
ที่ ชื่อ - สกุล วิชาเอก โรงเรียน เลขที่ต าแหน่ง หมายเหตุ
บรรจุ 22  พฤษภาคม 2562 ค าสั่ง ศธจ.สมทุรปราการ ที ่ 186/2562  ลงวันที 28 พฤษภาคม 2562

1 น.ส.ยุพยงค์  เหล่าภักดี ปฐมวัย สุเหร่าบ้านไร่ 2383
2 น.ส.พรวิทย์  วิจิตขะจี ปฐมวัย รัตนโกสินทร์ 9 1808
3 น.ส.อรวรรณ  สิงห์งอย ปฐมวัย อนุบาลเคหะบางพลีฯ 917
4 น.ส.อรอนงค์  ค าเชียง ปฐมวัย สุเหร่าบางปลา 872
5 นางผาณิต  ห้องทองแดง ปฐมวัย ตลาดบางพลีน้อย 1822
6 น.ส.ตรีเนตร  ศรีมุกดา คณิตศาสตร์ วัดศรีวารีน้อย 1338
7 น.ส.สมหญิง  อุ่นเรือน คณิตศาสตร์ วัดสีล้ง 1688
8 น.ส.สุภิญญา  บุนนาค คณิตศาสตร์ คลองบางน้ าจืด 1241
9 นายคมศักด์ิ  บุตรพรมมา คณิตศาสตร์ วัดเปร็งราษฎร์บ ารุง 1263

10 น.ส.ธีรวรรณ์  อยู่ดี คณิตศาสตร์ วัดสุคันธาวาส 1256
11 น.ส.ระวิวรรณ  ขันแก้ว คณิตศาสตร์ รัตนโกสินทร์ 9 1413
12 น.ส.จิราพัชร  ช่วยรักษา คณิตศาสตร์ เตรียมปริญญานุสรณ์ 3204
13 น.ส.ศิริลักษณ์  จันทะดวง ภาษาอังกฤษ วัดกาหลง 3565
14 น.ส.ภาวดี  ยงทอง ภาษาอังกฤษ วัดบางนางเพ็ง 2022
15 น.ส.เมธิณี  กรเจริญ ภาษาอังกฤษ ไทยรัฐวิทยา 71 1551
16 น.ส.อาชีม๊ะ  ยีดาหมาน ภาษาอังกฤษ รัตนโกสินทร์ 9 75135
17 น.ส.สุภาพร  ป๎นใจ ภาษาอังกฤษ อนุบาลเคหะบางพลีฯ 5389
18 น.ส.วาสณา  แก้วโกมลมาลย์ ภาษาอังกฤษ วัดบางพลีน้อย 1518
19 น.ส.เมธิศากานต์  มูลทาดี ภาษาอังกฤษ วัดบางพลีน้อย 1497
20 น.ส.ภัคเพียงดาว  คู่กระสังข์ ภาษาอังกฤษ พรหมพิกุลทอง 3342
21 น.ส.ทิพย์วิมล  โต๊ะเงิน ภาษาอังกฤษ คลองบางน้ าจืด 2505
22 นายจิตรพงษ์  วรวงศ์ ภาษาอังกฤษ วัดราษฎร์นิยมธรรม 83831
23 น.ส.สุพัตรา  ศรีจันทร์เวียง ภาษาอังกฤษ เฉลิมมณีฉายวิทยาคาร 1840
24 นายจิรพงศ์  เสาทอง ภาษาอังกฤษ บ้านท้องคุ้ง 1753
25 น.ส.พรพิมล  โคตะวงศ์ ภาษาอังกฤษ อนุบาลชุมชนบางบ่อ 4063
26 น.ส.ชนิดา  ศรีขะโชติ ภาษาไทย ธนสิทธิอ์นุสรณ์ 611
27 น.ส.กฤติยา  จีวะสังข์ ภาษาไทย คลองบางน้ าจืด 1217
28 น.ส.สุวรรณ  พริบไหว ภาษาไทย วัดหัวคู้ 2263
29 นายทรงศักด์ิ  ศรีใส ภาษาไทย วัดเสาธงกลาง 3217
30 นายศุภสิทธิ ์ แพงไธสง ภาษาไทย วัดหนามแดง 3297
31 นายเจตริน  การถวิล วิทยาศาสตร์ วัดบางโฉลงใน 1233

บัญชรีายชื่อผู้สอบแขง่ขนัไดเ้พ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการ
เป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ชว่ย

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต 2



32 น.ส.พักตร์พิมล  ทิพย์ทอง วิทยาศาสตร์ คลองบางน้ าจืด 2255
33 น.ส.อรพรรณ  มณีกุล สังคมศึกษา คลองบางน้ าจืด 2190
34 น.ส.ดวงรัตน์  ทศธรรม สังคมศึกษา สุเหร่าบางปลา 585
35 น.ส.จุฑาทิพรักข์ จันทร์สุวรรณ นาฎศิลป์ วัดบางโฉลงใน 1181
36 รอเรียก ศิลปะ วัดราษฎร์บูรณะ 1135
37 นายค ารณ  จุลโสด พลศึกษา เตรียมปริญญานุสรณ์ 2298
38 น.ส.วิชุดา  ลังกาแกม พลศึกษา คลองบางน้ าจืด 295

1 รอเรียก คอมพิวเตอร์ สุเหร่าบ้านไร่ 2379
2 น.ส.ยธุิภา   บุญช่วย ภาษาอังกฤษ วัดเปร็งราษฎร์บ ารุง 1224
3 น.ส.อรไพลิน  สอนจนัทร์ คณิตศาสตร์ คลองกระแชงเตย 1745
4 รอเรียก ภาษาอังกฤษ อนุบาลชุมชนบางบ่อ 4063 บรรจุ 22 พ.ค.62

5 นายเชิดธวัช   คะองักุ พลศึกษา วัดราษฎร์บูรณะ 11049

1 น.ส.อัจฉราพันธ์  เอี่ยมสะอาด คอมพิวเตอร์ คลองพระยานาคราช 1295

1 น.ส.อนัญญา  ออละอ่อน ศิลปะ วัดบางพลีใหญ่ใน 313
2 น.ส.วรรณภา  สีสมบัติ ประถมศึกษา หนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ 2164
3 นายวิทยา  อาญาเมือง ประถมศึกษา วัดเปร็งราษฎร์บ ารุง 1272

1 น.ส.วาริน   ทันธิกลุ ภาษาไทย ธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ 1305

1 น.ส.ธัญญา  แซ่โต๋ว การศึกษาปฐมวัย คลองบางน้ าจืด 2187
2 น.ส.ประภาศรี  สุวรรณรัตน์ การศึกษาปฐมวัย คลองบางแก้ว 1661
3 น.ส.สโรชา  นครอนัน การศึกษาปฐมวัย เตรียมปริญญานุสรณ์ 2427
4 นางอัญชลี  ทัตตะรุจิ การศึกษาปฐมวัย วัดคอลาด 2506
5 น.ส.รัตนาพร  ปล่ังเปล่ง การศึกษาปฐมวัย วัดนิยมยาตรา 1224
6 ว่าที ่รต.ธนกร  บุญเร่ิม ภาษาไทย คลองบางกะอี่ 2481
7 น.ส.ทิตยา สุขจิตร ภาษาไทย วัดปานประสิทธาราม 1665
8 น.ส.ยลรดี  พรายสวาท ภาษาไทย วัดหัวคู้ 2277
9 น.ส.สุวนันท์  กอผจญ ภาษาไทย วัดหนามแดง 1947

10 น.ส.นิศาชล  สุระ ภาษาไทย วัดจรเข้ใหญ่ 2178
11 น.ส.รัตนา  ปานประโคน คณิตศาสตร์ วัดบางบ่อ 1762
12 น.ส.จิตราภรณ์  ร่วมมิตร คณิตศาสตร์ คลองปลัดเปรียง 1269
13 น.ส.วิชุดา  วิทรณรงค์ สังคมศึกษา คลองเจริญราษฎร์ 4151
14 นายธิวา  พงษ์ฉิม สังคมศึกษา สุเหร่าบ้านไร่ 1328

บรรจุ 25 เมษายน 2562 ค าสั่ง ศธจ.สมทุรปราการ ที ่153/2562 ลงวันที 2  พฤษภาคม 2562

บรรจุ 10  พฤษภาคม 2562 ค าสั่ง ศธจ.สมทุรปราการ ที ่ 168/2562 ลงวันที  21 พฤษภาคม 2562

