
ลําดับท่ี ชื่อเลน ตําแหนง

ชลธิชา แสงใสแกว ครูออ ครูการศึกษาพิเศษ
ธัญญรัตน เล็กสกุลชัย ครูจุบแจง ครูการศึกษาพิเศษ
ชุติมา อนุเครือ ครูหนอย ครูการศึกษาพิเศษ

สุจิตรา เรืองเช้ือเหมือน ครูอัง อนุบาล 1 หอง 1
กัญญารัตน เกตุบุญลือ ครูแหมม อนุบาล 1 หอง 2
เยาวราช สิทธิภูประเสริฐ ครูติ๊ก Pre-Nurse
ภาวดี ศรัณยนิตย ครูหุย เตรียมอนุบาลหอง 1
มณฑิณี ศรีมีลาภ ครูฝาย เตรียมอนุบาลหอง 2
นิจพร ภูละกอ ครูนิด เตรียมอนุบาลหอง 3
พชรวรรณ คําทรัพย ครูนุท อนุบาล 2 หอง 1
สุนันท สงวนสัตย ครูนัย อนุบาล 3 หอง 2

โสพิณญา ภาคยธารากุล ครูแนน ครูคณิตศาสตร
มัณฑนา วุฒิรณประเสริฐ ครูเอิ้น ครูมานุษกับโลก
นันทนภัส เถาวทิพย ครูนองนํ้า ครูมานุษกับโลก
รัตดารา มกรมณี ครูตั๊ก ครูภาษาไทย
เสาวนีย กรอบมุข ครูเอ ครูภาษาไทย
รัถยา เชื้อกลาง ครูใหม ครูภาษาไทย
Eileen Fetalver Taay Eileen ESL Teacher

       

สวนการศึกษาพิเศษ

ชวงชั้นอนุบาล

ชวงชั้นท่ี 1

หมูมด
ชื่อ - นามสกุล



อรนุช รัตนกิจอนันต ครูออ เลขาชวงช้ันที่ 2
กรศิลป เกงเขตรกิจ ครูเอ ครูคณิตศาสตร
ณัฐวัฒน โรจนสุธี ครูนัท ครูแสนภาษา
ณัฐทิพย วิทยาภรณ ครูเล็ก มานุษ
นาถนัดดา ช่ืนแสงเนตร ครูโหนง มานุษ
จินตนา กฤตยากรนุพงศ ครูปุก ภาษาไทย

สุมนา แทนบุญชวย ครูโนต คณิตศาสตร
ทิพวรรณ เลียงผา ครูทิพย ธรรมชาติศึกษา
จิตรลดา บุตรภักดีธรรม ครูโบตั๋น ธรรมชาติศึกษา
สุรีย ศรีประทุม ครูยุย มานุษ

ศรีประภา กลวยไม ณ อยุธยา ครูนอง ธรรมชาติศึกษา
คัทลียา รัตนวงศ ครูแคท มานุษ
อัญชลี ไมตรี ครูอัญ ภาษาไทย

เกตุธิภัชน นุยขาว ครูเกตุ ครูวิชาการ
ศิริเพ็ญ ไหมวัด ครูเพ็ญ ครูวิชาการ

ภัสพร  ขําพวง ครูแพท จนท.ประสานงานชุมชน

รังสิมา ไกรนรา ครูนํ้าผ้ึง จนท.โสต

วิมล คําบุญเรือง ครูอู บรรณารักษ

นันทิยา ตันศรีเจริญ ครูเป จนท.สื่อสารองคกร

วิชัย ปราบพาล ครูกบ จนท.บัญชี
ยมลพร เหลืองปญญาวงศ ครูยิ้ว จนท.การเงิน
นพคุณ สายสัมพันธ ครูกานต จนท.การเงิน

วิชาการ

ชวงชั้นท่ี 3

ชวงชั้นท่ี 4

สวนงานชุมชนแหงการเรียนรู

ชวงชั้นท่ี 2

สวนผลิตสื่อ

หองสมุด

สวนสื่อสํานักงาน

สวนสื่อสารองคกร



กนกสรณ สิริเจริญธนพันธุ ครูเอ ครูการศึกษาพิเศษ
ชลนิตย ชาวสาน ครูนิว ครูการศึกษาพิเศษ

