเรียนมิตรภาพ 
 238. นายสมัย ศาลาจันทร์ ผู้อํานวยการโรงเรียนโนนแดงวิทยาคม    
 239. นายประพันธ์ ขันโมลี ผู้อํานวยการโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 
 240. นายเหรียญชัย ม่วงคลา ผู้อํานวยการโรงเรียนประชาพัฒนา   
 241. นายเทพโกศล มูลไธสง ผู้อํานวยการโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 
 242. นายทรงศักด์ิ ชาวไพร ผู้อํานวยการโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์   
 243. นายสงกรานต์ อุดทารุณ ผู้อํานวยการโรงเรียนแกดําวิทยาคาร   
 244. ดร.ปราณี รัตนธรรม ผู้อํานวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์  
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 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด) 
 245. นายบุญภพ จันทมัตตุการ ผู้อํานวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม   
 246. นายจํารอง จันทร์ห้างหว้า ผู้อํานวยการโรงเรียนพลับพลาวิทยาคม   
 247. นางสาวประไพ ส่งเสริมสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนนํ้าใสวรวิทย์    
 248. นางสาวสุนิษา บัวดง ผู้อํานวยการโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 
 249. นายสันติภาพ สิทธิหาโคตร ผู้อํานวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายน      
 250. นายนพรัตน์ มูลศรีแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม  
 251. นางวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์ ผู้อํานวยการโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร    
 252. นายสันติรัฐ ไชยโย ผู้อํานวยการโรงเรียนขัติยะวงษา 
 253. นายชอบ ธาระมนต์ ผู้อํานวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ (ศรีษะเกษ)  
 254. นายบุญแก้ว กรไกร ผู้อํานวยการโรงเรียนพยุห์วิทยา     
 255. นายวิเชียร บุญมาก ผู้อํานวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม     
 256. นายนริศ อัมภรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม   
 257. นายลือชัย พิเลิศ ผู้อํานวยการโรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 
 258. นายทัศพร คําปลิว ผู้อํานวยการโรงเรียนโคกหล่ามวิทยา 
 259. นายสถาน ปรางมาศ ผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม 
 260. นางรุจนี พันธ์ศิริ ผู้อํานวยการโรงเรียนดงรักวิทยา    
 261. นายสมชาย คําปลิว ผู้อํานวยการโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม  
 262. นางคุณากร บุญสาลี ผู้อํานวยการโรงเรียนกุญชรศิรวิทย์    
 263. นายสมศักด์ิ นันทวิสิทธ์ิ ผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ   
  

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ (ยโสธร) 
 264. นายเกียรติสุนทร พลเย่ียม ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 
 265. นายทองใจ ก่ิงม่ิงแฮ ผู้อํานวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม 
 266. นายอัชราวุธ บุปผาชาติ ผู้อํานวยการโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 
 267. นายนิติ ในพรม ผู้อํานวยการโรงเรียนคําเตยวิทยา 
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ (อุบลราชธานี)  
 268. นายประจักษ์พงศ์ วรรณโชติ ผู้อํานวยการโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม 
 269. นายบุญธรรม กล้าหาญ ผู้อํานวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 
 270. นายวีระศักด์ิ เอกศรี ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 
 271. ว่าท่ีร้อยตรีบรรจง ดอกอินทร์ ผู้อํานวยการโรงเรียนตาลสุมพัฒนา   
 272. นายวิเชียร พลพวก ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม 
 273. นายดุริยะ จันทรป์ระจํา ผู้อํานวยการโรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก    
 274. นายประยูร ใจภักดี ผู้อํานวยการโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม   
 275. นายนพรัตน์ ทองแสง ผู้อํานวยการโรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ   
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 276. นายบัณฑิต พลอาษา  ผู้อํานวยการโรงเรียนดงสว่างวิทยา    
 277. นายธีระพล พยัคฆพล ผู้อํานวยการโรงเรียนนารีนุกูล ๒ 
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ (อํานาจเจริญ)  
 278. นายวุธฒิชัย รัตนวารีพันธ์ุ ผู้อํานวยการโรงเรียนชานุมานวิทยาคม 
 279. นายณรงค์ศักด์ิ ธรรมรักษ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ 
 280. นายธํารงค์ วิเศษรอด ผู้อํานวยการโรงเรียนจิกดู่วิทยา 
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ (ชัยภูมิ) 
 281. นายอมร ชัยวิเชียร ผู้อํานวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา 
 282. ว่าท่ีร้อยตรีชุมพร วงศ์พัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม 
 283. นายกษิดิศ ปล้ืมญาติ ผู้อํานวยการโรงเรียนภูเขียว 
 284. นายภัทราวุธ สิมช้า ผู้อํานวยการโรงเรียนคูเมืองวิทยา 
 285. นายสุวนิชย์ ณิชย์คําหาญ ผู้อํานวยการโรงเรียนพระธาตุหนองสามหม่ืน 
 286. นายปรีชา ชูสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนบําเหน็จณรงค์วิทยาคม 
 287. นายไพศาล สมบูรณ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนห้วยยางวิทยาคม 
 288. นายพวงศ์วิทย์ เดิมชัยภูมิ ผู้อํานวยการโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 
 289. นายธนาวัฒน์ วงษ์ศิริ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหันวิทยา 
 290. นายศราวุธ สิงหาราโท ผู้อํานวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล  
   

