
ข้อมูลรายช่ือครูผู้สอนและเบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อแก้ไขผลการเรียน 0,ร,มส,มผ 
รหัสครู / ชื่อ - นามสกุล กลุ่มสาระฯ เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ 

112 นางวรัษฐา กาวชู ภาษาไทย 0615141155  
115 นายกฤษดา สิมมะโน ภาษาไทย 0897988659  
120 นายทนงศักดิ์ ตั้งประดิษฐานุกิจ ภาษาไทย 0972819452 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
124 นางณัฐชนัญ รัตนกิจวรพงศ์ ภาษาไทย 0972355664  
128 นางสาวขวัญเรือน ภูธร ภาษาไทย 0879726297  
129 นายพลวัต ทองไทย ภาษาไทย 0613583349  
130 นายโอภาส สุ่มมาตร์ ภาษาไทย 0876355064  
131 นางสาววริศรา เสาไธสง ภาษาไทย 0942653932  
132 นายจินดานุวรรธน์ บำรุงเจริญสุข ภาษาไทย 0850821235  
133 นางสาวธวัลฉัตร บุญมาก ภาษาไทย 0816596348  
203 นายพิทักษ์ ทับทิมทอง คณิตศาสตร์ 0865124544  
222 นายญาณศิลป์ คีลาวงศ์ คณิตศาสตร์ 0909893181 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
228 นางอารีย์ รัตนภิรมย์ คณิตศาสตร์ 0968433425  
231 นายเอกชัย ชาญกระโทก คณิตศาสตร์ 0816268617  
232 นางสาวสราพร นุ่มดี คณิตศาสตร์ 0922604247  
234 นางสาวมาริษา โพธิ์ดิษฐ์ศิริ คณิตศาสตร์ 0954908802  
237 นางสาววราพร พิทักษ์ คณิตศาสตร์ 0925063366  
238 นางสาวสุชาดา งัดโคกกรวด คณิตศาสตร์ 0848990497  
239 นางสาวพรนภา วงศ์สวัสดิ์ คณิตศาสตร์ 0848519475  
241 นางสาวอรพรรณ นามโบราณ คณิตศาสตร์ 0801564546  
243 นายสิงคร มาลัย คณิตศาสตร์ 0942621879  
244 นายอนุสรณ์ บุญนาค คณิตศาสตร์ 0851755269  
245 นางสาวยุวเรศ สมาธิ คณิตศาสตร์ 0952930278  
247 นางสาวพรทิพย์ ยอดผล คณิตศาสตร์ 0942727022  
248 นางสาวภัทรวดี สมาธิ คณิตศาสตร์ 0617343030  
310 นางนภาวรรณ สิทธิวงศ์ วิทยาศาสตร์ 0855915646  
311 นายสมเกียรติ สนธนวณิชย์ วิทยาศาสตร์ 0852287076  
314 นางพิศมัย ทับทิมทอง วิทยาศาสตร์ 0831884269  
319 นางสาวพรเพชร พานทอง วิทยาศาสตร์ 0862015990  
321 นางสาวประโลม สอประโคน วิทยาศาสตร์ 0624955179  
324 นางสาวพลศิลป์ แคล้วคลาด วิทยาศาสตร์ 0626984224  
325 นางณัชชา รัตนสุวรรณวุฒิ วิทยาศาสตร์ 0616144596  
327 นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ อ่อนหนู วิทยาศาสตร์ 0860927245 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
329 นางสาวน้ำรินทร์ ก้อนเพชร วิทยาศาสตร์ 0823665232  
330 นายบัญชา ก้อนทรัพย์ วิทยาศาสตร์ 0890349001  
331 นางสาวศิริกมล ดนตรี วิทยาศาสตร์ 0943245949  
333 นางสาววิดยะดา นาคะชัย วิทยาศาสตร์ 0980892096  