ดารา จันทรทวี ครูดา Pre-Nurse
ผกาวัลย แจงประจักษ ครูปอย Pre-Nurse
นริธร จอมคําสิงห ครูโอ เตรียมอนุบาลหอง 2
ศรีสุดา วาจาสัตย ครูแวว เตรียมอนุบาลหอง 4
สุพัชชา ปจจัยโย ครูวรรณ เตรียมอนุบาลหอง 4
ชมภู พฤกษาพันธุรัตน ครูชมภู อนุบาล 3 หอง 3
บุญเอื้อ รอยพุฒ ครูโบว ครูอนุบาล
ปยวดี ไชยวรวิทยสกุล ครูแอน อนุบาล 3 หอง 2
อรอุมา วงศสมบัติ ครูแอน อนุบาล 3 หอง 2

วารุณี นิลพันธ ครูปอ ครูคณิตศาสตร
สุปญญา เขียนเจริญ ครูเล็ก ครูมานุษกับโลก
ลัดดาวัลย หนูวัฒนา ครูกอย ครูมานุษกับโลก
เมธาวี ชีวะเรืองโรจน ครูเมย ครูดนตรีชีวิต
วราภรณ ฉวนกลิ่น ครูสาว ครูแสนภาษา
วราพร ปานบุญ ครูเล็ก ครูการศึกษาพิเศษ

สวนการศึกษาพิเศษ

ชวงชั้นอนุบาล

ชวงชั้นท่ี1

หมูดอกไม



สรนัย กนกกาญจนะ ครูแปะ ธรรมชาติศึกษา
นงลักษณ พุทธรัตน ครูนํ้าฝน ธรรมชาติศึกษา
สิริกมล ศรีเดช ครูตุก มานุษ
นันทกานต อัศวต้ังตระกูลดี ครูนัท ภาษาไทย
วิทวัส ฤกษถวิลชัย ครูเต ภาษาไทย
ตระหนักจิตต ทองมี ครูต๊ิก ครู ESL
นนชา บุรีศรี ครูอากาศ ครูแสนภาษา

เพียงฤทัย นนทธนารักษา ครูต้ัม มานุษ
สรศักดิ์ แซโงว ครูปู ครูแสนภาษา

ภูริทัต ชัยวัฒนกุล ครูภู ธรรมชาติศึกษา
ศิริรัตนา ตรีรยาภิวัฒน ครูวิ แสนภาษา
ชยบดินทร ศิวพัฒนษินทร ครูแมน ภาษาไทย

สุจิตรา เลิศพิพัฒนวรกุล ครูเตา เลขาฝายวิชาการ
ศุภดา บัวขัน ครูหญิง เลขาสวนมาตรฐาน
เฉลิมขวัญ ไทยทัน ครูปป ครูวิชาการ
พรพิมล เกษมโอภาส ครูนุน ครูวิชาการ
สิริรัตน อภิวรกิจพันธ ครูโบว ครูวิชาการ

รังสิมาศ พันธหลา ครูนุช จนท.โครงการพิเศษ

หงสหยก แทงทอง ครูหยก จนท.โสต
สุเมธีร สุดสีสังข ครูโจ จนท.ผลิตสื่อ

ดวงกมล พลเยี่ยม ครูเก จนท.สื่อสารองคกร
ศริญญา ศิริศักดิ์ ครูเอิง จนท.สื่อสารองคกร