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ (นครราชสีมา)  
 291. นายบุญเลิศ พ่วงเพ็ชร ผู้อํานวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 
 292. ว่าท่ีร้อยตรีนิพนธ์ ภักดีแก้ว  ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 
 293. นายประยงค์ ประทุมวัน ผู้อํานวยการโรงเรียนปากช่อง 
 294. นายโกเมศ หอยมุกข์ ผู้อํานวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี 
 295. ดร.สุพล จอกทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 
 296. นายวีระศักด์ิ วนาภรณ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี 
 297. นายปรีชา เพียรกลาง ผู้อํานวยการโรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 
 298. นายอดุลย์ ภู่ภัทรางค์ ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 
 299. นายธาดา ตามเมืองปัก ผู้อํานวยการโรงเรียนสองครพิทยาคม 
 300. นายสมยศ ระย้าอินทร์ ผู้อํานวยการโรงเรียนพระทองคําวิทยา 
 301. นายวินุลาศ เจรญิชัย ผู้อํานวยการโรงเรียนด่านเกวียนวิทยา 
 302. นางสาวเอมอร ศรีวรชิน ผู้อํานวยการโรงเรียนทับรั้งพิทยาคม 
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ (บุรีรัมย์) 
 303. นายไพศาล สังกะเพศ ผู้อํานวยการโรงเรียนลําปลายมาศ 
 304. นายประเสริฐชัย พิสาดรัมย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเภก 
 305. นายมานัส เวียงวิเศษ ผู้อํานวยการโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 
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 306. นายปฐพี มีบาง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ 
 307. นายสุบิน ฝ่ายเทศ ผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม 
 308. นายสมคิด สิทธิสาร ผู้อํานวยการโรงเรียนไพศาลพิทยาคม 
 309. นายอนิวรรต ติมุลา ผู้อํานวยการโรงเรียนลําดวนพิทยาคม 
 310. นายศุภฤกษ์ พลายงาม ผู้อํานวยการโรงเรียนสูงเนินพิทยาคม  
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ (สุรินทร์) 
 311. นายไพบูรณ์ เมินขุนทด ผู้อํานวยการโรงเรียนพญารามวิทยา  
 312. นายสมศักด์ิ บุญโต ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรพินท์พิทยา    
 313. นางจารุวรรณ บุญโต    ผู้อํานวยการโรงเรียนแตลศิริวิทยา   
 314. นายชํานาญ เกตุโสระ ผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม  
 315. นายวีรพงศ์ หมายสุข ผู้อํานวยการโรงเรียนโนนเทพ 
 316. นายพศิน บัวหุ่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนเช้ือเพลิงวิทยา   
 317. นายขันติ จารัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมศรีสําเภาลูน   
 318. นายจักรพงษ์ เจริญพร   ผู้อํานวยการโรงเรียนช้างบุญวิทยา   
 319. นายสุพิน บุญเย่ียม ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 
 320. นางสาวทองใบ ตลับทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนสวายวิทยาคาร   
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ (เชียงใหม่)  
 321. นายสุรชัย คูนแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนแม่ต่ืนวิทยาคม 
 322. นายนิกร แก้วคําดี ผู้อํานวยการโรงเรียนแม่แจ่ม 
 323. นายวิทยา พัฒนาเมธาดา ผู้อํานวยการโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 
 324. นางลภัสนันท์ เรียนยอย ผู้อํานวยการโรงเรียนพร้าววิทยาคม 
 325. นายมนัส ธํารงวจนะเมธาวี ผู้อํานวยการโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 
 326. นายทัณฑธร อินทะวงศ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 
 327. นายอุทัย ขัติวงษ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
  