บรรจุ 17 เมษายน 2562 ค าสั่ง ศธจ.สมทุรปราการ ที ่152/2562 ลงวันที 2 พฤษภาคม 2562

บรรจุ 21 ธันวาคม 2561   ค าสั่ง ศธจ สมทุรปราการ ที ่006/2562 ลว. 4 มกราคม 2561

บรรจุ  11  ธันวาคม  2561 ค าสั่ง ศธจ.สมทุรปราการ ที ่544/2561 ลว. 19 ธันวาคม 2561



15 นายปรีชา  สวัสดิมงคล สังคมศึกษา อนุบาลชุมชนบางบ่อ 5487
16 น.ส.อมรรัตน์  ชมภูแสง สังคมศึกษา หนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ 2249
17 น.ส.ศิริวรรณ  โทรัตน์ ภาษาอังกฤษ คลองบางกะสี 2470
18 น.ส.จริยา  เกษาพันธ์ ภาษาอังกฤษ บ้านท้องคุ้ง 140
19 น.ส.ปณิธาน  แซ่อึ้ง ภาษาอังกฤษ ธนสิทธิอ์นุสรณ์ 5850
20 น.ส.ทัศยา  รองทอง ภาษาอังกฤษ วัดบางบ่อ 1989
21 น.ส.วิชุดา  พามี ภาษาอังกฤษ อนุบาลเคหะบางพลี(10 ป ีสปช) 3416
22 น.ส.อรวรรณ  งามนัก บรรณารักษ์ คลองบางแก้ว 11143
23 นายนฤเบศน์  ไชยคิรินทร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป คลองบางกะสี 2550
24 นายณัฐพล  นาควิสุทธิ์ พลศึกษา วัดบางพลีใหญ่กลาง 1747
25 น.ส.จันทรรัตน์  ค าอินทร์ ทัศนศิลป์ อนุบาลเคหะบางพลี(10 ป ีสปช) 3310
26 ไมม่ผู้ีเลือก ภาษาไทย ธรรมศรีสุวรรณดษิฐ์ 1305
27 รอขอใชบ้ัญชจีากทีอ่ื่น ศิลปะ วัดบางพลีใหญ่ใน 313

นายจติติพงศ์  สุปรีด์ิวรกจิ คอมพิวเตอร์ บ้านท้องคุ้ง 1658

น.ส.ฐิตินันท์  กลุศรีนอ ปฐมวัย วัดบางพลีน้อย 1451
นายณัฐกร  จานศรีเพง็ ภาษาไทย หนองงูเห่าศาตร์ประเสริฐ 2247

1 ว่าที ่ร.ต.อรรถพล  เวชกามา สังคมศึกษา วัดจรเข้ใหญ่ 765
2 นายโกวิท   พรมดี สังคมศึกษา คลองบางแก้ว 1959
3 นางสาวสุชาวดี  สุภจินดา สังคมศึกษา วัดมงคลนิมิตร 2360
4 น.ส.วัชลีย์  แจ่มวิมล สังคมศึกษา คลองบางกระบือ 1502
5 น.ส.รุ่งนภา  การพิมาย สังคมศึกษา วัดบางพลีน้อย 1495
6 นายภราดร  สาธรราช สังคมศึกษา วัดบัวโรย 2295
7 น.ส.โศรดา  วรเกิด การศึกษาปฐมวัย วัดบางโฉลงนอก 4381
8 น.ส.สุชาตา  ดาวไธสง การศึกษาปฐมวัย วัดบางโฉลงนอก 3268

9 น.ส.จริยา  ปิน่กระโทก การศึกษาปฐมวัย วัดบางพลีใหญ่ใน 1916
10 น.ส.เจษฎาพร  สาระคาญ การศึกษาปฐมวัย เตรียมปริญญานุสรณ์ 3253
11 น.ส.นันทิยา  แก้วกาฬ การศึกษาปฐมวัย เตรียมปริญญานุสรณ์ 1691
12 น.ส.ฐิตินันท์   คงรอด การศึกษาปฐมวัย พรหมพิกุลทอง 1664
13 น.ส.สุกัญญา   ศรีเสน การศึกษาปฐมวัย วัดมงคลนิมิตร 2359
14 น.ส.นุตประวีน  อุป๎ชฌาย์ การศึกษาปฐมวัย คลองบางกระบือ 2228
15 น.ส.นนฐยากร  ทรงชารี การศึกษาปฐมวัย คลองบางกระบือ 2540
16 น.ส.อุมาพร  นาคมอญ การศึกษาปฐมวัย วัดมงคลโคธาวาส 1519
17 ไม่มีผู้เลือกมาบรรจุ การศึกษาปฐมวัย วัดบางพลีน้อย 1451

บรรจุ  21  พฤศจิกายน  2561 ค าสั่ง ศธจ.สมทุรปราการ ที ่510/2561 ลว.27 พฤศจิกายน 2561

บรรจุ  16  พฤศจิกายน  2561 ค าสั่ง ศธจ.สมทุรปราการ ที ่508/2561  ลว 27  พฤศจิกายน 2561

บรรจุ  1  พฤศจิกายน  2561 ค าสั่ง ศธจ.สมทุรปราการ ที ่435/2561 ลว.12 พฤศจิกายน 2561



18 น.ส.วิสารัตน์  ทองเพียร การศึกษาปฐมวัย วัดเสาธงนอก 1222
19 น.ส.ธัญลักษณ์  บุญประกอบ การศึกษาปฐมวัย วัดเสาธงนอก 2334
20 น.ส.พรพิมล  หอมหวาน การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 1756
21 น.ส.มุฑิตา  นิยมดี การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 2741
22 น.ส.มัตฑิกา  คอนดี การศึกษาปฐมวัย คลองสะบัดจาก 545
23 น.ส.พุทธริกา  ทองเงิน การศึกษาปฐมวัย หนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ 2168
24 น.ส.ฐิติมา  พุม่พวง การศึกษาปฐมวัย วัดหนามแดง 1927
25 น.ส.ศิริกาญน์  รอมาลี การศึกษาปฐมวัย คลองบางน้ าจืด 2517
26 น.ส.ภัสรา  บ ารุงหลี การศึกษาปฐมวัย วัดบางพลีใหญ่กลาง 2085
27 น.ส.สุนทรี  โนนสันเทียะ การประถมศึกษา วัดศรีวารีน้อย 1451
28 น.ส.ชลนิชา  แซ่ซ้ง การประถมศึกษา คลองบางแก้ว 1961
29 นายชัยณรงค์  วันทอง การประถมศึกษา วัดมงคลนิมิตร 2478
30 น.ส.วิลาสิณี  ชมพู การประถมศึกษา สุเหร่าบางกะสี 55551
31 น.ส.นวิยา  ชุมศรี การประถมศึกษา ธนสิทธิอ์นุสรณ์ 390
32 ไม่มีผู้เลือก การประถมศึกษา วัดเปร็งราษฎร์บ ารุง 1272
33 นางสาวนีรนุช  พันธุห์ิรัญ การประถมศึกษา วัดนาคราช 1207
34 น.ส.สุภาวรรณ  ศรีดี การประถมศึกษา วัดจรเข้ใหญ่ 2170
35 ไม่มีผู้เลือก การประถมศึกษา โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ2164
36 น.ส.กาญจนา  เอี่ยมสะอาด การประถมศึกษา วัดบางพลีน้อย 2523
37 น.ส.ป๎ทมา  ศิลาพัฒน์ การประถมศึกษา อนุบาลเคหะบางพลี 10 ปี สปช.1346
38 น.ส.พรทิพย์  สีสวย คณิตศาสตร์ คลองบางแก้ว 953
39 น.ส.ขนิษฐา  เนียมชุมแสง คณิตศาสตร์ วัดมงคลโคธาวาส 1574
40 น.ส.จินตหรา  ดีแก่ คณิตศาสตร์ สุเหร่าบ้านไร่ 1267
41 น.ส.เกวลิน  สนธิ คณิตศาสตร์ วัดบัวโรย 1509
42 น.ส.โสภารัตน์  อิ่มเทศ คณิตศาสตร์ สุเหร่าบางกะสี 1941
43 นายอาทิตย์  สนิทไทย คณิตศาสตร์ โอนุบาลเคหะบางพลี 10 ปี สปช.3394
44 น.ส.อังคณา  เหล่าสูง คณิตศาสตร์ สุเหร่าบางปลา 6102
45 น.ส.ปราณี   ทองอินทร์ คณิตศาสตร์ วัดบางเพรียง 580
46 น.ส.อาภัสรา  ชูวงษ์ คณิตศาสตร์ วัดลาดหวาย 194
47 น.ส.มาลีพร  บุญมี คณิตศาสตร์ สุเหร่าบ้านไร่ 1628
48 น.ส.ศศิมาภรณ์  เกิดสวัสด์ิ คณิตศาสตร์ วัดกาหลง 1354
49 น.ส.สุทธิชา  ทรงป๎ญญา คณิตศาสตร์ เตรียมปริญญานุสรณ์ 2018
50 นางพัฒนาศรี   ชีฟเวอร์ คณิตศาสตร์ วัดบางพลีใหญ่ใน 3334
51 น.ส.กัฏฐกานต์  ชาตรี ภาษาไทย วัดหนามแดง 1955
52 นายธเนศร์  สุภศร ภาษาไทย วัดบางพลีใหญ่ใน 9332
53 น.ส.ศิริวรรณ  เกิดเหล่ียม ภาษาไทย วัดบางพลีใหญ่ใน 1918



