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เบอร์โทรศัพท์บุคลากร โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 
ที ่ ชื่อ – สกุล โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน 

ฝ่ายบริหาร 
1 นายเอกวุฒิ  ไกรมาก 081-3704859  

สนับสนุนการสอน 
1 นางจันทนา  อินทรัตน์ 081-3265154 077-571322 
2 นางเสาวคนธ์  มุกติ้ง 087-8109135  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
1 นางเสาวนีย์  สุขารมย์ 0887514985 077-599886 
2 นางวันลี  สุวรรณรัตน ์ 089-8667086  
3 นางสาววรารัตน์  ชิราพร 0874748192  
4 นายพีระณัฐ  แก้วเดิม 092-4519322  
5 นางสาวจุฑารัตน์  นนทฤทธิ์ 099-3184747  
6 นายวัชรพงศ์  วัฒนประสิทธิ์ 086-2803027  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
1 นางสุทัศนีย์  กลางณรงค์ 082-4250098  
2 นายสมศักดิ์  สมตน 087-2751350  
3 นางสาวอนงค์รัตน์  ศรีนวล 084-0628718  
4 นางจิตรา  พรมโยธา 081-9564614  
5 นางสาวเบญสิร์ยา  นิลพงษ์ 065-0524622  
6 นางกรรณิกา  สนธิ์ขาว 087-3974326  
7 นางสาวนันทิยา  ยวงงาม 064-3973838  
8 นางนันท์ลินี มณีนิล 097-1542242  
9 นายนฤชิต รักไทย 062-0296637  
10 นายรัฐศักดิ์  สมตน 086-0972551  

 

 

 



 

ที ่ ชื่อ – สกุล โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

1 นางนาตยา  ทองบาง 085-2678756  
2 นางกรรยา  ช่วยจันทร์ 089-2685187  
3 นายณัฐพงศ์  ตะเภาน้อย 084-5059725  
4 นางสาวดารารัตน์  บุญแก้วสุข 084-8456001  
5 นางสาวรุ่งอรุณ  วรดิษฐ์ 089-7238057  
6 นางสาวกรรณิกา เรืองศรี 090-1726450  
7 นางสาวสิตนาฏ  บุญฤทธิ์ 095-0370936  
8 นางสาวกุลวดี  ไชยสาท 093-6812724  
9 RoyaDoCarmo 097-3092428  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
1 นายสุทธิชัย  เพชรประพันธ์ 081-1872928  
2 นางสาวมุธิตา  สุนารัตน์ 097-2351331  
3 นางสาวมุกระวี  ศรีพลลา 065-5850752  

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
1 นายถาวร  ทองบาง 081-8948523  
2 นางเพียงจิตต์  มาตฒิวัฒน์ 084-5076986  
3 นางกรรณิการ์  โยธาทิพย์ 089-8758416  
4 นายสุบิน  โยธาทิพย์ 081-2722937  
5 นายเทอดศักดิ์  ยอดมงคล 098-0106904  
6 นางขนิษฐา  เจริญศักดิ์ 096-9172245  

 

 

 

 

 

 

เบอร์โทรศัพท์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 
๑ นายนันทวัฒน์ ช่วยชูหนู ประธานคณะกรรมการ 0816760817 
๒ พระสมุทนงศักดิ์ โกสโล ผู้แทนพระภิกษุ 0843279764 
๓ นายอดุลย์ ผ่องปัญญา ผู้แทนศาลนาอิสลาม 0892235109 
๔ นายสถาพร กาญจนจันทร ์ ผู้แทนองค์กรชุมชน 0858861448 
๕ นายสรรชัย พลยมมา ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิน่ 0898729109 
๖ นางสาวฤทัย จันทนา ผู้แทนผู้ปกครอง 0810779471 
๗ นายสมพร  ชุมภูนุช ผู้แทนครู 0862709733 
๘ นายวัลลภ แก้ววาร ี ผู้แทนศิษย์เก่า 0810775781 
๙ ร.ต.ประพันธ์ ปัญชนา ผู้ทรงคุณวุฒิ 0810823521 

