หมำยเลขโทรศัพท์ตดิ ต่อสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 2
โทรศัพท์ 038-474630-5
โทรสำร 038-474636
http://www.chon2.go.th
ชื่อ-สกุล
นายธานินทร์ ชลจิตต์

ตำแหน่ง
ผอ.สพป.ชบ.2

เบอร์มอื ถือ
086-4518749
087-1454848
089-8320704
094-6614256
081-7205063

นายเต็ม เสืออ่วม
ดร.ธนรัตน์ มังคะโชติ
นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม

รอง.ผอ.สพป.ชบ.2
รอง.ผอ.สพป.ชบ.2
รอง.ผอ.สพป.ชบ.2

ชื่อ-สกุล
นายภูเบศ พลชัย
นางอาภา ไม้งาม
นางณิชาภัทร สุโข
นางรัชณี เพ็ชร์ศรีงาม
นางสุรางคนา เกียรติกุล
นางสาวนิสารัชต์ ครองชนม์
นายเฉลิมชัย ศรีสง่า
นายยงยุทธ รุ่งพงษ์พันธุก์ ุล
นายณัฐพล ปานเพียร
นายประกิต พุทธรักษา
นายสมพร จันทร์ศิรินาวิน
นางขวัญตา รัตน์วทิ ยากรณ์
นางสาวรัชดาภรณ์ สุวรรณทวี
นายสมนึก เสนอ
นายชัยฤทธิ์ พันธุส์ นิท
นางสาวสารวย ทองเภา
นางวรารักษ์ คนเฉลียว
นางกชพร อาจสด

หมำยเลขโทรศัพท์ตดิ ต่อกลุ่มอำนวยกำร
ตำแหน่ง
เบอร์มอื ถือ
ผู้อานวยการกลุ่ม
081-3400907
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ 064-6514265
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
081-6635559
นักจัดการงานทั่วไป
064-6544159
นักจัดการงานทั่วไป
081-4154189
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
080-1030845
พนักงานขับรถ (ลูกจ้างประจา)
081-6315513
พนักงานขับรถ (ลูกจ้างประจา)
087-1449149
พนักงานขับรถ (ลูกจ้างชั่วคราว)
061-5587064
พนักงานขับรถ (ลูกจ้างชั่วคราว)
062-3267956
พนักงานทาสวน (ลูกจ้างชั่วคราว)
081-4214769
ลูกจ้างชั่วคราว
086-8400047
ลูกจ้างชั่วคราว
083-3973092
ยาม (ลูกจ้างชั่วคราว)
082-4601347
ยาม (ลูกจ้างชั่วคราว)
085-2264355
พนักงานทาความสะอาด
086-1409144
พนักงานทาความสะอาด
085-0832535
เจ้าหน้าที่คุรุสภา
088-2095590

ติดต่อภำยใน
103
110
109
106,107

ติดต่อภำยใน
114
101,102
101,102
101,102
101,102
101,102
101,102
101,102
101,102
101,102
101,102
115,116
104
101,102
101,102
101,102
101,102
102

หมำยเลขโทรศัพท์ตดิ ต่อกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์มอื ถือ
นางสุธาทิพย์ วิริยะเกษามงคล ผู้อานวยการกลุ่ม
081-6120083
นางสาวสุกัญญา เทศมงคล นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
089-4822859
นางสาววรรณา จิตต์ศิลป์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
081-4904227
นางสายใจ เหลืองอ่อน
นักทรัพยากรบุคคล
081-5760667
นางสาวชญานิศ มีแสง
นักทรัพยากรบุคคล
089-4541206
นางสาววันวิสา นามเคน
นักทรัพยากรบุคคล
086-3576447
นางสาวสุขจี ดีเสมอ
นิติกรชานาญการพิเศษ
081-8779101
นายประยุทธ ศรีบุญเรือง
นิติกร
089-9447218
นางสาววราภรณ์ พื้นทอง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
089-3566351
นางนงเยาว์ จันทบาล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
094-4877129
นางสิราณี สุขโต
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
089-1255062
นายณัฐวัชร อุ่ยเจริญ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
096-8601735
นายเกียรติศักดิ์ มัตโน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
084-0785929

