
บัญชีรายช่ือครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ปีงบประมาณ 2563 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

 
ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน เบอร์โทรศัพท์ 

1. นายวิษณุ  จำปาอ่อน วัดท้ายหาด  0867579823 

2. นางวทันยา  คงพล วัดสวนแก้ว 0873705254 

3. นางสาวศรีสุดา  สอนเทศ บ้านลาดใหญ่สามัคคี 0859488482 

4. นางสาวเพชรรีพร  เสนาบุตร ไทยรัฐวิทยา 70 0624508259 

5. นายธนา  อุทาพงศ์ อนุบาลสมุทรสงคราม 0959595662 

6. นางสาวภาภัชสกุล  สิริพรประพันธ์ วัดดาวโด่ง 0901451426 

7. นางวรลักษณ์  สนพลาย วัดดาวโด่ง 0863760260 

8. นางสาวนงนาศ  อรัญ วัดโรงธรรม 0862450122 

9. นางสาวสุนิษา  สุเพ็งคำ วัดแก่นจันทน์ 0859719659 

10. นางสาวสุกัญญา  เหลือวงค์ วัดบางประจันต์ 0809586018 

11. นายทรงพล  ลิ้มทรงธรรม วัดประชาโฆสิตาราม 0807697441 

12. นางสาวชลัยรัตน์  โปร่งใจ วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส 0982794611 

13. นางสาวกมลทิพย์  หุ่นแก้ว บ้านบางนางลี่ 0852882576 

14. นางสาวอาภรณ์  คำพิทักษ์ วัดธรรมประสิทธิ์ 0814404936 

15 นายธวัชชัย  จันทร์ชูกลิ่น บ้านดอนจั่น 0941175985 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายช่ืออัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2563 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

รายเดิม (อัตราเงินเดือน 15,000 บาท) 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ 
1. น.ส.ปิ่นปินัทธ์  ตังสกุล อนุบาลสมุทรสงคราม 082 3530301  
2. น.ส.เบญจมาศ  นันตะสุคนธ์ เมืองสมุทรสงคราม 083 4923005  
3. น.ส.ภทรพร  กล่ำสวัสดิ์ วัดลาดเป้ง 081 7050450  
4. น.ส.ปุญญนุช  แสงอุทัย วัดศรัทธาธรรม 063 2232242  
5. น.ส.นวลหง  ปุญญา วัดดาวโด่ง 095 2343370  
6. นางภัทรนันท์  เกิดช้าง วัดธรรมสถิติ์วราราม 083 1604769  
7 น.ส.สุพัตรา  โพธิพระ วัดช่องลมวรรณาราม 098 5144676  
8 นายเผด็จ  โภคะสุวรรณ วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส 087 5572828  
9 น.ส.ษุภาดา  ลือสัตย ์ อนุบาลวัดเกาะใหญ่ 095 4747555  
10 น.ส.บุญส่ง  จ่างแสง วัดบางน้อย 099 1928730  
11 น.ส.เบญจพร  เซ็กสกุล วัดบางจะเกร็ง 096 5691462  
12 น.ส.นาราภัทร  เสงี่ยมศักดิ์ บ้านลาดใหญ่ 089 9661021  
13 น.ส.ดารุณี  ดรุณศรี วัดเขายี่สาร 095 2527512  
14 นางจิตติมา  ธีระปัญญาชัย วัดคู้สนามจันทร์ 094 9546985  
15 น.ส.วราร ี วิบูลย์นัติพงษ์ วัดตรีจินดาวัฒนาราม 087 5147524  
16 น.ส.สธุาสินี  สุดโต วัดช่องลม(ธรรมโชติ) 083 0363950  
17 นางโสภา  สายทองคำ วัดสาธุชนาราม 081 0160669  
18 น.ส.นันทิยา  ปานอุรัง บ้านคลองบางกก 081 7754080  
19 น.ส.ใหม่  พ่วงศิริ ไทยรัฐวิทยา 70 085 4099929  
20 น.ส.นลินทิพย์  แจ้งกระจ่าง วัดปากสมุทร 085 9398518  
21 น.ส.ณัฐยา  ปานเคลือบ วัดอมรวดี 083 5523870  
22 นายอภิสิษฐ์  เสือพิทักษ์ วัดโคกเกตุ 082 3475450  
23 น.ส.ณัชชานิษฐ์  เกิดเดชา วัดปากง่าม 086 3935967  
24 น.ส.สาลินี  หรุ่นรอด วัดปราโมทย์ 087 6707025  
25 น.ส.ศิริรัตน์  ธนิกกุล วัดดอนมะโนรา 095 9483520  
26 นายสุเมธ  จันทร์ขำ บ้านตะวันจาก 089 6151933  
27 น.ส.ศศิธร  นาคะวรังค์  วัดปากลัด 089 9116313  
28 นายภูวดล  ศักดิ์มณี วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง 089 4876791  
29 น.ส.มัณฑนา  ชมเจริญ ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่) 090 8159441  