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ (แม่ฮ่องสอน)  
 328. นายอัครวัฒน์ วรัญภูมิ ผู้อํานวยการโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 
 329. นายศราวุฒิ ขันยา ผู้อํานวยการโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยา  
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ (ลําปาง) 
 330. นายณรงค์ศักด์ิ อบหอม ผู้อํานวยการโรงเรียนแม่พริกวิทยา 
 331. นายผจญ ภักดีวิวัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี 
 332. นายสุวัฒน์ ท้าวเข่ือน ผู้อํานวยการโรงเรียนประชาราชวิทยา 
 333. นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ ผู้อํานวยการโรงเรียนก่ิวลมวิทยา 
 334. ว่าท่ีร้อยตรีเฉลิมศักด์ิ นนทมาลย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองมายวิทยา 
 335. นายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 
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 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ (ลําพูน) 
 336. นายณัฏฐยศ ป่าหลวง ผู้อํานวยการโรงเรียนป่าตาลบ้านธิวิทยา 
 337. นายประดิษฐ์ วังพฤกษ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนนํ้าดิบวิทยาคม 
 338. นายธํารงค์ หน่อเรือง ผู้อํานวยการโรงเรียนแม่ตืนวิทยา  
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ (เชียงราย)  
 339. นายเกรียงศักด์ิ ยอดสาร ผู้อํานวยการโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 
 340. นายจักรกฤช สิทธิโสติ ผู้อํานวยการโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม  
 341. นายชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์  ผู้อํานวยการโรงเรียนนครวิทยาคม 
 342. นายสงกรานต์ บุญมี ผู้อํานวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
 343. นายดํารง ใจหงษ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 
 344. นายสมเกียรติ สุขคําฟอง ผู้อํานวยการโรงเรียนแม่ตํ๋าตาดควันวิทยาคม 
 345. นายเอนก ตาคํา ผู้อํานวยการโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 
    

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ (พะเยา) 
 346. นายเลิศ จันธิมา ผู้อํานวยการโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 
 347. นางสาววันรักษ์ ขันหอม ผู้อํานวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
 348. นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อํานวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ (แพร่) 
 349. ว่าท่ีร้อยตรีพิพัฒน์ เสนาธรรม ผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองแพร่  
 350. นายเกียรติศักด์ิ สุทธหลวง ผู้อํานวยการโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม     
 351. นายดนัยรัตน์ กาศเกษม ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์     
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ (น่าน) 
 352. นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีสวัสด์ิวิทยาคารจังหวัดน่าน  
 353. นายสมาร์ท แก้วบัวดี ผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน   
 354. นายศิลป์ชัย ทัศณีวรรณ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีนครน่าน   
 355. นายไตรพฤก ผางาม ผู้อํานวยการโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม    
 356. ดร.วีระวรรณ คฤหานนท์ ผู้อํานวยการโรงเรียนน่านนคร    
 357. นางนภาพร แสงนิล ผู้อํานวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 
   

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ (สุโขทัย) 
  358. นายสุรสิทธ์ิ เกษประสิทธิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม  
 359. นายศราวุธ คําแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 
 360. นางพนอ เกษประสิทธิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองตูมวิทยา               
 361. นายชวลิต ทะยะ ผู้อํานวยการโรงเรียนชัยมงคลพิทยา  
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 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ (ตาก) 
 362. นางสาวลาวัลย์ เกติมา ผู้อํานวยการโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม 
 363. นายใจ ยอดดําเนิน ผู้อํานวยการโรงเรียนวังประจบวิทยาคม 
 364. นายมนตรี ใยระย้า ผู้อํานวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บํารุง  
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ (พิษณุโลก)  
 365. นายวิโรจน์ รอดสงฆ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
 366. ดร.สุริยา จันทิมา ผู้อํานวยการโรงเรียนท่าทองพิทยาคม   
 367. นายเฉลียว คําดี ผู้อํานวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา   
 368. นายพิพัฒน์ พรมโพธ์ิ ผู้อํานวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยา 
 369. นายพร ดังดี ผู้อํานวยการโรงเรียนยางโกลนวิทยา         
 370. นายวิษณุ โพธิ์ใจ ผู้อํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก 
 371. นายสรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ (อุตรดิตถ์)  
 372. นายสุภาพ ฤทธิ์บํารุง ผู้อํานวยการโรงเรียนดาราพิทยาคม 
  

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ (เพชรบูรณ์)  
 373. นายกิตติศักด์ิ เรือนจันทร์  ผู้อํานวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์ 
 374. นายเริงฤทธิ์ แก้วยศ ผู้อํานวยการโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 
 375. ว่าท่ีพันตรีสุชิน ชาญสูงเนิน ผู้อํานวยการโรงเรียนท่าด้วงวิทยาคม 
 376. นายวุฒิ ศรีศรุตวงศ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนชนแดนวิทยาคม 
 377. นายศุภโชค เข่งแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม 
 378. นายฐิติพงษ์ ตรีศร ผู้อํานวยการโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ 
 379. นายวุฒิศักด์ิ เหล็กคํา ผู้อํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์  
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ (กําแพงเพชร)  
 380. นายเผดิม รัตถา ผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 
 381. ดร.ภิญโญ แก่งศิริ ผู้อํานวยการโรงเรียนนครไตรตรึงษ์  
 382. นายทวินทร์ อุดมสุข ผู้อํานวยการโรงเรียนลานกระบือวิทยา  
 383. นายมิตรชัย สมสําราญกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์  
 384. นายเผ่าชาย ชาญเช่ียว ผู้อํานวยการโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ (พิจิตร) 
 385. นายบุญญา คามเกตุ ผู้อํานวยการโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม  
 386. นายทิว มนูญธรรม ผู้อํานวยการโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์   
 387. นายชัยชน หน่อมาก ผู้อํานวยการโรงเรียนดงเจริญพิทยาคม   
 388. นางนพคุณ ครุฑหลวง ผู้อํานวยการโรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม 
 389. นายบุญธรรม อ่อนจันทร์ ผู้อํานวยการโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม  
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 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ (นครสวรรค์)  
 390. นายจันทร์ เพ็ชรย้ิม ผู้อํานวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม   
 391. นายกิจจา เอ่ียมระหงษ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนทับกฤชพัฒนา   
 392. นายบัญชา วงศ์ซ่ือ ผู้อํานวยการโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา   
 393. นายชาญณรงค์ ยาสุทธิ ผู้อํานวยการโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์   
 394. นางสาวณัฐชานนท์ ยอดทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 
 395. นางสาวสุดสวาท ยังแจ่ม ผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ (อุทัยธานี)  
 396. นายกิติศักด์ิ นิโรจน์    ผู้อํานวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี       
 397. นางสาวกฤติยา พุทธโกศัย ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองเต่าวิทยาวิทยา 
 398. นายปัญญา พรหมบุตร ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์    
  

 สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 399. นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ  ผู้อํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่ 
 400. นายศักดา เรืองเดช ผู้อํานวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 
 401. นางบุณยรักษ์ ภู่พัฒน์ ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดแพร่  
 402. นางสุภาพร พาภักดี ผู้อํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี 
 403. นายวีระ ก่ิงแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 
 404. นายเจริญ แจ่มใส ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดสมุทรสาคร 
 405. นายกมล สุวรรณเอกฉัตร ผู้อํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19  
  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 406. นางประกาทิพย์ ผาสุข ผู้อํานวยการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 
 407. นางสาวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์  ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดกระบ่ี 
 408. นางอนงค์ พืชสิงห์ ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 
 409. นายเรืองเวช ผาสุข ผู้อํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 
 410. นายสุพจน์ ชะพินใจ ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดนครพนม 
 

รองผู้อํานวยการสถานศึกษา จํานวน ๑๓๘ คน ได้แก่ 
  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร) 
 1. นายมนตรี กมลอดิศัย รองผู้อํานวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา  
  พุทธมณฑล  
 2. นายสัมฤทธ์ิ ชวาลวิวัฒน์  รองผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสระเกศ    
 3. นางสิริกร วัฒนธัญญาการ รองผู้อํานวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ 
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ (นนทบุรี) 
 4. นายศุภวัฒน์ วลัยเลิศ รองผู้อํานวยการโรงเรียนอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 
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 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ (พระนครศรีอยุธยา)  
 5. นายสมศักดิ์ งามสมเกล้า รองผู้อํานวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
 6. นายอนันต์ มีพจนา รองผู้อํานวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ (สระบุรี)  
 7. นายอนันต์ พงษ์มานุรักษ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 
 8. นายสุชาติ ร่มโพธ์ิสระ รองผู้อํานวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ (สิงห์บุรี) 
 9. นางสาวปรัศนียา วณิกสัมบัญ รองผู้อํานวยการโรงเรียนบางระจันวิทยา 
  

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ (ลพบุรี)  
 10. นายภาสกร แสนทวี  รองผู้อํานวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุราภรณราชวิทยาลัย  
  ลพบุรี 
 11. นางนภารัตน์ เชื่องสุวรรณ  รองผู้อํานวยการโรงเรียนพระนารายณ์ 
  

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ (สมุทรปราการ) 
 12. นางสาวณกานดา พิชญาสัมธาภัค รองผู้อํานวยการโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ (ปราจีนบุรี) 
 13. นางปภสรฐวรรณ วานิชสุขสมบัติ รองผู้อํานวยการโรงเรียนศรีมหาโพธิ 
 14. นายพงศ์พันธ์ เจริญผล รองผู้อํานวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง  
   

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ (กาญจนบุรี) 
 15. นางสาวศิริรัตนา สุภาชัย   รองผู้อํานวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี    
 16. นางนงนุช เกษมจิต รองผู้อํานวยการโรงเรียนวิสุทธรังษี    
 17. นางสาวณิชชยา แสงสว่าง  รองผู้อํานวยการโรงเรียนวิสุทธรังษี    
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ (สุพรรณบุรี)  
 18. นายจรง สุขเกษม รองผู้อํานวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 
 19. นายไพโรจน์ ยังศิริ รองผู้อํานวยการโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม  
 20. นางสาวสมใจ สืบวัฒนพงษกุล รองผู้อํานวยการโรงเรียนสงวนหญิง    
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ (นครปฐม) 
 21. นายธีรวัจน์ ตุ้มทอง รองผู้อํานวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ       
 22. นางนาตยา ว่องวาจานนท์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
   