ติดต่อภำยใน
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118

ชื่อ-สกุล
นายอัคคกฤต เชยชิต
นางณปภัช พลชัย
นางศิริพร ฉลอง
นางสาวนวลพร สุวรรณ
นายอนุรักษ์ เสดสัน
นางสาวเกือ้ กูล แพงศรี

หมำยเลขโทรศัพท์ตดิ ต่อกลุ่มนโยบำยและแผน
ตำแหน่ง
เบอร์มอื ถือ
ผู้อานวยการกลุ่ม
085-1925545
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ 081-5764193
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ 081-9835940
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ 098-2690662
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
089-9733316
เจ้าพนักงานธุรการ
091-0053021

ติดต่อภำยใน
125
121
121
121
121
121

ชื่อ-สกุล
นางสาวธนสร ดีศรี
นางสาวภัทราวดี ทับอุไร

หมำยเลขโทรศัพท์ตดิ ต่อศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ตำแหน่ง
เบอร์มอื ถือ
ผู้อานวยการศูนย์
089-5504601
เจ้าหน้าที่ข้อมูลสารสนเทศ
087-6176045

ติดต่อภำยใน
120
120

หมำยเลขโทรศัพท์ตดิ ต่อกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์มอื ถือ
นางสาวนพวรรณ ง่วนยอง
ผู้อานวยการกลุ่ม
081-9192011
นางสาวลักษิกา ฉิมพลี
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
081-9834436
นางศิวพร สุขปั้น
นักวิชาการศึกษา
063-5915615
นางสาวกฤษณา โยธินลักษมาณา นักวิชาการศึกษา
089-5257288
นางจุฑามณี กุลวงศ์
นักวิชาการศึกษา
098-2846265
นายสุทธิรักษ์ สมอ่อน
นักวิชาการศึกษา
085-1008790
นางสาวจรียา สงจันทร์
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ
062-8035981

ติดต่อภำยใน
117
117
117
117
117
117
117

หมำยเลขโทรศัพท์ตดิ ต่อกลุ่มนิเทศฯติดตำม และประเมินผล
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์มอื ถือ
นางพิธพร ธนะสมบัติ
ผู้อานวยการกลุ่ม
087-5625327
นางสาวสมลักษณ์ พิมสกุล
ศึกษานิเทศก์
064-4599356
นางพรพินิจ เสืออ่วม
ศึกษานิเทศก์
086-1467948
นางสาวปรียาภรณ์ เสริมศรี
ศึกษานิเทศก์
081-0044833
นางนันทากาญจน์ อัศพงศ์ธนัชเดช ศึกษานิเทศก์
089-5444991
นางสาวสุรางค์ ปรีเปรม
ศึกษานิเทศก์
081-9405437
นายสินชัย โรจนไพฑูรย์
ศึกษานิเทศก์
081-8628533
นายวินัย กองสิน
ศึกษานิเทศก์
064-5598945
นางจรรยา เกตุพันธุ์
ศึกษานิเทศก์
089-5054369
นายภราดร เกตุพันธุ์
ศึกษานิเทศก์
081-9968029
นางพิมมาศ สกุลสุทธิวฒ
ั น์
ศึกษานิเทศก์
089-0997936
นางสาวสว่าง จันทุมมี
ศึกษานิเทศก์
081-8637076
นายสมพร ไตยวงค์
ศึกษานิเทศก์
081-6569612
นางสาวอรุณรัตน์ เหลืองปัญญากุล ศึกษานิเทศก์
089-0944687
นางสาวสุพิชฌาย์ อนุรักษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
064-4595365

