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1 โรงเรี ยนคลองกระแชงเตย

นางเยาวภา แก้วสมบูรณ์

09.00-9.30

2 โรงเรี ยนวัดไตรสามัคคี

นางประสพพร เลิศหงิม

09.00-9.30

3 โรงเรี ยนบ้านคลองหลวง

นางมณี เชี�ยวพานิชย์

09.00-9.30

4 โรงเรี ยนวัดคลองเก้า

นางสุ วารี นันทกรพิทกั ษ์

09.00-9.30

5 โรงเรี ยนวัดบางพลีใหญ่กลาง

นางอัจฉรี ยา ภู่ทอง

09.00-9.30

6 โรงเรี ยนวัดแพรกษา

นางนิภาวรรณ สวนแย้ม

09.00-9.30

7 โรงเรี ยนวัดบางพลีใหญ่ใน

นางธารี รัตน์ เมธีธญ
ั ญรัตน์

09.00-9.30

8 โรงเรี ยนวัดบัวโรย

นางรวีวรรณ เขียวอุบล

09.00-9.30

9 โรงเรี ยนพลอยจาตุรจินดา

นางพรพรรณ วีรโรจน์

09.00-9.30

10 โรงเรี ยนชุมชนวัดบ้านระกาศ

นางบุญเลิศ บุญเพ็ง

09.00-9.30

11 รร.อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช)

นางกาญจนา กันภัย

09.00-9.30

12 โรงเรี ยนรัตนโกสิ นทร์ 9

นายอดุลย์ รื� นเริ ง

09.00-9.30

13 โรงเรี ยนวัดมงคลโคธาวาส

นางวีรนุช โชคพิบูลย์รัตน์

09.00-9.30

14 โรงเรี ยนรัตนโกสิ นทร์ 9

นายนิรันดร์ กันภัย

09.00-9.30

15 โรงเรี ยนวัดนิยมยาตรา

นายอรุ ณ สุ ขรุ่ ง

09.00-9.30

16 โรงเรี ยนวัดคอลาด

นางสาวพิสมัย ตาดต่าย

09.00-9.30

17 โรงเรี ยนวัดลาดหวาย

นางบุญศรี จันตะเคียน

09.00-9.30

18 โรงเรี ยนชุมชนวัดราษฎร์ บาํ รุ ง

นายมนตรี แผ้วฉํ�า

09.00-9.30

19 โรงเรี ยนวัดหนามแดง

นางนาฎยา บรรจงอักษร

09.00-9.30

20 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

นายเสรี จูมเกตุ

09.00-9.30

21 รร.อนุบาลวัดพิชยั สงคราม

นางพรอุษา มหาวรศิลป์

09.00-9.30

22 รร.อนุบาลพระสมุทรเจดีย ์

นางปราณี ด้วงทอง

09.00-9.30

23 โรงเรี ยนวัดนิยมยาตรา

นางสาวนงนุช ชื�นชม

09.00-9.30

24 โรงเรี ยนวัดราษฎร์ นิยมธรรม

นางเพียงใจ ดําทองสุ ก

09.00-9.30

25 โรงเรี ยนคลองเสาธง

นางบุปผา ดาวกระจ่าง

09.00-9.30

หมายเหตุ
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26 โรงเรี ยนพรหมพิกุลทอง

