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ที� หน่วยงานย่อย ชื�อ - นามสกลุ รอบเวลา หมายเหตุ

1 โรงเรียนคลองกระแชงเตย นางเยาวภา แกว้สมบูรณ์ 09.00-9.30

2 โรงเรียนวดัไตรสามคัคี นางประสพพร เลิศหงิม 09.00-9.30

3 โรงเรียนบา้นคลองหลวง นางมณี เชี�ยวพานิชย์ 09.00-9.30

4 โรงเรียนวดัคลองเกา้ นางสุวารี นนัทกรพิทกัษ์ 09.00-9.30

5 โรงเรียนวดับางพลีใหญ่กลาง นางอจัฉรียา ภู่ทอง 09.00-9.30

6 โรงเรียนวดัแพรกษา นางนิภาวรรณ สวนแยม้ 09.00-9.30

7 โรงเรียนวดับางพลีใหญ่ใน นางธารีรัตน์ เมธีธญัญรัตน์ 09.00-9.30

8 โรงเรียนวดับวัโรย นางรวีวรรณ เขียวอุบล 09.00-9.30

9 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา นางพรพรรณ วีรโรจน์ 09.00-9.30

10 โรงเรียนชุมชนวดับา้นระกาศ นางบุญเลิศ บุญเพง็ 09.00-9.30

11 รร.อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปีสปช) นางกาญจนา กนัภยั 09.00-9.30

12 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 นายอดุลย ์รื�นเริง 09.00-9.30

13 โรงเรียนวดัมงคลโคธาวาส นางวีรนุช โชคพิบูลยรั์ตน์ 09.00-9.30

14 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 นายนิรันดร์ กนัภยั 09.00-9.30

15 โรงเรียนวดันิยมยาตรา นายอรุณ สุขรุ่ง 09.00-9.30

16 โรงเรียนวดัคอลาด นางสาวพิสมยั ตาดต่าย 09.00-9.30

17 โรงเรียนวดัลาดหวาย นางบุญศรี จนัตะเคียน 09.00-9.30

18 โรงเรียนชุมชนวดัราษฎร์บาํรุง นายมนตรี แผว้ฉํ�า 09.00-9.30

19 โรงเรียนวดัหนามแดง นางนาฎยา บรรจงอกัษร 09.00-9.30

20 วิทยาลยัสารพดัช่างสมุทรปราการ นายเสรี จูมเกตุ 09.00-9.30

21 รร.อนุบาลวดัพิชยัสงคราม นางพรอุษา มหาวรศิลป์ 09.00-9.30

22 รร.อนุบาลพระสมุทรเจดีย์ นางปราณี ดว้งทอง 09.00-9.30

23 โรงเรียนวดันิยมยาตรา นางสาวนงนุช ชื�นชม 09.00-9.30

24 โรงเรียนวดัราษฎร์นิยมธรรม นางเพียงใจ ดาํทองสุก 09.00-9.30

25 โรงเรียนคลองเสาธง นางบุปผา ดาวกระจ่าง 09.00-9.30
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26 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง นางดลดวงฤทยั ตรุษสารท 09.30-10.00

