
รายชื่อครูประจ าชั้น  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก   ส านักการศึกษา    เทศบาลนครขอนแก่น 

 
 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ชั้น ครูประจ าชั้น เบอร์โทรศัพท ์ หมายเหตุ 
ป.1/1 1. นางวริยา วิจิตรศุภการ 

2. นายธนาธิป  สอนศีลพงศ์ 
064-2423954 
061-9746446 

 

ป.1/2 1. น.ส.บุษยา  เหลือผล 
2. น.ส. สิริยลริยา วศิริอารยา 

080-6936651 
065-5169945 

 

ป.1/3 1. นายนิรุท  ทองภูบาล 
 

061-1097775  

ป.1/4 1. นางชุติกานต์ ทาเชาว์ 
2. นายจิตตะ  ระกิติ 

095-9596639 
095-9568856 

 

ป.1/5 1. นางชุตินันท์  รัตนทิพย์ 
2. น.ส.สรญา  ทองธรรมมา 

085-6808376 
081-5466768 

 

ป.1/6 1. นางนิภาพรรณ มณีเนตร 
2. นางเชาวลักษณ์  ศรีจันทร์ 

094-3036767 
095-1689429 

 

 
 
 

 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
ชั้น ครูประจ าชั้น เบอร์โทรศัพท ์ หมายเหตุ 

ป.2/1 1. น.ส.รัชดาพร  ยิ่งยงทรัพย์ 
 

084-4360376  

ป.2/2 1. น.ส.พรนภา กุลผาย 
2. นายเนรมิต  ม่วงศรี 

066-1532246 
081-7181127 

 

ป.2/3 1. น.ส.ทิพวรรณ ทองกอง 
2. นางรพีพรรณ วิไลรัตน์ 

066-1536941 
096-8676508 

 

ป.2/4 1. น.ส.ชลดา  กางส่ิว 
2. นายอลงกรณ์ อันปัญญา 

063-2146266 
082-6635649 

 

ป.2/5 1. น.ส.ปัทมา พรหมมีเนตร 
2. นางกิ่งเพชร  ชาดวง 

081-6612750 
062-9155916 

 

ป.2/6 1. น.ส.ศิริจิตร  ปิตาฝ้าย 
 
2. น.ส.ทนุภา  สายทิพย์ 

087-4805995 
083-4562282 
086-6350744 

 

 
 



 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ชั้น ครูประจ าชั้น เบอร์โทรศัพท ์ หมายเหตุ 

ป.3/1 1. นางลัญฉกร  จันทะเริง 
2. น.ส.อโนมา สัตนาโค 

094-5422298 
088-9189632 

 

ป.3/2 1. นางธัญวรัตน์  สุภาวัฒนพันธ ์
2. นายอัยรินทร์ จันทร์มหา 

083-2463955 
089-7124554 

 

ป.3/3 1. นางสุภาภรณ์ ศรีอุดร 
2. นางพิกุล  มีค าทอง 

087-2176023 
089-8412659 

 

ป.3/4 1. นางชุลีภรณ์  นิลสุวรรณ 
2. นายนัฐพล  รัชตพิบูล 

095-6694352 
089-4164999 

 

ป.3/5 1. นางราตรี  แก้วงามศรี 
2. นางศิริวนิดา สุริยไกรพล 

098-1056378 
085-0106589 

 

ป.3/6 1. นางดวงเดือน  มาลาสิงห์ 
2. นายศิริชัย  ไชยนาค 

095-2297225 
087-4806869 

 

 
 
 

 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ชั้น ครูประจ าชั้น เบอร์โทรศัพท ์ หมายเหตุ 

ป.4/1 1. นายปารุสก์  ทับธานี 
2. นางจรัญญา  กันหากุล 

087-9336919 
084-2915499 

 

ป.4/2 1. นายอิทธิพงศ์  พวกไธสง 
2. นางธัญวฤณ  อวนศรี 

080-2932665 
098-1422326 

 

ป.4/3 1. น.ส.บุศรินทร์  น้อยชนะ 
2. นายวัชรพงศ์  ซ้ายโฮง 

099-1543995 
092-5615635 

 

ป.4/4 1. น.ส.ณัชชารีย์  เอ่นน ู
2. นายทวีรัตน์  สุวรรณสม 

065-6324645 
098-1462495 

 

ป.4/5 1. นายมนต์สกา  จันศรีลา 
2. น.ส.วิลัดดา  ชัยเดช 

085-1949356 
097-1592636 

 

ป.4/6 1. นางพิลาพร  แก้วเฮ้า 
2. นายอัครเดช  เคหาไสย 

081-0481699 
090-9695635 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ชั้น ครูประจ าชั้น เบอร์โทรศัพท ์ หมายเหตุ 

ป.5/1 1. นายกิตติวัฒน์  ธนพัฒน์โยธิน 
2. นางสาวนฤมล  คนว่อง 

097-2395146 
065-2263654 

 

ป.5/2 1. นางรัตนาภรณ์  ประจวบมอญ 
 

063-6953264  

ป.5/3 1. นายรังสรรค์  เรืองเรื่อ 
2. นางสาวอรทัย  สมภาร 

085-0022120 
086-2221863 

 

ป.5/4 1. นางสาววิภาดา  วงศ์ชารี 
2. นายวัชริ  พงษาเวียง 

084-9563595 
087-5421608 

 

ป.5/5 1. นางสมประสงค์  ศิริธันยบูรณ์ 
2. นายสมาน  ยอดนครจง 

064-9744935 
085-0062694 

 