นางดลดวงฤทัย ตรุ ษสารท

09.30-10.00

27 โรงเรี ยนวัดแพรกษา

นางสุ ชาดา เทพสงวน

09.30-10.00

28 รร.หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา

นางจันทนา เขียวสอาด

09.30-10.00

29 โรงเรี ยนวัดสร่ างโศก

นางพัชรนันท์ ศิรจินดาภิรมย์

09.30-10.00

30 โรงเรี ยนวัดไตรสามัคคี

นางนาตยา สุ นทรวัฒน์

09.30-10.00

31 โรงเรี ยนสมุทรปราการ

นายธานี คล่องแคล่ว

09.30-10.00

32 โรงเรี ยนวัดบัวโรย

นายพยนต์ ตันตระกูล

09.30-10.00

33 รร.หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา

นางศริ นนา ทัศนิยม

09.30-10.00

34 รร.อนุบาลพระสมุทรเจดีย ์

นางศิริลกั ษณ์ พิญญะชิต

09.30-10.00

35 โรงเรี ยนสวนกุหลาบฯ

นางยุพดี จันทนะลิขิต

09.30-10.00

36 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

นายณรงค์ศกั ดิ� พงษ์อิศรานุพร

09.30-10.00

37 รร.อินทรัมพรรย์อนุสรณ์

นายสุ ธีร์ ฟักเทพ

09.30-10.00

38 โรงเรี ยนวัดสวนส้ม

นางสาววาสนา เส็งมา

09.30-10.00

39 รร.อนุบาลพระสมุทรเจดีย ์

นางอัชลีย ์ บัวทรง

09.30-10.00

40 โรงเรี ยนบ้านคลองหลวง

นางกุหลาบ ตรุ โนภาส

09.30-10.00

41 โรงเรี ยนวัดคลองสวน

นายธนิต ประสมเชื�อ

09.30-10.00

42 โรงเรี ยนสําราญวิทยา

นางอนงค์ อ้นไชยะ

09.30-10.00

43 โรงเรี ยนปั จนะวิทย์

นางสาวศรี สมร ศิริปัญจนะ

09.30-10.00

44 โรงเรี ยนฉัตรทิพย์เทพวิทยา

นายชาติชาย ยันตะศรี

09.30-10.00

45 โรงเรี ยนวัดบางหญ้าแพรก

นางอุไร ศรี เคลือบ

09.30-10.00

46 โรงเรี ยนวัดบางพลีใหญ่กลาง

นางสาวจิราภรณ์ ตุลพิจิตร

09.30-10.00

47 รร.อนุบาลวัดพิชยั สงคราม

นายนิวตั โชติศรี นิล

09.30-10.00

48 โรงเรี ยนเทศบาล 5

นายสวัสดิ� แถลงศรี

09.30-10.00

49 รร.อนุบาลวัดพิชยั สงคราม

นางสุ ภาวดี วงศ์จิตตาโภค

09.30-10.00

50 โรงเรี ยนเทศบาล1

นางสาวสุ ภางค์ ฉัตรกูล

09.30-10.00

หมายเหตุ
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51 โรงเรี ยนวัดทรงธรรม

นายอํานวย แดงอินทร์

10.00-10.30

52 โรงเรี ยนสาขลาสุ ทธีราอุปถัมภ์

นางบุปผา แสงถนอม

10.00-10.30

53 สํานักงานฯ

นางชุลีกร โพธิ�ทอง

10.00-10.30

54 โรงเรี ยนสิ ริวุฒิวิทยา

นางนัยนา พูนศิริ

10.00-10.30

55 โรงเรี ยนเตรี ยมปริ ญญานุสรณ์

นายชุมพร รังรงทอง

10.00-10.30

56 โรงเรี ยนสุ เหร่ าบางปลา

นางชัญญาพัชญ์ กิจบํารุ งศรี วงศ์

10.00-10.30

57 สํานักงานฯ

นางเบ็ญจา นิ�มนวล

10.00-10.30

58 โรงเรี ยนพรหมพิกุลทอง

นางสาวเกวลี บุญเฉลียว

10.00-10.30

59 สพป.สป.เขต1

นางผกามาศ พรหมวิชิตกุล

10.00-10.30

60 โรงเรี ยนบางบ่อวิทยาคม

นางจุลยั พร สังข์แก้ว

10.00-10.30

61 รร.อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช)

