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ทะเบียนจดหมายอเิล็กทรอนิกส์ (Email) 
ของข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
 
 
 
 

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
 
 
 
 
 

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  อ าเภอเบญจลักษ์  จังหวัดศรสีะเกษ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ
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ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ 
1 นายถวัลย์  สุนทรา ผ.อ. โรงเรียน 089-7193913 Tawansuntara@gmail.com 
2 นายวัชระ  กรมพะไมย รอง ผู.อ. โรงเรียน 086-2486131 Benpita@gmail.com 

 3 นายศักดิ์ชัย  ค ายนต์ รอง ผู.อ. โรงเรียน 082-7556248 Sak444@gmail.com 
4 นายบรรจง  สีค า รอง ผู.อ. โรงเรียน 081-790-3891 Bunjong123@gmail.com 
5 นายนิวัฒน์  ประสานพันธ์ คร ู 086-8683956 Kruni001@gmail.com 

 6 นางวิชุดา  ต าหนง คร ู 083-3658053 Kruwitomnong@yahoo.com 
 7 นายประเสริฐ  บุญพอ คร ู 086-8700479 Bleach_id@hotmail.com 
 8 นางสมจิต  พ่วงจีน คร ู 089-6257844 Somjle@hotmail.com 

9 นางประไพ  หาไชย คร ู 085-0151458 Prapai_432@hotmail.com 
10 นางกัลยาณี  ไชยธรรม คร ู 087-2489695 Kanlayanee4376@gmail.com 
11 นายไหว  เจริญตา คร ู 080-7265070 Waija123@gmail.com 
12 นางเกษร  เจริญตา คร ู 089-6273331 Toom_305@hotmail.com 
13 นายอาคเนย์  มีคุณ คร ู 089-7198876 Aerna2510@hotmail.com 
14 นางสาวทิชากร  อาจเอี่ยม คร ู 089-7207507 Ogticha@hotmail.com 
15 นางอ านวย  ไชยชนะ คร ู 087-6551659 Amnugenglish@hotmail.com 
16 นางคัคนางค์  พื้นผา คร ู 089-6274247 Katkanang19@gmail.com 
17 นางสุขกัญญา  ถุงทรัพย์ คร ู 082-1272176 Kangapam@hotmail.com 
18 นายอนุศิษฏ์  โกศล คร ู 085-2306792 Anusit_2518@hotmail.com 
19 นายราม  โสวัน คร ู 083-3873871 Kruram@gmail.com 
20 นางสาคร  จันดาบุตร คร ู 085-9297357 Cona124@hotmail.com 
21 นายสุปรีชา  จ าปารัตน์ คร ู 080-1749697 Svprecha@gmail.com 
22 นางชนิดา  เนตรแก้ว คร ู 086-0380206 Cotsd44@hotmail.com 
23 นางสาววราภรณ์  สมดี คร ู 085-4962367 Pelko_toki@hotmail.com 
24 นายทธ  ทองภามี คร ู 086-2595956 Temujin12@hotmail.com 
25 นางบุณิกา  สุริยะลังกา คร ู 089-9278282 Dnee74@gmail.com 
26 นายพัชระ  วงค์เจริญ คร ู 093-4985804 Noi_leo@hotmail.com 
27 นางปริชาติ  วงค์เจริญ คร ู 081-9977332 Noi_leo@hotmail.com 
28 นางคมคิด  ศรีสุข คร ู 083-1261460 Nangnoi17@hotmail.com 
29 นายสัญญา  ศรีสุข คร ู 087-4324810 Enpr465@hotmail.com 
30 นางสาวอัมพร  โกศล คร ู 085-3077036 baipoo-delta@hotmail.com 
31 นางสาวสริดา  จ าปาหอม คร ู 085-6390535 Sasa_inbp@hotmail.com 
32 นางสุกิจ  ศรีปาน คร ู 086-2652960 Mook1852@hotmail.com 
33 นางปวีณา  กระจัดกลาง คร ู 082-8764632 Muunui55@hotmail.com 
34 นางสาวมาริษา  พานจันทร์ คร ู 082-8494450 Jigsaw_risa@hotmail.com 
35 นางบุษบา  แสงศิริ คร ู 081-3213396 Putirak@hotmail.com 
36 นายมานะ  แสงศิริ คร ู 086-1241236 andyu@winslive.com 
37 นางสาวศิริญญา  สุตันตั้งใจ คร ู 081-7608896 Sirinya31@hotmail.com 
39 นางสาวทรรศญา  พละศักดิ์ คร ู 085-2287451 Thassayabj@gmail.com 
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40 นายธนวัฒน์  แสงตะวัน คร ู 083-3711699 Tevor77@hotmail.com 
41 นางสาวนฤมล  พ้ืนผา คร ู 084-0244975 Tiktik123@gmail.com 
42 นางสาวกุลธิดา  ดวงแก้ว คร ู 087-8806433 Duangkaew1981@hotmail.com 