๑๐ ด.ต.พเยาว์  แสงสุริยะ ผู้ทรงคุณวุฒิ 077584119 
๑๑ พ.ต.อ.ภาณุเดช ณ พัทลุง ผู้ทรงคุณวุฒิ 0898711132 
๑๒ นายสุรพงษ์ ศิริประภา ผู้ทรงคุณวุฒิ 0878812459 
๑๓ นายสายชล ช่วยชูหน ู ผู้ทรงคุณวุฒิ 0819681333 
๑๔ นายสมชัย ชูชาต ิ ผู้ทรงคุณวุฒิ 0890620804 
๑๕ นายเอกวุฒิ   ไกรมาก เลขานุการ 0813704859 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ที ่ ชื่อ – สกุล โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

1 นายปกรณ์  วัฒนอุดม 080-6474767  
2 นางนิลุบล  ชุมภูนุช 087-0844794  
3 นางสาวณภัทร อุดมดิษฐเวชกุล 086-5939679  
4 นางสาวสไบทิพย์  กลิ่นจันทร์ 093-6319223  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1 นางพาพิศ  โกษฐเพชร 085-7966616  
2 นางราตรี  แท่นอินทร์ 089-8719377  
3 นางสาวรุจิระ  ขวัญสกุล 097-1634224  
4 นางมณฑา  ศิริมาลา 086-2728492  
5 นางปิยะนุช  มากแก้ว 081-0857196  
6 นายนพดล  แก้วสะอาด 095-4309236  
7 นายพงศกร  วิประจง 097-2393525  
8 นางพุทธชาติ จำเดิม 086-4602905  
9 นางเพ็ญนภา  สุวรรโณ 083-0285434  
10 นางสาวจุฑารัตน์ สุวรรณรัตน์ 087-8371089  
11 นางกมลทิพย์  ธรรมกิจ 098-7259932  
12 นางสาวอังคณา  รองมาลี 081-7558544  
13 นายสิทธิพร  อติชาติ 084-6899851  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

1 นายกิตติ  พีรฉัตรปกรณ์ 081-0089650  
2 นางมุกดา  ภักดีพันธ์ 087-8901150  
3 นายสิทธินันท์  วัฒนไชย 089-9706580  
4 นางนงเยาว์  พีรฉัตรปกรณ์ 084-4456903  
5 นางอนงค์  แสงสุวรรณ 084-2440405  
6 นางสาวสุวณี  นาคฤทธ์ 087-8865552  
7 นางศุรดา  วัฒนประสิทธิ์ 085-2536218  
8 นางสาวอาทิตยา  สำราญอินทร์   086-2927362  
9 นางสาวพรสวรรค์  เพชรกลับ 090-1658603  
10 นายอาคม  แก้วคำ 090-2814853  
11 นางสาวเบญจรัตน์  สุวัณณะศรี 092-7142662  
12 นางสาวสันศนีย์  ธารสุวรรณ 081-0815036  

ลูกจ้างประจำ 
1 นายโสภณ  อุ้ยนอง 084-8507743  
2 นายประยูร  ขีดนิมิตร 093-5944762  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สมุดโทรศัพท์ 

ครู – บุคลากรโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 

 
 

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 
เลขที่ 99  หมู่ที่ 16 ตำบลท่าแซะ 

อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร  86140 
โทรศัพท์  077-599179   โทรสาร  077-599180 

www.rachada.ac.th 

ลูกจ้างชั่วคราว 
1 ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริพร รักษ์เกลี้ยง 061-1841549  
2 นางสุประวี  ไพพิเชฐ 063-6619456  
3 นายสมนึก  แพ่งยัง 080-6943972  
4 นางนิญา  นิ่มสุวรรณ 085-7966430  
5 นายชาญ  แค้วแวว 089-5164951  
6 นางพะเยาว์  ขีดนิมิตร 085-7936761  
7 นายวิรัตน์  ทินณรงค์ 084-0660945  


