
          

ท ำเนียบผู้บริหำรโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต 29 

สหวิทยำเขตเมืองม่วงสำมสิบ 

   

   

  

 

 

 

 

นำยกิติศักดิ์ กุมภรัตน ์

ผอ.รร.เบ็ญจะมะมหำรำช 

นำยชำคริต  พิมพ์หล่อ 

ผอ.รร.เตรียมอุดมศกึษำพัฒนำกำรฯ 

 

นำยฐิรศำสตร์ กูลรัมย์ 

ผอ.รร.อุบลรำชธำนีศรีวนำลัย 

นำยประจักษ์พงศ์ วรรณโชติ
ผอ.รร.ม่วงสำมสิบอัมพวันวิทยำ 

นำงเยำวรักษ ์ พวงมะเทศโสภณ

ผอ.รร.ไผ่ใหญ่ศึกษำ 

นำยประภำส สีหำ 

ผอ.รร.ดงยำงวิทยำคม 

นำยสมบัติ เจือบุญ 

ผอ.รร.ศรีน้ ำค ำศึกษำ 



 

ท ำเนียบผู้บริหำรโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต 29 

สหวิทยำเขตเมืองดอกบัว 

   

   

  

 

 

 

 

นำยดุริยะ จันทร์ประจ ำ

ผอ.รร.นำรีนุกูล 

นำยจิรำยุทธ อักษรพิมพ์

ผอ.รร.ปทุมพิทยำคม 

นำงธัญญำภรณ์ จำรุจิตร

ผอ.รร.นำรีนุกูล 2 

นำยบุญถึง ต้นงำม 

ผอ.รร.หนองขอนวิทยำ 
นำยไพฑูรย์ แจ่มพันธ ์

ผอ.รร.ดอนมดแดงวิทยำคม 

นำยภูวดล ไชยชนะ 

ผอ.รร.หกสิบพรรษำวิทยำคมฯ 

นำงจิรกำนต์ สุภสร 

ผอ.รร.หนองบอ่สำมคัคีวิทยำ 



 

 

ท ำเนียบผู้บริหำรโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต 29 

สหวิทยำเขตพระใหญ่เขื่องใน 

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำยบุญธรรม กล้ำหำญ

ผอ.รร.เขื่องในพิทยำคำร 

ว่ำที่ร้อยเอกสมชำย สุดชำติ

ผอ.รร.บ้ำนไทยวิทยำคม 

 

นำงสุพัตรำ ค ำจันทร์ 

ผอ.รร.เสียมทองพิทยำคม 

ว่ำง 

ผอ.รร.ชีทวนวิทยำสำมัคคี 

นำยเสกสรรค์ ยภุำศ 

ผอ.รร.สหธำตุศึกษำ 

นำงจิรำพร ธรรมเจริญ 

ผอ.รร.เก่ำขำมวิทยำ 



 

 

ท ำเนียบผู้บริหำรโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต 29 

สหวิทยำเขตหอไตร 

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำยวีระศักดิ์ เอกศรี 

ผอ.รร.กุดข้ำวปุ้นวิทยำ 

 

นำยคำรม ช่วยสุข 

ผอ.รร.ขุมค ำวิทยำคำร 

นำงกมลพรรณ วีระชำติ

ผอ.รร.เกษมสีมำวิทยำคำร 

นำยปัจจัย บ่งเทพ 

ผอ.รร.สะพือวิทยำคำร 
นำยธ ำรงค์ วิเศษรอด 

ผอ.รร.โนนกุงวิทยำคม 

นำยเฉลิมยุทธ ประทีปทอง

ผอ.รร.มัธยมตระกำรพืชผล 



 

 

ท ำเนียบผู้บริหำรโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต 29 

สหวิทยำเขตเขมรำฐธำน ี

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำยวิเชียร แสงศรี 

ผอ.รร.เขมรำฐพิทยำคม 

นำยธีระพล พยัคฆพล 

ผอ.รร.พังเคนพิทยำ 

ว่ำที่ร้อยตรหีญิง กอบสมุทร ศรีดำ 

ผอ.รร.โพธิ์ไทรพิทยำคำร 

นำยบรรพต แก่นลำ 

ผอ.รร.โนนสวำงประชำสรรค์ 

นำยศักด์ิชัย นวลฉวี 

ผอ.รร.พะลำนวิทยำคม 



 

 

 

ท ำเนียบผู้บริหำรโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต 29 

สหวิทยำเขตผำแต้ม 

   

   

  

 

 

ว่ำที่ร้อยตรีบรรจง ดอกอินทร์

ผอ.รร.ตำลสุมพัฒนำ 

 

นำยสมเกียรติ สมคิด 

ผอ.รร.เอือดใหญ่พิทยำ 

นำยนรเชฐ เบ้ำทอง 

ผอ.รร.หนำมแท่งพิทยำคม 

นำยบัณฑิต พลอำษำ 

ผอ.รร.สิรินธรวิทยำนุสรณ์ 

นำยถนอม หลมุทอง 

ผอ.รร.โขงเจียมวิทยำคม 

นำยสุรศักดิ์ สถำวร 

ผอ.รร.เชียงแก้วพิทยำคม 

นำยไพรวัลย์ แสนแดง 

ผอ.รร.อ่ำงศิลำ 

ว่ำที่ร้อยตรีเรืองยศ ธนำธิบดี

ผอ.รร.ศรีเมืองวิทยำคำร 



 

 

ท ำเนียบผู้บริหำรโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต 29 

สหวิทยำเขตวำริน 

   

   

 

  

 

 