27 โรงเรียนวดัแพรกษา นางสุชาดา เทพสงวน 09.30-10.00

28 รร.หาดอมราอกัษรลกัษณ์วิทยา นางจนัทนา เขียวสอาด 09.30-10.00

29 โรงเรียนวดัสร่างโศก นางพชัรนนัท ์ศิรจินดาภิรมย์ 09.30-10.00

30 โรงเรียนวดัไตรสามคัคี นางนาตยา สุนทรวฒัน์ 09.30-10.00

31 โรงเรียนสมุทรปราการ นายธานี คล่องแคล่ว 09.30-10.00

32 โรงเรียนวดับวัโรย นายพยนต ์ตนัตระกูล 09.30-10.00

33 รร.หาดอมราอกัษรลกัษณ์วิทยา นางศรินนา ทศันิยม 09.30-10.00

34 รร.อนุบาลพระสมุทรเจดีย์ นางศิริลกัษณ์ พิญญะชิต 09.30-10.00

35 โรงเรียนสวนกุหลาบฯ นางยพุดี จนัทนะลิขิต 09.30-10.00

36 วิทยาลยัสารพดัช่างสมุทรปราการ นายณรงคศ์กัดิ�  พงษอิ์ศรานุพร 09.30-10.00

37 รร.อินทรัมพรรยอ์นุสรณ์ นายสุธีร์ ฟักเทพ 09.30-10.00

38 โรงเรียนวดัสวนส้ม นางสาววาสนา เส็งมา 09.30-10.00

39 รร.อนุบาลพระสมุทรเจดีย์ นางอชัลีย ์บวัทรง 09.30-10.00

40 โรงเรียนบา้นคลองหลวง นางกุหลาบ ตรุโนภาส 09.30-10.00

41 โรงเรียนวดัคลองสวน นายธนิต ประสมเชื�อ 09.30-10.00

42 โรงเรียนสาํราญวิทยา นางอนงค ์อน้ไชยะ 09.30-10.00

43 โรงเรียนปัจนะวิทย์ นางสาวศรีสมร ศิริปัญจนะ 09.30-10.00

44 โรงเรียนฉตัรทิพยเ์ทพวิทยา นายชาติชาย ยนัตะศรี 09.30-10.00

45 โรงเรียนวดับางหญา้แพรก นางอุไร ศรีเคลือบ 09.30-10.00

46 โรงเรียนวดับางพลีใหญ่กลาง นางสาวจิราภรณ์ ตุลพิจิตร 09.30-10.00

47 รร.อนุบาลวดัพิชยัสงคราม นายนิวตั โชติศรีนิล 09.30-10.00

48 โรงเรียนเทศบาล 5 นายสวสัดิ�  แถลงศรี 09.30-10.00

49 รร.อนุบาลวดัพิชยัสงคราม นางสุภาวดี วงศจิ์ตตาโภค 09.30-10.00

50 โรงเรียนเทศบาล1 นางสาวสุภางค ์ฉตัรกูล 09.30-10.00
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51 โรงเรียนวดัทรงธรรม นายอาํนวย แดงอินทร์ 10.00-10.30

52 โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถมัภ์ นางบุปผา แสงถนอม 10.00-10.30

53 สาํนกังานฯ นางชุลีกร โพธิ� ทอง 10.00-10.30

54 โรงเรียนสิริวุฒิวิทยา นางนยันา พูนศิริ 10.00-10.30

55 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ นายชุมพร รังรงทอง 10.00-10.30

56 โรงเรียนสุเหร่าบางปลา นางชญัญาพชัญ ์กิจบาํรุงศรีวงศ์ 10.00-10.30

57 สาํนกังานฯ นางเบญ็จา นิ�มนวล 10.00-10.30

58 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง นางสาวเกวลี บุญเฉลียว 10.00-10.30

59 สพป.สป.เขต1 นางผกามาศ พรหมวิชิตกุล 10.00-10.30

60 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม นางจุลยัพร สังขแ์กว้ 10.00-10.30

61 รร.อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปีสปช) นายไพฑูรย ์คงเทียน 10.00-10.30

62 โรงเรียนมธัยมวดัด่านสาํโรง นางสาวครองสุข ชูช่าง 10.00-10.30

63 โรงเรียนวดับางหญา้แพรก นางจารุจิตต ์ธีรพร 10.00-10.30

64 โรงเรียนสุเหร่าคลองใหม่ นางมนญัชยา ทศันะ 10.00-10.30

65 โรงเรียนวดัทรงธรรม นางวรรณลกัษณ์ ภู่เจริญ 10.00-10.30

66 โรงเรียนคลองมหาวงก์ นายมานะ ถมยาปริวฒัน์ 10.00-10.30

67 รร.เทพศิรินทร์สมุทรปราการ นางสาวกญัจนา สุขเอม 10.00-10.30

68 รร.เทพศิรินทร์สมุทรปราการ นายสวสัดิ�  เอื�อนจิตร 10.00-10.30

69 โรงเรียนธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ นายรังสรรค ์สุกใส 10.00-10.30

70 โรงเรียนธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ นางอุดร สุกใส 10.00-10.30

71 รร.ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ นางเรณุกา วุฒิสาร 10.00-10.30