54 น.ส.อรอุมา   อภัย ภาษาไทย พรหมพิกุลทอง 302
55 น.ส.หทัยรัตน์  จันธวัต ภาษาไทย อนุบาลเคหะบางพลี 10 ปี สปช.2039
56 น.ส.รจณีย์  วงพิจิตร ภาษาไทย วัดจรเข้ใหญ่ 3346
57 ไม่มีผู้เลือก ภาษาไทย หนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ 2247
58 น.ส.ศิริรัตน์  พุทธโชติ ภาษาไทย อนุบาลชุมชนบางบ่อ 1134
59 น.ส.โชติกา  พิพิธกุล ภาษาไทย รัตนโกสินทร์ 9 1377
60 น.ส.สายธาร  เจริญค า ภาษาไทย อนุบาลเคหะบางพลี 10 ปี สปช.1778
61 น.ส.ธัญญรักษ์  เขตสมุทร วิทยาศาสตร์ วัดหนามแดง 8185
62 น.ส.สุวนันท์   บุญหาร วิทยาศาสตร์ เตรียมปริญญานุสรณ์ 375
63 น.ส.ธันยลักษณ์  ภิวงศ์ วิทยาศาสตร์ วัดบางเพรียง 1974
64 น.ส.ฐิตินันท์  พุม่มี วิทยาศาสตร์ คลองปลัดเปรียง 2065
65 น.ส.กมลวรรณ  หอมคง วิทยาศาสตร์ทัว่ไป วัดบัวโรย 2282
66 นายธนาพร  เขียนสุวรรณ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป รัตนโกสินทร์ 9 636
67 น.ส.อภิญญา  ศศิธร (วิทยาศาสตร์- วัดบางโฉลงใน 3434
68 น.ส.สุธินัน  ตุ้ยเขียว วทิยาศาสตร์ วัดบางพลีใหญ่กลาง 3230
69 นายสิทธิศักด์ิ  ศรีกุดค้าว พลศึกษา วัดมงคลนิมิตร 2365
70 นายธงชัย  นัยจิตร พลศึกษา หนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ 2008
71 น.ส.จินตนา  สุขเกษม พลศึกษา คลองบางกระบือ 2002
72 น.ส.สริตา  สีทา พลศึกษา อนุบาลเคหะบางพลี 10 ปี สปช.1340
73 น.ส.อัจจิมา   ไชยชิต ภาษาอังกฤษ โรงเรียนวัดสาธงนอก 1660
74 น.ส.คุณากร  คลังกลาง ภาษาอังกฤษ วัดสุคันธาวาส 1326
75 น.ส.ปองจิต  ร่ืนรวย ภาษาอังกฤษ อนุบาลเคหะบางพลี 10 ปี สปช.1731
76 นายวรนารถ   ค ามะลุน ดนตีศึกษา อนุบาลเคหะบางพลี 10 ปี สปช.1299
77 นายเจษฎา  บุญญาภิชาติกาล ดนตรีศึกษา วัดหัวคู้ 2453
78 รอขอใช้บัญชีจากทีอ่ื่น คอมพิวเตอร์ คลองพระยานาคราช 1295
79 นางน้ าผ้ึง   เสืองาม นาฎศิลป์ อนุบาลชุมชนบางบ่อ 1775
80 นายวรเดช  ยศวัฒนะกุล ทัศนศิลป์ อนุบาลชุมชนบางบ่อ 1787

1 น.ส.ดารารัตน์  พัดฉวี ภาษาอังกฤษ คลองกันยา 1804
2 นายหฤษฏ์   อยู่ปรางค์ ภาษาอังกฤษ วัดบางพลีใหญ่ใน 2654
3 น.ส.รชยา  เกตุลอย ปฐมวัย คลองบางกระบือ 2518
4 น.ส.อริศรา  ใจมนต์ ปฐมวัย อนุบาลชุมชนบางบ่อ 1298
5 สละสิทธิ์ ภาษาไทย วัดจรเข้ใหญ่ 3346 ไปบรรจุ 1 พ.ย.61

6 น.ส.เดือนเพ็ญ  ทาระกะจัด ภาษาไทย วัดบางโฉลงนอก 1754
7 น.ส.ชุตาภา  ม่วงทับแสด ภาษาไทย อนุบาลชุมชนบางบ่อ 1399
8 นายบัญญพนต์  บุง้รุ่ง ภาษาไทย วัดศรีวารีน้อย 2980

บรรจุ 1 ตลุาคม 2561  ค าสั่ง ศธจ.สมทุรปราการ ที ่404/2561 ลว.30 ต.ค.2561



9 น.ส.พิมฤดี   แก้วทินกร ภาษาไทย คลองบางแก้ว 627
10 นายรัฐเขตต์  หิรัญ ภาษาไทย วัดเสาธงกลาง 2105
11 น.ส.พฤษภาวรรณ  คงวัดใหม่ ภาษาไทย คลองเจริญราษฎร์ 2387
12 นายวัฒนา  แสงสุวรรณ ภาษาไทย อนุบาลเคหะบางพลีฯ 3065
13 น.ส.ไอลดา   ศรีสอาด ประถมศึกษา วัดจรเข้ใหญ่ 3348
14 น.ส.อัมพร  มาเจริญ ประถมศึกษา วัดศรีวารีน้อย 126
15 น.ส.ขวัญจิรา  งามทวี คณิตศาสตร์ หนองงูเหา่ศาสตร์ประเสริฐ 2244
16 น.ส.ชีวาภร  ศรีสวัสด์ิ คณิตศาสตร์ ปากคลองมอญ 2238
17 นายณัฐชัย  สมสี คณิตศาสตร์ วัดมงคลนิมิตร 2363
18 น.ส.ขนิษฐา  สระทองขอ คณิตศาสตร์ ตลาดปากคลองเจ้า 2292
19 สละสิทธิ์ คณิตศาสตร์ วัดกาหลง 1354
20 น.ส.พรทิวา  ศรีจันทร์ สังคมศึกษา คลองลาดกระบัง 1523
21 น.ส.รังสิยา  แสนทวีสุข สังคมศึกษา ปากคลองมอญ 371
22 น.ส.พรสุดารัตน์  พรมจารีย์ พลศึกษา วัดบางโฉลงนอก 1750
23 นายศิวกร  ฟุม่เฟือ่ง พลศึกษา วัดบางนางเพ็ง 1476
24 นายสิทธิพงศ์  เจียมพรเศรษฐ์ ดนตรีไทย วัดบางเพรียง 3261
25 นายคณพศ   ซ้วนต้ัน ดนตรีสากล วัดบางโฉลงใน 1677

1 น.ส.อินทิรา  สุกใส ปฐมวัย ปากคลองชวดใหญ่ 2313
2 น.ส.ปรีญา    จันทนะ สังคมศึกษา วัดราษฎร์บูรณะ 2464

1 น.ส.บัสเราะห์   เจะเละ ภาษาอังกฤษ ธนสิทธิอ์นุสรณ์ 3258
2 น.ส.สุททธิดา  ปานหลี ภาษาอังกฤษ บ้านท้องคุ้ง 140
3 น.ส.วันมูรณีย์  แวดอเลาะ ภาษาอังกฤษ วัดบางเพรียง 1699
4 นางภัทราทิพย์  ทองเมือง ปฐมวัย วัดเปร็งราษฏร์บ ารุง 1912
5 น.ส.กมลวรรณ  สิทธิบุตร ปฐมวัย วัดมงคลนิมิตร 2362
6 น.ส.สุพัตรา  บุญเทพ ปฐมวัย วัดเสาธงนอก 1980
7 น.ส.อาตฟาล  สะอะ ปฐมวัย อนุบาลชุมชนบางบ่อ 1298 สละสิทธิ์การบรรจุ

