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ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดด่านส าโรง 
เรื่อง  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราว  

....................................... 
 

               ตามท่ี โรงเรียนมัธยมวัดด่านส าโรง จังหวัดสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพื่อ
คัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอน เจ้าหน้าท่ีส านักงาน พนักงานขับรถ พนักงานรักษาความปลอดภัย  
พนักงานท าความสะอาด และพนักงานนักพัฒนา    จ านวน 33  อัตรา ระหว่างวันท่ี 15 - 21 มีนาคม 2564 นั้น  
บัดนี้ การรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ได้เสร็จส้ินแล้ว  จึงขอประกาศรายช่ือบุคคลท่ีมี
คุณสมบัติตามเกณฑ์การรับสมัคร ดังรายช่ือท่ีมีแนบท้าย 
 

                              ประกาศ  ณ  วันท่ี  23  มีนาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 
 

( นายแมน  มั่นคง ) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดด่านส าโรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  
โรงเรียนมัธยมวัดด่านส าโรง 

แนบท้ายประกาศ โรงเรียนมัธยมวัดด่านส าโรง ลงวันที่  23  มีนาคม  พ.ศ. 2564 
  
 

ล ำดับที่ รำยชื่อ ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 
1 นางสาวพัชราภรณ์    ขันติวงศ์ ครูผู้สอน  วิชาภาษาไทย  
2 นางสาววนิดา          ทวีคุ้มเดช ครูผู้สอน  วิชาภาษาไทย  

    3 นางสาวเพชรรัตน์     ชุมศรี ครูผู้สอน  วิชาคณิตศาสตร์  
4 นางสาวขวัญเรือน     สียัน ครูผู้สอน  วิชาคณิตศาสตร์  
5 ว่าท่ี ร.ต.หญิง พรทิพย์  เม่นคง ครูผู้สอน  วิชาภาษาจีน  
6 นางสาวสุนิษา         นาแซง ครูผู้สอน  วิชาสังคมศึกษา  
7 นายนิอันศอรี          แวดอเลาะ ครูผู้สอน  วิชาสังคมศึกษา  
8 นางสาวสุปรียา        เช้ือน่วม ครูผู้สอน  วิชาสังคมศึกษา  
9 นางสาวกัลยรัตน์      สุขี ครูผู้สอน  วิชาสังคมศึกษา  

10 นายเอกพงษ์           ไชยมงคล ครูผู้สอน  วิชาสังคมศึกษา  
11 นางสาวภิญญาพัชญ์  ปักเคเต ครูผู้สอน  วิชาสังคมศึกษา  
12 นายณัฐวัฒน์           แก้วมณี ครูผู้สอน  วิชาสังคมศึกษา  
13 นางสาวชุติภา          พุทธา ครูผู้สอน  วิชาสังคมศึกษา  
14 นายณฤดล              ศรีบุญ ครูผู้สอน  วิชาสังคมศึกษา  
15 นาวสาวปวีณา          จีนเม็ง ครูผู้สอน  วิชาสังคมศึกษา  
16 นางสาววราภรณื       ค าทุม ครูผู้สอน  วิชาสังคมศึกษา  
17 นางสาวปาริชาติ        นาชัยเริ่ม ครูผู้สอน  วิชาสังคมศึกษา  
18 นางสาวเยาวนาฏ       แสงมาศ ครูผู้สอน  วิชาสังคมศึกษา  
19 นางสาวจีรวรรณ        กิมกวางทอง ครูผู้สอน  วิชาสังคมศึกษา  
20 นางสาวจิราภรณ์       ภูมิผักแว่น ครูผู้สอน  วิชาสังคมศึกษา  
21 นายชัชวาล              ภูจอมนิน ครูผู้สอน  วิชาสุขศึกษา  
22 นางสาวกัลยา           พรหมจรรย์ ครูผู้สอน  วิชาสุขศึกษา  
23 นายสรยุทธ              เสนสอน ครูผู้สอน  วิชานาฏศิลป์  
24 นายวิทยา               พลาดอน ครูผู้สอน  วิชานาฏศิลป์  
25 นายธีรภัทร์             นาทันลิ ครูผู้สอน  วิชานาฏศิลป์  
26 นายสายปัญญา         อินทะรังสี ครูผู้สอน  วิชานาฏศิลป์  
27 นายจักรพรรดิ           แตงเอม ครูผู้สอน  วิชานาฏศิลป์  
28 นางสาวชลาลัย         บานแย้ม ครูผู้สอน  วิชานาฏศิลป์  
29 นางสาวกรกนก         มูณี ครูผู้สอน  วิชานาฏศิลป์  
30 นายปรเมศวร์           เตชะพฃะ ครูผู้สอน  วิชาคอมพิวเตอร์  