นายไพฑูรย์ คงเทียน

10.00-10.30

62 โรงเรี ยนมัธยมวัดด่านสําโรง

นางสาวครองสุ ข ชูช่าง

10.00-10.30

63 โรงเรี ยนวัดบางหญ้าแพรก

นางจารุ จิตต์ ธีรพร

10.00-10.30

64 โรงเรี ยนสุ เหร่ าคลองใหม่

นางมนัญชยา ทัศนะ

10.00-10.30

65 โรงเรี ยนวัดทรงธรรม

นางวรรณลักษณ์ ภู่เจริ ญ

10.00-10.30

66 โรงเรี ยนคลองมหาวงก์

นายมานะ ถมยาปริ วฒั น์

10.00-10.30

67 รร.เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ

นางสาวกัญจนา สุ ขเอม

10.00-10.30

68 รร.เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ

นายสวัสดิ� เอื�อนจิตร

10.00-10.30

69 โรงเรี ยนธรรมศรี สุวรรณดิษฐ์

นายรังสรรค์ สุ กใส

10.00-10.30

70 โรงเรี ยนธรรมศรี สุวรรณดิษฐ์

นางอุดร สุ กใส

10.00-10.30

71 รร.ป้อมนาคราชสวาทยานนท์

นางเรณุ กา วุฒิสาร

10.00-10.30

72 โรงเรี ยนวัดศรี วารี นอ้ ย

นางสาวกรกมล บํารุ งวัด

10.00-10.30

73 โรงเรี ยนพิบูลประชาบาล

นายชูชาติ แสนสุ ข

10.00-10.30

74 โรงเรี ยนคลองมหาวงก์

นางสุ ชาดา โชติช่วง

10.00-10.30

75 โรงเรี ยนวัดทรงธรรม

นางสาวศรี ประภา ชมเชย

10.00-10.30

หมายเหตุ
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76 โรงเรี ยนบ้านคลองหลวง

นางดวงกมล ธรรมวงค์

10.30-11.00

77 โรงเรี ยนวัดบางโฉลงใน

นางสมพิช ศรี ภูมิ

10.30-11.00

78 โรงเรี ยนบางบ่อวิทยาคม

นายวันชัย จันทร์ ทอง

10.30-11.00

79 รร.เทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า

นางปิ ยวดี อุ่นใจ

10.30-11.00

80 โรงเรี ยนอาษาวิทยา

นางสุ พรรณ ยศสังข์

10.30-11.00

81 โรงเรี ยนรัตนโกสิ นทร์ 9

นายพูนศักดิ� ดวงพรหม

10.30-11.00

82 โรงเรี ยนคลองบางแก้ว

นางสุ ชาดา บานแย้ม

10.30-11.00

83 โรงเรี ยนวัดสุ ขกร

นางสาวอิสรี ย ์ อ่อนนวม

10.30-11.00

84 โรงเรี ยนราชวินิตสุ วรรณภูมิ(มัธยม)

นายสุ วิทย์ พันธุ์หินลาด

10.30-11.00

85 สพป.สป.เขต1

นางภาวรี ย ์ วงศ์วราภัทร์

10.30-11.00

86 โรงเรี ยนพลอยจาตุรจินดา

10.30-11.00

87 โรงเรี ยนวัดชมนิมิตร

นางวสุ มา ชุ่มสมบัติ
นางนํ�าอ้อย เพ็ชรวิภาต

10.30-11.00

88 รร.อนุบาลวัดพิชยั สงคราม

นางพัชราพร มูลศรี

10.30-11.00

89 สพป.สป.เขต1

นางทิพพา เพชรน้อย

10.30-11.00

90 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ส.ป.

นางภัทราภร จารุ ทวีสิน

10.30-11.00

91 รร.เตรี ยมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สป.

นางนภัค เยีย� มสมุทร

10.30-11.00

92 โรงเรี ยนวัดครุ ใน

นางปราณี ตั�งศิริวฒั นกุล

10.30-11.00

93 รร.เตรี ยมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สป. นางสุ กญั ญา แจ้งเนตร

10.30-11.00

94 โรงเรี ยนเทศบาลวัดทรงธรรม

นางสาวเลิศลัคน์ ภาคาผล

10.30-11.00

95 โรงเรี ยนมหาภาพฯ

นางศิริพร พิทกั ษ์รักษาเลิศ

10.30-11.00

96 โรงเรี ยนอนุบาลจตุรมุก

นางอัมภาวรรณ ด่านกุล

10.30-11.00

97 รร.หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา

นางสาวพเยาว์ ทับสวัสดิ�

10.30-11.00

98 โรงเรี ยนเทศบาล 2

นางอรรัตน์ โรจนสุ พจน์

10.30-11.00

99 โรงเรี ยนวัดมงคลนิมิตร

นางสมพร ธรรมวิทวัส

10.30-11.00

100 โรงเรี ยนอนุบาลชุมชนบางบ่อ

นางวิมลวรรณ ปั ญญาใส

10.30-11.00

หมายเหตุ
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101 สพป.สป.เขต1

นางทิพาพร เอี�ยมนุย้

11.00-11.30

102 โรงเรี ยนคลองนาเกลือน้อย

นางกันยารัตน์ จิตตเกษม

11.00-11.30

103 โรงเรี ยนรัตนโกสิ นทร์ 9

นางรุ จี ดวงพรหม

11.00-11.30

104 โรงเรี ยนนาคดีอนุสรณ์

นางเนตรทราย มีวฒั นา

11.00-11.30

105 โรงเรี ยนมหาภาพฯ

นางอัญชลี คณานับ

11.00-11.30

106 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

นางสาวสุ นนั ท์ ฉัตรนิเทศตระกูล

11.00-11.30

107 โรงเรี ยนวัดนิยมยาตรา

นายมานะ อ้อนทอง(อิทธิพล)