72 โรงเรียนวดัศรีวารีนอ้ย นางสาวกรกมล บาํรุงวดั 10.00-10.30

73 โรงเรียนพิบูลประชาบาล นายชูชาติ แสนสุข 10.00-10.30

74 โรงเรียนคลองมหาวงก์ นางสุชาดา โชติช่วง 10.00-10.30

75 โรงเรียนวดัทรงธรรม นางสาวศรีประภา ชมเชย 10.00-10.30
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76 โรงเรียนบา้นคลองหลวง นางดวงกมล ธรรมวงค์ 10.30-11.00

77 โรงเรียนวดับางโฉลงใน นางสมพิช ศรีภูมิ 10.30-11.00

78 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม นายวนัชยั จนัทร์ทอง 10.30-11.00

79 รร.เทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า นางปิยวดี อุ่นใจ 10.30-11.00

80 โรงเรียนอาษาวิทยา นางสุพรรณ ยศสังข์ 10.30-11.00

81 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 นายพูนศกัดิ�  ดวงพรหม 10.30-11.00

82 โรงเรียนคลองบางแกว้ นางสุชาดา บานแยม้ 10.30-11.00

83 โรงเรียนวดัสุขกร นางสาวอิสรีย ์อ่อนนวม 10.30-11.00

84 โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ(มธัยม) นายสุวิทย ์พนัธ์ุหินลาด 10.30-11.00

85 สพป.สป.เขต1 นางภาวรีย ์วงศว์ราภทัร์ 10.30-11.00

86 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา นางวสุมา ชุ่มสมบติั 10.30-11.00

87 โรงเรียนวดัชมนิมิตร นางนํ�าออ้ย เพช็รวิภาต 10.30-11.00

88 รร.อนุบาลวดัพิชยัสงคราม นางพชัราพร มูลศรี 10.30-11.00

89 สพป.สป.เขต1 นางทิพพา เพชรนอ้ย 10.30-11.00

90 สาํนกังานศึกษาธิการจงัหวดั ส.ป. นางภทัราภร จารุทวีสิน 10.30-11.00

91 รร.เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ สป. นางนภคั เยี�ยมสมุทร 10.30-11.00

92 โรงเรียนวดัครุใน นางปราณี ตั�งศิริวฒันกุล 10.30-11.00

93 รร.เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ สป. นางสุกญัญา แจง้เนตร 10.30-11.00

94 โรงเรียนเทศบาลวดัทรงธรรม นางสาวเลิศลคัน์ ภาคาผล 10.30-11.00

95 โรงเรียนมหาภาพฯ นางศิริพร พิทกัษรั์กษาเลิศ 10.30-11.00

96 โรงเรียนอนุบาลจตุรมุก นางอมัภาวรรณ ด่านกุล 10.30-11.00

97 รร.หาดอมราอกัษรลกัษณ์วิทยา นางสาวพเยาว ์ทบัสวสัดิ� 10.30-11.00

98 โรงเรียนเทศบาล 2 นางอรรัตน์ โรจนสุพจน์ 10.30-11.00

99 โรงเรียนวดัมงคลนิมิตร นางสมพร ธรรมวิทวสั 10.30-11.00

100 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ นางวิมลวรรณ ปัญญาใส 10.30-11.00



5

ที� หน่วยงานย่อย ชื�อ - นามสกลุ รอบเวลา หมายเหตุ

รายชื�อสมาชิกเข้าร่วมงานเกษียณ  ประจําปี 2564

  ณ วนัที 29 กนัยายน 2564

101 สพป.สป.เขต1 นางทิพาพร เอี�ยมนุย้ 11.00-11.30

102 โรงเรียนคลองนาเกลือนอ้ย นางกนัยารัตน์ จิตตเกษม 11.00-11.30

103 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 นางรุจี ดวงพรหม 11.00-11.30

104 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ นางเนตรทราย มีวฒันา 11.00-11.30