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ (ประจวบคีรีขันธ์)  
 23. นายศุภกิตต์ิ ปานสวย รองผู้อํานวยการโรงเรียนทับสะแกวิทยา    
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 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ (สมุทรสาคร)  
 24. นางสาวพัฒยา ป่ินสากล  รองผู้อํานวยการโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย     
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ (สมุทรสงคราม) 
 25. นางนภาพร ทองเก่งกล้า รองผู้อํานวยการโรงเรียนถาวรานุกูล 
  

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) 
 26. นางจันทนี รักษ์ธรรม รองผู้อํานวยการโรงเรียนเวียงสระ 
 27. นายสุเทพ รักเกาะรุ้ง รองผู้อํานวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา   
 28. นางสาววีนา ไหมคง รองผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี         
 29. นางอรนุตร บัวหยู่ รองผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี         
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ (ชุมพร) 
 30. นางสาวสุกัญญา ขอรัตน์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา    
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช) 
 31. นางสุนิตย์ เล่ืองลือสกุล รองผู้อํานวยการโรงเรียนโยธินบํารุง 
 32. นางสุวรรณี สุวรรณรัตน์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนโยธินบํารุง 
 33. นางพรทิพย์ อุปถัมภ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 
 34. นางจิราภรณ์ เมืองแก้ว รองผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งสง 
 35. นายชรินทร์ สมทรง รองผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งสง 
  

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ (ตรัง)  
 36. นางสาวปราณี สิทธิ์สุกใส รองผู้อํานวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ   
 37. นางโสลัดดา เศรษฐการ รองผู้อํานวยการโรงเรียนห้วยยอด 
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ (กระบ่ี)  
 38. นายเช่ียวชาญ คงสกุล รองผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองกระบ่ี  
 39. นางสาวสุรีรัตน์ คําฝอย รองผู้อํานวยการโรงเรียนอํามาตย์พานิชนุกูล 
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ (พังงา) 
 40. นางวรอิศรา พรหมภัทร รองผู้อํานวยการโรงเรียนตะก่ัวป่า “เสนานุกูล” 
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ (ภูเก็ต) 
 41. นายถิรฉัตร คงจันทร์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
  

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ (ระนอง) 
 42. นางศวิตา แสงเพชร รองผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีระนอง 
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ (นราธิวาส) 
 43. นายอานนท์ เพชรกาญจนมาลา      รองผู้อํานวยการโรงเรียนนราสิกขาลัย    
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 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ (ปัตตานี) 
 44. ว่าที่ร้อยตรีชาครีย์ คะนอง รองผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี   
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ (ยะลา) 
 45. นางสาวเพริศพิศ คูหามุข รองผู้อํานวยการโรงเรียนคณะราษฎรบํารุง จังหวัดยะลา 
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ (สงขลา) 
 46. นายเจะหมัน บิลหร่อหีม รองผู้อํานวยการโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 
 47. นายทรงยศ เพชรกาญจน์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  
 48. นายรัชพล หิ้นนรานุกูล รองผู้อํานวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2  
   

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ (จันทบุรี) 
 49. นางณัฏฐวรรณ ศรีวิจารณ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”  
 50. นางสาวอัจฉรา สาหุทัศ รองผู้อํานวยการโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม  
  “อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์” 
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ (ตราด) 
 51. นายธนวิชัย สายสถิตย์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 
  

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ (ชลบุรี) 
 52. นายพัลลภ เชวงชุติรัตน์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนชลกันยานุกูล 
 53. นางสาวสายฝน ทับทิมเทศ รองผู้อํานวยการโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร   
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ (ระยอง) 
 54. นายศิริชัย หอมดวงศรี รองผู้อํานวยการโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร   
 55. นางอรชุมา วงศ์ช่าง รองผู้อํานวยการโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ (เลย) 
 56. นางยุพา แสนเมือง รองผู้อํานวยการโรงเรียนนาอ้อวิทยา 
 57. นายชีพวานนท์ โชติการพิพัฒน์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม   
  

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ (หนองบัวลําภู)  
 58. นายมานิต บุตรพรหม รองผู้อํานวยการโรงเรียนกุดดินจ่ีพิทยาคม 
 59. นายธีระพงษ์ ศรีภูธร รองผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ (อุดรธานี) 
 60. นายธีรพล ทะวาปี รองผู้อํานวยการโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล        
 61. นายราเชนทร์ พุ่มแจ้ รองผู้อํานวยการโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา   
 62. นายประดิษฐ์ เตชะไพโรจน์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีราชินูทิศ 
 63. นางสาวศุภกานต์ นาสมฝัน รองผู้อํานวยการโรงเรียนหนองหานวิทยา   
 64. นางอภิสรา ซินเม    รองผู้อํานวยการโรงเรียนจําปาโมงวิทยาคาร 
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 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ (นครพนม) 
 65. นางสาวใยรัก ประจักษ์วงศ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคม 
 66. นายทรงศักด์ิ สารรัตน์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 
 67. นายฉัตรชัย จันทะลัย รองผู้อํานวยการโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม  
  “ธาตุประสิทธ์ิประชานุเคราะห์” 
 68. นายวชิระ พลพิทักษ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล    
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ (มุกดาหาร)  
 69. นางสาวดวงดารา เจริญวงค์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนคําป่าหลายสรรพวิทย์      

