
ท่ี ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง เบอร์โทร ท่ี ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง เบอร์โทร

1 นางพรเพ็ญ แปวประเสริฐ ผอ 089-732-5377 32 นายจิรวัฒน์  ตุลยนิษก์ ครู 080-037-5788
2 นางดวงแข กาวชู รอง ผอ 081-095-1129 33 นางสาวพัชรพร  ขุนแทน ครูผู้ช่วย 086-693-0391
3 นางวิไลลักษณ์ เมืองสง รอง ผอ 098-275-7993 34 นางสาวอภิญญา  สงนุ้ย ครูอัตราจ้าง 080-702-0419
4 นางสกุลตา ณ พัทลุง รอง ผอ 082-264-6457 35 นางสาวนฤมล แซ่ซ่ึง ครูอัตราจ้าง 091-460-0133
5 นายสุรศักด์ิ สุขทอง รอง ผอ 097-356-0804 36 นายศรัณยู สุภารัตน์ ครูอัตราจ้าง 083-271-8195

37 Kyle David Wolmarans ครูอัตราจ้าง 095-106-1666
6 นางจิรัฐิติกาล สุทธิกุล หน.กลุ่มสาระ/ครู 084-963-5186 38 Jeanette Sobrestarite Sumugat ครูอัตราจ้าง 080-863-5210
7 นางศศิธร ชนะสิทธ์ิ ครู 062-242-5488
8 นางประทีป สุขสวัสด์ิ ครู 089-596-5975 39 นางสาวจันทร์นารี  เขียดแก้ว หน.กลุ่มสาระ/ครู 098-287-8175
9 นางกัลยาณี อุทัยทัศน์ ครู 093-739-1321 40 นางวรรณี          ด้วงเอียด ครู 081-096-7306
10 นางสังวาลย์ ทองป้ี ครู 083-690-6191 41 นางกันธมล  เพชรคง ครู 091-847-7091
11 นางสุรีรัตน์ โพธ์ิทอง ครู 093-582-7095 42 นางกัลยา       บุญรอด ครู 089-290-9607

43 นางเพ็ญแข      ชูสง่า ครู 095-747-1459
12 นางสาวสุพร อิสโม หน.กลุ่มสาระ/ครู 081-748-2777 44 นางสาวสุชาดา  ด้วงช่วย ครู 086-007-2518
13 นายศักการิยา นกหมุด ครู 096-634-4919 45 นางสาวเกศสุภางค์ คีรี ครู 090-180-2462
14 นางสุภัทรา แมนยี ครู 081-679-9763 46 นายเอกอนันต์  มงคล ครู 080-534-1699
15 นางชอ้อน อภัยจิตต์ ครู 087-256-7570 47 นางสาวทิพวรรณ  ยกรัง ครู 093-581-0210
16 นางสาวพันธ์ุนิภา อินทพัฒน์ ครู 088-446-6650 48 นางสาวอุไรวรรณ  อ้นประวัติ ครู 084-747-6530
17 นางพัชรี ลักษณะคชา ครู 093-584-4494 49 นางพรทิพย์  อินทรชุมนุม บรรณารักษ์ 084-861-2046
18 นางสาวทัศนีย์ ช่วยชู ครู 098-015-9842
19 นายศรันย์ ยาชะรัด ครู 081-957-4919 50 นางสาวลักษณาภรณ์  ศิริมุสิกะ หน.กลุ่มสาระ/ครู 087-885-6928
20 นางอรวิดา ช านาญราช ครู 080-887-4964 51 นางสาวจุฑาพร   แสงเก้ือหนุน ครู 089-473-1591
21 นายสราวุฒิ ลักษณะคชา ครู 061-452-5142 52 นางสาวบุญยา        หอยสกุล ครู 087-968-5774
22 นายสุธน ประดับศรี ครู 093-807-0135 53 นางธนิตา  ก้ิมเส้ง ครู 093-746-0263
23 นายเกรียงไกร หนูนุ่ม ครู 089-729-9903 54 นายศักด์ิเจริญ  ประค าศรี ครู 081-678-6770
24 นางสาวศุภลัคน์ รัตนบุรี ครู 080-715-7726 55 นายอุรชาติ   หนูนุ่น ครู 081-276-7508
25 นางสาวอารยา เส็นติหย๊ะ ครู 088-392-9811 56 นางสุภาพร       ก้อนเรือง ครู 082-433-2376

57 นางอรวรรณ       นกหมุด ครู 089-977-8044
26 นางนภาวรรณ แก้วทอง หน.กลุ่มสาระ/ครู 098-515-5597 58 นายสถาบัน  บุญเรือง ครู 087-297-0270
27 นางเอมอร สุวรรณขาว ครู 087-287-5012 59 นางวันเพ็ญ  วังช่วย ครู 089-599-3843
28 นายเอกชัย ไพช านาญ ครู 086-297-1339 60 นางสาวฐิติรัตน์  เจริญตา ครู 085-896-1825
29 นางอารีย์ ทองเพ็ง ครู 081-328-4189 61 นางชนิสรา  พยัคพันธ์ ครู 091-846-4659
30 นางอรสา   ชูรักษ์ ครู 091-059-5186 62 นางนัยนา  หม่ืนห่อ ครู 089-297-8156
31 นายมูห่ าหมัด  หีมเขียว ครู 089-598-5617 63 นางสาวเสาวลักษณ์  พรหมจันทร์ ครู 089-463-5450