 

 

 



รายช่ืออัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2563 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

รายใหม่ (อัตราเงินเดือน 9,000 บาท) 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน เบอร์โทรศัพท์ 
1. นางสาววราภรณ์  ครุฑธา บ้านลาดใหญ่สามัคคี 0949232370 
2. นางสาวสริดา  บัวจันทร์ บ้านคลองสมบูรณ์ 0822540848 
3. นางสาวปรียานุช  เถื่อนบุญ บ้านเขตเมือง 0649936824 
4. นางสาวกาณต์รวี  ขำสกุล บ้านดอนจั่น 0897458954 
5. นางสาวอารีรัตน์ ทรัพย์ประเสริฐ วัดธรรมาวุธาราม 0616651292 
6. นางสาวรวิวรรณ  แสงอยู่ วัดธรรมประสิทธิ์ 0935466323 
7. นางสาววาสนา  สารีทอง วัดปรกสุธรรมาราม 0863207405 
8. นางสาวชรัญดา  สวนสวัสดิ์ วัดโรงธรรม 0827092334 
9. นางสาวอริสา  อ่ำบุญธรรม บ้านบางนางลี่ 0626944509 
10. นางสาวขวัญฤทัย  แม้นทิม วัดศรีสุวรรณคงคาราม 0831555023 
11. นางสาวจิตติยากร   หนูน้อย วัดเจริญสุขาราม 0865278767 
12. นางสาวชลลดา โกมลชาติ วัดน้อยแสงจันทร์ 0992505514 
13. นางพิมพ์วิมล  บูรณะสิงห์ วัดบางประจันต์ 0805832567 
14. นางสาวกาญจนา  ปานเอี่ยม วัดบางนางลี่ใหญ่ 0837808310 
15. นางสาวจุฑามาศ  คอมนัน วัดบางขันแตก 0904489895 
16. นางสาวสุพิชญา  เดชเกตุ บ้านบางบ่อ 0805808889 
17. นายศุภวิชญ์  ศรีพิพัฒน์ วัดจันทร์เจริญสุข 0830615004 
18. นางสาวศิริพร  กันอุด คลองตาจ่า 0619364222 
19. นางสาวภิรมย์พร  กาญจนวิภาพร บ้านฉู่ฉี่ 0649418366 
20. นางสาวพจนา  เฮงประเสริฐ วัดเสด็จ 0908974319 
21. นางสาวสุภาพร  ช้างศรี ศาลจ้าวอาม้า 0830631310 
22. นางสาวปทิตตา  เหลืองทอง วัดคลองโคน 0810212181 
23. นางสาวรัตนา  ศาสตร์ประสิทธิ์ วัดบางคนทีใน 0897487771 
24. นางสาวพนิตนันท์  พุทธนุรัต วัดประชาโฆสิตาราม 0957322283 
25. นางสาวสิริพร  จันทร์ประสิทธิ์ วัดวรภูมิ 0861775151 
26. นางสาวนฤมล  วิริยะกาล วัดแก้วเจริญ 0980737595 
27. นายพิฆเนศ  เทียมแสงอรุณ วัดปากน้ำ 0638898853 
28. นางสาวณัฐชา  เอี่ยมสำอาง วัดบางสะแก 0868963807 
29. นางสาวยุวดี  ค่ายเพชร บ้านแพรกหนามแดง 0987930962 
30. นายกฤษดา  สุภเพียร วัดบางแคกลาง 0892931446 
31. นางสาววิภาดา  สง่าสิน วัดมณีสรรค์ 0625690009 
32. นางสาวอรทัย  เปี่ยมศักดิ์ศิริกุล    ศาลแม่อากาศ 0871580115 
33. นางสาวปานวดี  สุขรุ่งเรืองชัย วัดนางพิมพ์ 0851814691 
34 - วัดจุฬามณี    

 

35 นางสาวยิ่งรักษ์  ฮวดเจริญ บ้านรางห้าตำลึง (ช่วยกลุ่มนิเทศฯ) 0950611162 
36 นางสาวณัฏฐณิชา  เหลาชิต บ้านต้นลำแพน 0966420795 
37 นางสาวณอานา  เจริญรัตน์ วัดท้ายหาด 0922727699 
38 นางสาวปิยะวรรณ  ชื่นจิต วัดสวนแก้ว 0838090180 
39 นางสาวเบญญาภา  ม่วงเงิน วัดแก่นจันทน์ 0874012817 