31 นางสาวภรณี            สาครินทร์ ครูผู้สอน  วิชาคอมพิวเตอร์  
32 นางสาวสุทธิดา         ซ่าอินทร์ ครูผู้สอน  วิชาแนะแนว  
33 นางสาวทิชาภา         จันทร์หอม ครูผู้สอน  วิชาแนะแนว  
34 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง นรีรัตน์  บุญมาทน ครูผู้สอน  วิชาแนะแนว  
35 นางสาวมณฑิกาณ์      จันทคาด ครูผู้สอน  วิชาคหกรรม  
36 นางสาวชวิศา            สุวรรณ ครูผู้สอน  วิชาคหกรรม  
37 นางสาวกิราพร          ไกรเลิศ ครูผู้สอน  วิชาคหกรรม  
38 นางสาวณัฐธิดา         ทานาราช เจ้าหน้าท่ีงานสารบรรณ  
39 นางสาวสุปราณี         วรชนา เจ้าหน้าท่ีงานสารบรรณ  
40 นางสาววนิดา           ขานฤทธิ์ เจ้าหน้าท่ีงานสารบรรณ  
41 นางสาวจาฬุรินทร์      เฆฆวัน เจ้าหน้าท่ีงานสารบรรณ  
42 นางสาววิถาดี           คาวี เจ้าหน้าท่ีงานสารบรรณ  
43 นายศรัณยู               เจริญสุข เจ้าหน้าท่ีงานบุคคล  
44 นางสาวณัฐฐาพร       เจ๊ะมะสุขเกษม เจ้าหน้าท่ีงานบุคคล  
45 นายทินกร               ตานา เจ้าหน้าท่ีงานบุคคล  
46 นางจิราภรณ์            อุตสาตร์ เจ้าหน้าท่ีการเงิน  
47 นางชยิสรา              ศรีสุข เจ้าหน้าท่ีการเงิน  
48 นางสาวศิริพร           บุญเล่ือน เจ้าหน้าท่ีการเงิน  
49 นายกิตติศักดิ์           บุญบ ารุง เจ้าหน้าท่ีการเงิน  

    50 นางสาวศิริวิมล         บุบผาชาติ เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ  
51 นางสาววรรณวิภา      ภูษี เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ  
52 นางสาวปฑิตตา         พิมพ์เมือง เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ  
53 นางสาวมัณฑิกา        ช่ืนส าราญ เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน-วัดผล  
54 นายดนธร                กัลยานุกิจ เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน-วัดผล  
55 นางสาวศิริวรรณ        แพรัตนดิลก เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน-วัดผล  
56 นางสาวน้ าค้าง          พูนเกิดมะเริง เจ้าหน้าท่ีงานวิชาการ  
57 นางสาวปิยะวดี          ก้อนค า เจ้าหน้าท่ีงานวิชาการ  
58 นางสาวฐวิกาญจน์  เสนีวงศ์  ณ อยุธยา เจ้าหน้าท่ีงานวิชาการ  
59 นางสาวญาณิษา        ชูประยูร เจ้าหน้าท่ีงานวิชาการ  
60 นางสาวปภาวี           โสตรโยม เจ้าหน้าท่ีงานกิจการนักเรียน  
61 นายกิตติกร             โพธิ์ชนิด เจ้าหน้าท่ีงานกิจการนักเรียน  
62 นายนลธวัช             กันทะปัน เจ้าหน้าท่ีงานกิจการนักเรียน  
63 นางสาวเขมจิรา        เจริญสุข เจ้าหน้าท่ีงานกิจการนักเรียน  
64 นายพงษ์เทพ           บัณฑิตฉาย เจ้าหน้าท่ีงานประชาสัมพันธ์  
65 นางสาวสุภาพร        ทรัพย์สมบัติ เจ้าหน้าท่ีงานประชาสัมพันธ์  
66 นางสาวศิริวรรณ       แดงน้อย เจ้าหน้าท่ีงานประชาสัมพันธ์  
67 นางสาวพัชรินทร์       เกสร เจ้าหน้าท่ีงานประชาสัมพันธ์  