  

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ (สกลนคร) 
 70. นางเพชรสุดา จันทรังษี รองผู้อํานวยการโรงเรียน 
 71. นางพัชร์ชนีท์ ย่ีสุ่นแซม รองผู้อํานวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน 
 72. นายปัญญา ไชยศรี รองผู้อํานวยการโรงเรียนอากาศอํานวยศึกษา   
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ (ขอนแก่น)  
 73. นายอนันต์ เดชโยธิน รองผู้อํานวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร 
 74. นายนภดล สิงหศรี รองผู้อํานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร     
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ (มหาสารคาม) 
 75. นายมงคล แก้วหาญ รองผู้อํานวยการโรงเรียนมิตรภาพ 
 76. นายศิริเขต เดชหามาตย์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนเขวาไร่ศึกษา  
 77. นางสาวธนาวดี แสนพินิจ รองผู้อํานวยการโรงเรียนวาปีปทุม 
 78. นายสุรพงษ์ ศรีเศรษฐา รองผู้อํานวยการโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร   
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด) 
 79. นายสุเพียบ สอนใจ รองผู้อํานวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  
 80. นายอนุชิต เปรมปรี  รองผู้อํานวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม   
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ (ศรีษะเกษ)  
 81. นางปฐมาวดี ศรีชนะ รองผู้อํานวยการโรงเรียนกันทรารมณ์  
 82. นายปิยะวุฒิ ศรีชนะ รองผู้อํานวยการโรงเรียนละทายวิทยา  
 83. นางสาวดวงตา อัมภรณ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนกระแชงวิทยา    
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ (ยโสธร) 
 84. นายกรกต คงทน รองผู้อํานวยการโรงเรียนเลิงนกทา 
 85. นายสุพิษ จอมหงษ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม  
  

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ (อุบลราชธานี) 
 86. นางปารดา ไชยรักษ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนนารีนุกูล 



    22 

 87. นายประจักษ์ สีแสด รองผู้อํานวยการโรงเรียนเข่ืองในพิทยาคาร 
 88. นายสมพงษ์ คําศรี รองผู้อํานวยการโรงเรียนนํ้ายืนวิทยา 
 89. นายทองสอน โพธิ์ศรี รองผู้อํานวยการโรงเรียนเดชอุดม 
 90. นายเชิดศักด์ิ สมศรี รองผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ (อํานาจเจริญ)  
 91. นายสมชัย พลรักษ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนอํานาจเจริญ 
 92. นางสาวจิรณัฐ สว่างเนตร   รองผู้อํานวยการโรงเรียนนาจิกพิทยาคม  
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ (ชัยภูมิ) 
 93. นายสุขสันต์ ผาดไธสง รองผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 
 94. นายนิพนธ์ อาจนิยม รองผู้อํานวยการโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 
 95. นางสาวพัชรณัฎฐ์ กุมภาว์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 
 96. นายยุทธนา ศรีจําปา รองผู้อํานวยการโรงเรียนโนนคร้อวิทยา 
 97. นายสมชาย ลาภประโยชน์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา  
  

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ (นครราชสีมา) 
 98. นายธเนศ จําปามูล รองผู้อํานวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 
 99. นางสาวอํานวย หน่ายสูงเนิน รองผู้อํานวยการโรงเรียนปากช่อง 
 100. นางสาวเบญจวรรณ จินดาฤทธ์ิ รองผู้อํานวยการโรงเรียนพิมายวิทยา 
 101. นางวิชุดา เนตรสูงเนิน รองผู้อํานวยการโรงเรียนกุดจิกวิทยา 
 102. นายสุรชัย ไตรรงค์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม  
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ (บุรีรัมย์) 
 103. นายอนันต์ สะโม รองผู้อํานวยการโรงเรียนลําปลายมาศ 
 104. นางสมร กุลสิงห์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
  บุรีรัมย์ 
 105. นายนิกร บัวภา รองผู้อํานวยการโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม 
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ (สุรินทร์) 
 106. นางประจวบ บุญพอก รองผู้อํานวยการโรงเรียนสิรินธร   
 107. นายธนัญฐ์ ศรันยูญาติวงศ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร  
 108. นางกาญจนา พรหมบุตร รองผู้อํานวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์  
 109. ว่าท่ีร้อยตรีทองดี ศรีวิเศษ       รองผู้อํานวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์   
 110. นายวิทูรย์ พิมพ์ศิริ รองผู้อํานวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร   