รำยช่ือครูและบุคลำกรโรงเรียนตะโหมด  ปี 2565

รำยช่ือครูและบุคลำกรโรงเรียนตะโหมด ภำคเรียนท่ี 1  ปี กำรศึกษำ 2565

1. ผู้บริหำร

2. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ

4. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 

4. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ต่อ)

3. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์

5. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย

6. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี



ท่ี ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง เบอร์โทร ท่ี ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง เบอร์โทร

64 นางภัทริตา ขาวนวล ครู 084-994-8766 91 นายอรรถพล  ชูท้วม หน.กลุ่มสาระ/ครู 089-599-8939
65 นางสาวสุมาลี วิจารณ์ ครู 086-294-6105 92 นายเสน่ห์     พรหมแก้ว ครู 095-440-3958
66 นางสาวชญานิษฐ์ นวลสนอง ครู 098-016-2914 93 นายสนิท  สุวรรณขาว ครู 083-535-0493
67 นางสาวโรยทราย เกียรติเดช ครู 093-235-1169 94 นายยอดสุวิทย์  วัตรคล้าย ครู 088-790-5540
68 นางสุไหวเหราะ สันหรีม ครู 080-138-6159 95 นายวีระพัฒน์  ปานย่ิง ครู 086-295-7493
69 นายไพเราะ ก้อนเรือง ครู 088-393-6318

96 นางสาวพรเพ็ญ  นกทวี หัวหน้าครูแนะแนว 095-105-5522
70 นางสาวสุภาพร  ศรีสุวรรณ์ หน.กลุ่มสาระ/ครู 098-015-2852 97 นางสาวสุธาสินี  ทองแก้ว ครูแนะแนว 085-077-3017
71 นายสน่ัน อันทเกตุ ครู 081-543-8667 98 นางสาวสุนิษา  รัตนะ พ่ีเล้ียงเด็กพิการ 089-463-8386
72 นางมณฑิตา สังขรัตน์ ครู 081-097-7629
73 นางขวัญชนก มาลยาภรณ์ ครู 082-734-9307 99 นายทวี  ทองเมฆ ครูสอนดนตรี  098-015-5679
74 นางสาวผิวพรรณ วีสุวรรณ ครู 098-010-4018 100 นายสงบ  ใหม่สวัสด์ิ ผู้สอนวิชาชีพ  096-631-6689
75 นายศรัณยู  ทองรุด ครู 089-467-3721
76 นายธนรัฐ  เก้ือหนุน ครู 080-697-0227 101 นางสาวสาธิยา  สุวรรณรัตน์ ธุรการ 064-046-8468
77 นายนฤเบศ  ด าพร้อม ครูอัตราจ้าง 064-581-1847 102 นางสาววนัฏฐา นิลยรัตน์ จนท.บันทึกข้อมูล 088-390-6658

103 นางสาวศรัญญา  นิลรัตน์ จนท.บันทึกข้อมูล 063-091-1433
78 นายอภิชาติ  คงเปีย หน.กลุ่มสาระ/ครู 086-086-5653 104 นางสาวสุชาดา  คงทอง เจ้าหน้าท่ีพยาบาล 061-968-6009
79 นางศิริพร        สุขนุ้ย ครู 089-869-5245 105 นายกฤษฏ์ิ  เขียวจีน จนท. พัสดุ 061-634-1682
80 นางสาววันเพ็ญ     ฤทธิวงศ์ ครู 084-750-5479 106 นางรัตนพร  พงศ์ชะนะ จนท. พัสดุ 094-562-4692
81 นางอาฉะ      เหล็มปาน ครู 089-878-6028 107 นายชัยวิวัฒน์  แก้วแพ็ง พนักงานขับรถ 080-228-7647
82 นายมุกตาด  สาเหล็ม ครู 089-598-8281 108 นายกฤษติณ  วรศรี พนักงานขับรถ 082-430-2654
83 นายสัญญา    แก้วสม ครู 086-297-8957 109 นายสุชาติ  หนูคง เจ้าหน้าที รปภ. 093-731-4051
84 นางยุพา      เพชรรัตน์ ครู 087-969-3315 110 นายประพันธ์  สุวรรณรัตน์ เจ้าหน้าท่ี รปภ. 084-750-5503
85 นางสาวอาภรณ์  ชูมี ครู 084-857-9973 111 นายวีระ  นักการรอง เจ้าหน้าท่ี รปภ. 087-836-6791
86 นางสาวเอเพ็ญ  วิจิตรโสภา ครู 089-290-4220 112 นางสมใจ  แสงอ าไพ พนักงานดูแลความสะอาด 084-964-1809
87 นางสาวศศิประภา  ไชยวงค์ ครู 087-397-8780 113 นายนิเวช  ปานทอง พนักงานดูแลความสะอาด 083-774-6335
88 นางสาวสุธัญญา  ข านุ้ย ครู 097-346-6369 114 นายสรชัช พรหมขาว พนักงานดูแลความสะอาด 082-949-2307
89 นางสาวกุลณัฐ  ชุมประยูร ครูผู้ช่วย 087-047-1602 115 นายสมชาย ขวัญทอง พนักงานดูแลความสะอาด 097-294-2389
90 นางสาววานิต้า  ข านุรักษ์ วิทยากรอิสลาม 088-388-7983 116 นายสิทธิชัย ชนะสิทธ์ิ พนักงานดูแลความสะอาด 064-421-1019

11. ลูกจ้ำงประจ ำ

12. ลูกจ้ำงช่ัวครำว

9. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ

10. กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน

6. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ)

7. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ

8. กลุ่มสำระสังคมศึกษำ ฯ