8 นางยามีล๊ะ   ชายเหร็น ปฐมวัย คลองบางกระบือ 2518 สละสิทธิ์การบรรจุ

9 นางสมพิศ  อนันตประเสริฐ ปฐมวัย คลองเจริญราษฎร์ 5333
10 น.ส.วิชุดา  คงบุญ ปฐมวัย คลองบางน้ าจืด 8367
11 น.ส.สุวิภา  มณี ปฐมวัย เทวะคลองตรง 2052
12 น.ส.มะลิวรรณ  ย่องตีบ ปฐมวัย วัดบางเพรียง 608
13 น.ส.ธมลวรรณ  ไชยรัตน์ ปฐมวัย คลองบางกระบือ 934
14 น.ส.คอดีเยาะ  สันสุวรรณไล ปฐมวัย อนุบาลเคหะบางพลีฯ 2424
15 นางกาญดา  แสงรัตน์ ปฐมวัย วัดสีล้ง 1259

บรรจุ 1 ตลุาคม 2561 (ครูพัฒนาท้องถ่ิน ปี 2561)
ค าสั่ง ศธจ.สมทุรปราการ ที ่354/2561 ลว.3 

ตลุาคม 2561

บรรจุ 27 เมษายน 2561 ค าสั่ง ศธจ.สมทุรปราการ ที ่205/2561 ลว.30 พฤษภาคม 2561



16 น.ส.สารีนี  สีหมะ ปฐมวัย วัดจรเข้ใหญ่ 647
17 น.ส.พิชญ์สินี  พิศวงปราการ วทิยาศาสตร์ทั่วไป วัดหนามแดง 54909
18 น.ส.รานี  อุตค า วทิยาศาสตร์ทั่วไป วัดหนามแดง 2489
19 นายธีรพงศ์  เลไธสง วทิยาศาสตร์ทั่วไป วัดมงคลโคธาวาส 1174
20 น.ส.เพ็ญพิสุทธิ ์ แคนวัง วทิยาศาสตร์ทั่วไป วัดจรเข้ใหญ่ 1293
21 น.ส.พัชรี  จันทะเสน วทิยาศาสตร์ทั่วไป คลองบางกะอี่ 2483
22 นายกลยุทธ  อุทโท วทิยาศาสตร์ทั่วไป วัดมงคลโคธาวาส 2547
23 น.ส.นุชรี  เสนา วทิยาศาสตร์ทั่วไป วัดหัวคู้ 2265
24 น.ส.เมทินี  แพนดี วทิยาศาสตร์ทั่วไป วัดสุคันธาวาส 1330
25 น.ส.นนัทน์ลิน พพิฒันว์ณิชชากลุ วทิยาศาสตร์ทั่วไป สุเหร่าบางปลา 1430
26 น.ส.ปิยาอร  เติมใจ วทิยาศาสตร์ทั่วไป คลองกระแชงเตย 1396
27 น.ส.ปทุมพร  สันหนัง วทิยาศาสตร์ทั่วไป ละมูลรอดศิริ 2409
28 น.ส.สกุลตหรา  อาจวิชัย วทิยาศาสตร์ทั่วไป วัดคอลาด 1311

1 น.ส.สุภารัตน์  บุญขาว คอมพวิเตอร์ เตรียมปริญญานุสรณ์ 212
2 น.ส.ไพลิน  จอยนอก ชีววทิยา วัดนาคราช 1212

1 น.ส.สุดารัตน์  นวลศรี ภาษาไทย สุเหร่าบางกะสี 2603
2 นางจีราวรรณ  ตีกาสม ภาษาไทย ตลาดบางพลีน้อย 1540
3 น.ส.ขนิษฐา  เทวกุล ภาษาไทย คลองบางน้ าจืด 4570
4 น.ส.สุชาดา  เสียมไหม ภาษาไทย คลองกันยา 1805
5 น.ส.สุกัญญา  ธรฤทธิ์ ภาษาไทย วัดกิ่งแก้ว 2120
6 น.ส.ชตินันท์  ชัยศิริ ภาษาไทย คลองบางกระบือ 1400
7 น.ส.จุรี  เพชรชนะ นาฏศิลป์ คลองบางกระบือ 2435
8 น.ส.กันยารัตน์  ฉิมเรือง นาฏศิลป์ คลองบางน้ าจืด 3075
9 นายเสกสรร  อนุวัฒนวงศ์ นาฏศิลป์ เตรียมปริญญานุสรณ์ 2040

10 นายวิทยา  โอฬาร์กิจ ศิลปศึกษา คลองบางแก้ว 3465
11 น.ส.ภารนันท์  อมรวัฒน์ คหกรรม วัดศรีวารีน้อย 2203
12 น.ส.พัชรินทร์  สุขสาร สุขศึกษา ธนสิทธิอ์นุสรณ์ 2604
13 น.ส.สุนารี  ธรรมราช สุขศึกษา คลองบางแก้ว 4421
14 นางรุนนิสา  ตะนาดะ สุขศึกษา วัดมงคลนิมิตร 4490

1 น.ส.ไซนุง  ลือแบกาเซ็ง ภาษาอังกฤษ สุเหร่าบ้านไร่ 1777
2 น.ส.ปารวี  คงชู ภาษาอังกฤษ วัดกิ่งแก้ว 1951
3 น.ส.นฤมล  สุวรรณนิมิตร ภาษาอังกฤษ คลองหลุมลึก 1363
4 น.ส.นิฟิรดา  สะมะแอ ภาษาอังกฤษ อนุบาลชุมชนบางบ่อ 1836

ค าสั่ง ศธจ.สมทุรปราการ ที ่184/2561 ลว. 21 พฤษภาคม 2561

บรรจุ 26  เมษายน 2561 ค าสั่ง ศธจ.สมทุรปราการ ที ่190/2561 ลว. 22 พฤษภาคม 2561

บรรจุ 19 เมษายน 2561 ค าสั่ง ศธจ.สมทุรปราการ ที ่168/2561 ลว. 9 พฤษภาคม 2561

บรรจุ 23 เมษายน 2561



5 น.ส.อัลนิสา  กุลดี ภาษาอังกฤษ เทวะคลองตรง 2093
6 น.ส.อรษา  ปานตู ภาษาอังกฤษ วัดบางเพรียง 3234
7 น.ส.ทานตะวัน  เหมเส็ม ภาษาอังกฤษ วัดจรเข้ใหญ่ 677
8 น.ส.อารียา  ชูทองดี ภาษาอังกฤษ ธนสิทธิอ์นุสรณ์ 1873
9 น.ส.รุจินาฏ  จินตรักษ์ ภาษาอังกฤษ ธนสิทธิอ์นุสรณ์ 1914

1 น.ส.สุภาพร  ส าราญใจ ชีววิทยา อนุบาลชุมชนบางบ่อ 2820
2 น.ส.สุรีรัตน์  ฝ่ายพลแสน คอมพิวเตอร์ วัดสว่างอารมณ์ 1670

1 นายวุฒิชัย  ศรีทะรัง คอมพิวเตอร์ คลองเจริญราษฎร์ 2510
2 นายจิตติพงศ์ สุปรีด์ิวรกิจ คอมพิวเตอร์ บ้านท้องคุ้ง 1685 ทหารประจ าการ
3 นายคุณากร  ขวาลา คอมพิวเตอร์ วัดบางพลีใหญ่ใน 1823
4 น.ส.จิราวรรณ  ผกาเชิด คอมพิวเตอร์ อนุบาลชุมชนบางบ่อ 1769
5 น.ส.ชาลิสา  ปรีฎาพาก คอมพิวเตอร์ วัดหัวคู้ 3312
6 นายพีรพล  กันเกตุ คอมพิวเตอร์ คลองบางน้ าจืด 2355
7 นายชัยยา ปุริสมัย คอมพิวเตอร์ วัดมงคลโคธาวาส 1611
8 นายพงษ์ศักด์ิ  อุตสาหะวงค์ คอมพิวเตอร์ เตรียมปริญญานุสรณ์ 1918
9 นายณัฐวุฒิ  จันค าวงษ์ คอมพิวเตอร์ อนุบาลชุมชนบางบ่อ 55178