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ (เชียงใหม่) 
 111. นายวุฒิพงษ์ นามวงษ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 
 112. นายดนัย ถนอมจิตร รองผู้อํานวยการโรงเรียนหอพระ 
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 113. นายประวิทย์ ปวีณเกียรติคุณ รองผู้อํานวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 
  

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ (ลําปาง) 
 114. นายชาญเจริญ ซื่อชวกรกุล รองผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
 115. นายเสกสรรค์ แสงศิวาพร รองผู้อํานวยการโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 
 116. นางปฏิมา นรภัทรพิมล รองผู้อํานวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 
  

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ (ลําพูน) 
 117. นางทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน 
 118. นายขุนหาญ นิตตา รองผู้อํานวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน    
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ (เชียงราย)  
 119. ว่าท่ีร้อยตรีอําพล บุญศรี รองผู้อํานวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
 120. นางสุดา นันไชยวงค์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนเทิงวิทยาคม 
 121. นายสุทธิกิตต์ิ จังหาร รองผู้อํานวยการโรงเรียนพานพิทยาคม  
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ (พะเยา) 
 122. นางโสภา วงศ์ไชย รองผู้อํานวยการโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 
 123. นายพิทักษ์ ศรชัย รองผู้อํานวยการโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม   

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ (แพร่) 
 124. นายสันติ อวรรณา รองผู้อํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์  
 125. นางเฟื่องฟ้า คําตัน รองผู้อํานวยการโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 
  

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ (น่าน) 
 126. นางสาวภิญญดา คําอ้ายล้าน รองผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน  
 127. นายบัณฑิต ม่วงพัฒนา รองผู้อํานวยการโรงเรียนสา 
 128. นายคมสัน ชัยรักษา รองผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งช้าง 
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ (สุโขทัย) 
 129. นายพนม อวยพร รองผู้อํานวยการโรงเรียนอุดมดรุณี      

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ (พิษณุโลก) 
 130. ว่าท่ีพันตรีบุญญาฤทธ์ิ เจียมประสิทธิ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนพุทธชินราพิทยา 
 131. สิบเอกบุญร่วม หอมสะอาด รองผู้อํานวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม     
 132. นายสมศักด์ิ รัตนธรรมธาดา รองผู้อํานวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
  พิษณุโลก   
  

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ (เพชรบูรณ์)  
 133. นายคมสัน สีป้อ   รองผู้อํานวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์  
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 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ (นครสวรรค์) 
 134. นายธนดล สุมังคละ รองผู้อํานวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม  
 135. นางสาวธัญญาภรณ์ นาจําปา  รองผู้อํานวยการโรงเรียนหนองบัว 
 136. นางสาวพรประภา พัฒนพงษ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม   
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ (อุทัยธานี) 
 137. นายตระศักด์ิ แสงภักดี รองผู้อํานวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์    
 138. นางสาวขนิษฐา ก้อนเพชร รองผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา     
  

 บุคคลผู้ทรงค่าต่อการมัธยมศึกษาไทย จํานวน ๖ คน ได้แก่ 
  1. นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ ข้าราชการบํานาญ 
  2. นายบัญญัติ สมชอบ ข้าราชการบํานาญ 
  3. นายจิรพร สมบูรณ์วงศ์ ข้าราชการบํานาญ 
  4. นางพัชภัสสร เสนทับพระ ข้าราชการบํานาญ 
  5. นายฑีฆาวุฒิ บุญสวัสด์ิ ข้าราชการบํานาญ 
  6. ว่าที่ร้อยตรีทรงเกียรติ พืชมงคล ข้าราชการบํานาญ 
 