ติดต่อภำยใน
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119

หมำยเลขโทรศัพท์ตดิ ต่อกลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์มอื ถือ
นางสาววันเพ็ญ ชื่นคุณากร
ผู้อานวยการกลุ่ม
084-3624279
นางพรรณภา โกศรี
นักวิชาการเงินและบัญชี
087-1496975
นางสาววัชรินทร์ ชลวานิช
นักวิชาการเงินและบัญชี
089-7615674
นางสาวภิรมย์ขวัญ ชมภูศรี
นักวิชาการพัสดุชานาญการพิเศษ
081-8628688
นางสาวกนกพร เขียวสอาด
ลูกจ้างชั่วคราว
094-6814321
นางสาวดวงกมล บุญเสท
ลูกจ้างชั่วคราว
085-3891017
นางสาวธมลวรรณ นาสมวาส
ลูกจ้างชั่วคราว
083-6664905
หมำยเลขโทรศัพท์ตดิ ต่อกลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์มอื ถือ
นางอัมพร ณุวงศ์ศรี
ผู้อานวยการกลุ่ม
083-7673377
082-0505918
นางสาวเกวลิน เกษมผลศิริ
นักวิชาการศึกษา (ช่วยราชการศธจ.)
098-4856884

ชื่อ-สกุล
นางสาวสมบูรณ์ เฉยพงษ์
นางสาวศุภสิ รา ชลจิตต์

หมำยเลขโทรศัพท์ตดิ ต่อหน่วยตรวจสอบภำยใน
ตำแหน่ง
เบอร์มอื ถือ
ผู้อานวยการหน่วย
089-7491279
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชานาญการ
086-4481615

ติดต่อภำยใน
115,116
115,116
115,116
115,116
115,116
115,116
115,116

ติดต่อภำยใน
124
124

ติดต่อภำยใน
123
123

โรงเรียน
ชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง
ชุมชนวัดโบสถ์
ชุมชนวัดหนองตาลึง
ไทยรัฐวิทยา 42
บ้านเกาะโพธิ์ (วันครู2500)
บ้านขุนชานาญ
บ้านเขาดินวังตาสี
บ้านเขาวังแก้ว
บ้านเขาสัตตพรหม
บ้านเขาใหญ่
บ้านเขาอานวยสุข
บ้านคลองกุม่
บ้านคลองโค
บ้านคลองตาเพชร
บ้านคลองปริง
บ้านคลองยาง
บ้านคลองใหญ่
บ้านคลองโอ่ง
บ้านโค้งประดู่
บ้านเจ็ดเนิน
บ้านชุมนุมปรกฟ้า
บ้านตลาดเนินหิน
บ้านทรายมูล
บ้านทับร้าง
บ้านทับสูง
บ้านทุ่งน้อย
บ้านธรรมรัตน์
บ้านน้าซับ
บ้านเนิน
บ้านเนินดินแดง
บ้านเนินถาวร

ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
นายวีระ เพี้ยนศรี
นายประโยชน์ กีรติปกรณ์
นายจานงค์ มิ่งเจริญ
นายภราดร พวงดี
นางสาวสาอางค์ สุดสะอาด
นายไพบูลย์ ศุภพิชน์
น.ส.กฤษลดา กฤชสุวรรณวุฒิ
นายสมพงษ์ จิตสว่าง
นางสุพิมพ์พร โยมคูเวียง
นายโกศล มิตรพระพันธ์
นายภาควัชร จันทรกุล
นางสาวสายใหม ภารประดับ
นางชุติมา เกษรมาลา
นายชูศักดิ์ ศุภจิตเจษฎากร
นางธีรยา กฤษวงศ์
นายบุญนา เกษี
นายชาญชัย ส่องสว่าง
นางสาวฉันทนา มงคลเจริญสุข
นางชลธิชา อนันต์นาวี
นายสุเทพ พันธ์โสลี
นายสมเดช วุฒิไตรรัตน์
นายปริญญา สุธรรม
นายฉลอม แผลงเดช
นางเฉลา ระโหฐาน
นายเฉลิมศักดิ์ ทองสืบแสง
นายทวิท ระโหฐาน
นายมนัส สกุลสิทธิวฒ
ั น์
นางปิยะกุล เข็มทอง (รรก.)
นายบัวรุ่ง วิโนทพรรษ์
นายภูวศิ แก้วสีขาว
นายมณเฑียร รัตนไสววงศ์

