ข้อมูล E-Mail และเบอร์โทรศัพท์ ข้าราชการครู โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ สานักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ปีการศึกษา 2557
ลาดับที่

เลขที่

ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์

1
2
3
4
5

1
2

ฝ่ายบริหาร
1(บ) นายวิวัฒน์ เรืองทรัพย์

ผอ.รร. คศ.3(4)
2(บ) นางจินดารัตน์ เชาวพาณิชย์เจริญ รอง ผอ.รร. คศ.3
3(บ)
-ว่าง48(บ) นางสาวยุภาวรรณ โมรัฐเถียร
รอง ผอ.รร. คศ.3
69(บ) นายนิพนธ์ ศรีศรีสว่าง
รอง ผอ.รร. คศ.3

เจ้าหน้าที่ธุรการ
1 นางสาวณัฐินี รัตนะพิมล
2 นางสาวสายฝน หนูชม

บรรณารักษ์
1 47(ป) นายนิมนต์ นามวงศ์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ตาแหน่ง อันดับ
E-Mail
เว็บไซต์โรงเรียน

38(ป)
84(ป)
36(ป)
28(ป)
68(ป)
32(ป)
83(ป)
63(ป)
33(ป)
45(ป)
138
143
146

สายชั้นอนุบาล
นางสาวประภัสสร คงดิศ
นางสมทรง ธรรมเจริญ
นางสุวรรณี ชัยเสริม
นางยุพิน เข็มเวียง
นางสาวจิระภา แสนคาลือ
นางอรกัญญา สุวรรณบาง
นางชนิตา ขยันหา
นางสัญชนีญา คชนาเคนทร์
นางสาวนงลักษณ์ ศิริมาตย์
นางนัตติภรณ์ ภานุโรจนากร
นางพิมทอง นิวาเวศน์
นางสาวกุศลิน คันธรสกุล
นางพรธนนันท์ จ้อยสองศรี
นางสาวนันทา เกิดสวัสดิ์

E-Mail
srieam@hotmail.com
www.srieam.com

เบอร์โทรศัพท์
0-2397-3579

sriem7972@gmail.com
dapomme@hotmail.com

089-455-2927
081-440-1196

dang7589@yahoo.co.th
tunipon2502@gmail.com

085-335-7549
087-498-6779

จพน.ธุรการ
จพน.การเงิน

4
2

nattinee_24@hotmail.com
saifon_ac@hotmail.com

083-075-2501

ครู

คศ.3

siemlibary54@hotmail.com

087-924-3925

ครู
คศ.2
ครู คศ.3(4)
ครู
คศ.3
ครู
คศ.3
ครู
คศ.3
ครู
คศ.2
ครู
คศ.2
ครู
คศ.2
ครู
คศ.1
ครู ผู้ช่วย
พี่เลี้ยงเด็ก
พี่เลี้ยงเด็ก
พี่เลี้ยงเด็ก
พี่เลี้ยงเด็ก

pkhongdis@hotmail.com 089-131-1484
mamasom2498@hotmail.com 084-023-4741
pkl0877094609@gmail.com
jae484720@yahoo.com
onkanya19@gmail.com
gunsunsom@gmail.com
tingaam10@hotmail.com
luckkoon@hotmail.com
natty57243@hotmail.com

087-709-4609
087-745-1405
086-398-3262
083-428-0963
092-081-5469
085-514-0397
084-469-2180

zeeza_7667@hotmail.com

087-973-7472

ข้อมูล E-Mail และเบอร์โทรศัพท์ ข้าราชการครู โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ สานักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ปีการศึกษา 2557
ลาดับที่

เลขที่

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง อันดับ

15
16
17
18
19
20

นางสาวทรงขวัญ ไชยรัมย์
นางวราพร สงสุวรรณ
นางสาวศิริพร เซ็งสุทธา
นางเสาวรภย์ ศรีเมือง
นางกัลยาณี จงจิตร
นางสาวอรกัญญาวี พุดศรี

พีเลี้ยงเด็ก
พี่เลี้ยงเด็ก
พี่เลี้ยงเด็ก
พี่เลี้ยงเด็ก
พี่เลี้ยงเด็ก
พี่เลี้ยงเด็ก

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
นางชัฌชญา บุญศฤงคารนนท์
นางอาไพ บูรณพันธฤกษ์
นางบังอร ราชมนตรี
นางพิณรัฐ ใจช่วง
นางภณิดา จีรพงศ์
นางคณิตา จูเอี่ยม
นางพัชรา ผิวมาน้อย
นายรบพิเศษ แย้มนิยม
นางสาวนันธิดา คะพันธ์
นางกัญจนา ช่วงสูงเนิน
นางขนิษฐา บุญยัง
นางสาวสุธาวี สมเขาใหญ่