10 น.ส.นฤมล  เถาบุตร คอมพิวเตอร์ สุเหร่าบางกะสี 766
11 น.ส.สายฝน  ตระกูลไทยพิชิต คอมพิวเตอร์ วัดบางโฉลงใน 1954
12 น.ส.อรทัย  จินแสน คอมพิวเตอร์ วัดบางโฉลงใน 1069 ขอโอนย้ายมา
13 นางรสสุคนธ์  โทหนองตอ คอมพิวเตอร์ วัดสร่างโศก 1312
14 น.ส.นันท์นภัส  วงษ์ทองดี คอมพิวเตอร์ วัดบางโฉลงนอก 2430
15 น.ส.ศิริเพ็ญ  พรหมสุวรรณ คอมพิวเตอร์ วัดมงคลโคธาวาส 1605
16 นายวทัญํู  ปิน่ทอง คอมพิวเตอร์ วัดมงคลนิมิตร 2352
17 น.ส.จันทิรา  ค าจันทร์ คอมพิวเตอร์ ตลาดปากคลองเจ้า 1371

1 นายกิตติภัช  ทองปอน วิทยาศาสตร์ อนุบาลชุมชนบางบ่อ 3071
2 น.ส.สาวิตรี  สีตาล วิทยาศาสตร์ ธนสิทธิอ์นุสรณ์ 879
3 น.ส.นิตยา  สุริเยศ วิทยาศาสตร์ ธนสิทธิอ์นุสรณ์ 3046
4 นายคงคิด  เทีย่งภักด์ิ วิทยาศาสตร์ คลองบางน้ าจืด 426
5 น.ส.อิสรา  บุญเต็ม วิทยาศาสตร์ วัดเสาธงกลาง 2148
6 น.ส.กัลย์ชญา  ผารัตน์ วิทยาศาสตร์ วัดเสาธงกลาง 1801
7 น.ส.พรทิพา  โกมลรัตน์ วิทยาศาสตร์ รัตนโกสินทร์ 9 1720
8 นายวรวิน  ขลิบช้าง วิทยาศาสตร์ รัตนโกสินทร์ 9 2859
9 น.ส.อิศราพร  ปลีนารัมย์ วิทยาศาสตร์ คลองปลัดเปรียง 1990

บรรจุ 9 เมษายน 2561 ค าสั่ง ศธจ.สมทุรปราการ ที ่157/2561 ลว. 2 พฤษภาคม 2561

บรรจุ  5 เมษายน 2561 ค าสั่ง ศธจ.สมทุรปราการ ที ่156/2561 ลว. 2 พฤษภาคม 2561

บรรจุ 29 มนีาคม  2561



10 น.ส.วรารัตน์   ชั่งโต เคมี วัดราษฎร์บูรณะ 2529
11 น.ส.รุ่งอรุฯ  พรมเจียม ชีววิทยา วัดบางโฉลงใน 499

1 น.ส.โชติกา  สังโวลี ภาษาอังกฤษ วัดบางพลีใหญ่ใน 952
2 น.ส.สุพัตรา  ห่มซ้าย ภาษาอังกฤษ คลองบางน้ าจืด 2505
3 นางพรรษา  นิธิปรีชา ภาษาอังกฤษ คลองเจริญราษฎร์ 2520
4 น.ส.สุภาภรณ์  นิลแก้ว ภาษาอังกฤษ วัดกิ่งแก้ว 3
5 น.ส.สิริปรีญา  ส่งเสริม ภาษาอังกฤษ วัดสลุด 1622
6 น.ส.วรัชยา  หลาบกลาง ภาษาอังกฤษ คลองบางกระบือ 1922
7 น.ส.ปนัสยา  ไชยป่ายาง ภาษาอังกฤษ วัดโคธาราม 1732
8 น.ส.สุภัทรา  แสนอ านวยชัย ภาษาอังกฤษ วัดศรีวารีน้อย 779
9 นางสาวจันทรี  ศรีชนะ ภาษาอังกฤษ วัดเปร็งราษฎร์บ ารุง 1224

10 น.ส.วรรณพร  ธิแพร่ ภาษาอังกฤษ ปากคลองมอญ 1205

1 น.ส.อาภัสรา  ใจแสน วิทยาศาสตร์ วัดบัวโรย 2306
2 น.ส.แพน  มิ่งขวัญ คอมพิวเตอร์ วัดปานประสิทธาราม 1619

1 น.ส.มนัสนันท์  สุขศรี วิทยาศาสตร์ ไทยรัฐวิทยา  71 2482
2 น.ส.ลัดดาวัลย์  สุนทรรังสิตร์ วิทยาศาสตร์ วัดราษฎร์บูรณะ 1829
3 นางวรารัตน์  ไชยนต์ วิทยาศาสตร์ วัดมงคลโคธาวาส 1289
4 น.ส.ธีร์จุฑาภิฎ   กองโส วิทยาศาสตร์ วัดมงคลนิมิตร 2361
5 น.ส.ปนัดดา  นิลคง วิทยาศาสตร์ วัดบัวโรย 1347
6 น.ส.อรอุมา  เทียนไสย คอมพิวเตอร์ บ้านท้องคุ้ง 1876

1 น.ส.จุฑามาศ  พาทีเฉย ประถมศึกษา อนุบาลชุมชนบางบ่อ 2114
2 น.ส.มุทิตา  ชุมจันทร์ ประถมศึกษา คลองบางน้ าจืด 2259 -3
3 นางเบญจวรรณ   เคนโยธา ประถมศึกษา คลองบางกะอี่ 2218
4 น.ส.อลิสา  ผิวเงิน ประถมศึกษา วัดเสาธงนอก 1852
5 นายณัฐ  เมฆมูสิก จิตวิทยาฯ วัดกิ่งแก้ว 41229

1 น.ส.สิราภรณ์  บุญช่วย ภาษาอังกฤษ 1.คลองบางน้ าจืด 2354
2 น.ส.เบญริสา  บริสุทธิ์ ภาษาอังกฤษ 2.วัดศรีวารีน้อย 96
3 น.ส.มนพันธ์  นิ่มข า ศิลปศึกษา 1.คลองบางน้ าจืด 2257
4 นายสิทธิเดช  เกล็ดพลี ศิลปศึกษา 2.วัดหัวคู้ 1573
5 นายสิริกร  พรหมหล า ศิลปศึกษา 3.อนุบาลชุมชนบางบ่อ 1771
6 น.ส.โชติกา  บ าเพ็ญกิจ ปฐมวัย 1.วัดบางโฉลงนอก 2433

บรรจุ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ค าสั่ง ศธจ.สมทุรปราการ ที ่92/2561 ลว. 28  กุมภาพันธ์ 2561

บรรจุ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ค าสั่ง ศธจ.สมทุรปราการ ที ่31/2561 ลว. 23  มนีาคม 2561

บรรจุ 24 มกราคม 2561 ค าสั่ง ศธจ.สมทุรปราการ ที ่83/2561 ลว. 21  กุมภาพันธ์ 2561

บรรุจ 15 มกราคม  2561 ค าสั่ง ศธจ.สมทุรปราการ ที ่30/2561 ลว. 23  มกราคม 2561

บรรจุ 29 ธันวาคม 2560



7 นางศุภากาญจ์  เชยนอก ปฐมวัย 2.อนุบาลชุมชนบางบ่อ 1674
8 น.ส.นันทิยา  สิริวุฒิพร ปฐมวัย 3.วัดบางพลีใหญ่กลาง 1372
9 น.ส.ชญาดา  ดิษฐกระจัน ภาษาไทย 1.คลองบางแก้ว 3393

10 นางชลณิกาศ์  สุขเทศ ภาษาไทย 2.วัดบางพลีใหญ่ใน 2545
11 นางจนัทร์วิภา จกัหงษ์สุวรรณ ประถมศึกษา 1.วัดหนามแดง 1838
12 นางศิริรัตน์  ขีดศรีทอง ประถมศึกษา 2.วัดบางโฉลงใน 858
13 น.ส.อุบล  ชูทอง ประถมศึกษา 3.สุเหร่าบางกะสี 2131
14 นายณัฐพล  วงศ์อิสเรศ ประถมศึกษา 4.วัดบางโฉลงนอก 2398
15 น.ส.อรุณ  แสวงสุข ประถมศึกษา 5.รัตนโกสินทร์ 9 2319
16 น.ส.แจ่มจันทร์  จันแดง ประถมศึกษา 6.คลองบางแก้ว 2751
17 น.ส.นิมนตรา  ประสาทศิลป วิทยาศาสตร์ 1.คลองบางน้ าจืด 2291
18 นายโชคชัย  สุระโส พลศึกษา 1.เตรียมปริญญานุสรณ์ 2028
19 น.ส.มินทร์ชิสา อริยเอกอนันต์ คอมพิวเตอร์ 1.เตรียมปริญญานุสรณ์ 1948
20 น.ส.ทิวารักษ์  สมบูรณ์ คณิตศาสตร์ 1.วัดบางโฉลงนอก 1995
21 น.ส.นีรนุช  ลือก าลัง คณิตศาสตร์ 2.รัตนโกสินทร์ 9 3311