นำยองอำจ จูมสมีำ 

ผอ.รร.ลือค ำหำญวำรินช ำรำบ 

นำยไพรินทร์ ภำนำนันท์

ผอ.รร.ส ำโรงวิทยำคำร 

 

นำยวสันต์ นวลอนิทร์ 

ผอ.รร.สว่ำงวีระวงศ์ 

นำยทรงยุทธ ด้ำมทอง 

ผอ.รร.วำรินช ำรำบ 

นำยสมบัติ ปัญญำคง 

ผอ.รร.ห้วยขะยุงวิทยำ 

นำยไกร เฉลิมพงษ์ 
ผอ.รร.โคกสว่ำงคุ้มวิทยำนุสรณ ์

นำยอภิชำติ ทองแจ่ม 

ผอ.รร.วิจิตรำพิทยำ 



 

 

ท ำเนียบผู้บริหำรโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต 29 

สหวิทยำเขตเดชนำอุดม 

   

   

 

  

 

 

นำยพิทักษ์ บุญยอ 

ผอ.รร.เดชอุดม 

นำยประยูร ใจภักดี 

ผอ.รร.ท่ำโพธิ์ศรีพิทยำ 

 

นำยสุรเชษฐ์ บุตรพรหม

ผอ.รร.ทุ่งศรีอุดม 

นำงสุนีรัตน์ พวงพ่ัว 

ผอ.รร.นำกระแซงศึกษำ 

นำยพรพิชิต ทองหมื่น 

ผอ.รร.ทุ่งเทิงย่ิงวัฒนำ 
นำยเอกสิทธิ์ ส่องแสง 

ผอ.รร.นำส่วงวิทยำ 

นำยประดิษฐ์ พันยำ 

ผอ.รร.นำเยียศกึษำ รัชมังคลำภิเษก 



 

 

ท ำเนียบผู้บริหำรโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต 29 

สหวิทยำเขตน้ ำนำบุณ 

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำยจงศักดิ์ อุทรำมนตรี

ผอ.รร.บุณฑริกวิทยำคำร 
นำยสุรชัย  โสภำพรม 

ผอ.รร.นำจะหลวย 

 

นำยสุรชำติ กำรสอำด 

ผอ.รร.ดงสว่ำงวิทยำ 

นำยกิติณรงค์ มำสงค ์

ผอ.รร.นำโพธิ์วิทยำ 

นำยปัญจพล  โคตรคันทำ

ผอ.รร.น้ ำยืนวิทยำ 

ว่ำที่ ร.ต.สมควร กงเงิน

ผอ.รร.โดมประดิษฐ์วิทยำ 



 

 

ท ำเนียบผู้บริหำรโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต 29 

สหวทิยาเขตมิง่มงคล 

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำยรัศมี. ถิ่นขำม 

ผอ.รร.เสนำงคนิคม 
นำยสมสมัคร วุฒิเจริญกุล

ผอ.รร.นำวังวิทยำ 

ว่ำที่ร้อยตรีพีระพงษ์ สิงห์จันทร์

ผอ.รร.นำเวียงจุลดิศวิทยำ 

นำยไพศำล พรหมภำ 

ผอ.รร.อ ำนำจเจริญพิทยำคม 

นำงอนงค์นชุ วิริยสุขหทัย 

ผอ.รร.คึมใหญ่วิทยำ 

นำยนิยม รักพรม 

ผอ.รร.อ ำนำจเจริญ 



 

 

ท ำเนียบผู้บริหำรโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต 29 

สหวทิยาเขตปทุมราชวงศา 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

นำยสุกจิ จันทบำล 

ผอ.รร.ปทุมรำชวงศำ 

นำยประยูร รัตนศรี 

ผอ.รร.ลือวิทยำคม 

นำยพินันท์ ปรัชญำนุวัตร

ผอ.รร.ชำนุมำนวิทยำคม 

นำงสำวชูติเมต อุทธำ 

ผอ.รร.ค ำเขื่อนแก้ววิทยำคม 
นำยวิศวะ  โทบุดดี 

ผอ.รร.สร้ำงนกทำวิทยำคม 



 

 

ท ำเนียบผู้บริหำรโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต 29 

สหวทิยาเขตพระศรีเจริญ 

    

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำยวุธฒิชัย รัตนวำรีพันธุ์

ผอ.รร.หัวตะพำนวิทยำคม 

นำยโชติชัย  กิ่งแก้ว 

 ผอ.รร.น้ ำปลีกศึกษำ 

ว่ำง 

ผอ.รร.ศรีเจริญศึกษำ 
นำยศุภวัต ลำภสำร 

ผอ.รร.จิกดู่วิทยำ 

นำยอภิสิทธิ์ ต้องสู ้

ผอ.รร.นำยมวิทยำคำร 

นำยณรงค์  ทันใจ 

ผอ.รร.นำจิกพิทยำคม 



 

 

 

ท ำเนียบผู้บริหำรโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต 29 

สหวทิยาเขตเทพนิมติ 

   

   
 

นำยณรงค์ศักดิ์ ธรรมรักษ์

ผอ.รร.ศรีคูณวิทยบัลลังก์ 

นำยอชิระ วริิยสุขหทัย 

ผอ.รร.พนำศึกษำ 

 

นำยปรีชำ บัณฑิต 

ผอ.รร.ปลำค้ำววิทยำนุสรณ์ 

นำยบุญลือ โกมลศร ี

ผอ.รร.ลืออ ำนำจวิทยำคม 

นำยรณชัย ธรรมรำช 

ผอ.รร.มัธยมแมด 


