
น.ส. เสาวนีย์ ศิริทัพ
น.ส. อมรรัตน์ เอมอ่อน
นาง มณฑิรา ทองอ่อน
นาง พรรนิพา ทองสุข
นาง สันธนา กล่ินชั้น
นาง จิราพร ทองแฉล้ม

วัดตะเคียนเล่ือน(รังสีวุฒากาสอุปถัมภ)์ เมืองฯ 1 น.ส. นิภาพร จันทร์คล้าย
นาง พิยะดา เกษมญาติ
นาง สมใจ อืนภิบาล

วัดท่าล้อ เมืองฯ 1 น.ส. สุนันทา ถีติปริวัตร์
นาง กล่ินแก้ว เพียงสอนดี
นาง กิติยรักษ์ พลพิรพัฒน์
นาง ฉวีวรรณ สุขนันทพัส

วัดยางงาม(ประชาพัฒนา) เมืองฯ 1 นาง ผ่องศรี พลที
บ้านคุ้งวารี เมืองฯ 1 น.ส. เสาวนีย์ สุขคลี

นาง วิไลลักษณ์ ชาญสมร
นาง บุญตา ศรีเพ็ญ
น.ส. โสภาวรรณ คันธะวงษ์
นาง ฐาปนี น้อยพลู
นาง เฉลียง ยอดทอง
นาง อมรศักด์ิ เกษสุวรรณ์
นาง สุปราณี รอดพงษ์
น.ส. ยุพาพิน สุรารักษ์
นาง พรทิพย์ พิลึก
น.ส. ชลิตา ผลไพบูลย์
นาง นิตยา สดวกดี
น.ส. จุฬาภรณ์ กล่ินด้วง

บ้านเขากะลา เมืองฯ 1 นาง ขนิษฐา แก้วใส
นาง ลัดดา จ าปีเพรา
น.ส.สุภากรณ์ เผือกอ่อน

บ้านปากดง(เทียนศรีประสิทธิ)์ เมืองฯ 2

วัดพระนอน เมืองฯ 2

วัดบ้านไร่ เมืองฯ 2

วัดคลองคาง(แดงประชานุกูล) เมืองฯ 2

ศิริราษฎร์สามัคคี เมืองฯ 2

ชุมชนวัดบ้านแก่ง เมืองฯ 2

บ้านสระงาม เมืองฯ 2

วัดหัวถนน เมืองฯ 2

วัดนิเวศวุฒาราม เมืองฯ 3

วัดวังยาง เมืองฯ 2

ชุมชนวัดเกาะหงษ(์นิโรธธรรมรังสรรค์) เมืองฯ 2

ท าเนียบครูปฐมวัย ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 (ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2559)

โรงเรียน อ าเภอ จ านวน(คน) ชื่อ - สกุล

วัดกลางแดด เมืองฯ 2



นาง วรางคณา สังพาลี
นาง ณัฐริดา นิพนธ์

วัดหาดทรายงาม เมืองฯ 1 น.ส. กชพร ลอพันธ์
นาง ทิพย์สุพัศ อินสุข
นาง ทิพรัตน์ สว่างศรี

วัดทัพชุมพล เมืองฯ 1 น.ส. ศรรณบงกช พันธุส์มุทร
วัดสวรรค์ประชากร เมืองฯ 1 น.ส. พรรณภา ขุนภักด์ินา
บ้านสุวรรณประชาพัฒนา เมืองฯ 1 น.ส. ยุพาวรรณ ทองดาดาษ

นาง ชญานิษฐ์ อภิสุข
น.ส. วราภรณ์ กล่ินสังข์
นาง ทิชา พิมพ์สอน
น.ส. สุรีรัตน์ สุขสิงท์

วัดสมานประชาชน เมืองฯ 1 นาง ศรีไพร มัจฉาน้อย
วัดเขามโน เมืองฯ 1 นาง รัชลี โสภา

นาง ทองอาบ ล าเจียก
น.ส. นัฐกานต์ สัมฤทธิต์ระกูล
นาง เฉลา ม้วนหลี
นาง จินตนา พุม่อารี

อนุบาลนครสวรรค์ เมืองฯ 15 นาง จรรยา เนียมณรงค์
นาง พัชรี อ่อนภูมี
นาง เสาวลักษณ์ จริตงาม
นาง จุฑาภรณ์ ภักดีรัตน์
นาง กาญจนา ต้ังทัศนา
นาง รุ่งระวี มนุญญวงศ์
นาง ทัศนา เฉยปัญญา
นาง พรทิพย์ คะชา
นาง พิกุล สุรินทร์
นาง สมถวิล นูมหันต์
นาง วรรณดี มีมุข
นาง ธันยพร สายโท๊ะ
นาง วัฒนา คล้ายจันทร์
นาง พิมลชยา สนธิธรรม

บ้านช่อกระถินพัฒนา เมืองฯ 2

วัดศรีอัมพวัลย์ เมืองฯ 2

วัดหนองปลิง เมืองฯ 2

วัดสันติธรรม เมืองฯ 2

วัดหนองกระโดน เมืองฯ 2

วัดบางม่วง เมืองฯ 2



อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวรรณ์สุขวิทยา)เมืองฯ 7 นาง พรทิพย์ ปัน้นาค
นาง กันตินันท์ การะวิง
นาง วันเพ็ญ เหีย้มโท้
นาง มาลี กาละศรี
นาง พรรณี อินไข่
นาง สิริวรรณภา วงษ์โต
นาง สมคิด ภูส่งค์

วัดวังหิน เมืองฯ 1 นาง นิตยา ศิริกัญตา