1 น.ส.พรกนก  กง๋พยา คณิตศาสตร์ วัดบางพลีใหญ่ใน 1903
2 น.ส.จนัทิมา  ดีสอน คณิตศาสตร์ วัดมงคลโคธาวาส 2484
3 น.ส.จริาวรรณ จติรบรรจง คณิตศาสตร์ วัดเสาธงนอก 4270
4 น.ส.พมิพา  ใจรักษา คณิตศาสตร์ วัดบางโฉลงใน 3576
5 น.ส.ปรียานุช ทองประเสริฐ คณิตศาสตร์ วัดมงคลโคธาวาส 10424
6 น.ส.จนิต์จฑุา  พึง่บุญเรือง สังคมศึกษา สุเหร่าบางกะสี 55835
7 น.ส.กมลชนก  งามข า สังคมศึกษา วัดเสาธงนอก 1892
8 นายประถมพงษ์ ภาชีรัตน์ สังคมศึกษา อนุบาลชุมชนบางบ่อ 1548
9 นายพรีะพฒัน์  วัชรนันทวิศาล สังคมศึกษา วัดสลุด 908

10 นางชุติมา  ทองรอด สังคมศึกษา รัตนโกสินทร์ 9 2035

1 นางพวงเพชร   พานทอง พลศึกษา อนุบาลเคหะบางพลีฯ 55019
2 นายวีระโชติ  ชัยสมัคร พลศึกษา รัตนโกสินทร์ 9 3152
3 นายมนตรี  สมใจ พลศึกษา พรหมพิกุลทอง 421
4 นายณัฐพงษ์  สุขเกษม พลศึกษา วัดสลุด 1656
5 นายอติเทพ  วงษ์จ าปา พลศึกษา คลองบางแก้ว 1962
6 นางสาวปญ๎จพาณ์  เถามนะพนัธ์ พลศึกษา คลองบางกระบือ 2789

1 น.ส.มนัสพร  สุดสาคร นาฏศิลป์ คลองบางแก้ว 1980
2 น.ส.น้ าทิพย์  ภูท่อง วิทยาศาสตร์ วัดเกาะแก้ว 1487

บรรุจ 24 ตลุาคม 2560 ค าสั่ง ศธจ.สมุทรปราการ ที่ 701/2560  สั่ง  ณ  วันที่  31  ตุลาคม  2560

บรรจุ 21 พฤศจิกายน 2560 ค าสั่ง ศธจ.สมทุรปราการ ที ่738/2560  สั่ง  ณ  วันที ่7  ธันวาคม  2560

บรรจุ 2 ตุลาคม 2560



3 นายณัฐพงษ์  พักดี พลศีกษา รัตนโกสินทร์ 9 1020
4 น.ส.ศศิวิมล  เรืองไทย คหกรรมศาสตร์ วัดบางเพรียง 1702
5 น.ส.ลักษิกา  วทนะรัตน์ สุขศึกษา ธรรมศรีสุวรรณ 1303
6 น.ส.ภาศินี   ร่ืนเริง ประถมศึกษา ตลาดคลองสวน 1242

1 นายพีรวิชญ์   สุทธิทรัพย์ คอมพิวเตอร์ วัดบางพลีใหญ่กลาง 1857
2 น.ส.สุพัชรี  ศรีสรร คอมพิวเตอร์ วัดลาดหวาย 1244
3 น.ส.พาขวัญ   มั่งมูล วิทยาศาสตร์ วัดสร่างโศก 1343

1 1.น.ส.รัชนี  โคตรพรม คณิตศาสตร์ ชุมชนวัดบ้านระกาศ 1628
2 2.นายณัฐดนัย  จันทร์ฉาย คณิตศาสตร์ วัดจรเข้ใหญ่ 2239
3 น.ส.ชนาภา  วงษ์ละคร คณิตศาสตร์ วัดบางพลีใหญ่กลาง 929
4 4.น.ส.กรรณิกา  หน่อใจ คณิตศาสตร์ ธนสิทธิอ์นุสรณ์ 879 ลาออก
5 5.น.ส.ขนิษฐา  สัสดี คณิตศาสตร์ อนุบาลชุมชนบางบ่อ 921
6 6.น.ส.รัตนาภรรณ์  แก้วค าปา คณิตศาสตร์ วัดกิ่งแก้ว 2124
7 7.นายกิตติพงศ์  ศรีเงิน คณิตศาสตร์ อนุบาลเคหะบางพลีฯ 2393
8 8.น.ส.นุชนารถ  คล้ายกร คณิตศาสตร์ คลองลาดกระบัง 360
9 9.น.ส.น้ าฝน  เหล่าทา คณิตศาสตร์ วัดกิ่งแก้ว 7978

10 10,น.ส.อนุสรา  สมอาษา คณิตศาสตร์ วัดจรเข้ใหญ่ 24162
11 11.น.ส.สาวิตรี  บางทวี คณิตศาสตร์ อนุบาลเคหะบางพลีฯ 2394
12 12.นายเอกพรรณ  เนาว์กระโทก คณิตศาสตร์ วัดศรีวารีน้อย 3261
13 13.นายประสิทธิ ์หะขุนทด คณิตศาสตร์ วัดเสาธงกลาง 2308
14 14.นายชรินทร์  มั่นจิต คณิตศาสตร์ วัดหัวคู้ 1917
15 15.น.ส.ณฐมน  ก าลังมาก คณิตศาสตร์ วัดเสาธงกลาง 1535
16 1.น.ส.สุนันทา  เขินไพร ภาษาอังกฤษ วัดกิ่งแก้ว 2060
17 2.น.ส.นุชจรีย์  มาลัยเรือง ภาษาอังกฤษ อนุบาลชุมชนบางบ่อ 30682
18 3.น.ส.ดวงเดือน  ตีชัยรัมย์ ภาษาอังกฤษ คลองปลัดเปรียง 1308
19 4.น.ส.นพพร  พูลเพิม่ ภาษาอังกฤษ วัดสลุด 2075
20 5.น.ส.สุวรรณา  สืบสี ภาษาอังกฤษ วัดบางโฉลงใน 812
21 6.น.ส.เสาวลักษณ์  นามมนตรี ภาษาอังกฤษ วัดบางพลีใหญ่กลาง 883
22 1.น.ส.ศิรัญญา  ชาตะพรหม วิทยาศาสตร์ อนุบาลชุมชนบางบ่อ 1417
23 2.น.ส.ชัญญานุช เหลืองอรุณฤกษ์ วิทยาศาสตร์ วัดหนามแดง 2369
24 3.น.ส.นุชจรินทร์  เงินไธสง วิทยาศาสตร์ วัดบางพลีใหญ่กลาง 2929
25 4.น.ส.อุมาลี  ลีเบาะ วิทยาศาสตร์ อนุบาลเคหะบางพลีฯ 1729
26 5.น.ส.วราภรณ์  สุโพธิ์ วิทยาศาสตร์ รัตนโกสินทร์ 9 2293
27 6.น.ส.บุศรินทร์  พุทธวงค์ วิทยาศาสตร์ วัดกิ่งแก้ว 4336

บรรจุ 15 กันยายน 2560 ค าสั่ง ศธจ.สมทุรปราการ ที 224/2560 สั่ง  ณ  วันที ่ 21  กันยายน  2560

บรรจุ 24 กรกฎาคม 2560 ค าสั่ง ศธจ.สมทุรปราการ ที ่147/2560 สั่ง  ณ  วันที ่4 สิงหาคม 2560



