
เบอร์โทรคณุครู โรงเรียนบา้นตาขนุวทิยา 

ล าดับที ่ ช่ือ - สกุล ต าแหนง่ เบอร์โทร 
1 นายบุญเลิศ  ทองชล ผู้อ านวยการโรงเรียน ๐๘๒ – ๒๗๑๖๘๔๙ 
2 นายสุนทร  เพชรชู ครู ค.ศ.3 086 - 2768476 
3 นางกัญจนา  สมชาติ ครู ค.ศ.3 097 - 9985729 
4 นางกมลรัตน ์ คะตะโต ครู ค.ศ.3 061 - 9591415 
๕ นางจงกล  รจนา ครู ค.ศ.3 081 - 0800983 
๖ นางเรณู  ผดุงฤกษ์ ครู ค.ศ.3 086 - 1024283 
๗ นายสัญญา  เจริญ ครู ค.ศ.2 089 - 2697976 
๘ นายธีรเทพ  มุกดา ครู ค.ศ.2 089 - 8739963 
๙ นางสุดา  เอ้งฉ้วน ครู  ค.ศ.2 081 - 8921883 

1๐ นางสุภาพร  พัฒนรักษา ครู  ค.ศ.2 084 - 8423116 
1๑ นางสุภาภรณ์  ศรีสวัสด์ิ ครู  ค.ศ.2 086 - 6910794 
1๒ นางนริศา บุระชัด ครู  ค.ศ.2 087 - 8918643 
1๓ นางสาวกิ่งดาว  ช่วยชนะ ครู ค.ศ.2 086 - 3431869 
1๔ นางปฐมา  ชูศักดิ์ ครู ค.ศ.2 089 - 6558515 
1๕ นางสาวปริฉัตร์  จันทร์หอม ครู ค.ศ.2 087 - 7966156 
1๖ นางสาวอมรรัตน ์ วิจารณ์ ครู ค.ศ.2 081 - 0869719 
1๗ นางสาวธีรนันท์  ปานเพชร ครู ค.ศ.๒ 096 - 9636091 
1๘ นายวีรยุทธ   อนุกูล ครู ค.ศ.๒ 087 - 8910088 
๑๙ นางธิดารัตน ์ แซ่เล้ียว ครู คศ.๒ 086 - 2800257 
2๐ นางสาวนุชนาฏ  พรหมทอง ครู คศ.๒ 084 - 6271052 
2๑ นายประเสริฐ    จันทร์ทัน ครู คศ.๒ 081 - 8949250 
2๒ นางอรณ์สิริ  แก้วปลอด ครู คศ.1 085 - 9313692 
2๓ นางสาวรัฐนูญ ์ จันทบูรณ์ ครู คศ.1 095 - 2572636 
2๔ นางพรพณา  ฤทธิ์ชู ครู คศ.1 081 - 8948248 
2๕ นางสาวสาวิตรี  รักษาพราหมณ์ ครู คศ.1 086 - 2711486 
2๖ นางสาวขวัญชนก  สังข์เทพ ครู คศ.1 084 - 1855150 
๒๗ นายสมศักดิ์  บัวหนุน ครู คศ.1 087 - 2726283 
2๘ นางสาวคณิตา บ่วงราชบพิตร ครู คศ.1 089 - 5927503 
2๙ นางสาวนันทญา   บรรณราช ครู คศ.1 097 - 2791012 
๓๐ นายพีรพงศ์  ฤทธิ์เพชร์ ครู คศ.1 084 - 9921688 
31 นางสาวอรวลี  เทพนุรักษ์ ครู คศ.1 080 - 6915655 
32 นางสาวคณาทิพ  เบ่าล่าย ครู คศ.1 084 - 7092782 
33 นางสาวกฤติมา  แสงทองล้วน ครู คศ.1 081 - 6170278 
34 นางศิรินทิพย ์ เพชรหนองชุม ครู คศ.1 093 - 7296998 
35 นางสาวมณีรัตน์  ศิริมาศ ครู คศ.1 087 - 9853050 



 

ล าดับที ่ ช่ือ - สกุล ต าแหนง่ เบอร์โทร 
36 นางสาวช่อทิพย์  ทองมีสุข ครู คศ.1 085 - 7864662 
37 นางสาวอาทิตยา  เกตุแก้ว ครู คศ.1 084 - 8471607 
38 นางสาวสิตานัน  นาคะสรรค์ ครู คศ.1 095 - 0296160 
39 นายโยธิน  นวลมุสิก ครู คศ.1 087 - 8874867 
40 นางสาวจุฬาลักษณ์ กล่ินกล่อม ครู คศ.1 080 - 7188202 
41 นายนพดล ศรีสุข                           ครู คศ.1 087 - 4674020 
42 นางสาวสมฤดี กลับรินทร์ ครู คศ.1 086 - 8311233 
43 นางสาวศันสนีย์  สว่างจันทร์ ครู คศ.1 084 - 8377796 
44 นางศศิพิมพ์ กองสุข ครูผู้ช่วย ๐๘๔ - ๔๔๕๐๐๖๒ 
45 นางสาววิภาวรรณ  ขันพระแสง ครูผู้ช่วย 093 - 7206721 
46 นายนราธิป  นาเจริญ ครูผู้ช่วย 089 - 9705236 
47 นายปุณณมา ทองดีเพ็ง ครูผู้ช่วย 063 - 5654165 
48 นางสาวนภิสา เส็นติระ ครูผู้ช่วย 090 - 5781555 
49 นายนพดล  ทองนา พนักงานราชการ 087 - 8810771 
50 ว่าท่ี ร.ต.หญิง จิราภรณ์  สีด า พนักงานราชการ ๐๙๙- ๓๕๘๗๒๒๔ 
51 นางสาวนวนาท  กล่ินเมฆ ครูอัตราจ้าง 086 - 5934244 
52 นางสาวสุภัคศร  ปากลาว ครูอัตราจ้าง 093 - 6533166 
53 นายธีระพล  เกิดเนตร ครูอัตราจ้าง 081 - 9704969 
54 นางสาวพิไลวรรณ  ธารายศ ครูอัตราจ้าง ๐๘๒ - ๓๒๐๗๓๖๔ 
55 นางสาวบุญฑริกา  เจียมทิพย์ ครูอัตราจ้าง ๐๖๒ - ๕๒๐๘๙๓๐ 
๕6 นางสาวศรีสุดา  แก้วสุข ครูอัตราจ้าง ๐๙๔ - ๕๗๙๓๐๕๕ 
๕7 นายเกรียงศักดิ์  นิลนิยม ครูอัตราจ้าง ๐๘๑ – ๗๗๖๔๓๘๔ 