105 โรงเรียนมหาภาพฯ นางอญัชลี คณานบั 11.00-11.30

106 วิทยาลยัเทคนิคสมุทรปราการ นางสาวสุนนัท ์ฉตัรนิเทศตระกลู 11.00-11.30

107 โรงเรียนวดันิยมยาตรา นายมานะ ออ้นทอง(อิทธิพล) 11.00-11.30

108 โรงเรียนวดัด่านสาํโรง นางศิริวรรณ พุ่มเจริญ 11.00-11.30

109 โรงเรียนวดับางโฉลงนอก นางพรนภา มงคลชาติ 11.00-11.30

110 รร.หลวงพอ่ปานคลองด่านอนุสรณ์ นายสมยศ เลี�ยบประเสริฐ 11.00-11.30

111 โรงเรียนวดับางเพรียง นายมาโนช คาํยา 11.00-11.30

112 โรงเรียนวดัลาดหวาย นายยทุธศกัดิ�  หนุนวงษ์ 11.00-11.30

113 รร.เทพศิรินทร์สมุทรปราการ นางสาวเกษร เก่งการช่าง 11.00-11.30

114 วิทยาลยัเทคนิคสมุทรปราการ นายราชนัย ์อุทยั 11.00-11.30

115 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บาํรุง นายลั�นทม ผึ�งทอง 11.00-11.30

116 โรงเรียนวดัด่านสาํโรง นางณฐัมน บุญเสริม 11.00-11.30

117 โรงเรียนวดันิยมยาตรา นางสาวธนพร กลุดกรับ 11.00-11.30

118 โรงเรียนเทศบาล 4 นางรวมรัก ยิ�มแยม้ 11.00-11.30

119 โรงเรียนเทศบาล 4 นางจารุนนัท ์ฉิมพาลี 11.00-11.30

120 โรงเรียนเทศบาล 2 นายสุวโรจน์ ภิรมยว์สุธนากุล 11.00-11.30

121 โรงเรียนวดัแหลมฟ้าผา่ นางพิสมยั ป้องสุ 11.00-11.30

122 รร.เทพศิรินทร์สมุทรปราการ นางอญัชลี วีณะคุปต์ 11.00-11.30

123 โรงเรียนวดัสวนส้ม นางมณี บุญโต 11.00-11.30

124 โรงเรียนสุเหร่าบา้นไร่ นางบงัคม ป้องประสิทธิ� 11.00-11.30

125 รร.อนุบาลวดัพิชยัสงคราม นางอารียา วายลม 11.00-11.30
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126 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 นางปฐมาภรณ์ พุฒพลายงาม 11.30-12.00

127 โรงเรียนวดัสาํโรงเหนือ นายวิชาญ บวัสาํอางค์ 11.30-12.00

128 หกัตน้สังกดัต่างจงัหวดั นางสาวพิทยา อิสสระกุล 11.30-12.00

129 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม นางสาวจารุภี จนัทร์เทพ 11.30-12.00

130 สาํนกังานศึกษาธิการจงัหวดั ส.ป. นางสุวรรณภา งามดี 11.30-12.00

131 โรงเรียนคลองกนัยา นายจาํลอง เรืองดี 11.30-12.00

132 โรงเรียนสมุทรปราการ นางจารุวรรณ วงศจ์นัทร์ 11.30-12.00

133 โรงเรียนวดัทรงธรรม นางสาววนิดา เผนานนท์ 11.30-12.00

134 โรงเรียนวดัป่าเกด นางนฤมล ทิพยส์มบติับุญ 11.30-12.00

135 โรงเรียนวดับางพลีใหญ่ใน นางอารีรัตน์ สุขเสริม 11.30-12.00

136 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง นายชาํนาญ โพธิ� เอม 11.30-12.00

137 รร.อนุบาลวดัพิชยัสงคราม นางมณี บวัไสว 11.30-12.00

138 โรงเรียนบา้นคลองหลวง นางธนชัภรณ์ มูลภกัดี 11.30-12.00

139 โรงเรียนชุมชนวดับา้นระกาศ นางรัตติกร เกิดมณี 11.30-12.00

140 หกัตน้สังกดัต่างจงัหวดั นางสาวนงลกัษณ์ เรือนทอง 11.30-12.00

141 รร.อนุบาลพระสมุทรเจดีย์ นายเอกพงษ ์ตรีเนตร 11.30-12.00

142 โรงเรียนวดับางบ่อ นางกุหลาบ ใจดี 11.30-12.00

143 โรงเรียนคลองบางกระบือ นางสาวสิรินนัท ์เมย้นรทา 11.30-12.00

144 สาํนกังานฯ นางสุวภีร์ รัตนวิจิตร 11.30-12.00

145 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 นางพณิตา กอนจนัดา 11.30-12.00