11.00-11.30

108 โรงเรี ยนวัดด่านสําโรง

นางศิริวรรณ พุ่มเจริ ญ

11.00-11.30

109 โรงเรี ยนวัดบางโฉลงนอก

นางพรนภา มงคลชาติ

11.00-11.30

110 รร.หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

นายสมยศ เลี�ยบประเสริ ฐ

11.00-11.30

111 โรงเรี ยนวัดบางเพรี ยง

นายมาโนช คํายา

11.00-11.30

112 โรงเรี ยนวัดลาดหวาย

นายยุทธศักดิ� หนุนวงษ์

11.00-11.30

113 รร.เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ

นางสาวเกษร เก่งการช่าง

11.00-11.30

114 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

นายราชันย์ อุทยั

11.00-11.30

115 โรงเรี ยนบางพลีราษฎร์ บาํ รุ ง

นายลัน� ทม ผึ�งทอง

11.00-11.30

116 โรงเรี ยนวัดด่านสําโรง

นางณัฐมน บุญเสริ ม

11.00-11.30

117 โรงเรี ยนวัดนิยมยาตรา

11.00-11.30

118 โรงเรี ยนเทศบาล 4

นางสาวธนพร กลุดกรับ
นางรวมรัก ยิม� แย้ม

11.00-11.30

119 โรงเรี ยนเทศบาล 4

นางจารุ นนั ท์ ฉิ มพาลี

11.00-11.30

120 โรงเรี ยนเทศบาล 2

นายสุ วโรจน์ ภิรมย์วสุ ธนากุล

11.00-11.30

121 โรงเรี ยนวัดแหลมฟ้าผ่า

นางพิสมัย ป้องสุ

11.00-11.30

122 รร.เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ

นางอัญชลี วีณะคุปต์

11.00-11.30

123 โรงเรี ยนวัดสวนส้ม

นางมณี บุญโต

11.00-11.30

124 โรงเรี ยนสุ เหร่ าบ้านไร่

นางบังคม ป้องประสิ ทธิ�

11.00-11.30

125 รร.อนุบาลวัดพิชยั สงคราม

นางอารี ยา วายลม

11.00-11.30
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126 สพป.สมุทรปราการ เขต 2

