
ขอมูลบุคลากร โรงเรียนหองแซงวิทยาคม 

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 

1. ครูตาม จ.18 

ท่ี ช่ือ – สกุล วุฒิ วิชาเอก เบอร์โทรศัพท์ e-mail 
เลข

ต าแหน่ง 
ปฏิบัติหน้าท่ี 

รร.ห้องแซงวิทยาคม 
1 นายอัชราวุธ บุปผาชาติ กศ.ม. การบริหารการศึกษา 087-2625814 atcharawut2506@gmail.com 70972 7 ตุลาคม 2559 
2 นางสาวยุพา ภูมิฐาน ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 089-8473438 Yupa_2@hotmail.com 70993 23 พฤศจิกายน 2559 
3 นางจริยาวดี  คุณสิทธิ์ ศศ.บ. บรรณารักษ์ 083-4155953 Jariyawadee2561@gmail.com 70980 23 พฤษภาคม 2540 
4 นายสังวาลย  เมืองพิล ศษ.บ. ภาษาไทย 087-3797454 teepsangwan@hotmail.com 70985 1 ตุลาคม 2535 
5 นายสมบูรณ  ประเสริฐศิลป์ ศศ.บ. ภาษาไทย 093-0406886 somboonpoonsook@gmail.com 113880 19 กรกฎาคม 2532 
6 นางฐิติมญชุ โสดก ค.บ คณิตศาสตร์ 081-8795044 sodokthitimon@gmail.com 118616 15 มิถุนายน 2539 
7 นางอุบลวรรณ พลยุทธ ค.บ. คณิตศาสตร์ 095-1691652 ubon2515@gmail.com 125784 1 ธันวาคม 2539 
8 นางทับทิม เจริญตา ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน 093-5408942 krutubtim@gmail.com 2213 12 พฤษภาคม 2557 
9 นางสมนึก คุณสุทธิ์ ค.บ. คณิตศาสตร์ 081-9769498  70771 1 ตุลาคม 2528 
10 นางปราณี  อุนเมือง ศษ.บ. คณิตศาสตร์ 062-9857494 Praneeun8807@gmail.com 70989 13 พฤษภาคม 2524 
11 นางใบศรี  อรมาศ ค.บ. เคมี 086-2462824 baisimuk@hotmail.com 70973 9 พฤศจิกายน 2549 
12 นางสาวธณิดา ไชยภูมิ วท.ม. (ฟิสิกส)วิทยาศาสตร์ศึกษา 084-0023800 changmee_b@hotmail.com 3434 3 พฤศจิกายน 2557 
13 นางสาวทิพวัลย  ทองนอก วท.บ. เคมี 093-0793710 thip2229@hotmail.com 41528 12 พฤศจิกายน 2555 
14 นางสาววราภรณ  ลือจันดา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 061-1098402 luechanda-ann@hotmail.com 121373 16 พฤศจิกายน 2558 
15 นางสาวบุษยมาศ  บุญเจริญ บธ.บ. คมอพิวเตอร์ธุรกิจ 089-7806664 bussayamart@hondsaeng.ac.th 9209 1 พฤษภาคม  2561 

 



1. ครูตาม จ.18 (ต่อ) 