ครู
คศ.3
ครู คศ.3(4)
ครู
คศ.3
ครู
คศ.3
ครู
คศ.3
ครู
คศ.3
ครู
คศ.2
ครู
คศ.2
ครู
คศ.1
ครู
คศ.1
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

39(ป)
11(ป)
16(ป)
35(ป)
37(ป)
57(ป)
5(ป)
82(ป)
12(ป)
77(ป)
47(ป)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
นายชัยพันธุ์ รสขจร
นางสาวสุฑามาส จุลวัฒน์
นางอะนิสา จันทรยุคล
นางสาวบุญสม อุ่นเรือน
นางกัลยา สุทธิตานนท์
นางสาวธัญวรัตม์ คุปติพิเชียร

31(ป)
49(ป)
55(ป)
64(ป)
46(ป)
73(ป)
75(ป) นางสาวเสาวลักษณ์ เศรษฐมงคลเลิศ
74(ป) นางกฤติยาภรณ์ ทองดี
65(ป) นายพงษ์พันธ์ ผิวอ่อน
86(ป) นางสาวกัลยา รักษาพล

E-Mail

เบอร์โทรศัพท์

duangdaofukpan@gmail.com 082-065-6930
aom4741@gmail.com
saowarop_2506@hotmail.com
kunyanee.nuch24@gmail.com
tubtim.p23@gmail.com

086-891-3750
089-882-9775
089-793-2519
086-891-3122

chatchaya.boon@gmail.com 081-926-0312
bungon.ooy@gmail.com
pinnarat@hotmail.com

083-133-1827
082-702-5594

khnita@hotmail.com
muchongpm@hotmail.com
ropphiset.us@hotmail.com
to_tarsri@hotmail.com
kan.2515@hotmail.com

082-335-4275
080-801-3123

ja.suthawee@hotmail.com

082-515-3672

092-472-6671
086-721-4901

ครู
คศ.2
chai-ros@gmail.com
085-805-3917
ครู
คศ.3 suthamas2011@hotmail.com 089-808-1503
ครู
คศ.3 anisa.2554@hotmail.com 086-830-8859
ครู
คศ.3 anisa.2554@hotmail.com 086-843-2280
ครู
คศ.3 kallaya_so7@hotmail.com 084-772-1906
ครู
คศ.2 tunwarat12@hotmail.com 084-466-8010
ครู
คศ.2 no-kyung@windowslive.com 089-528-4348
ครู
คศ.2
nid-khrit@hotmail.com
087-027-8070
ครู
คศ.1
nanuyonline@gmail.com 086-779-3495
ครูผู้ช่วย
kanlaya_1965@hotmail.com 087-828-3149

ข้อมูล E-Mail และเบอร์โทรศัพท์ ข้าราชการครู โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ สานักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ปีการศึกษา 2557
ลาดับที่

เลขที่

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง อันดับ

E-Mail

เบอร์โทรศัพท์

ครูผู้ช่วย

P_Rock101@hotmail.com

084-731-4438

ครู
คศ.2
nonnit99@gmail.com
ครู คศ.3(4) neeneenaa@hotmail.com
ครู
คศ.3
uayporn09@gmail.com
ครู
คศ.3
ครู
คศ.3
acharaw2@gmail.com
ครู
คศ.2
puwanart63@gmail.com
ครู
คศ.1
suthiny@hotmail.co.th
ครู
คศ.1
burana27@gmail.com
ครู
คศ.1
yo12324@hotmail.com
ครูผู้ช่วย
keskaewkes@gmail.com

086-011-1595
087-718-7408
083-615-7349
089-228-5438
081-398-8254
086-378-5544
092-323-2585
092-625-3462
083-427-1888
087-108-7850

นางสาวสุพักตราพรรณ สุวรรณศรี

ครู
คศ.3
ครู คศ.3(4)
ครู
คศ.3
ครู
คศ.3
ครู
คศ.3
ครู
คศ.3
ครู
คศ.2
ครู
คศ.1
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

charuwan2504@hotmail.com
khun-sumalee@hotmail.com
tom_najatiruk@hotmail.com
dutchanee56@hotmail.com
rtsu@hotmail.com
yuttana5658@hotmail.com
amarin_non@hotmail.com
srieam_music@hotmail.com
surasak.pui@hotmail.com
iiamoil@windowslive.com

081-239-8535
089-682-6524
089-894-1594
081-194-5282
087-077-5070
02-705-0077
085-126-5386
087-814-4281
084-790-9452
087-812-0803

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นายเจตน์ เผื่อนเอี่ยม
นางวรางคณา พรเกาะ
นายอุดม แสงแพง
นางดวงดาว ฟักปั้น
นางกมลภัทร สาลีคงประยูร

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

jate1998@hotmail.com
kru_kookkai@hotmail.co.th
dommancity@gmail.com
daodao1969@gmail.com
kamollaphat@hotmail.com