นางปฐมาภรณ์ พุฒพลายงาม

11.30-12.00

127 โรงเรี ยนวัดสําโรงเหนือ

นายวิชาญ บัวสําอางค์

11.30-12.00

128 หักต้นสังกัดต่างจังหวัด

นางสาวพิทยา อิสสระกุล

11.30-12.00

129 โรงเรี ยนบางบ่อวิทยาคม

นางสาวจารุ ภี จันทร์ เทพ

11.30-12.00

130 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ส.ป. นางสุ วรรณภา งามดี

11.30-12.00

131 โรงเรี ยนคลองกันยา

นายจําลอง เรื องดี

11.30-12.00

132 โรงเรี ยนสมุทรปราการ

นางจารุ วรรณ วงศ์จนั ทร์

11.30-12.00

133 โรงเรี ยนวัดทรงธรรม

นางสาววนิดา เผนานนท์

11.30-12.00

134 โรงเรี ยนวัดป่ าเกด

นางนฤมล ทิพย์สมบัติบุญ

11.30-12.00

135 โรงเรี ยนวัดบางพลีใหญ่ใน

นางอารี รัตน์ สุ ขเสริ ม

11.30-12.00

136 โรงเรี ยนพรหมพิกุลทอง

นายชํานาญ โพธิ�เอม

11.30-12.00

137 รร.อนุบาลวัดพิชยั สงคราม

นางมณี บัวไสว

11.30-12.00

138 โรงเรี ยนบ้านคลองหลวง

นางธนัชภรณ์ มูลภักดี

11.30-12.00

139 โรงเรี ยนชุมชนวัดบ้านระกาศ

นางรัตติกร เกิดมณี

11.30-12.00

140 หักต้นสังกัดต่างจังหวัด

นางสาวนงลักษณ์ เรื อนทอง

11.30-12.00

141 รร.อนุบาลพระสมุทรเจดีย ์

นายเอกพงษ์ ตรี เนตร

11.30-12.00

142 โรงเรี ยนวัดบางบ่อ

นางกุหลาบ ใจดี

11.30-12.00

143 โรงเรี ยนคลองบางกระบือ

นางสาวสิ รินนั ท์ เม้ยนรทา

11.30-12.00

144 สํานักงานฯ

นางสุ วภีร์ รัตนวิจิตร

11.30-12.00

145 สพป.สมุทรปราการ เขต 2

นางพณิ ตา กอนจันดา

11.30-12.00

146 โรงเรี ยนมหาภาพฯ

นางชญาณ์นนั ท์ วิพชั รพรสกุล

11.30-12.00

147 โรงเรี ยนคลองมหาวงก์

นายสมชาย พึ�งอิ�ม

11.30-12.00

148 รร.อนุบาลพระสมุทรเจดีย ์

นางสาวศิริกาญจนา สรชาติ

11.30-12.00

149 โรงเรี ยนวัดสวนส้ม

นางอุไร อิศรางกูร ณ อยุธยา

11.30-12.00

150 โรงเรี ยนวัดหนามแดง

นายศุภชัย มิ�งมงคล

11.30-12.00
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151 โรงเรี ยนมัธยมวัดด่านสําโรง

นายชาญชัย วงศ์หาญ

12.00-12.30

152 สํานักงานฯ

นางนิฏฐิตา ทิวาวรรณกรณ์

12.00-12.30

153 โรงเรี ยนวัดมหาวงษ์

นางภัทราวรรณ ไมจังหาร

12.00-12.30

154 รร.อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช)

นางลักษณ์กมล ศรี วชิราพิพฒั น์

12.00-12.30

155 โรงเรี ยนเทศบาล 2

นางสาวสําเนียง ช่วยพัฒน์

12.00-12.30

156 สํานักงานฯ

นางคุณิตา สตารัตน์

12.00-12.30

157 โรงเรี ยนวัดบางนํ�าผึ�งนอก

นายวรรณชัย รักษาพันธ์

12.00-12.30

158 โรงเรี ยนคลองมหาวงก์

นางวิภาวรรณ จันทร์ ศรี

12.00-12.30

159 รร.เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ

นางกาญจนา สุ ดชานัง

12.00-12.30

160 สพป.สป.เขต1

นางสาวสุ จิรา สหวงศ์

12.00-12.30

161 โรงเรี ยนวัดชมนิมิตร

นางนงนุช รัตนประพิศ

12.00-12.30

162 โรงเรี ยนป้วยฮั�ว

นางเตือนใจ ศิริโรจน์

12.00-12.30

163 ร.ร.ณัฏฐเวศม์

นางสาวจีรประภา สารจันทร์

12.00-12.30

164 รร.บดินทรเดชาสมุทรปราการ

นางสาววสุ รมย์ สุ ดประเสริ ฐ

12.00-12.30

165 โรงเรี ยนคลองแสนสุ ข

นางพัชรี สุ ขนิยม

12.00-12.30

166 โรงเรี ยนบุรารักษ์

นางอารี ชูสุข

12.00-12.30

167 โรงเรี ยนนาคดีอนุสรณ์

นางศิริมา ทองแท่ง

12.00-12.30

168 โรงเรี ยนป้วยฮั�ว

นางวรพรรณ โยธาทิพย์

12.00-12.30

169 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

นายมานิต จิตตประมวลบุญ

12.00-12.30

170 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ส.ป.

นางมณฑนา มานะประสพสุ ข

12.00-12.30

171 โรงเรี ยนวัดสวนส้ม

นางสาวมณฑิรา อินทร์ พร

12.00-12.30

172 โรงเรี ยนสมุทรปราการ

นางกรณิ ศา อํานวยโชคสวัสดิ�

12.00-12.30

173 โรงเรี ยนวัดบางพลีใหญ่ใน

นางสุ นีย ์ สมสกุล

12.00-12.30

174 โรงเรี ยนปราณี เนาวบุตร

นางอุไรวรรณ ลื�อยอดพิทกั ษ์

12.00-12.30

175 สํานักงานฯ

นางสาวสายพิณ เผือกประพัฒน์

12.00-12.30

หมายเหตุ
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176 โรงเรี ยนวัดราษฎร์ บูรณะ