วิภา แยมหรั่งทรัพย ครูงิ้ง หน.สวนบัญชี ฯ
อันธิฌา ลิ้มมหากุล ครูหญา จนท.บุคคล

สวนผลิตสื่อ

สวนสํานักงาน

ชวงชั้นท่ี 4

ฝายวิชาการ

สวนชุมชนแหงการเรียนรู

สวนสื่อสารองคกร

ชวงชั้นท่ี 2

ชวงชั้นท่ี 3



หน่ึงฤทัย เรือนสถิตย ครูหน่ึง อนุบาล 1 หอง 2
เนาวนิตย กลัดกลอม ครูจอย อนุบาล 2 หอง 2
พรชนก แสงชูโรจน ครูกิม อนุบาล 2 หอง 3
กมลวรรณ รักผล ครูมล อนุบาล 2 หอง 3
พิมพชนา นิธิปรียาวงศ ครูจุม อนุบาล 3 หอง 1
สุกัญญา วรรณศรี ครูออม อนุบาล 3 หอง 3
สายใจ อุตติ ครูหนอย pre-nurse
สุรียรัตน ไวยโชติกา ครูแหมม เตรียมอนุบาลหอง 1
วิไลลักษณ เพชรวงศ ครูอิน เตรียมอนุบาลหอง 1
ปยธิดา แยมสิงห ครูแหมม เตรียมอนุบาลหอง 3
ปริญญยุพา ฮวดปากนํ้า ครูหมู เตรียมอนุบาลหอง 4
สายใจ อุตติ ครูหนอย pre-nurse

วิไลลักษณ บุญเลิศ ครูติ๊ก เลขาชวงชั้นท่ี 1
สุวัฒน บุญธรรม ครูโอ ครูคณิตศาสตร
สุนันทฐิณัฐ พจนพิมล ครูเนียน ครูคณิตศาสตร
นิรัติศัย กระจายเกียรติ ครูนุน ภาษาไทย
สุธนา สิริธนดีพันธ ครูแอน ภาษาไทย
ตติยา มุงธัญญา ครูกอย ครู ESL
เรยณิสา จิรวัฒนโพธิ์แสง ครูนก ครูแสนภาษา
กุลจรีย สองจาด ครูอุย ครูแสนภาษา

ชวงชั้นท่ี 1

หมูภูเขา
ชวงชั้นอนุบาล



จันทรทิพย ปยะวรธรรม ครูเหลน วิชาการและKO
สาวิณี จิรประเสริฐวงศ ครูมอน ครูคณิตศาสตร
สฐิตา อุนสอน ครูจูน ธรรมชาติศึกษา
สิริกมล ศรีเดช ครูตุก มานุษ
พฤฒยา เลิศมานพ ครูปุย ภาษาไทย
วรฐ กายูรวัฒน ครูออด ครู ESL
Filipina R. Aseron T.Ping ครู ESL
ชุติเทพ ขวัญจิตร ครูจอม ครูดนตรีชีวิต
ยุวนา ไขวพันธ ครูออย ท่ีปรึกษา

สมพร ศุภโชคพงศสิริ ครูปลิว คณิตศาสตร
สุชาดา อวยจินดา ครูออนซ ธรรมชาติศึกษา
ประมาณ โฆษิตตาพานิช ครูแปป มานุษ
ภัทราภรณ เมืองใจ ครูออม ครูแนะแนว

อัมภิณี เลิศปติวาณิชย ครูอัม หัวหนาชวงชั้นท่ี 4
กิตติพล จันทวงศาทร ครูเหนง ธรรมชาติศึกษา
เกศ ศรีวัฒนพล ครูเกด ธรรมชาติศึกษา

ชวงชั้นท่ี 2

ชวงชั้นท่ี 3

ชวงชั้นท่ี 4



ทัศนันท ชุมช่ืน ครูออ ครูวิชาการอาวุโส
สิรินยา จิรพิศิษฐ ครูปอม หัวหนาสวน ESL
อรทัย เฉลิมสินสุวรรณ ครูนัท หน.คณิต-ธรรมชาติฯ
วนิดา สายทองอินทร ครูออ หน.ภาษาไทย

บงกช เศวรตามร แมตน จนท.ประสานงานชุมชน

ปยนันท กลิ่นไกล ครูสม จนท.ผลิตสื่ออาวุโส

ปราณี เชาวชัยพร ครูณี หน.สวนสื่อสารองคกร
รวิพรรณ พึ่งคล้ํา ครูนํ้าฝน เลขาสวนสื่อสารองคกร

ดาวรรณ สดสรอย ครูหนอย จนท.สรรหาฯ
วิสุดา วรปติรังสี ครูเจี๊ยบ จนท.จัดซื้อ

สวนผลิตสื่อ

วิชาการ

สวนชุมชนแหงการเรียนรู

สวนสื่อสารองคกร

สวนสํานักงาน



อัญชลี บุญรักษา ครูอัญ หน.งานการศึกษาพิเศษ
รัตติยา ณ พัทลุง ครูหญิง ครูการศึกษาพิเศษ
มาลินี มีแสงนิล ครูฝาย ครูการศึกษาพิเศษ

