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ช่องทางการติดต่อขอแก้ไขผลการเรียนระหว่างครูผู้สอนและนักเรียน 
 

รายช่ือคร ู กลุ่มสาระฯ ช่องทางการติดต่อ หมายเหตุ 
ครูดวงใจ ผาสขุ การงานอาชีพ 087-1504881  ห้องพักครูสาระฯ การงานอาชีพอาชีพ 
ครูเบญจรงค์ ศรีโพดก การงานอาชีพ 096-4899986   
ครูรัฐปรัชญ์ โรจนศักดิ์โภคิน การงานอาชีพ 089-7924942   
ครูกรรธิมา บญุยาชัย คณิตศาสตร ์ 093-1396596   
ครูกาลัญญา ใจชื่น คณิตศาสตร ์ 080-5800754   
ครูพิจักษณาน ีตุนา คณิตศาสตร ์ 086-7125218   
ครูธมณ สำราญสุข คอมพิวเตอร์ 092-9106242   

ครูสมบูรณ์ ทองงาม คอมพิวเตอร์  ให้นักเรียนติดต่อทาง E-mail 
somboon_ks@kannasoot.ac.th 

ครูสุวารีย์ ยี่ภู่ คอมพิวเตอร์ 064-3407307   
ครูอรุโณทัย ขนัทอง คอมพิวเตอร์ 089-7927882 สามาสรถติดต่อที่ห้องวิชาการ อาคาร 1 
ครูอำนาจ ปุ้งโพธิ์ คอมพิวเตอร์ 061-5452945   

ครูนที หนูทวน แนะแนว ID Line: Exsifer 
ให้นักเรียนติดต่อทาง line 
หรือ ตึก 4 ห้องแนะแนว 

ครูพิริยา สุนทรเนตร แนะแนว 080-0887488   
ครูรุ่งนภา วีระพงษ ์ แนะแนว 086-6287649  ตึก 4 ห้องแนะแนว 
ครูครรชิต น้ำใจดี พลศึกษา 096-7452692   
ครูประเสริฐ กิติชัยชาญ พลศึกษา 083-6190816   
ครูพรพิมล นามวงศา พลศึกษา 083-7814310   
ครูกัญญาภัค แก้วตาสาม ภาษาต่างประเทศ 096-8344629   
ครูเครือวัลย์ ประสานชีพ ภาษาต่างประเทศ 086-1786170 ตึก 4 ห้องพักครู (วันพฤหัสบดี) 
ครูจักรพงษ์ แซ่หลี ่ ภาษาต่างประเทศ 062-8348842   
ครูชุติมา มณีเรืองเดช ภาษาต่างประเทศ 084-8840002 หนังสือเรียน สมุดจด 
ครูมนิษา ยอดเกต ุ ภาษาต่างประเทศ 090-7397678   
ครูนิตยา ปริปุรณะ ภาษาต่างประเทศ 094-4251328   

ครูปรียานุช บัวผัน ภาษาต่างประเทศ 090-7939481 
ก่อนมารับงานควรโทรมาแจ้งครูผู้สอนเพื่อ
เตรียมเอกสารแก้งาน พร้อมทั้งให้นักเรียน
เตรียมดินสอสี อุปกรณ์การเขียน กรรไกร 
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รายช่ือคร ู กลุ่มสาระฯ ช่องทางการติดต่อ หมายเหตุ 
ครูปัณฐิสา ช่อมะม่วง ภาษาต่างประเทศ 061-4946662   
ครูปิยนันท์ ตั้งกองทรัพย์ ภาษาต่างประเทศ 099-1039005   
ครูพัฒนา โชติกันตะ ภาษาต่างประเทศ 080-6576717   
ครูภัทราภรณ์ ศรีชมภู ภาษาต่างประเทศ 086-1697776   
ครูรุ่งนภา ชุ่มชื่น ภาษาต่างประเทศ 066-0255591 เครื่องเขียน และ มือถือ 

ครูฤทัยพร กิจเบญจะ ภาษาต่างประเทศ ID Line: ningsei 
สามารถติดต่อได้ที่  
ตึก 4 ห้อง 422 

