
ล ำดับ ชื่อ-สกุล หน้ำทีรั่บผิดชอบ เบอร์โทรศัพท์
1 นำงรจนำ           จันทรัตน์ ผู้รับใบอนุญำตโรงเรียน 081-1838741
2 นำยประพงศ์        จันทรัตน์ ผู้จัดกำร
3 นำงธรัชพร          ค ำไสย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 091-0535187
4 นำยสุพจน์      เล่ืองลือ ผู้ทรงคุณวุฒิ 082-9039161
1 นำงวำรุณี  แดนกมล ครูประจ ำชั้นเตรียมอนุบำล 093-3240282
2 นำงสำวปิยะวรรณ  สุริยะขันธ์ ครูประจ ำชั้นเตรียมอนุบำล 063-4089094
3 นำงสำววรำงคณำ  ยำนอำษำ ครูประจ ำชั้นอนุบำลปีที ่1/1 092-6476577
4 นำงจันทร์เพ็ญ      ค ำหงษำ ครูประจ ำชั้นอนุบำลปีที ่1/2 093-4890545
5 นำงสำวจำรุวรรณ  บูระณะพล ครูประจ ำชั้นอนุบำลปีที ่2/1 0807-435784
6 นำงสำวขนิษฐำ     รำชำไกร ครูประจ ำชั้นอนุบำลปีที ่2/2 082-7400876
7 นำงนุชนะภำ   ศรีสุทัศน์ ครูประจ ำชั้นอนุบำลปีที ่2/3 081-6017319
8 นำงสำวดวงเดือน  ผ่ำนส ำแดง ครูประจ ำชั้นอนุบำลปีที ่3/1 092-2944788
9 นำงประครอง        ปรีดี ครูประจ ำชั้นอนุบำลปีที ่3/2 085-3684422
10 นำงสำวสุภำพร     โพธิรัตน์ ครูประจ ำชั้นอนุบำลปีที ่3/3 098-2151829
11 นำงสำวอรณี        ทอนทัศน์ ครูประจ ำชั้นอนุบำลปีที ่3/4 093-0946602
12 นำงสำวเนตร        บรรพต ครูประจ ำชั้นประถมศึกษำปีที ่1/1 086-0849849
13 นำงสำววันวิสำข์    อกอุ่น ครูประจ ำชั้นประถมศึกษำปีที ่1/2 091-7464289
14 นำงสำวอุไรวรรณ  ไชยชำติ ครูประจ ำชั้นประถมศึกษำปีที ่1/3 063-0195664
15 นำงสำงกมลชนก  ยำนจรัส ครูประจ ำชั้นประถมศึกษำปีที ่1/4 080-7532596
16 นำงสำวประภำพร  แวงวรรณ ครูประจ ำชั้นประถมศึกษำปีที ่2/1 084-4193104
17 นำงวันวิสำ          ชิณโสม ครูประจ ำชั้นประถมศึกษำปีที ่2/2 081-1230054
18 นำงสำวพริมลตำ  อำมำตมนตรี ครูประจ ำชั้นประถมศึกษำปีที ่2/3 091-6833660
19 นำงสำวสไบแพร  ศุภอุดร ครูประจ ำชั้นประถมศึกษำปีที ่2/4 085-4539534
20 นำงสำวนันทวรรณ  ศิริภักด์ิ ครูประจ ำชั้นประถมศึกษำปีที ่3/1 093-0029534 
21 นำงสำวประครอง    กันทำ ครูประจ ำชั้นประถมศึกษำปีที ่3/2 097-3128139
22 นำงสำวศิริพร  บุตรพรม ครูประจ ำชั้นประถมศึกษำปีที ่3/3 064-1872049
23 นำงสำววียำภรณ์  กำรรัศมี ครูประจ ำชั้นประถมศึกษำปีที ่3/4 092-3916953
24 นำงสำวมณีรัตน์     วงศ์ค ำจันทร์ ครูประจ ำชั้นประถมศึกษำปีที ่4/1 087-9798308
25 นำงสำวอิงอร  สังข์อุดม ครูประจ ำชั้นประถมศึกษำปีที ่4/2 083-4171690
26 นำงสำวสุลำวัลย์     เมืองจันทร์ ครูประจ ำชั้นประถมศึกษำปีที ่4/3 085-0373362
27 นำงสำวกมลชนก    อุ่นสิม ครูสอนภำษำอังกฤษ 083-0024963
28 นำงสำวกมลชนก     อรรคอ ำนวย ครูประจ ำชั้นประถมศึกษำปีที ่5/1 095-7098801
29 นำงสำววรำพร  กำรจะโนศรี ครูประจ ำชั้นประถมศึกษำปีที ่5/2 065-2505694
30 นำงสำวยศวดี  พงษสวัสด์ิ ครูประจ ำชั้นประถมศึกษำปีที ่5/3  098-4862649
31 นำงสำวรุ่งอรุณ  บุญมำ ครูประจ ำชั้นประถมศึกษำปีที ่6/1 083-4359419
32 นำงสำวพัชรินทร์     ภูน้ ำชุ่ม ครูประจ ำชั้นประถมศึกษำปีที ่6/2 091-8670019
33 นำงสำววนิดำ  ภูไสว ครูประจ ำชั้นประถมศึกษำปีที ่6/3 084-8483376
34 นำยพงศ์อมร         จงสมชัย ครูสอนภำษำอังกฤษ 4-6 095-1967621
35 นำยณรงค์พงศ์       จันทรัตน์ ครูสอนวิชำว่ำยน้ ำ ชั้นประถมศึกษำปีที ่1-6 086-6971175
36 นำยดนัย  ชิณโสม ครูสอนวิชำคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษำปีที ่4-6 / ธุรกำร 081-8188692
37 นำงสำวไปรยำ       สติ  กำรเงิน/ธุรกำร 089-5521617
38 นำงสำวกัลยำ  โพธิค ำพำ ครูประจ ำวิชำภำษำจีน 099-9045760
39 นำงสำวจริยำ  สุขมำ ครูธุรกำร 098-1611165
40 นำงศุภลักษณ์  สีนำมโหน่ง ครูธุรกำร 089-0520912
41 นำงสำวณัฐพร  มูลตรีบุตร  ครูเคท ครูIEP  085-5982898

รายช่ือบุคลากรโรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์