28 7.น.ส.ดวงเดือน  ลังภูรี วิทยาศาสตร์ อนุบาลเคหะบางพลีฯ 3582
29 8.น.ส.จิราพร   นาโก วิทยาศาสตร์ วัดบางโฉลงนอก 4171
30 9.น.ส.กมลรัตน์  ป่วนหล า วิทยาศาสตร์ วัดมงคลนิมิตร 2679
31 10.น.ส.รัตนาภรณ์  สุพร วิทยาศาสตร์ วัดศรีวารีน้อย 2217
32 11.น.ส.จิราภรณ์  กองมา วิทยาศาสตร์ วัดบางโฉลงใน 1992 -4
33 12.น.ส.สุพรรณี  วงษแ์สงแก้ว วิทยาศาสตร์ วัดบางพลีใหญกลาง 3432
34 13.น.ส.เรณุกา  สุวรรณรัตน์ วิทยาศาสตร์ วัดราษฎร์บูรณะ 1802
35 14.น.ส.อภิวันท์   ราชบุตร วิทยาศาสตร์ วัดหัวคู้ 913
36  15.น.ส.สุภาภรณ์  บุราณดี วิทยาศาสตร์ วัดจรเข้ใหญ่ 2756
37 16.นายอนุสรณ์  เฉลียว วิทยาศาสตร์ คลองเจริญราษฎร์ 1370
38 17.น.ส.ศิริพร  นาคเนนัย วิทยาศาสตร์ วัดเสาธงกลาง 2314
39 18.น.ส.ปิยวรรณ  สะอาด วิทยาศาสตร์ สุเหร่าบ้านไร่ 1197
40 19.น.ส.รดาณัฐ  นพรัตน์ไมตรี วิทยาศาสตร์ ละมูลรอดศิริ 510
41 20.น.ส.เบญจพร  นินนันท์ วิทยาศาสตร์ คลองบ้านระกาศ 1527
42 21.น.ส.ฐิติรัตน์  ห่วงห้อย วิทยาศาสตร์ ตลาดปากคลองเจ้า 3986
43 1.นายทกัษพ์งศ์  บญุญรัตน์ภคิน พลศึกษา วัดบางพลีใหญ่ใน 958
44 2.นายวิรัตน์   เข็มศรี พลศึกษา อนุบาลชุมชนบางบ่อ 1793
45 1.น.ส.อ าภา     ค าภูเวียง คอมพิวเตอร์ วัดหนามแดง 1966
46 2.น.ส.เดือนฉาย  ขวัญยุบล คอมพิวเตอร์ วัดบางพลีใหญ่กลาง 1857 สละสิทธิ์
47 3.น.ส.บุณยนุช  สุธีพันธุน์ุวัตร คอมพิวเตอร์ อนุบาลชุมชนบางบ่อ 110514
48 4.น.ส.นีรนุช  ทะวงษ์เงิน คอมพิวเตอร์ วัดศรีวารีน้อย 325
49 5.นายนัฐพล  ค าหารพล คอมพิวเตอร์ อนุบาลเคหะบางพลีฯ 168
50 6.น.ส.สุธีรา  ชีวสุทธิกุล คอมพิวเตอร์ ธนสิทธิอ์นุสรณ์ 70 ลาออก
51 7.น.ส.นริศรา  ลาวจันทร์ คอมพิวเตอร์ วัดสลุด 2072
52 8.นายพยากรณ์  ก่อแก้ว คอมพิวเตอร์ วัดมงคลนิมิตร 1308
53 9.นายวิสุทธิ ์ นามโท คอมพิวเตอร์ วัดจรเข้ใหญ่ 2802
54 10.นายภาราดร ฟุง้เฟือ้ง คอมพิวเตอร์ สุเหร่าบางกะสี 2524
55 11.นายอัคนี  อุตสุวรรณ คอมพิวเตอร์ คลองบางกะอี่ 1717
56 1.น.ส.ปริญา  สีระสาร ประถมศึกษา วัดบางพลีใหญ่กลาง 1879
57 2.น.ส.เพ็ญนภา  หุยวัน ประถมศึกษา วัดกิ่งแก้ว 2038
58 3.น.ส.ณัฐฤดา  คณฑา ประถมศึกษา วัดบางพลีใหญ่ใน 84
59 4.น.ส.กรุณา  เนาไธสง ประถมศึกษา อนุบาลเคหะบางพลีฯ 2474
60 1.นางกชกร  อุทารสวัสด์ิ ปฐมวัย วัดบางลีใหญ่ใน 1065
61 2.น.ส.วิลาสินี  พรหมภักดี ปฐมวัย วัดบางพลีใหญ่กลาง 1264
62 3.น.ส.ศิริวรรณ  รักษ์มณี ปฐมวัย วัดหนามแดง 2048
63 1.นายจักรกฤษณ์  ดาทอง สังคมศึกษา วัดบางพลีใหญ่กลาง 1264



64 2.น.ส.มัลลิกา  คุณรักษ์ สังคมศึกษา วัดหนามแดง 894
65 3.นายกฤษณชนม์    ป๎กษา สังคมศึกษา วัดราษฎร์บูรณะ 2458
66 1.น.ส.ฐิติรัตน์  ปิยะภานุวัตน์ เกษตรกรรม อนุบาลชุมชนบางบ่อ 55227
67 2.น.ส.อรอนงค์  จ านงค์ธรรม เกษตรกรรม อนุบาลเคหะบางลีฯ 23976

1 1.น.ส.สุภัทรา  มหาไชย ภาษาไทย วัดบางพลีใหญ่กลาง 1862
2 2.น.ส.นารีรัตน์  ปิน่กุล ภาษาไทย พรหมพกิลุทอง 4887 ยา้ยมาตามผลสอบ

3 3.น.ส.สุรีพร  ประสมค า ภาษาไทย อนุบาลชุมชนบางบ่อ 2475
4 4.น.ส.ศิรประภา  ตองออ่น ภาษาไทย คลองบางน้ าจดื 9169
5 5.นายจกัรกฤษณ์  ศิริผล ภาษาไทย วัดบางโฉลงใน 307
6 6.น.ส.กนกพร  แสไพศาล ภาษาไทย สุเหร่าบ้านไร่ 54975
7 7.น.ส.วารุณี  ภูรับ ภาษาไทย วัดบางพลีใหญ่ใน 152
8 8.น.ส.สรัชสิญา  ขนัดี ภาษาไทย คลองบางกระบือ 2478
9 9.น.ส.สุธินี  อปุถมัภ์ ภาษาไทย วัดบางเพรียง 1706

10 1.น.ส.รัชดา  กาลจกัร คณิตศาสตร์ วัดบางพลีใหญ่ใน 1431
11 2.น.ส.ฉตัรฤดี  ศรีบุญเรือง คณิตศาสตร์ เตรียมปริญญานุสรณ์ 971 ย้ายตามผลสอบ

12 3.น.ส.รัตนาวดี  สุหล้า คณิตศาสตร์ วัดหนามแดง 144
13 4.น.ส.ธันวรัตน์  น าชัย คณิตศาสตร์ คลองบางแกว้ 2465
14 5.น.ส.มิ่งขวัญ  พว่งกองนะ คณิตศาสตร์ อนุบาลเคหะบางพลีฯ 3057
15 6.น.ส.สุนิษา  ป๎กเขตานัง คณิตศาสตร์ วัดสลุด 2215
16 7.นายรัชตา  มะลัยโคตร คณิตศาสตร์ วัดบางพลีใหญ่กลาง 1859
17 8.นายวิรัช  เรืองทวิเศรษฐ คณิตศาสตร์ คลองเจริญราษฎร์ 3283
18 9.น.ส.วิภา   บุตรตา คณิตศาสตร์ วัดบางโฉลงใน 2266
19 10.นายธนัท  เรืองพรรณกลุ คณิตศาสตร์ ธนสิทธิอ์นุสรณ์ 405
20 11.นายหัสนัย  กมิศรี คณิตศาสตร์ คลองบางน้ าจดื 1615
21 12.น.ส.อภิญญา  หลวงมูล คณิตศาสตร์ พรหมพกิลุทอง 2090 ลาออกแล้ว
22 13.น.ส.นันทนา  ต๊ิบอุ๊ด คณิตศาสตร์ คลองหลุมลึก 1399
23 14.น.ส.ดวงกมล  เชียงพา คณิตศาสตร์ วัดบางบ่อ 1761
24 15.น.ส.เพญ็นภา  ชื่นใส คณิตศาสตร์ วัดสร่างโศก 1654
25 16.น.ส.รชต  ป๎ญญาสิษฐ์ คณิตศาสตร์ ตลาดปากคลองเจา้ 2292 ลาออกแล้ว
26 17.น.ส.พชิญ์นรื  แสนขติั คณิตศาสตร์ วัดราษฎร์นิยมธรรม 2499
27 1.น.ส.พตัสลาภรณ์  สนธิ ภาษาอังกฤษ วัดหนามแดง 2079
28 2.น.ส.อนุศิริ  ชิณศรี ภาษาอังกฤษ วัดเสาธงนอก 2030
29 3.น.ส.นัทธนันท์  ทะไกรราช ภาษาอังกฤษ วัดมงคลโคธาวาส 972
30 4.น.ส.ฉตัราภรณ์ สัตยารังสรรค์ ภาษาอังกฤษ คลองสะบัดจาก 1593
31 5.น.ส.เจตสุภา  โพธิกลุ ภาษาอังกฤษ วัดราษฎร์บูรณะ 1361