เบอร์โรงเรียน
038-466102
038-473328
038-206008
038-209264
038-209281
038-263307
038-190009
038-190031
038-260559
038-166054
038-787676
033-047471
038-211355
038-190015
038-260922
033-047468
033-047469
038-119355
033-047458
033-047459
038-470333
038-363289
038-472190
038-470279
038-190017
038-190014
038-111074
038-190011
033-047479
038-263606
038-451592

เบอร์มอื ถือ
083-7682775
092-7248915
092-2562987
086-8378010
081-3771181
093-6949798
089-0965764
097-9942514
089-2537810
089-6028449
086-8351784
082-2032065
084-3519757
089-2493620
089-8283076
084-1581141
081-3840994
084-6656053
084-8926004
089-2475104
081-9493408
086-3468687
064-9319327
092-2835373
064-9356378
087-0412144
089-9886391
087-1373732
089-5427872
096-9297469
085-9146297

โรงเรียน
บ้านเนินทุ่ง
บ้านเนินหลังเต่า
บ้านบ่อกวางทอง
บ้านบางแสม
บ้านบางหัก
บ้านบึงตะกู
บ้านแปลง
บ้านแปลงกระถิน
บ้านโปร่งเกตุ
บ้านย่านซื่อ
บ้านไร่เสธ์
บ้านวังมะเดื่อ
บ้านสระนา
บ้านสระสี่เหลี่ยม
บ้านสามแยก
บ้านหนองเกตุ
บ้านหนองขยาด
บ้านหนองข่า
บ้านหนองชุมเห็ด
บ้านหนองไผ่
บ้านหนองไผ่แก้ว
บ้านหนองพรหม
บ้านหนองยาง
บ้านหนองยายหมาด
บ้านหนองสองห้อง
บ้านหนองเสม็ด
บ้านหนองหัวหมู
บ้านห้วยตากด้าย
บ้านห้วยหวาย
บ้านอ่างกระพงศ์
วัดกลางคลองหลวง

ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
นางสาวอรนุช กุลสุวรรณ
นายชาตรี มุกดาหาร
น.ส.อุษา ใช้เฮ็ง
นางสาวนันทนา เจริญสุข
นายปิยะกฤษ ไชยมิ่ง
นายนิรมย์ ธรรมชาติ
นายสมชัย จินดาอินทร์
นายกรกิจ เจริญสุข
นายศักดิ์ เบ้าภาระ
นายวิฑูรย์ หนูขาว
นายขจร ไต่ทัน
นายสุเรนทร์ ภูทองวิจิตร
นายยุทธนา แก้วกัลยา
นายปราโมทย์ พูลทวี (รรก.)
นางสาวไปรมา เที่ยงทางธรรม
นายสนิท คงภักดี
นายณัฐนนท์ สุรินทร์
นายสุริยันต์ แก้วมาลา
ว่าที่ร้อยตรีเกษมศานต์ อาปะโม
นายสัมพันธ์ จินดาเพชร
นางรมย์รวินท์ ตันติฤทธิพล
นางสาวศันสนีย์ จันทร์ประดิษฐ
นายไพฑูรย์ พระธรรมช่วย
นายนิพนธ์ อนันตชาติ
นายสัน สุขม่วง
นายเมธา ภูมิเขต
น.ส.พจนา รัตนรักษ์ (รรก.)
นายพิทักษ์ อาพินธุ์
นายธีระกูล สาแดงเดช
น.ส.ศรัญญา ไพรวันรัตน์
นายสมคิด บุตรสนม