ป.5/6 1. นางจงกล  ชินเสนา 
2. นางวิไลพร  มูลสาร 

091-0604114 
081-5935497 

 

 
 
 

 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ชั้น ครูประจ าชั้น เบอร์โทรศัพท ์ หมายเหตุ 

ป.6/1 1. น.ส.ญาณินี  ประจะเนย์ 
2. นางภทร  อุดมชัย 

083-4194957 
063-7287887 

 

ป.6/2 1. นางสุณีรัตน์  วินสา 
2. นางณัฏยาณี  ปรุงค ามา 

083-6080904 
093-3268507 

 

ป.6/3 1. น.ส.จิตรลดา  ใจแน่น 
2. นายภราดร  หาญสุริย์ 

088-9635641 
095-6618556 

 

ป.6/4 1. นางวิยะดา  ส าโรงพล 
2. นายไมตรี  พาพิทักษ์ 
3. นางปารณีย์ ศรีคาม 

088-5480145 
094-3757268 
091-0646789 

 

ป.6/5 1. นางอกนิฏฐ์ นิติวิสิฏฐากร 
2. นางหทัยรัตน์  คันธภูมิ 

084-0296488 
080-2644515 

 

ป.6/6 1. นางสุปรียา  ไผ่ล้อม 
2. นายทรงยศ  ไสยนิตย์ 

086-3151338 
081-9732309 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ EP1 
ชั้น ครูประจ าชั้น เบอร์โทรศัพท ์ หมายเหตุ 

ป.1/1EP นางสาวจารุณี   วิชาชัย 
นางสาวพิสุทธา  จันทร์สมบัติ 
Mary  Grace  Ranola  Melgar 

062-6415559 
089-7135693 

 

ป.1/2EP นางสาวจตุพร  กองดารัตน ์
Jesica  Caneda  Ortiz 

098-1614226  

ป.1/3EP นางกาญณัฐ  โคตรชาลี 
Leonisa  Piloton Pugoy 

062-9166595  

ป.1/4EP นางสาวโชติมา  ไชยนิจ 
Rigor Blasco Permejo 

098-1485462 
 

 

ป.2/1EP นางมะลิ  วัฒนาอุดมชัย 
นางสาวกนกวรรณ  แก้วไกรสร 

085-5099822 
095-9593953 

 

ป.2/2EP นางดลนภา  วงษ์ศิร ิ
นางสาวบัวสด   แสนโคตร 

065-2356461 
094-2858462 

 

ป.2/3EP นางบงกชกร    พัสลัง 
นางกัญญภัทร ์จันทร์ผิว 

097-2236156 
093-3251569 

 

ป.2/4EP นางสาววิไลลักษณ์  พรหมณีวัฒน ์
นางสาวสุดา   วรดิษฐ์วงษ์ 

089-0540472 
064-2235146 

 

ป.3/1EP นางโสภาวดี  โสภณรัตน์ 
นายสุมิตร  ยิ่งยืน 
Abelegang  Lucas  Nkengleac 

097-2651549 
 

 

ป.3/2EP นางวราลักษณ์   หวลศรีไทย 
นายมณฑล  การินทร์ 

084-2777339 
089-4178190 

 

ป.3/3EP นางสุภาพรรณ  สุวิชัย 
นางสาวสุรารักษ์  กุลผาย 

097-2245463 
082-7817956 

 

ป.3/4EP นายอัตฐพงษ์  โสภา 
นางพิมลมาศ ปัญญาเกิด 

087-6975789 
086-6306975 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ EP2 
ชั้น ครูประจ าชั้น เบอร์โทรศัพท ์ หมายเหตุ 

ป.4/1EP นางมนัสณัญย์ โงชาฤทธิ์ 
Miss.Jesica Caneda Ortiz 
Mr.Rodolfo Berardini 

093-0538899  

ป.4/2EP นางสุธัมมา  นามวงษา 
นางสาวกวิศา  อุปศรี 

082-1196659 
094-3713616 

 

ป.4/3EP นางอติภร  โคตรพัฒน ์
 

091-8650499  

ป.4/4EP นางสาวกัลยา  คงนาค 
นางสาวมนลดา  พลศักดิ์ 

089-7096493 
093-4747919 

 

ป.5/1EP นางกนกพร  ศิริมาลา 
T.Jennifer Dionecio Balicdan 

087-8536807 
096-8198635 

 

ป.5/2EP นางดวงสมร   มูลกิตติ 
นายรัฐ  สุรพล 

091-8656876 
080-9824229 

 

ป.5/3EP นางรุจิรา  สะเดา 
นายชาญชัย ภัทรมานนท์ 

081-6015393 
095-6649540 

 

ป.5/4EP น.ส.สุวรรณี  โพธิ์จันทร์ 
 

097-2396541  

ป.6/1EP นางมะลิวรรณ  ทบบุญ 
Mr.Alfie Herdelez Crusis 

091-0536886 
064-3432462 

 

ป.6/2EP นางปฐวีนันท์  หนูเวียง 
T.Jeffry Colina Sumalabe 

063-4592277 
080-4158138 

 

ป.6/3EP นางธีร์ชญาน์  อินทร 
นายธีรพัทร์ โพธิ์จันทร ์

090-3641514 
090-9462265 

 

ป.6/4EP นายปกรณ์เกียรติ ปรุงค ามา 
นางหนูพิน  พนิราช 

099-1925238 
090-9533053 

 

 
 
 