ท่ี ช่ือ – สกุล วุฒิ วิชาเอก เบอร์โทรศัพท์ e-mail 
เลขท่ี

ต าแหน่ง 
ปฏิบัติหน้าท่ี 

รร.ห้องแซงวิทยาคม 
16 นางสุมนมาลย  แสนวงศ์ ค.บ. สังคมศึกษา 084-4163172 Sumonman_2505@gmail.com 118617 7 เมษายน 2540 
17 นางสาวลมัย ศูนยโศก บธ.บ. การเงิน 085-6822152 lamai1112009@otmail.com 50400 1 ตุลาคม 2550 
18 นางธัญทิพย คุณสุทธิ์ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 084-8274670 rasee1@gmail.com 128660 1 ตุลาคม 2537 
19 นางสาวอาทิตยา  บุญธรรม ค.บ. สังคมศึกษา 085-4962978 Rin_1993@hotmail.com 70992 2 ตุลาคม 2560 
20 นายอุกฤษฎ อุนเมือง ค.บ. ภาษาอังกฤษ 062-1014279 ukrit_oneonine@hotmail.com 70987 16 พฤษภาคม 2523 
21 นางสุภาพร เมืองโคตร กศ.ม. ภาษาอังกฤษ 089-5772863 uddy_sue16@hotmail.com 70974 20 พฤษภาคม 2548 
22 นางสาวสิรินทรทิพย แสนแกว บธ.บ. การบัญชี 061-6953501 sirintip1982@gmal.com 125782 16 พฤศจิกายน 2558 

23 นางปรียาดา  รสจันทร์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 081-0504642 priyadajm@gmail.com 1803 20 เมษายน 2561 
24 นางสาวเรืองศรี  คุณสุทธิ์ กศ.ม. หลักสูตรและการสอน 085-6822156 reuang.k@hotmail.com 70998 1 มกราคม 2531 
25 นายประทวน  ทวีแสง ศษ.บ. บริหารการศึกษา 085-0243810  70975 15 สิงหาคม 2526 
26 นายศุภกิตต์ิ  ธาระพันธ์ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 094-2745905 supakit094@gmail.com 115347     พฤษภาคม  2543 
27 นางลักขณา  สังขทอง บธ.ม การบริหารธุรกิจ 081-9990123 lakhana_sangthong@hotmail.com 113881 1 พฤศจิกายน 2532 
28 นายยุทธนา  ผาเวช ค.บ. ศิลปศึกษา 063-7359184 saengta123@gmai.com 113879 15 มิถุนายน 2537 
29 นายศุภกิจ  เจริญตา ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน 093-5405629 chsupakit@hotmail.com 70981 18 มิถุนายน 2557 

 

 

 

 

 



 

2. พนักงานราชการ 

ท่ี ช่ือ – สกุล วุฒิ วิชาเอก เบอร์โทรศัพท์ e-mail 
เลขท่ี

ต าแหน่ง 
ปฏิบัติหน้าท่ี 

รร.ห้องแซงวิทยาคม 
30 นางกมลชนก  เพชรโรจน์ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 085-6123905 kingkamon_55@hotmail.com - 1 ตุลาคม 2551 

 

 

3. ครูอัตราจ้าง (วิกฤต) 

ท่ี ช่ือ – สกุล วุฒิ วิชาเอก เบอร์โทรศัพท์ e-mail 
เลขท่ี

ต าแหน่ง 
ปฏิบัติหน้าท่ี 

รร.ห้องแซงวิทยาคม 
31 นายพงษ์ศักดิ์  รักบุญ ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 081-9664736 chompu500224@gmail.com -  

 

 

4. ครูธุรการ 

ท่ี ช่ือ – สกุล วุฒิ วิชาเอก เบอร์โทรศัพท์ e-mail 
เลขท่ี

ต าแหน่ง 
ปฏิบัติหน้าท่ี 

รร.ห้องแซงวิทยาคม 
32 นายณัฐกร  เจริญวงศ์ วท.บ. วิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 
080-7421977 xartzax@hotmail.com -  

 

 

 



 

 

5. ลูกจ้างประจ า 
 

ท่ี ช่ือ – สกุล วุฒิ วิชาเอก เบอร์โทรศัพท์ e-mail 
เลขท่ี

ต าแหน่ง 
ปฏิบัติหน้าท่ี 

รร.ห้องแซงวิทยาคม 
33 นายสงัด  นามศร มศ.3  085-3081656  - 27 มิถุนายน 2538 

 

 

6. ลูกจ้างช่ัวคราว 

ท่ี ช่ือ – สกุล วุฒิ วิชาเอก เบอร์โทรศัพท์ e-mail 
เลขท่ี

ต าแหน่ง 
ปฏิบัติหน้าท่ี 

รร.ห้องแซงวิทยาคม 
34 นายลานไทย  แก้วหาญ ม.6  086-8772544  - 1 มิถุนายน 2555 

 


