
 

  
 

ประกาศสมาคมผูบ้รหิารโรงเรียนมัธยมศึกษาแหง่ประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) 
เรื่อง  แต่งตัง้ประธานสาขา ส.บ.ม.ท. ประจําจังหวัด  
และประกาศสถานทีต่ั้งสาขา ประจําจังหวัด ชดุที่ ๒๔ 

 
ด้วย สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ได้รับแจ้งการเสนอช่ือบุคคลที่มี

ความเหมาะสมเพ่ือทําหน้าที่เป็นผู้แทนสมาคมฯ ในการประสานงานระหว่างสมาคมฯ กับสมาชิกในแต่ละ
จังหวัด และเพ่ือให้การขับเคลื่อนการบริหารกิจการสมาคมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยใช้อํานาจหน้าที่ของ
สมาคมฯ  

 

อาศัยอํานาจตามข้อบังคับสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๑๔ 
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๘ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๗ วรรคสอง ข้อ ๑๑(๑๑) และข้อ ๒๗(๕) จึงประกาศแต่งต้ังประธาน
สาขา ส.บ.ม.ท. ประจําจังหวัด และประกาศสถานที่ต้ังสาขา ดังน้ี 

 

สพม ท่ี ชื่อ – สกุล  ท่ีต้ังสาขา จังหวัด โทรศัพท์ 
๑ ๑ นายไชยา กัญญาพันธ์ุ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร 081-8๔๑๘๒๑๖ 
๒ ๒ นายประวัติ สุทธิประภา โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร 08๘-๕๗๒3๘๔๘ 

๓ 
๓ นายประพันธ์ สุเนตรวรกุล โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ ์ นนทบุรี 062-3832888 
๔ นายประจวบโชค สร้อยสม  โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” พระนครศรีอยุธยา 085-8124806 

๔ 
๕ นายธนพจ แก้ววงษา โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ปทุมธานี ๐๘๙-๖๖๑๗๙๗๘ 
๖ นายเฉลียว ไตรพิพัฒน์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม  สระบุรี ๐๙๒-๒๗๖๐๘๖๘ 

๕ 

๗ นายสมศักย์ แย้มนุ่น โรงเรียนบางระจันวิทยา สิงห์บุรี ๐๘๙-๕๓๗๘๖๕๗ 
๘ นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี ๐๙๐-๗๙๘๘๗๗๖ 
๙ นายชูชาติ พารีสอน โรงเรียนหันคาพิทยาคม  ชัยนาท ๐๙๔-๖๒๘๗๒๖๘ 
๑๐ นายรณชัย นิ่มกุล โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” อ่างทอง 097-1910586 

๖ 
๑๑ นางรุจิรดา วรรณศิริ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ฉะเชิงเทรา 086-9772774 
๑๒ นายสมเจต พูลมา โรงเรียนบางพลีราษฎร์บํารุง สมุทรปราการ 081-7028612 

๗ 
๑๓ ว่าท่ีร้อยตรีธงชัย ก้อนสันทัด โรงเรียนกบินทร์วิทยา ปราจีนบุร ี ๐๘๑-๖๓๖๒๑๙๗ 
๑๔ นายประสาน เลือดทหาร โรงเรียนอรัญประเทศ สระแก้ว 092-2737515 
๑๕ นายเพ็ญศักด์ิ แจ้งเหตุผล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม นครนายก ๐๘๑-๘๑๘๗๖๔๓ 

๘ 
๑๖ นายวินัย พุ่มบุญทริก โรงเรียนปากท่อพิทยาคม ราชบุรี ๐๘๑-๗๔๓๒๘๖๗ 
๑๗ นายทํานุ วงษ์น้อย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
กาญจนบุร ี ๐๘๖-๗๕๖๑๔๓๖ 

๙ 
๑๘ นายตรัยพงษ์ เข็มเพ็ชร โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สุพรรณบุรี 087-1673560 
๑๙ นายวิวัฒน์ ชูศรีจันทร์ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม ๐๙๒-๒๘๔๕๙๔๕ 

