
ฝ่ายบริหาร 
1 นางพูนเกษม ต้ังพงษ์ คศ.3 081-9999297 
2 นางบุปผา แสงจันทร ์ คศ.3 089-8477701 
3 นางสาวเวสารัช โกรธา คศ.3 081-9666316 
4 นางกรณิศา สำเร็จ คศ.2 089-8463485 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
5 นางสุวรรณี อินธิแสง คศ.3 095-6167784 
6 นางญาณันธร ปัดสาโก คศ.3 085-7675628 
7 นางสาวอภิญญา อรัญศักด์ิ คศ.2 089-5686048 
8 นายพิชนันท์ ขันอาสา คศ.2 084-3335048 
9 นางธันยชนก แก้ววิเศษ คศ.2 087-8780929 
10 นางนิชา แสงกระโทก คศ.1 083-7364370 
11 นายณัฐวุฒิ อนุกูล คศ.1 062-1866177 
12 นางสาววาสนา นาดี คศ.1 087-2529417 
13 นางชลิดา อนุกูล คศ.1 082-8738367 
14 นางสาวพิมฉวี บุญมา คศ.1 088-3451993 
15 นางสาวแก้วตา พลนงค์ คศ.1 087-8686804 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
16 นางวลัยรักษ์ อภิเกียรติสกุล คศ.3 087-2400352 
17 นางสาวศิรินภา รักษาศร ี คศ.3 090-2811098 
18 นางนุชสรา ปานเพ็ชร คศ.3 087-8712795 
19 นางสาวสุนิสา ชูอิฐจีน คศ.3 090-2759142 
20 นางเรณู โตเหมือน คศ.2 089-0598220 
21 นายชัชวาล ศิริพรทุม คศ.2 089-9492195 
22 นางสาวนภัสกนก สังฆะเวช คศ.2 085-7638279 
23 นางสุนันทา คำสงวน คศ.3 089-6293416 
24 นางสาวกนกวรรณ ผัดกระโทก คศ.3 089-2829622 
25 นายธีระวัฒน์ ดีสวัสด์ิ คศ.1 089-0906009 
26 นางสาวบุญญาพร มณีกูล คศ.1 089-5843126 
27 นางสาวนารีนารถ ชาวนา คผช. 098-5842664 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
28 นายเสกสรรค์ ประเมศร ี คศ.3 084-9677484 
29 นายขจร โปร่งจิตร คศ.1 081-1831197 

    
30 นางเพ็ญ ประเมศรี คศ.3 098-1186026 
31 นางสาวณัฏฐ์ฎาพร เพ่ิมพูล คศ.1 088-4655549 
32 นายภาณุวัฒน์ โกมาร คศ.1 082-8497036 
33 นางสาวนพวรรณ หิปะนัต คศ.1 090-3716162 
34 นางสาวอคิราภ์ เทียบโพธ์ิ คผช. 083-0950699 
35 นายชัยพิวิชร์ ฉาสันเทียะ คศ.1 061-2029589 
36 นายอนันต์ ทิพย์โอสถ คศ.1 096-1569266 
37 นางสาวจงจิต อุ่นสำราญ พนง. 065-7457979 
38 นางสาวกศิณ์นันท์ บุญมาก พนง. 095-6093996 
39 นางสาวรัตนาภรณ์ มิ่งขวัญ อตจ. 097-3345454 
40 นางสาวจิราพร วาสิงห์หน อตจ. 063-3439880 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
41 นางเพ็ญนภา ไชยรา คศ.3 089-0761822 
42 นายประเสริฐ แก้วหาญ คศ.3 094-9199491 
43 นางปราณี เพชรประไพ คศ.3 095-6167550 
44 นายชัยวุฒิ ปทุมรังสรรค ์ คศ.3 089-8482335 
45 นางอุไร ปทุมรังสรรค ์ คศ.3 061-7755285 
46 นางศรีอุษา อรุณใหม ่ คศ.3 081-7258377 
47 นางสาวดารัตน์ ดีอุบล คศ.3 089-2747876 
48 นายวิชิต โสสีสุข คศ.3 080-1612878 
49 นางสาวนาจตะยา นามวงค์ คศ.3 096-0802325 
50 นางพิสชา ยังกระโทก คศ.3 097-2821540 
51 นายไมตรี คะปัญญา คศ.2 084-2986125 
52 นางสาวจินรัตน์ดา ลาดกระโทก คศ.2 093-4681655 
53 นางสาวเดือนเพ็ญ บุญลา คศ.2 062-8189222 
54 นายทรงศักด์ิ คำโฮง คศ.2 093-2174440 
55 นางสาวสุลักขณา ปวะภูตา คศ.1 091-9691614 
56 นายภาณุพล ระย้าทอง คศ.1 080-4804965 
57 นางสุกัญญา กล่อมวาจา คศ.1 095-5866955 
58 นายชาตรี ศรีพาฮาด คศ.1 088-5822546 
59 นางสาวแคทรียา สวัสด์ิกลาง คผช. 090-3795764 
60 นางสาววรัติญา ไพลกลาง พนง. 061-5498892 