146 โรงเรียนมหาภาพฯ นางชญาณ์นนัท ์วิพชัรพรสกุล 11.30-12.00

147 โรงเรียนคลองมหาวงก์ นายสมชาย พึ�งอิ�ม 11.30-12.00

148 รร.อนุบาลพระสมุทรเจดีย์ นางสาวศิริกาญจนา สรชาติ 11.30-12.00

149 โรงเรียนวดัสวนส้ม นางอุไร อิศรางกูร ณ อยธุยา 11.30-12.00

150 โรงเรียนวดัหนามแดง นายศุภชยั มิ�งมงคล 11.30-12.00
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151 โรงเรียนมธัยมวดัด่านสาํโรง นายชาญชยั วงศห์าญ 12.00-12.30

152 สาํนกังานฯ นางนิฏฐิตา ทิวาวรรณกรณ์ 12.00-12.30

153 โรงเรียนวดัมหาวงษ์ นางภทัราวรรณ ไมจงัหาร 12.00-12.30

154 รร.อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปีสปช) นางลกัษณ์กมล ศรีวชิราพิพฒัน์ 12.00-12.30

155 โรงเรียนเทศบาล 2 นางสาวสาํเนียง ช่วยพฒัน์ 12.00-12.30

156 สาํนกังานฯ นางคุณิตา สตารัตน์ 12.00-12.30

157 โรงเรียนวดับางนํ�าผึ�งนอก นายวรรณชยั รักษาพนัธ์ 12.00-12.30

158 โรงเรียนคลองมหาวงก์ นางวิภาวรรณ จนัทร์ศรี 12.00-12.30

159 รร.เทพศิรินทร์สมุทรปราการ นางกาญจนา สุดชานงั 12.00-12.30

160 สพป.สป.เขต1 นางสาวสุจิรา สหวงศ์ 12.00-12.30

161 โรงเรียนวดัชมนิมิตร นางนงนุช รัตนประพิศ 12.00-12.30

162 โรงเรียนป้วยฮั�ว นางเตือนใจ ศิริโรจน์ 12.00-12.30

163 ร.ร.ณฏัฐเวศม์ นางสาวจีรประภา สารจนัทร์ 12.00-12.30

164 รร.บดินทรเดชาสมุทรปราการ นางสาววสุรมย ์สุดประเสริฐ 12.00-12.30

165 โรงเรียนคลองแสนสุข นางพชัรี สุขนิยม 12.00-12.30

166 โรงเรียนบุรารักษ์ นางอารี ชูสุข 12.00-12.30

167 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ นางศิริมา ทองแท่ง 12.00-12.30

168 โรงเรียนป้วยฮั�ว นางวรพรรณ โยธาทิพย์ 12.00-12.30

169 วิทยาลยัเทคนิคสมุทรปราการ นายมานิต จิตตประมวลบุญ 12.00-12.30

170 สาํนกังานศึกษาธิการจงัหวดั ส.ป. นางมณฑนา มานะประสพสุข 12.00-12.30

171 โรงเรียนวดัสวนส้ม นางสาวมณฑิรา อินทร์พร 12.00-12.30

172 โรงเรียนสมุทรปราการ นางกรณิศา อาํนวยโชคสวสัดิ� 12.00-12.30

173 โรงเรียนวดับางพลีใหญ่ใน นางสุนีย ์สมสกุล 12.00-12.30

174 โรงเรียนปราณีเนาวบุตร นางอุไรวรรณ ลื�อยอดพิทกัษ์ 12.00-12.30

175 สาํนกังานฯ นางสาวสายพิณ เผอืกประพฒัน์ 12.00-12.30
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176 โรงเรียนวดัราษฎร์บูรณะ นางเพญ็ศิริ คงสวสัดิ� 12.30-13.00