๑๐ 

๒๐ นายโกวิท กรีทวี โรงเรียนคงคาราม เพชรบุรี 081-7055280 
๒๑ นายสุชาติ ปรีด์ิเปรม โรงเรียนเมืองปราณบุร ี ประจวบคีรีขันธ์ 087-6987422 
๒๒ นายประพจน์ แย้มทิม โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร ๐๘๑-๓๗๘๙๓๑๓ 
๒๓ นายบัณฑิตย์ ลิมปนชัยพรกุล โรงเรียนถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 085-0628484 
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๑๑ 
๒๔ นายเกรียงไกร แก้วมีศรี โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ๐๘๕-๑๒๕๐๙๘๑ 
๒๕ นางนพมาศ เพราพันธ์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ชุมพร 081-6912551 

๑๒ 
๒๖ นายชาติชาย ทองเลี่ยมนาค โรงเรียนโยธินบํารุง  นครศรีธรรมราช 087-8942882 
๒๗ นายสมพงศ์ บุญชรัตน์ โรงเรียนตะโหมด พัทลุง ๐๘๕-๗๙๙๖๗๙๑ 

๑๓ 
๒๘ นางยุภา พรเศรษฐ์  โรงเรียนวิเชียรมาตุ  ตรัง 089-2897553 
๒๙ นายสมศักด์ิ ณ ถลาง โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กระบี่ ๐๘๑-๗๙๗๗๐๔๓ 

๑๔ 
๓๐ นายสุนทร รักเมือง โรงเรียนทับปุดวิทยา พังงา 081-9564375 
๓๑ นายโกศล ใสขาว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต ๐๘๓-๕๙๒๙๙๘๙ 
๓๒ นายณัฏฐวัฒน์ คลายทุกข์ โรงเรียนสตรีระนอง ระนอง ๐๘๕-๐๖๘๘๘๙๙ 

๑๕ 
๓๓ นายนิรัตน์ นราฤทธิพันธ์ โรงเรียนสุไหงโกลก นราธิวาส ๐๘๐-๖๔๘๘๕๒๔ 
๓๔ นายสันติรักษ์ ไชยเอียด โรงเรียนโพธ์ิคีรีราชศึกษา ปัตตานี ๐๘๙-๒๙๙๙๔๙๘ 

๑๕ ๓๕ นางสาวเสาวนิตย์ ทวีสันทนีนุกูล โรงเรียนคณะราษฎรบํารุง ยะลา 0๘๗-๒๙๔๓๑๓๕ 

๑๖ 
๓๖ นายเอกพล ดํารงจิรธนากร โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา สงขลา ๐๘๑-๙๕๙๐๖๒๗ 
๓๗ นายกระจาย หนูคงแก้ว โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวัฒนา” สตูล 089-7332197 

๑๗ 
๓๘ นายศิริพงศ์ พงษ์ดี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี ๐๘๖-๑๕๖๑๙๑๙ 
๓๙ นายพิริยะ เอกปิยะกุล โรงเรียนตราษตระการคุณ ตราด ๐๘๑-๒๙๕๒๑๑๘ 

๑๘ 
๔๐ นายวันชัย ทันสมัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี 096-7325757 
๔๑ นายธีระวัธน์ สิงหบุตร โรงเรียนระยองวิทยาคม ระยอง ๐๘๑-๘๖๒๖๑๕๖ 

๑๙ 
๔๒ นายอนุชา ศิลาเกษ โรงเรียนหนองหินวิทยาคม เลย 081-9758521 
๔๓ นายบุญมา ภูเงิน โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม หนองบัวลําภู 081-3690843 

๒๐ ๔๔ นายธีระชัย นนพิภักด์ิ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร อุดรธานี 081-3803184 

๒๑ 
๔๕ นายทวีศักด์ิ มาลา โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม หนองคาย ๐๘๑-๗๖๘๓๙๒๑ 
๔๖ นายประภาส ศรีสุพล โรงเรียนพรเจริญวิทยา บึงกาฬ ๐๘๑-๗๔๙๓๐๙๗ 

๒๒ 
๔๗ นายบรรจง ศรีประเสริฐ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา นครพนม ๐๘๑-๙๖๔๕๓๕๓ 
๔๘ นายจีรชัย วังคะฮาต โรงเรียนดงหลวงวิทยา มุกดาหาร ๐๘๑-๙๗๔๗๔๙๑ 