เบอร์โรงเรียน
033-047460
038-461804
038-260712
038-190006
038-260242
038-260377
038-190026
038-472057
038-470103
038-454454
038-260488
038-190021
033-047481
038-194012
038-209086
038-363153
038-162040
038-299418
038-260655
038-472055
038-190032
038-293341
038-466324
038-190025
033-047482
038-209280
038-461790
038-206120
038-209838
038-260683
038-464131

เบอร์มอื ถือ
086-8273687
086-1445236
092-2720996
081-5776205
099-2545690
081-4803872
089-6020335
080-8375439
087-6029624
081-4297826
081-6283462
086-0999527
087-8648369
089-2472570
085-8454559
088-8470074
086-0852776
090-7628934
095-3871989
081-8980300
086-3473968
086-8871451
081-2952834
089-6004897
081-7811280
081-2952490
095-3653035
061-9165544
081-7819512
087-6056505
081-9835458

โรงเรียน
วัดเกาะลอย
วัดแก้วศิลาราม
วัดเขาคีรีรมย์
วัดเขานาพุทธาราม
วัดโคกขีห้ นอน
วัดโคกพระศิลาราม
วัดโคกเพลาะ
วัดชุมแสงศรีวนาราม
วัดเชิดสาราญ
วัดทรงธรรม
วัดท่าบุญมี
วัดทุ่งเหียง
วัดนากระรอก
วัดนาวังหิน
วัดเนินตามาก
วัดเนินสัก
วัดบางนาง
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านเก่า
วัดบ้านงิ้ว
วัดบ้านไร่
วัดบ้านศาลา
วัดป่าแก้ว
วัดแปลงเกต
วัดโป่งตามุข
วัดโป่งปากดง
วัดพานทอง
วัดวรพรตสังฆาวาส
วัดศรีประชาราม
วัดสุวรรณารัญญิกาวาส
วัดสาเภาทอง

ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
นายณัฐพนธ์ ชื่นบาน
นางปราณี หนูขาว
ว่าที่ร.ต. รังสฤษดิ์ ศรีสวัสดิ์
นางกันธอร กุลบุตรดี
ว่าที่ร.ต.ทวีศักดิ์ กุลประยงค์
นางแก้วตา เข้มแข็ง
นางสาวศุภาภร มงกุฎทอง (รกก.)
นายสุนทร ตระกูลมารีย์
นายชุติเดช สุขรัตน์สกุล
น.ส.สุวารินทร์ ถิน่ ทวี
นายวีระกานท์ ศรีสมัย
นายพิพัฒน์ หรือเมืองเดิม
นายพงษ์ศักดิ์ เสคุคุมพัฒถ์
นายไพรัตน์ ญาติเสมอ
นายเกรียงศักดิ์ ยางเอน
น.ส.กาญจนา แสงสารพันธ์
นายสิปปกร วินิจฉัย
น.ส.อรอมร แก้วรุณคา
นางพัชนี ทองแก้ว
จ.ส.อ.นิธิ โพธิท์ อง
นายสุเจษฐ ทองสืบแสง
นายวีระเดช รัตนธารงค์
นายทิวา พุทธรักษา
นายประพัฒน์ กังวานพณิชย์
นายประวิทย์ วงษ์แก้ว
นายรัษฎากร มีมาก
นายชาติชาย จันทรศรี
นางบุญเกิด กลมทุกสิ่ง
นายทรงวุฒิ แน่นหนา
น.ส.มนัสนันท์ เอกนิพิฐสริ
นายนาวิน มัตนาวี

เบอร์โรงเรียน
038-212500
038-472321
038-472192
038-167235
038-157850
038-209549
038-190012
038-293191
038-473348
038-472230
038-209282
038-466116
038-463044
038-463498
038-195139
038-463801
038-260613
038-462206
038-452390
038-741426
038-451455
038-787195
038-472202
033-047489
038-451480
038-462697
038-451490
038-451170
038-155330
038-211294
038-363319