นางเพ็ญศิริ คงสวัสดิ�

12.30-13.00

177 โรงเรี ยนศิริวิทยา

นายธีระ แทนศิริ

12.30-13.00

178 โรงเรี ยนวัดชมนิมิตร

นายศิริชยั ปลัง� เจริ ญศรี

12.30-13.00

179 โรงเรี ยนบุรารักษ์

นางประวีณา ปั ญญาดิลกพงษ์

12.30-13.00

180 โรงเรี ยนพร้านีลวัชระ

นางมณี ภรณ์ สวนศิริ

12.30-13.00

181 โรงเรี ยนวัดบางโฉลงใน

นางระวีวรรณ บุญจํารัส

12.30-13.00

182 สพป.สป.เขต1

นางบุญล้อม สิ ทธิบุญ

12.30-13.00

183 โรงเรี ยนบุรารักษ์

นางสาวลําพึง ประเสริ ฐสุ ข

12.30-13.00

184 โรงเรี ยนบุรารักษ์

นางดวงใจ ยัง� ยืน

12.30-13.00

185 โรงเรี ยนสตรี สมุทรปราการ

นางจารุ วรรณ กอสกุล

12.30-13.00

186 โรงเรี ยนพลอยจาตุรจินดา

นางสาวอัจษฎา มะจุเงิน

12.30-13.00

187 โรงเรี ยนวัดราษฎร์ บูรณะ

นางอภิชญา ดําทองสุ ก

12.30-13.00

188 สํานักงานฯ

นางวารี ญา วชิรเดชาพล

12.30-13.00

189 โรงเรี ยนวิสุทธิกษัตรี

นางดารณี ด้วงแพง

12.30-13.00

190 โรงเรี ยนวิสุทธิกษัตรี

นางสุ ภาพ วงศ์เทวราช

12.30-13.00

191 เทศบาลตําบลด่านสําโรง

นางเรณู อ้นขวัญเมือง

12.30-13.00

192 โรงเรี ยนเซนต์ราฟาแอล

นางขวัญตา เทียนทอง

12.30-13.00

193 โรงเรี ยนละมูลรอดศิริ

นางวรัญญา จันทร์ หล้า

12.30-13.00

194 ร.ร.ยินดีวิทย์

นางชลทิชา นวนเกตุ

12.30-13.00

195 ร.ร.สันต์เสริ มวิทย์

นางประทุม เนตรสุ ขแสง

12.30-13.00

196 โรงเรี ยนบุรารักษ์

นางสาวสุ พรรษา ฉิ มเล็ก

12.30-13.00

197 ร.ร.บางพลีพฒั นศึกษาลัย

นางสาวกัญฐณัฎ ฉลอง

12.30-13.00

198 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน

นางรศนาภรณ์ สิ งห์โตทอง

12.30-13.00

199 สํานักงาน60(direc)

นางวนิดา สี ดา

12.30-13.00

200 โรงเรี ยนวัดครุ นอก

นางนวลฉวี สําราญราษฎร์

12.30-13.00
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9

รายชื� อสมาชิกเข้ าร่ วมงานเกษียณ ประจําปี 2564
ณ วันที 29 กันยายน 2564
ที�

หน่ วยงานย่ อย

ชื� อ - นามสกุล

รอบเวลา

201 โรงเรี ยนวัดครุ นอก

นางจาระนัย จันทร์ อ่อน

13.00-13.30

202 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

นางกัญญาณัฐ เอี�ยมสุ รนันท์

13.00-13.30

203 ร.ร.สันต์เสริ มวิทย์

นางจิตตาภรณ์ มัง� คัง�

13.00-13.30

204 โรงเรี ยนวัดคลองสวน

นางสาวสิ ริพร อิทธิเกรี ยงไกร

13.00-13.30

205 โรงเรี ยนรัตนโกสิ นทร์ 9

นางพนมวัน หนุนวงษ์

13.00-13.30

206 รร.อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช)

นางจรวยพร คุม้ สกุล

13.00-13.30

207 รร.ป้อมนาคราชสวาทยานนท์

นางพวงเพชร ทิฆะชน

13.00-13.30

208 โรงเรี ยนศิริวิทยา

นายสุ ทิตย์ ไชยวงศ์

13.00-13.30

209 อบต.บางเสาธง

นางรัตนาภรณ์ เอี�ยมสําอางค์

13.00-13.30

210 กองการศึกษาเทศบาลนครส.ป.

นางพรเพ็ญ กลิ�นกําธรกุล

13.00-13.30

211 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

นายเจษฎา ศิรินภาทรัพย์

13.00-13.30

212 สํานักงานฯ

นางมะลิวลั ย์ เจริ ญสุ ข

หมายเหตุ