๒๓ ๔๙ นายพิสิทธ์ิ จันทรเนตร โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สกลนคร ๐๘๑-๙๕๔๒๙๔๙ 
๒๔ ๕๐ นายเทอดเกียรติ ขันธ์พิมูล โรงเรียนร่องคํา  กาฬสินธ์ุ ๐๘๑-๓๒๐๖๘๗๑ 
๒๕ ๕๑ นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล โรงเรียนกัลยาณวัตร ขอนแก่น ๐๘๑-๙๗๕๓๔๙๒ 
๒๖ ๕๒ นายสมทรัพย์ ภูโสดา โรงเรียนบรบือวิทยาคาร มหาสารคาม ๐๖๑-๖๖๕๕๖๘๘ 
๒๗ ๕๓ นายทินกร โสรถาวร โรงเรียนอาจสามารถวิทยา ร้อยเอ็ด ๐๘๙-๕๗๖๐๙๘๑ 

๒๘ 
๕๔ นายดาวหยาด ขันธ์เพชร โรงเรียนเข่ือนช้างวิทยาคาร ศรีสะเกษ 080-4830599 
๕๕ นางมณีรัตน์ ปรินายวนิชย์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ยโสธร 081-8785970 

๒๙ 
๕๖ ว่าท่ีร้อยตรีกมล สาดศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี ๐๘๑-๘๗๖๘๕๒๘ 
๕๗ นายสมัย บุตรภักด์ิ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม อํานาจเจริญ ๐๘๑-๕๗๙๓๑๘๓ 

๓๐ ๕๘ นายวีระศักด์ิ สายสุวรรณ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ 080-1648448 
๓๑ ๕๙ ว่าท่ีร้อยตรีนิพนธ์ ภักดีแก้ว โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา 089-8458659 
๓๒ ๖๐ นายสมเกียรติ วัฒนากรประสิทธ์ิ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ บุรีรัมย์ ๐๘๙-๗๑๗๕๒๙๘ 
๓๓ ๖๑ นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ โรงเรียนสิรินธร สุรินทร์ 086-8635959 

๓๔ 
๖๒ นายฐิตติณัฐ ศักด์ิธนานนท์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่ 062-3893599 

089-9498291 
๖๓ นายวรศักด์ ฤทธากันต์ โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่ฮ่องสอน 088-2574699 
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ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 

 
 (นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ) 
 นายกสมาคมผูบ้ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 

 
 
 
 

สพม ท่ี ชื่อ – สกุล  ท่ีต้ังสาขา จังหวัด โทรศัพท์ 

๓๕ 
๖๔ นายสกล ทะแกล้วพันธ์ุ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลําปาง 081-7245164 
๖๕ นายประชากร เข่ือนปัญญา โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ลําพูน ๐๘๘-๔๑๔๒๙๔๐ 

๓๖ 
๖๖ นายปราโมทย์ นพวงศ์ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม เชียงราย 081-9605253 
๖๗ นายผล ยะนา  โรงเรียนภูซางวิทยาคม พะเยา 081-9920870 

๓๗ ๖๘ นายชานันท์ มณเฑียร โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ แพร่ ๐๙๕-๔๔๖๗๘๒๙ 
๓๗ ๖๙ นายอดุลย์ อะทะยศ โรงเรียนนาน้อย น่าน ๐๘๑-๘๘๑๙๑๓๓ 

๓๘ 
๗๐ นายอํานวย บูรณะไทย โรงเรียนศรีนคร สุโขทัย ๐๘๙-๙๖๑๔๗๐๕ 
๗๑ นายสมศักด์ิ เลิศรัตนพันธ์ุ โรงเรียนสรรพวิทยาคม ตาก ๐๘๑-๐๔๑๙๑๕๗ 

๓๙ 
๗๒ นายวิโรจน์ รอดสงฆ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ พิษณุโลก 081-887๗802 
๗๓ นายธารา น่วมศิริ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์ 086-4280337 

๔๐ ๗๔ นายจงรัก เกตแค โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ๐๘๑-๙๗๒๔๓๕๔ 

๔๑ 
๗๕ นายไพชยนต์ ศรีม่วง โรงเรียนวัชรวิทยา กําแพงเพชร ๐๘๑-๙๖๒๘๙๔๒ 
๗๖ นายธวัชชัย เทศขํา โรงเรียนตะพานหิน พิจิตร ๐๘๘-๒๘๖๑๙๓๘ 

๔๒ 
๗๗ นายสังวร ยมรัตน์ โรงเรียนโกรกพระ นครสวรรค์ ๐๘๑-๓๗๙๔๕๘๗ 
๗๘ นายธนกฤต นิโรจน์ โรงเรียนลานสักวิทยา อุทัยธานี ๐๘๑-๙๗๓๘๘๗๙ 


