หมายเลขโทรศัพท์ผู้บริหาร หัวหน้าระดับชั้น และครูที่ปรึกษา
ผู้บริหาร
1
2
3
4
5

นายวินัย กรานมูล
นายสมชัย สมานกสิกรณ์
นายวันชัย พลดงนอก
นางจิรพรรณ์ มุกดารัตน์
นายสมเกียรติ กิตติวานิช

081-877-6577
089-874-4696
082-283-2295
091-047-7914
081-367-9799

077-544038
081-415-4062
077-551422

หัวหน้าระดับชั้น
ม.1

นายดิเรก จันทร์วิไล

086-267-6037

ครูที่ปรึกษา
ม.1/1 นางทิวา อนันตเมฆ
ม.1/2 นางสาวปวีณา โชติช่วง
นางประกายทิพย์ ดอนกิจภัย
ม.1/3
นางสาวอัญญาณี สุมน
ม.1/4 นางระวีวรรณ ศิลปสุวรรณ
นางสุทธินี กายสะอาด
ม.1/5
นางอรอนงค์ จันทระ
นางสาวปภาดา มณีนวล
ม.1/6
นายณรงค์ศักดิ์ ศิรมิ าศ
นางจีราพร เมืองมีทรัพย์
ม.1/7
นางสาวปิยวรรณ สุระชิต
นางสุนันทา สกลวิรัตน์
ม.1/8
นางลักขณา บุญเพ็ญ
นายกาแหง ตั้งอั้น
ม.1/9
นายธีระเดช ไมล์ถึง
นางสาววิไลรัตน์ แซ่เอี้ยว
ม.1/10
นางสาวจารุวรรณ ปลอดจินดา
นางสาวอนงค์ รัตนพร
ม.1/11
นางสาวโสภิดา ม่วงหีต
นายดิเรก จันทร์วิไล
ม.1/12
นางวราภรณ์ พรมมา

081-582-8837
081-537-8569
089-291-3361
080-520-5820
083-172-1344
081-958-5784
089-591-4723
086-276-0071
081-271-6858
084-841-2646
081-343-5593
083-107-8110
081-077-4360
091-651-5140
081-969-5828
087-125-8271
081-978-8002
085-999-2148
086-267-6037
089-803-5828

077-551199

077-583345

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน : 06/2557

หัวหน้าระดับชั้น
ม.2

นายนิยม เมืองอุดม

085-886-1814

ครูที่ปรึกษา
ม.2/1 นางอรณีย์ บุษบรรณ
ม.2/2 นายวิษณุ อินทโรภาส
ม.2/3 นางจิตติมา วรชาติ
นางสุภา วงศ์คา
ม.2/4
นางสาวชุติลักษณ์ พ่วงพี
นางเสาวนีย์ จันทร์วิไล
ม.2/5
นางสาวนัตยา แพละออง
นางสุภาพ ล่องหลง
ม.2/6
นายกิตติศักดิ์ ชะนา
นางเฉลิมศรี พรหมสถิตย์
ม.2/7
นางสาวอรุณวดี นาคสวัสดิ์
นายนิยม เมืองอุดม
ม.2/8
นางสาววิมลรัตน์ รุ่งโรจน์
นายปิยวัจน์ รัตนมา
ม.2/9
นางสาวนิภาวรรณ ขาวสมุทร
นางเนาวรัตน์ ภู่ทับทิม
ม.2/10
นางสาวมณีรัตน์ อินทรมาตย์
นายนพดล สังฆรัตน์
ม.2/11
นายธนพล อุ่นเสียม
นายณภัทรภพ สุวรรณมณี
ม.2/12
นางสาวมัทนียา พยัฆวรรณ

085-794-2557
080-692-4219
082-415-5696
081-719-2639
080-709-5112
087-264-52499
086-947-2135
084-993-0654
089-250-2800
082-815-5639
081-658-2570
085-886-1814
089-289-3563
087-473-4491
080-146-0250
088-753-0115
087-895-3050
084-750-5070
080-148-1591
083-393-2409
082-704-0635