ครูวรรณา วรรธนะบูรณ ์ ภาษาต่างประเทศ 086-5347422   

ครูวาสนา เพชรรัตน์ ภาษาต่างประเทศ 
ID Line: 

burapha5955 
ให้นักเรียนติดต่อทาง line 
เตรียมสมุดงานเก่า หนังสือเรียน 

ครูสมจินตนา เหมือนเอ่ียม ภาษาต่างประเทศ 094-4867295 หนังสือเรียนและสมุด 
ครูอรรถพล มีชะนะ ภาษาต่างประเทศ 091-7427944   
ครูนันท์ณภัส กันพงษ์ ภาษาไทย 083-2792965   
ครูนุชสรา กิจพิทักษ์ ภาษาไทย 086-7018052   
ครูปกรณ์วิท กล้าหาญ ภาษาไทย 083-0138287   
ครูมยุเรศ เป็นมูล ภาษาไทย 087-7260949   
ครูศรีอมรา พลายระหาญ ภาษาไทย 065-4435562   
ครูอภิญญา ปานชา ภาษาไทย ID Line: Sine036   
ครูเนตรนภา เกียรติสมกิจ วิทยาศาสตร ์ ID Line: Krufah.ks ปากกาและสมุด 1 เลม่ 

ครูปรีดา เปรมชัยศร ี วิทยาศาสตร ์ 0988261886 
กรุณาทำงานให้เสร็จเรียบร้อย เเละ           
พร้อมนำมาส่ง  

ครูปัญจพร มาพลาย วิทยาศาสตร ์ 087-1546648   
ครูลักษณาภรณ์ มะลิซ้อน วิทยาศาสตร ์ 082-5850663   
ครูสุนันทา อ่อนเปี่ยม วิทยาศาสตร ์ ID Line: onpiam   
ครูสุวภีร์ อินทร์ใจเอื้อ วิทยาศาสตร ์ 081-4349957   
ครูกฤษดา นิยมทอง ศิลปะ 081-8580235   

ครูธีรดล อินทร์ลำพันธ์ุ ศิลปะ 
ID Line: 
Pingpongmus19  ตึก7 ชั้น2 ห้อง1 

ครูปรียาภรณ์ น้ำค้าง ศิลปะ 081-1910422   
ครูมารุต คนหลัก ศิลปะ 089-8301897   
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รายช่ือคร ู กลุ่มสาระฯ ช่องทางการติดต่อ หมายเหตุ 
ครูรณกฤต เอีย่มเจริญ ศิลปะ 081-1970471   
ครูสมชาย โรจน์ประเสริฐสุด ศิลปะ 081-2955407   
ครูสิรวัชร นุกลูธรรม ศิลปะ 087-5613583   
ครูกรณ์ภูพงษ์ ศิลปเตชอังกูร สังคม 064-4245397   
ครูชนิกานต์ ศรีทองสุข สังคม 088-3527994  ตึก 2 ห้อง 221 หรือ 231 
ครูชนิดาภา กิตติกมลเมศ สังคม 087-6675790   

ครูธดากรณ์ กลิ่นหอม สังคม 084-7643909 
ต้องติดต่อที่โรงเรียนเท่านั้น ตึก 2  ห้อง 
221 

ครูบังอร ลิ้มทองคำ สังคม 094-8105265 

ต้องติดต่อที่โรงเรียนเท่านั้น  
ตึก 6 ห้อง  651 
และเตรียมสมดุ 1  เล่มและหนังสือ
แบบเรียน 

ครูพัชราวรรณ เจริญพันธุ ์ สังคม 090-9919505 
ต้องติดต่อที่โรงเรียนเท่านั้น  
ตึก 2 ห้อง 221 ห้องพักคร ู
เอกสารประกอบการเรียน notebook  

ครูเพยาว์ ตนดี สังคม 086-1691122  ห้องพักครูสังคมศึกษา อาคาร 2 ชั้น 2 
ครูมาลัย เชียงวิราฑา สังคม 089-2578378  ตึก 2 ห้องหมวดสังคมศึกษา 
ครูรวินท์นิภา โชติประภารัตม์ สังคม 098-4811088   
ครูสุมนทรา ใจดี สังคม 084-1315451   
ครูอรุณี สะอาดดี สังคม 081-6503179 ตึก2ห้อง221สมุด 
ครูอัจฉราพร กลิ่นเกษร สังคม 099-2506116   

 