177 โรงเรียนศิริวิทยา นายธีระ แทนศิริ 12.30-13.00

178 โรงเรียนวดัชมนิมิตร นายศิริชยั ปลั�งเจริญศรี 12.30-13.00

179 โรงเรียนบุรารักษ์ นางประวีณา ปัญญาดิลกพงษ์ 12.30-13.00

180 โรงเรียนพร้านีลวชัระ นางมณีภรณ์ สวนศิริ 12.30-13.00

181 โรงเรียนวดับางโฉลงใน นางระวีวรรณ บุญจาํรัส 12.30-13.00

182 สพป.สป.เขต1 นางบุญลอ้ม สิทธิบุญ 12.30-13.00

183 โรงเรียนบุรารักษ์ นางสาวลาํพึง ประเสริฐสุข 12.30-13.00

184 โรงเรียนบุรารักษ์ นางดวงใจ ย ั�งยนื 12.30-13.00

185 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ นางจารุวรรณ กอสกุล 12.30-13.00

186 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา นางสาวอจัษฎา มะจุเงิน 12.30-13.00

187 โรงเรียนวดัราษฎร์บูรณะ นางอภิชญา ดาํทองสุก 12.30-13.00

188 สาํนกังานฯ นางวารีญา วชิรเดชาพล 12.30-13.00

189 โรงเรียนวิสุทธิกษตัรี นางดารณี ดว้งแพง 12.30-13.00

190 โรงเรียนวิสุทธิกษตัรี นางสุภาพ วงศเ์ทวราช 12.30-13.00

191 เทศบาลตาํบลด่านสาํโรง นางเรณู อน้ขวญัเมือง 12.30-13.00

192 โรงเรียนเซนตร์าฟาแอล นางขวญัตา เทียนทอง 12.30-13.00

193 โรงเรียนละมูลรอดศิริ นางวรัญญา จนัทร์หลา้ 12.30-13.00

194 ร.ร.ยนิดีวิทย์ นางชลทิชา นวนเกตุ 12.30-13.00

195 ร.ร.สันตเ์สริมวิทย์ นางประทุม เนตรสุขแสง 12.30-13.00

196 โรงเรียนบุรารักษ์ นางสาวสุพรรษา ฉิมเลก็ 12.30-13.00

197 ร.ร.บางพลีพฒันศึกษาลยั นางสาวกญัฐณฎั ฉลอง 12.30-13.00

198 วิทยาลยัเทคโนโลยไีทย-ไตห้วนั นางรศนาภรณ์ สิงห์โตทอง 12.30-13.00

199 สาํนกังาน60(direc) นางวนิดา สีดา 12.30-13.00

200 โรงเรียนวดัครุนอก นางนวลฉวี สาํราญราษฎร์ 12.30-13.00
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201 โรงเรียนวดัครุนอก นางจาระนยั จนัทร์อ่อน 13.00-13.30

202 วิทยาลยัสารพดัช่างสมุทรปราการ นางกญัญาณฐั เอี�ยมสุรนนัท์ 13.00-13.30

203 ร.ร.สันตเ์สริมวิทย์ นางจิตตาภรณ์ มั�งคั�ง 13.00-13.30

204 โรงเรียนวดัคลองสวน นางสาวสิริพร อิทธิเกรียงไกร 13.00-13.30

205 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 นางพนมวนั หนุนวงษ์ 13.00-13.30

206 รร.อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปีสปช) นางจรวยพร คุม้สกุล 13.00-13.30

207 รร.ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ นางพวงเพชร ทิฆะชน 13.00-13.30

208 โรงเรียนศิริวิทยา นายสุทิตย ์ไชยวงศ์ 13.00-13.30

209 อบต.บางเสาธง นางรัตนาภรณ์ เอี�ยมสาํอางค์ 13.00-13.30

210 กองการศึกษาเทศบาลนครส.ป. นางพรเพญ็ กลิ�นกาํธรกุล 13.00-13.30

211 วิทยาลยัสารพดัช่างสมุทรปราการ นายเจษฎา ศิรินภาทรัพย์ 13.00-13.30

212 สาํนกังานฯ นางมะลิวลัย ์เจริญสุข
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