077-551-234

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน : 06/2557

หัวหน้าระดับชั้น
ม.4

นายเผชิญ สิทธิจันทร์

081-078-1915

ครูที่ปรึกษา
ม.4/1 นายจีรศักดิ์ ภู่ทับทิม
ม.4/2 นายอังคาร์ เทพรัตนนันท์
นายไพศาล เพชรเจริญ
ม.4/3
นางสาวสุดคะนึง ปิ่นจอม
นางสาวกนกวรรณ ทองพรหม
ม.4/4
นางสาวภัควดี ผลพฤกษา
นางจรูญศรี วิเศษ
ม.4/5
นางสาวพิไลพร ขาวปลอด
นายเผชิญ สิทธิจันทร์
ม.4/6
นางสาวกนกวรรณ กันชนะ
นางศรินยา จิตกมลกานต์
ม.4/7
นางมยุรี พลดงนอก
นายรัตนันท์ การิกาญจน์
ม.4/8
นางสาวปิยนุช สมบัติมาก
นางเนาวรัตน์ ปราณีตพลกรัง
ม.4/9
นางสาวสุมาลี เพชรคง
นางสาววันดี ชุนโป
ม.4/10
นางโสภาพรรณ ชอุ่ม
นายจรัญ มณีเสน
ม.4/11
นางสาวอาริษา วัฒนครใหญ่
ม.4/12 นายศักรินทร์ จั่นเพชร

088-753-0116
082-483-5867
080-120-1919
084-991-9269
085-216-8060
083-691-9249
086-279-0516
089-049-8749
081-078-1915
085-506-5098
080-870-0345
083-637-1193
081-270-9047
089-129-9923
089-872-4757
083-968-7096
089-589-4948
084-108-6655
087-889-9580
086-020-3923
081-676-7722

077-544054

077-541-397
077-544-242

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน : 06/2557

หัวหน้าระดับชั้น
ม.5

นายภูชิต ธีเมธโยธิน

081-7981606

ครูที่ปรึกษา
ม.5/1 นายสานนท์ คนซื่อ
ม.5/2 นางสาววันเพ็ญ นุ้ยสุข
ม.5/3 นางวาสนา ด้วงรอด
นางสาวอรวรรณ มากชุมโข
ม.5/4
นางสาวอมรรัตน์ ยังช่วย
ม.5/5 นายภูชิต ธีเมธโยธิน
นางสาววีรวรรณ มณีนวล
ม.5/6
นางสาวจันทนา ซื่อสัตยานุสรณ์
นางนวรัตน์ กิตติวานิช
ม.5/7
ครูศิลปศึกษาใหม่
นายสุวิทย์ เจือจันทร์
ม.5/8
นางสาวณัฐสินี สงจันทร์
นางจรรยา คนซื่อ
ม.5/9
นางสาวพรสุภา สุดสวาท
นายธิติ นาคสังข์
ม.5/10
นางสาวทิพย์นารี พิจิตรรัตน์
นายพิสิฐ แก้วมาก
ม.5/11
นางสาวเสาวลักษณ์ ยะเป็ง
นายไพฑูรย์ ศรีวะสุทธิ์
ม.5/12
นางสาวอรณิชชา วิริยกิจโกศล

089-693-5081
089-532-1813
086-946-2498

077-545-113

084-445-3070
081-798-1606
087-085-0125
089-909-1819
080-032-0326
084-021-0642
089-971-5916
084-191-2220
083-0462205
085-654-8297

077-545-113

089-869-5770
080-865-1065
091-436-5618
081-097-5440

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน : 06/2557

หัวหน้าระดับชั้น
ม.6

นายพ่วง พรหมมณี

087-273-1494

ครูที่ปรึกษา
ม.6/1 นางสาวอมรรัตน์ บุญสิน
นางสาวมลฤดี ศักดิ์เพชร
ม.6/2
นางสาววัชราภรณ์ ชาวงษ์
นายสาราญ สมบัติ
ม.6/3
นางนัทธ์วนัญ ประดิษฐ์รัตน์
นายบรรพต พรหมจันทร์
ม.6/4
นางสาวศรีสุดา รัตนะ
นางสมานจิต จิตจร
ม.6/5
นางสาวพิมพ์ใจ ชูสกุล
นางสาวมณฑา ชูสิงห์แค
ม.6/6
นางสาวณัฐปภัสร์ ศรทอง
นางขนิษฐา ฉายากุล
ม.6/7
นางสาวอัญญาณี สุมน
นางสิริทนารถ พะลัง
ม.6/8
นางสาววรารัตน์ ชิราพร
ม.6/9 นางกมลพรรษณ์ ศรีวะสุทธิ์
นางสาวอุษา ชิตรัตฐา
ม.6/10
นางสาวทิพรัตน์ ลิมปนะรังสรรค์
นายกฤษฎา บุษบรรณ
ม.6/11
นายพ่วง พรหมมณี

080-717-1216
091-6561940
086-862-4876
084-849-5996
084-994-4638
083-553-6426
084-307-3867
087-472-9294
080-691-9493
080-529-3639
081-306-5725
087-467-6527

077-541-052

081-476-1555
080-928-6074
092-076-9386
081-448-3190
086-944-9326
085-794-2551
087-273-1494

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน : 06/2557