พรศรี เอ่ียมสังขทอง ครูจุม อนุบาล 1 หอง 1
เจิดนภา ดอนศรีมัน ครูโตด อนุบาล 1 หอง 2
ชนิดา ขํารักษ ครูเอ อนุบาล 2 หอง 1
ธัช จงหมายลักษณ ครูโตง อนุบาล 3 หอง 3
รุงนภา หมีปาน ครูกุง อนุบาล 3 หอง 4
สุภาพร วรรณศรี ครูออย อนุบาล 3 หอง 4
สวางจิต นนทะศิริ ครูจิต เตรียมอนุบาล 3
สมฤทัย อริยเมธี ครูเปล Pre-Nurse
นิรมล ขาวสอาด ครูอิ๋ว เตรียมอนุบาลหอง 2
จรรยา ออนศรี ครูยา เตรียมอนุบาลหอง 2
ดลพร มรรคผล ครูกอย เตรียมอนุบาลหอง 3
รสริน กาวิชัย ครูกุง เตรียมอนุบาลหอง 4
สุภาพร วรรณศรี ครูออย อนุบาล 3 หอง 4
สวางจิต นนทะศิริ ครูจิต เตรียมอนุบาล 3

สวนการศึกษาพิเศษ

ชวงชั้นอนุบาล

หมูนกเหงือก



มนัสนันท จุนบุญ ครูญา ครูคณิตศาสตร
นันชริกา สุนสาย ครูจ้ํา ครูคณิตศาสตร
มัณฑนา วุฒิรณประเสริฐ ครูเอ้ิน ครูมานุษกับโลก
มารศรี ธรรมวิเศษ ครูแม็ก ครูมานุษกับโลก
ลัดดาวัลย หนูวัฒนา ครูกอย ครูมานุษกับโลก
ชลธิดา อุนศิริวงศ ครูอิ๋ง อิ๋ง ภาษาไทย
เบญจพร พึ่งยอย ครูนก ครู ESL
ชนิดา จันทรงาม ครูมะปราง ครูดนตรีชีวิต
นิตยา อินเทศ ครูนิต ครูกีฬา

นฤนาท สนลอย ครูโอง หัวหนาชวงช้ันที่ 2
วิสาขา ขาทิพยพาที ครูวิ ครูคณิตศาสตร
อรุโณทัย คอวนิช ครูเหนง ธรรมชาติศึกษา
พิมพลักษณ กาสา ครูแนม มานุษ
พิรีย วังทอง ครูอิ๋ว ครู ESL

นุชนาฎ วัฒนศิริ ครูเอะ ครู ESL
นันทนัช ดีเมือง ครูยุย ครู ESL

วิชชุตา ศิรินุช ครูเก เลขาชวงชั้นท่ี 4
กนกพร คมกฤส ครูนุช คณิตศาสตร
คัทลียา รัตนวงศ ครูแคท มานุษ
ษัษฐรัมย ธรรมบุษดี ครูจั๊ก มานุษ
อัปสรสิริ เอี่ยมประชา ครูครีม ครูแนะแนว

ชวงชั้นท่ี 3

ชวงชั้นท่ี 4

ชวงชั้นท่ี 1

ชวงชั้นท่ี 2



ปรางอุษา ตันติอนันทกุล ครูปราง ครูวิชาการ
วรวรรณ กองพนันพล ครูจอย ครูวิชาการ
สุนทรี อยูสถาน ครูโอ ครูวิชาการ

ปนปนัทธ ชัยชนะวงศ ครูทิ จนท.จัดการขอมูล

พดิษฐ มกรดารา ครูเอ จนท.ผลิตสื่อ

สุกัญญา ฤกษถนอม ครูกอย จนท.หองสมุด
ปยาภรณ นาคสวาสดิ์ ครูจุม บรรณารักษ

กนกรัตน เสนานุช ครูจอย จนท.รับสมัคร

ยมลพร เหลืองปญญาวงศ ครูยิ้ว จนท.การเงิน
สุนันทา ชัยศิริพานิช ครูสุ จนท.ธุรการ

สวนผลิตสื่อ

หองสมุด

สวนสํานักงาน

สวนสื่อสารองคกร

วิชาการ

สวนชุมชนแหงการเรียนรู