087-013-4534
086-074-9891
084-737-1338
089-996-2961
092-265-8808

11 70(ป) นายวีระพงษ์ ชุมพล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5

81(ป)
17(ป)
13(ป)
22(ป)
58(ป)
62(ป)
30(ป)
4(ป)
19(ป)

60(ป)
53(ป)
14(ป)
42(ป)
52(ป)
85(ป)
54(ป)
34(ป)
51(ป)

15(ป)
26(ป)
71(ป)
21(ป)
43(ป)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
นางนองนิตย์ เถินบุรินทร์
นางสุนีย์ อร่ามวาณิชย์
นางอวยพร สุขจะ
นายชวลิต มโนธรรม
นางอัจฉรา วงศ์ดานี
นางชิษณิชา นานังเกิดวั่น
นางสาวสุทนิ เหลี่ยมไธสง
นางสาวสุภาพร บูรณะ
นายภิญโญ สวัสดี
นางสาวจิรปรียา ขันทะชา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
นางสาวจารุวรรณ ศรีทองชัย
นางสุมาลี กาแก้ว
นางฉวีวรรณ ฉายายนต์
นางดัชนี หอมรส
นางนพพร เลิศลักษณ์ปรีชา
นายยุทธนา พรหมรักษา
นางอัมรินทร์ นนทะโคตร
นายอนันต์ ศรีวรรณพิมพ์
นายสุรศักดิ์ แสนคา

คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ.2
คศ.2

ข้อมูล E-Mail และเบอร์โทรศัพท์ ข้าราชการครู โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ สานักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ปีการศึกษา 2557
ลาดับที่

เลขที่

ชื่อ-นามสกุล

6
7
8
9
10
11

76(ป)
23(ป)
10(ป)
44(ป)
6(ป)
7(ป)

นางสาวจินตนา เกตุพิบลู ย์
นายรัฐวัฒน์ สมุทรสถิตโสภณ
นางจิรา รื่นเริง
นายอนุวัฒน์ แหวนครุฑ
น.ส.อาภาพร บุตรคา
นางสาวปาริชาต สาระธรรม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นายบุญเกิด สิทธิชัย
นายอภินันท์ สาลีคงประยูร
นางคนึงนิจ เผื่อนเอี่ยม
นายสมเกียรติ พรเกาะ
นางพิมพ์ใจ จันทรานนทวงศ์
นางสุนี บุญมีประเสริฐ

18(ป)
29(ป)
25(ป)
67(ป)
66(ป)
27(ป)
80(ป) ว่าที่ ร.ต.เกียรติศกั ดิ์ กิตติสินานนท์
9(ป) นางสาวรวีวรรณ จตุพรชัยกุล
72(ป) นางสาววนัชภรณ์ โซวเกษม
24(ป) นางณงค์รัก แก้วเชียงหวาง
40(ป) นางสาวพัตร์พิมล โพธิ์ทอง

74
114
117
142

พนักงานสถานที่
นายพิทกั ษ์ จันที
นายบัญชา ประหยัดทรัพย์
นางเหลี่ยน คาสี
นางดวงจันทร์ สุดกลับ
นางอรุณศิริ ไมโหม
นางวงศ์เดือน จันมะณี
นางสาวสุชิน สุขเจริญ
นายกรกฏ บุญวัน

ตาแหน่ง อันดับ
ครู
คศ.2
ครู
คศ.2
ครู
คศ.2
ครู
คศ.1
ครู
คศ.1
ครูผู้ช่วย

ครู
คศ.3
ครู
คศ.3
ครู
คศ.3
ครู คศ.3(4)
ครู
คศ.3
ครู
คศ.3
ครู
คศ.2
ครู
คศ.1
ครู
คศ.1
ครู
คศ.1
ครูผู้ช่วย

พนักงานสถานที่
พนักงานสถานที่
พนักงานสถานที่
พนักงานสถานที่
พนักงานสถานที่
พนักงานสถานที่
พนักงานสถานที่
พนักงานสถานที่

E-Mail

เบอร์โทรศัพท์

ketpiboon@hotmail.com

085-817-0966

anuwat.va@gmail.com

081-456-5054

parichatsara@hotmail.com

081-455-1901

tissue05@hotmail.com
mr.apinunt@hotmail.com
kanungnit_56@hotmail.com
somkiet2498@hotmail.com
mrs.pimjai@hotmail.com
mrs.suneeboon@hotmail.com
kiattisak.n92515@gmail.com
j_kanoknat@hotmail.com
vanat_soka@hotmail.com

089-819-0935
089-542-0197
081-448-4958
089-689-9889
086-606-1861
084-665-3288
084-074-2859
089-213-8208
089-158-5612
089-077-2609
089-108-9183

patpimon75@gmail.com