 ผู้ท่ีมีความเสียสละเพ่ือการมัธยมศึกษาไทย จํานวน ๗๑ คน ได้แก่ 
  1. นางตรีสุคนธ์ จิตต์สงวน ข้าราชการบํานาญ 
  2. นางวรรณดี นาคสุขปาน ผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีวิทยา 
  3. นายประพันธ์ สุเนตรวรกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 
  4. นายประจวบโชค สร้อยสม  ผู้อํานวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
  5. นายธนพจ แก้ววงษา ผู้อํานวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 
  6. นายชวิศ จิตปุณยพงศ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน 
  7. นายสมศักย์ แย้มนุ่น ผู้อํานวยการโรงเรียนบางระจันวิทยา 
  8. นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อํานวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
  9. นายรณชัย น่ิมกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” 
  10. นางรุจิรดา วรรณศิริ ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 
  11. นายสมเจต พูลมา ผู้อํานวยการโรงเรียนบางพลีราษฎร์บํารุง 
  12. นายประสาน เลือดทหาร ผู้อํานวยการโรงเรียนอรัญประเทศ 
  13. นายเพ็ญศักด์ิ แจ้งเหตุผล ผู้อํานวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม 
  14. นายวินัย พุ่มบุญทริก ผู้อํานวยการโรงเรียนปากท่อพิทยาคม 
  15. นายทํานุ วงษ์น้อย ผู้อํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
    กาญจนบุรี 
  16. นายตรัยพงษ์ เข็มเพ็ชร ผู้อํานวยการโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 
  17. นายโกวิท กรีทวี ผู้อํานวยการโรงเรียนคงคาราม 
  18. นายสุชาติ ปรีด์ิเปรม ผู้อํานวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยา 
  19. นายประพจน์ แย้มทิม ผู้อํานวยการโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 
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  20. นายเกรียงไกร แก้วมีศรี ผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 
  21. นายอนันต์ มณีรัตน์ ข้าราชการบํานาญ 
  22. นายชาติชาย ทองเล่ียมนาค ผู้อํานวยการโรงเรียนโยธินบํารุง  
  23. นายสมพงศ์ บุญชรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนตะโหมด 
  24. นายสุรศักด์ิ ย่ีหลัก ข้าราชการบํานาญ 
  25. นายสมศักด์ิ ณ ถลาง ผู้อํานวยการโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ 
  26. นายสุนทร รักเมือง ผู้อํานวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 
  27. นายโกศล ใสขาว ผู้อํานวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 
  28. นายณัฏฐวัฒน์ คลายทุกข์ ผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีระนอง 
  29. นายนิรัตน์ นราฤทธิพันธ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนสุไหงโกลก 
  30. นายสันติรักษ์ ไชยเอียด ผู้อํานวยการโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 
  31. นายนพปฎล มุณีรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” 
  32. นายเอกพล ดํารงจิรธนากร ผู้อํานวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา 
  33. นายกระจาย หนูคงแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวัฒนา” 
  34. นายศิริพงศ์ พงษ์ดี ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 
  35. นายพิริยะ เอกปิยะกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนตราษตระการคุณ 
  36. นายวันชัย ทันสมัย ผู้อํานวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี 
  37. นายธีระวัธน์ สิงหบุตร ผู้อํานวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม 
  38. นายอนุชา ศิลาเกษ ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม 
  39. นายบุญมา ภูเงิน ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 
  40. นายธีระชัย นนพิภักด์ิ ผู้อํานวยการโรงเรียนประจักษศิ์ลปาคาร 
  41. นายประภาส ศรีสุพล ผู้อํานวยการโรงเรียนพรเจริญวิทยา 
  42. นายบรรจง ศรีประเสริฐ ผู้อํานวยการโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 
  43. นายจีรชัย วังคะฮาต ผู้อํานวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
  44. นายพิสิทธิ์ จันทรเนตร ผู้อํานวยการโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 
  45. นายเทอดเกียรติ ขันธ์พิมูล ผู้อํานวยการโรงเรียนร่องคํา 
  46. นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร 
  47. นายเกษม ไชยรัตน์ ข้าราชการบํานาญ 
  48. นายทินกร โสรถาวร ผู้อํานวยการโรงเรียนอาจสามารถวิทยา 
  49. นายดาวหยาด ขันธ์เพชร ผู้อํานวยการโรงเรียนเข่ือนช้างวิทยาคาร 
  50. นายมานิต เขียวศรี ข้าราชการบํานาญ 
  51. ว่าที่ร้อยตรีกมล สาดศรี ผู้อํานวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 
  52. นายสมัย บุตรภักด์ิ ผู้อํานวยการโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 
  53. นายวีระศักดิ์ สายสุวรรณ ผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 
  54. นายสมเกียรติ วัฒนากรประสิทธิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 
  55. นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ 
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  56. นายฐิตติณัฐ ศักด์ิธนานนท์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 
  57. นายวรศักด์ ฤทธากันต์ ผู้อํานวยการโรงเรียนปายวิทยาคาร 
  58. นายสายัณห์ พรมใส ข้าราชการบํานาญ 
  59. นายประชากร เข่ือนปัญญา ผู้อํานวยการโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 
  60. นายปราโมทย์ นพวงศ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 
  61. นายผล ยะนา  ผู้อํานวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม 
  62. นายชานันท์ มณเฑียร ผู้อํานวยการโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 
  63. นายอดุลย์ อะทะยศ ผู้อํานวยการโรงเรียนนาน้อย 
  64. นายอํานวย บูรณะไทย ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีนคร 
  65. นายสมศักด์ิ เลิศรัตนพันธ์ุ ผู้อํานวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
  66. นายธารา น่วมศิริ ผู้อํานวยการโรงเรียนเอุตรดิตถ์ดรุณี 
  67. นายจงรัก เกตแค ผู้อํานวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
  68. นายไพชยนต์ ศรีม่วง ผู้อํานวยการโรงเรียนวัชรวิทยา 
  69. นายธวัชชัย เทศขํา ผู้อํานวยการโรงเรียนตะพานหิน 
  70. นายสังวร ยมรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนโกรกพระ 
  71. นายธนกฤต นิโรจน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนลานสักวิทยา 
    

        ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๘  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
      
 
  
 
 (นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ) 
 นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 