 
@hotmail.com 

43 นางสาวสันธิฌา  สายจันทร์ คร ู 081-1849859 astanoy@hotmail.com 
44 นายทองชัย  กอแก้ว คร ู 089-5797238 Thong@hotmail.com 
45 นางสาวสิริยาพร  บุษบิน คร ู 081-6697297 Kartoon-1@hotmail.com 
46 นางสาวกนกวรรณ  เคนสิน คร ู 083-6619996 Kensin_tiger@hotmail.com 
47 นางประภัสสร  โทแสง คร ู 087-3752914 Plk_nupook@hotmail.com 
48 นางสาววันวิสา  ประสพสุข คร ู 083-7384063 Boxool_2@hotmail.com 
49 นายอ านาจ  เส้นคราม คร ู 087-5148383 Amnat789@gmail.com 
50 นางสาวประสบพร  ไชยสาร คร ู 086-0924007 Annpsp88@hotmail.com 
51 นางสาวนิภาภรณ์  ยุวะบุตร คร ู 098-1159447 Nipapon123@gmail.com 
52 นางสาวอุบลรัตน์  เจตินัย คร ู 085-0151466 Ubonrat123@gmail.com 
53 นางสาววรุณทิพย์  มณีวงศ์ ครูผู้ช่วย 081-0678478 Waroonthip123@gmail.com 
54 นายพิทยา  จันดาบุตร พนักงานราชการ 087-4407934 Pittaya@hotmail.com 
55 นางสาวสุวภรณ์  ชื่นจ าปา พนักงานราชการ 083-3763428 Chuenjumpa@hotmail.com 
56 นางสาวณิชาภัส  ประจญ พนักงานราชการ 087-2483139 Kungfraion@hotmail.com 
57 นายสิริวัฒก์  แสงกล้า พนักงานราชการ 082-1332585 Siriwat_2009@hotmail.com 
58 นายสุจิน  คูณเมือง พนักงานราชการ 086-8759698 Admin@benjalak.com 
59 นายชนะพล  เนตรแก้ว พนักงานราชการ 087-2614135 Aiito_kl@hotmail.com 
60 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงชนนาถ  วงศ์ภักดี พนักงานราชการ 081-0751264 Boxer_jib@hotmail.com 
61 นางสาวดวงตา  ท้าวด่อน พนักงานราชการ 082-7478246 Tay-taow@hotmail.com 
62 นางสาวอมรา  โทนะพันธ์ พนักงานราชการ 084-9583677 Eorg22@hotmail.com 
63 นางสาวจารุวรรณ  จิระนวคุณ พนักงานราชการ 086-8715089 Krupuy_opor@hotmail.com 
64 นายเวชกรณ์   กรมพะไมย พนักงานราชการ 088-0809347 Watchakon123@gmail.com 
65 นายวัชระ  กันทะวงษ์ ครูอัตราจ้าง 084-4633958 Wachara123@gmail.com 
66 นางสาวนาถยา  ไชยคุณ ครูอัตราจ้าง 080-1491323 Nattaya_math@hotmail.com 
67 นายศักดิ์ณรงค์  ศรีจันทร์ ครูอัตราจ้าง 085-4979344 Ukuynaja@gmail.com  
68 นายธีระวัฒน์  พลีจันทร์ ครูอัตราจ้าง 083-3430918 Teerawat123@gmail.com 
69 นางฐิติพร  พรมโสภา ครูพ่ีเลี้ยง 086-2565855 Thitipon123@gmail.com 
70 นางสาวมลฤดี  บัวรินทร์   ครูพ่ีเลี้ยง 087-4393906 Mondee123@gmail.com 
71 นายประจักษ์  สะอาด ครูช่วยสอน 086-2606560 Prajak123@gmail.com 
72 Mr.Marco manuel 

Sanchez Quichimbo 
ครูช่วยสอน 086-2606560 Marco123@gmail.com 

73 นางสาวมะณี  ศรีสันต์ ครูอัตราจ้าง  Manee123@gmail.com 
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