รหัสครู / ชื่อ - นามสกุล กลุ่มสาระฯ เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ 
334 นางพิมพ์พร พรมตวง วิทยาศาสตร์ 0929692707  
335 นางสาวสุนิสา เทียนประเสริฐ วิทยาศาสตร์ 0877915249  
336 นายโสภณัฐ ขันทอง วิทยาศาสตร์ 0891213170  
337 นายอนรรฆ สาสุข วิทยาศาสตร์ 0900107432  
338 นางสาวพัชรียา ฑีฆะบุตร วิทยาศาสตร์ 0869804397  
339 นางสาวศิวนารถ ชื่นตา วิทยาศาสตร์ 0949909941  
340 นายศุภฤกษ์ สรวิทย์ วิทยาศาสตร์ 0859895794  
341 นางสาวสินีนาฎ ศิริสวัสดิ์ วิทยาศาสตร์ 0813531679  
342 นายศตวรรษ วิโรจนะ วิทยาศาสตร์ 0870444231  
343 นายพงศ์พิชา เดชแพ วิทยาศาสตร์ 0838253651  
344 นางสาววรรณภัทร หวง วิทยาศาสตร์ 0902482515  
345 นางสาววนิดา ประทุม วิทยาศาสตร์ 0828627529  
416 นางฉัฐรส พัฒนารมย์ สังคมศึกษา 0923282552  
425 นางสาววิไลวรรณ มณีชม สังคมศึกษา 0984818565  
426 นางสาวอัจฉรียา ชุมภูบาง สังคมศึกษา 0866265599  
432 นางสาวกมลพร วงษ์งาม สังคมศึกษา 082-350-3210  
433 นางสาวเจนจิรา ยังเพ็ง สังคมศึกษา 0968960990  
434 นางสาวนิลาสินี ภมะราภา สังคมศึกษา 0870491193  
436 นายไพศาล หมึกประเสริฐ สังคมศึกษา 0812076741  
439 นางสาววัชรี แก่นจันทร์ สังคมศึกษา 0618258753 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
442 นายรอฟา สามะแอ สังคมศึกษา 0990525492  
445 นางสาวภานุชนาฏ ไชยพิเชษฐ สังคมศึกษา 0922794306  
446 นางสาวฉัตรกมล นวลศรี สังคมศึกษา 0860880547  
447 นางสาวหทัยชนก สังข์เพ็ง สังคมศึกษา 0846401992  
448 นางสาวธัญญาภรณ์ สุนสุข สังคมศึกษา 0845146341  
449 นางสาวแพรวพรรณ น้ำขาว สังคมศึกษา 0856868803  
505 นายศิรัชฎ์ สุมน สุขศึกษาและพลศึกษา 0867922877  
519 นางสาวอมรรัตน์ จงท่องกลาง สุขศึกษาและพลศึกษา 092925361 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
520 นายสิทธิพงษ์ มินทะขัติ สุขศึกษาและพลศึกษา 0801278806  
521 นายนราศักดิ์ สุทธิพูล สุขศึกษาและพลศึกษา 0982491794  
522 นายอดิศร ทรงศรี สุขศึกษาและพลศึกษา 0849744031  
523 นายศิริวัฒน์ เรียนบุรี สุขศึกษาและพลศึกษา 0851122054  
524 นางสาวศจี โก่งศรชัย สุขศึกษาและพลศึกษา 0617579777  
529 นายดิเรกฤทธิ์ ดำขำ สุขศึกษาและพลศึกษา 0986272365  
612 ว่าที่ร้อยตรีธณายุทธ อธิยะ ศิลปะ 0985872971  
620 นายพลวัชร สำเรียนรัมย์ ศิลปะ 0970037696 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
621 นางสาวประไพพร ทิพย์อาสน์ ศิลปะ 084-592-6953  
622 นางสาวสุจิตรา แสงงาม ศิลปะ 0895106736  



รหัสครู / ชื่อ - นามสกุล กลุ่มสาระฯ เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ 
623 นางสาวธมลวรรณ วิมลกุลรัตน ศิลปะ 0853334256  
624 นางสาววรพร โล่สถิตย์มณฑล ศิลปะ 0858483237  
625 นายธีราเศรษฐ์ พิสุทธิ์รัตน์ ศิลปะ 0843436566  
706 นางจตุพร เรืองมาก การงานอาชีพ 0804250689 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
710 นางสุนทรี กาญจนะวสิต การงานอาชีพ 0815139741  
733 นางสาวพิมพ์ชนก แก้วใส การงานอาชีพ 0804282629  
735 นางสาวประวีต ส่องแสง การงานอาชีพ 0818481809  
736 นายธนกร หวนขุนทด การงานอาชีพ 0872415946  
739 นายสหรัถ อาสา การงานอาชีพ 0854918784  
741 นางสาวพัชราภรณ์ ฉันทหรรษา การงานอาชีพ 0998754625  
743 นางสาวกัญญา บุญเจือ การงานอาชีพ 0914690842  
806 นางสาวจินตนา กิตตินานนท์ ภาษาต่างประเทศ 081-8747879  
809 นางเทียนพร วงศ์หอม ภาษาต่างประเทศ 0860401648  
859 นางสาวพรธิยา แสนสีมนต์ ภาษาต่างประเทศ 0845559673  
861 นางสาวภาวิณี อินทร ภาษาต่างประเทศ 0856860648  
862 นางสาวดวงใจ ไทยจันทึก ภาษาต่างประเทศ 0922671671 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
863 นางสาวศิริพร จ่าเขียว ภาษาต่างประเทศ 0847291332  
864 นางสาวเขมัชฌา นวลสะอาด ภาษาต่างประเทศ 0866502702  
865 นายณัฐนัย มงกุฏวิสุทธิ์ ภาษาต่างประเทศ 0960681330  
866 นางสาวศินิชา ใจสมุทร ภาษาต่างประเทศ 0845402899  
867 นางสาวเสาวนีย์ ดลละออ ภาษาต่างประเทศ 0909646921  
868 นางสาวพันธ์วดี บุษบา ภาษาต่างประเทศ 0863569605  
869 นางสาวเจตจันทร์ ราชสินธ์ ภาษาต่างประเทศ 0870481097  
870 นางสาวธิติมนตร์ ศิลประเสริฐ ภาษาต่างประเทศ 082-367-6424  
871 นายพิศุทธิ์ ตันเจริญพานิช ภาษาต่างประเทศ 0851615185  
873 นายคมกฤษณ์ ฉัตรจิรธีรพงศ์ ภาษาต่างประเทศ 0894632037  
875 นางสาวกมลทิพย์ ดิษเจริญ ภาษาต่างประเทศ 0982733283  
876 นางสาวธนิตา ศิริปาน ภาษาต่างประเทศ   
907 นางสาวณัฐพัชร์ ทะไร งานแนะแนว 0861971289 หัวหน้าแนะแนว 
910 นายเจตนิพัทธ์ โกวิทเทวาวงศ์ งานแนะแนว 0817503039  
911 นางสาวธันยกานต์ สมควร งานแนะแนว 0656900928  
912 นายวิเชียร วงค์ผาบุตร งานแนะแนว 0872261886  
910 นายเจตนิพัทธ์ โกวิทเทวาวงศ์ งานแนะแนว 0817503039  
หมายเหตุ กรณีท่ีนักเรียนไม่สามารถติดต่อครูผู้สอนประจำวิชาได้ให้ติดต่อผ่านทางหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 
 
 
 