68 นางสาวธนัญอรณ์     บุญชน เจ้าหน้าท่ีงานประชาสัมพันธ์  
69 นางสาวกนกวรรณ     ยิ้มเนียม เจ้าหน้าท่ีงานประชาสัมพันธ์  
70 นายเรืองวุฒิ             ช่วยยก เจ้าหน้าท่ีงานประชาสัมพันธ์  
71 นางสาวสุดารัตน์        วิเศษโวหาร เจ้าหน้าท่ีงานประชาสัมพันธ์  
72 นางสาวปารวีย์          แสนเสน่ห์ เจ้าหน้าท่ีงานอนามัย  
73 นางสาวสุนีย์             ผุยลานวงค์ เจ้าหน้าท่ีงานอนามัย  
74 นางกรองใจ              เนาวราช เจ้าหน้าท่ีงานอนามัย  
75 นางสาวเบญจวรรณ    นาคะ เจ้าหน้าท่ีงานอนามัย  
76 นางสาวกรวิภา          เหลาลาภะ เจ้าหน้าท่ีส านักงานผู้อ านวยการ  
77 นางสาวธัญญสรณ์      มาตย์นอก เจ้าหน้าท่ีส านักงานผู้อ านวยการ  
78 นางสาวอารีย์            มุขสุนทรสาร เจ้าหน้าท่ีส านักงานผู้อ านวยการ  
79 นางสาวปุณฑริกา       พงศ์ภูวนนท์ เจ้าหน้าท่ีส านักงานผู้อ านวยการ  
80 นายวสันต์               หมดภัย พนักงานขับรถ  
81 นายพรชัย                พันธ์พิบูลย์ พนักงานขับรถ  
82 นายพิชัย                 ใกล้ชิด พนักงานรักษาความปลอดภัย  
83 นายราเชน               อยู่เจริญ พนักงานรักษาความปลอดภัย  
84 นายวีระ                  มั่งมี พนักงานรักษาความปลอดภัย  
85 นายธนกฤต              ศรีน้อย พนักงานรักษาความปลอดภัย  
86 นายเชิดชัย               ส ารวมจิต พนักงานรักษาความปลอดภัย  
87 นายธีรชัย                จันใต้ พนักงานรักษาความปลอดภัย  
88 นางสาวจันรี             ไชยโชค พนักงานท าความสะอาด  
89 นางกมลรัตน์            ระสิวงษา พนักงานท าความสะอาด  
90 นางสาวรุ่งนภา         กุลพิมล พนักงานท าความสะอาด  
91 นายณัฐพล              นราพันธ์ พนักงานนักพฒันา ( ท่ัวไป )  
92 นายสัมพรรณ์           มณีนพรัตน์ พนักงานนักพฒันา ( ท่ัวไป )  
93 นายทศพล               ส ารวมจิต พนักงานนักพฒันา ( ท่ัวไป )  
94 นายทระนง              พันธ์พิบูลย์ พนักงานนักพฒันา ( ท่ัวไป )  
95 นายกิตติภณ             จันทร์พุ่ม พนักงานนักพฒันา ( ไฟฟ้า )  

    
 

 
 

( นายแมน  มั่นคง ) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดด่านส าโรง 

 

 



 

      หมำยเหตุ  
ล าดับท่ี 1-37  สอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีท่ี 25 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเพชรบดี  

โรงเรียนมัธยมวัดด่านส าโรง  เวลา 9.00 น. 
 
ล าดับท่ี  38 -  79  สอบสัมภาษณ์ ในวัน ศุกร์ท่ี 26 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเพชรบดี  

โรงเรียนมัธยมวัดด่านส าโรง เวลา 9.00 น. 
 
ล าดับท่ี 80 – 95 สอบสัมภาษณ์ ในวัน พุธที่ 24 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเพชรบดี   

โรงเรียนมัธยมวัดด่านส าโรง เวลา 9.00 น. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
       
 
                          
         