บรรจุ 8 พฤษภาคม 2560 ค าสั่ง ศธจ.สมทุรปราการ ที ่68/2560 สั่ง ณ วันที ่16พฤษภาคม 2560



32 6.น.ส.วราภรณ์  อนิจนัทร์ ภาษาอังกฤษ วัดจรเขใ้หญ่ 677 ลาออกแล้ว
33 7.นายกฤษนันท์ วีระพันธ์พัฒนา ภาษาอังกฤษ วัดมงคลนิมิตร 1330
34 8.น.ส.กฤติยาภรณ์ สุริยะลังกา ภาษาอังกฤษ วัดปานประสิทธาราม 1508 ลาออกแล้ว
35 9.น.ส.พชัรีย ์ ชุมแสน ภาษาอังกฤษ วัดสีล้ง 1673
36 10.น.ส.พริาวรรณ  สมมิตร ภาษาอังกฤษ วัดสร่างโศก 4478
37 11.นายสรเดช บุญประดิษฐ์ ภาษาอังกฤษ สุเหร่าบ้านไร่ 2370
38 1.น.ส.สกลุวรรณ  นกยงู วิทยาศาสตร์ วัดมงคลโคธาวาส 1575
39 1.นายศิลป์ชัย  คงหวัง ดนตรีไทย วัดบางพลีน้อย 1499
40 1.น.ส.นิตยา  ป๎กไคหัง นาฎศิลป์ รัตนโกสินทร์ 9 1459
41 1.น.ส.เพญ็พกัตร์  หัสดี คอมพิวเตอร์ คลองบางแกว้ 17
42 2.น.ส.ทรรศนภรณ์  เทพภูธร คอมพิวเตอร์ อนุบาลชุมชนบางบ่อ 1825
43 1.น.ส.ฐิตาภา  ล้ิมธนะกจิ อุตสาหกรรมศิลป์ ชุมชนวัดบ้านระกาศ 1480 -1
44 1.น.ส.หทยักาญจน์  เขื่อนเพชร ประถมศึกษา วัดบางพลีใหญ่กลาง 897
45 2.นายอนุสรณ์  สุทธหลวง ประถมศึกษา คลองลาดกระบัง 2226
46 3.น.ส.นวฉตัร  นาเมืองรักษ์ ประถมศึกษา ชุมชนวัดบ้านระกาศ 1463
47 4.นายประจักษ ์ นิธมิาโนชญ์ ประถมศึกษา วัดเปร็งราษฎร์บ ารุง 1219
48 5.น.ส.ศิริพรรณ  เกตุแกว้ ประถมศึกษา ปากคลองมอญ 2407
49 6.น.ส.เกษรินทร์  เกดิเหล่ียม ประถมศึกษา ปากคลองชวดใหญ่ 1511
50 7.น.ส.ปวีณา  เชื้อหงษ์ ประถมศึกษา วัดกาหลง 2322
51 1.นางพลอยไพลิน  ชะนะมา สุขศึกษา เตรียมปริญญานุสรณ์ 444 ย้ายตามผลสอบ

52 1.น.ส.จฬุารัตน์  ภูอา่ว ปฐมวัย รัตนโกสินทร์ 9 590
53 2.น.ส.นีรนุช  วงศ์อสิลาม ปฐมวัย พรหมพกิลุทอง 459
54 3.น.ส.พรกนก  ทิตะระ ปฐมวัย คลองบางน้ าจดื 3396
55 4.น.ส.อรุณรัตน์  อาจวิชัย ปฐมวัย คลองปลัดเปรียง 1586
56 5.น.ส.สุภารักษ์  วาปี ปฐมวัย วัดบางโฉลงใน 793
57 6.น.ส.พฒิุพร  พลายโถ ปฐมวัย วัดบางโฉลงนอก 2421 -3
58 7.น.ส.พชัรินทร์  พรหมมาพนัธุ์ ปฐมวัย บ้านท้องคุ้ง 1685 ลาออกแล้ว
59 8.น.น.นพวรรณ  ไกรศร ปฐมวัย คลองกนัยา 4251
60 9.น.ส.นารีรัตน์  ไกรมงมล ปฐมวัย ตลาดบางพลีน้อย 853
61 10.น.ส.อนิธุอร  เวียงค า ปฐมวัย วัดหัวคู้ 2234
62 11.น.ส.ตรีรัตน์  อตัถจนิต์ ปฐมวัย วัดโคธาราม 1243
63 12.น.ส.กานติมา  ศรีประเสริฐ ปฐมวัย ปากคลองมอญ 1202
64 13.น.ส.ลินรยา  วิมลพนัธ์ ปฐมวัย ตลาดปากคลองเจา้ 1370
65 14.น.ส.ศศิญา  สุจรติ ปฐมวัย คลองหลุมลึก 1387

 15.นางธีราภรณ์  กรุรัมย์ ปฐมวัย ธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ 4373
67 1.นายเอกชัย  ค าทอง เกษตรกรรม วัดเสาธงกลาง 1803



68 1.นายกฤติณ  ธีระภักดีธรากลุ สังคมศึกษา อนุบาลเคหะบางพลีฯ 55273 ย้ายตามผลสอบ

69 2.นางดวงกมล  โรยสกลุ สังคมศึกษา วัดบางโฉลงนอก 3291 -3

1 น.ส.สายชวัญ  ประวัน ภาษาองักฤษ วัดหนามแดง 1953
2 น.ส.ชณาพิมพ์  เทพโภชน์ ภาษาองักฤษ วัดบางโฉลงใน 2134
3 นางศิริรัตน์  นิยะมานนท์ ภาษาองักฤษ วัดเสาธงกลาง 1366
4 น.ส.สุณัฎฐิกา  พลวิชัย ภาษาองักฤษ วัดเสาธงนอก 239
5 นางบุญรัตน์  บุญชู ปฐมวัย เตรียมปริญญานุสรณ์ 1446
6 น.ส.รุ้งเพช็ร  สุขรุ่ง ปฐมวัย สุเหร่าบางกะสี 1754
7 น.ส.นฤมล  ใจดี ปฐมวัย อนุบาลชุมชนบางบ่อ 2491
8 น.ส.ศิราไลย ์ ข าสม ปฐมวัย วัดหัวคู้ 2234
9 นางจรี  สงวนช้อย ปฐมวัย วัดบางพลีใหญ่กลาง 2287

10 นางอสุุมา  รุ้งศรี ปฐมวัย วัดบางพลีใหญ่กลาง 2222
11 น.ส.ขวัญใจ   แกว้รัมย์ วิทยาศาสตร์ คลองบางน้ าจดื 2254
12 นายณัฐวัฒน์  ปิติศรีชัย สังคมศึกษา วัดเปร็งราษฎร์บ ารุง 1264
13 น.ส.ดอกซ้อน  ศิริปี เกษตรกรรม วัดกิ่งแกว้ 2037
14 น.ส.พมิพนิต  เอกพรประสิทธิ์ คอมพิวเตอร์ วัดมงคลโคธาวาส 1612
15 น.ส.สายฝน  นิตยโรจน์ คอมพิวเตอร์ พรหมพกิลุทอง 381

1 น.ส.วรรณิสา  ป๎น้สุข ชีววิทยา วัดมงคลโคธาวาส 1289 ลาออกแล้ว
2 น.ส.ภัสสร  ติดมา ชีววิทยา วัดบางพลีใหญ่กลาง 2495
3 น.ส.ณัฐวดี  ค าวงค์ ชีววิทยา คลองบางกระบือ 1454
4 น.ส.สุประภา  แสนวันนา ชีววิทยา วัดจรเข้ใหญ่ 1293
5 นายวิษณุ  แรกเรียง คอมพิวเตอร์ วัดบางพลีใหญ่กลาง 1860
6 นายวรนนท์  เรืองรอง คอมพิวเตอร์ ปากคลองชวดใหญ่ 1969

1 น.ส.ขนิษฐา  สุวรรณวงศ์ ภาษาไทย เทวะคลองตรง 2097
บรรจุ 8 ธันวาคม 2559

บรรจุ 20 เมษายน 2560

บรรุจุ 28 ธันวาคม 2559
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