    
61 นางสาวทิพวัลย์ หมั่นกุดเวียน อตจ. 088-3439135 
62 นางสาวนาถลัดดา พลจัตุรัส อตจ. 065-9929614 
63 นางสาวอนัญญา ทุมกระโทก อตจ. 099-3471118 
64 นางสาวอภิชญา วงศ์ศักด์ิ อตจ. 089-7180617 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
65 นายปัญญา สิทธิเสือ คศ.1 095-6126751 
66 นายสมบูรณ์ ปราณีตพลกรัง คศ.1 061-0877073 
67 นายจรูญ ดอกสูงเนิน คศ.3 081-2821653 
68 นางบังอร วงศ์ประเสริฐ คศ.3 091-8294698 
69 นายคมสัน คำสันเทียะ คศ.1 081-9211967 
70 นายอุดม ใหญ่กระโทก พนง. 084-4749884 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
71 นายอุเทน มุ่งยนต์กลาง คศ.2 095-5623661 
72 นายวีระยุทธ เพชรประไพ คศ.4 084-9832924 
73 นายจำรูญ ล้อมกระโทก คศ.2 091-8325819 
74 นายสิทธิพงศ์ สุพรรณกลาง คศ.1 099-8932368 
75 นายปัญญา ไข่พรมราช คศ.1 061-0214433 
76 นางสาววิภาพร มีมาก คศ.1 090-8285591 
77 นายอานนท์ แก้วม่วงพะเนาว์ คผช. 062-1869402 
78 นางสาวพรทิพย์ วิชัด พนง. 091-6698389 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
79 นายสำราญ แทนคำ คศ.1 088-4647196 
80 นางอุบลรัตนา มหาวัฒนปรีชา คศ.3 064-4537753 
81 นายสมเกียรติ โภคสมบัติ คศ.3 081-3609512 
82 นางสาวพัชริกา สมฤทธ์ิ คศ.1 093-3203248 
83 นายพุทธพงศ์ สุขเพ่ิม คผช. 091-8799751 
84 นางสาวสุมาลี บุญพามี พนง. 087-9428037 
85 นายปิโยรส จงใจกลาง พนง. 061-1233606 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
86 นางสาววริฐา งาคชสาร คศ.2 091-0209547 
87 นางสาวเกษร แหวนมุก คศ.2 086-0531823 
88 นางสาวเบญจวรรณ บุ่งง้าว คศ.2 084-8338335 



    
89 นางสาววราพร ฉิมนอก คศ.1 086-4118808 
90 นางสาววีรยา เตไธสง คศ.2 080-7614580 
91 นางสาวกรรณิการ์ นากลาง คศ.1 085-8567916 
92 นายอภิสิทธ์ิ กิจสอ คศ.2 084-1506018 
93 นางสาวเสาวลักษณ์ บรรดาศักด์ิ คศ.2 080-1557119 
94 นางจีราภา พัดใหม่ คศ.2 061-4344573 
95 นางสาวจุฑามาส ฉ่ำสูงเนิน คศ.1 089-2862791 
96 นางสาววชิราพรรณ สุวิทยศักด์ิ คศ.1 086-8666311 
97 นายสุริยา วานนท์ คศ.1 092-2478616 
98 นางสาวจุฑาทิพย์ ไกรคุ้ม คศ.1 098-6344661 
99 นางสาวเพ็ญนภา เสาเสมา คศ.1 080-4766339 
100 นายอลงกต สระนอก คศ.1 064-0855582 
101 นางสาวฐิติยา นามฤทธ์ิ คผช. 092-2726091 
102 Ms. Elizabeth sabellena   
103 Mr. Johannes Paul   
104 Mr. Romelo lll Lalin Dupo   

แนะแนว 
105 นางสาวโชษิตา ศิริมั่น คศ.1 080-1565826 
106 นางสาวจุรีพร โชติขันธ์ คศ.1 095-7987884 

บรรณารักษ์ 
107 นางสาวรัชดาภรณ์ ทวยทุย คศ.1 085-6334355 

เจ้าหน้าที่ธุรการ 
108 นางสาวประภัสรา ภูมลู  081-0764150 
109 นางสาวรัตน์ริญญา มนอยู่พะเนา  080-1598403 
110 นางสาวเบญจมาภรณ์ บรรดาศักด์ิ  098-1406687 

ลูกจ้างประจำ 
111 นายประทีป ลาดกระโทก  089-8418562 

ลูกจ้างชั่วคราว 
112 นายสำลอง หารไธสง  087-9574372 
113 นายสุวโรจน์ เขียวอุตสา  062-9870221 
114 นายนพรัตน์ คุณระวงค ์  061-0522574 
115 นายเพ็ชร ประราชิโก  096-6687891 

    
116 นายแดนชัย ลาดหนองขุ่น   
117 นางสุนัน แต่แดงเพชร  082-9812499 
118 นางมาลีวัลย์ อินทร์แย้ม  061-0937131 
119 นางสุจริต รสกระโทก  085-7734387 
120 นางสาวอำไพ วะเรืองรัมย์   

 
 
 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อและเบอร์โทรศัพทบ์ุคลากร 

โรงเรียนเสิงสาง อำเภอเสิงสาง  

จังหวัดนครราชสีมา 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา 