เบอร์มอื ถือ
089-8324365
095-9548557
080-0945670
082-4707477
086-1137991
086-1085468
082-3349785
081-7613773
061-6829897
082-4695182
098-4289519
089-5420187
091-1797521
081-7614175
086-1556333
061-8256694
081-5194419
086-8415383
081-7775173
081-7237061
091-7725859
088-8368688
086-3183538
089-6008628
089-8313265
081-2442619
081-7823946
081-1757814
081-7515978
089-8912129
081-7152838

โรงเรียน

ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
นายธนู วุฒิเกียรติไพบูลย์
นางสุรีย์พร ศรีวฒ
ั นะ
นายศุภชัย คงมนต์
น.ส.สุวมิ ล สุขจิตร
นายสุรเชษฐ์ พินิจกิจ
นายจักริน คาทรัพย์
นายวินัย อ่อนสร้อย
น.ส.ธีราพร อนะมาน
นายสุรพล อ้นถาวร
นายสุดแสง หมื่นราม
นายสมชาย วีระศิลป์
นายพาไชย โชติพันธุโ์ สภณ
นางสาวพงศ์สุดา สาลีพิมพ์
นางสาวกรรณิการณ์ แย้มนาม
นายชัยโรจน์ หนูขาว
นายไพรัช หนูยงค์
นางทองเพียร พลนาค
น.ส.นภาพักตร์ วงศ์มณีนิล
นายสุพล อิ่มสุวรรณ

เบอร์โรงเรียน
038-451764
038-212703
038-451566
038-472319
033-047484
038-461459
038-474018
038-473330
038-260300
038-472272
038-740133
038-463837
038-461828
038-260693
038-209283
038-211293
038-461202
038-206006
038-451036

เบอร์มอื ถือ
086-1248811
086-0134772
081-4293044
086-8193892
099-3201161
086-3533962
081-7237083
081-8651191
081-4298897
081-2907895
081-8659198
085-0904298
092-9345969
095-6598314
086-3974003
084-5629119
081-2958505
086-8477379
081-8639693

นันทวิทย์
นางเกตุฉัตรภรณ์ นาเมืองรักษ์
บุญญวิทยาคาร
นางวันเพ็ญ วิถีธรรม
ประชาสงเคราะห์
น.ส.ลัดดา เชยบุญ
เพลินจิตวิทยา
นายสิทธิชัย สุอังคะ
วัฒนานุศาสน์
น.ส.จานันท์ ไพรงาม
อนุบาลพรประสงค์
นายปัณณวิชญ์ กีรติผาติโรจน์
ศรีมณีวทิ ยา
นายดาริ จานงผล
อนุบาลศรีมณี
น.ส.แคทลียา สีใส
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกอี.เทคนายประเสริฐ กลิ่นชู
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
น.ส.อัมพร อุนทสูรย์
อี.เทค (ชลบุรี)
อนุบาลอุดมธรรมรส
น.ส.สมสุข สุระ

038-209241
038-461000
038-294068
038-451163
038-473988
038-461218
038-211633
038-206081

086-8489067
089-6027507
088-2074790
081-8612650
089-5203529
081-8623882
081-5776735
087-0505302
088-8096022

038-206081-5

088-8096023

038-166036

089-5445406

วัดหนองกาน้า
วัดหนองกะขะ
วัดหนองแช่แว่น
วัดหนองปรือ
วัดหนองม่วงใหม่
วัดหนองสังข์
วัดหน้าพระธาตุ
วัดหลวงพรหมาวาส
วัดห้วยยาง
วัดหัวถนน
วัดแหลมแค
วัดใหม่ท่าโพธิ์
วัดอัมพวนาราม
สวนป่าคลองตาเพชร
อนุบาลเกาะจันทน์
อนุบาลบ่อทอง
อนุบาลพนัสศึกษาลัย
อนุบาลพานทองฯ
อนุบาลวัดโคกท่าเจริญ