 



 
รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรอัตราจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน เบอร์โทรศัพท์ 
1 นางสาววรวรรณ  สุภาวงค์ บ้านตะวันจาก 0863300997 
2 นางสาวคนึงนิจ  บุญเรือง บ้านลาดใหญ่สามัคคี 0852925733 
3 นางสาวกัสมา  นักพิณพาทย์ วัดบางจะเกร็ง 0971366123 
4 นางสาวธนภร  คชาชื่น วัดตรีจินดาวัฒนาราม 0851758085 
5 นางสาวยุวดี  บุญเกษม วัดบางคนทีใน 0866625816 
6 นางวรรณภา  จันทนะโสตถิ์ วัดดอนมะโนรา 0628640959 
7 นางสาวธัญญาภรณ์  สร้อยทอง วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง 0811782735 
8 นางสาวอุไร  พัฒน์เจริญ วัดอมรวดี 0896979673 
9 นางสาวนิภาพร  สมสุดใจ วัดช่องลม(ธรรมโชติ) 0838493045 
10 นางนฤภร  หุ่นดี วัดคู้สนามจันทร ์ 0811982022 
11 นางสาวมธุรส  สิงโต บ้านฉู่ฉี่ 0943744470 
12 นางสาวปาริชาต  พาจันทึก วัดน้อยแสงจันทร์ 0808341362 
13 นางสาวรัตนกาญจน์ โชตน์ธนไพศาล บ้านตะวันจาก 0924619339 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายช่ือพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(สัญญาจ้าง 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2563) 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

ที ่ ชื่อ – สกุล กลุ่มงาน ตำแหน่ง โรงเรียน เลขที่
สัญญา 

โทรศัพท์ หมายเหตุ 

1 นายฉัตรชัย  ล้ำเลิศ บริการ ช่างไม้ สพป.สมุทรสงคราม 1/2562 0846349903 ตั้งแต่ 1 ก.พ.60 
2 นางสาวพัชรี  ปิ่นแก้ว บริการ พี่เล้ียง วัดบางจะเกร็ง 2/2562 0837018735 ตั้งแต่ 3 ก.ย.56 
3 นางสาววีราภรณ์  แฟงมูล บริการ พี่เล้ียง วัดคลองโคน 1/2563 0617491905 ตั้งแต่ 15 พ.ค.62 
4 นางสาวราตรี  ศรีกำป่ัน บริการ พี่เล้ียง บ้านคลองบางกก 8/2563 0824494542 ตั้งแต่ 7 พ.ย.62 
5 นายจิรยุทธิ์  แสนบุญศิริ บริการ พี่เล้ียง วัดสวนแก้ว 5/2562 0612973824 ตั้งแต่ 17 พ.ย.59 
6 นางสาวเจริญขวัญ  วรรณเวก บริการ พี่เล้ียง บ้านตะวันจาก 6/2562 0612234636 ตั้งแต่ 2 ธ.ค.48 
7 นางชุติมา  ครุฑวัฒนา บริการ พี่เล้ียง วัดลาดเป้ง 7/2562 0924643119 ตั้งแต่ 2 ธ.ค.48 
8 นางสาวกุสุมา  เหมือนใจ บริการ พี่เล้ียง วัดสาธุชนาราม 8/2562 0875313644 ตั้งแต่ 20 พ.ย.60 
9 นางสาวขวัญจิต  ดอกไม้จีน บริการ พี่เล้ียง วัดตรีจินดาวัฒนาราม 9/2562 0869021280 ตั้งแต่ 1 ม.ค.59 
10 นางพรทิพย์  ทรงนภาวุฒิกุล บริการ พี่เล้ียง วัดเจริญสุขาราม 10/2562 0815619044 ตั้งแต่ 19 ต.ค.53 
11 นางสาวสุกัญญา  อิ่มเอี่ยม บริการ พี่เล้ียง วัดบางน้อย 2/2563 0805765921 ตั้งแต่ 15 พ.ค.62 
12 นางจิรฐา  งามพร้อม บริการ พี่เล้ียง วัดธรรมสถิติ์วราราม 12/2562 0923321821 ตั้งแต่ 1 พ.ค.60 
13 นางสาววลินดา  บุญลือ บริการ พี่เล้ียง วัดอมรวดี 3/2563 0991637874 ตั้งแต่ 15 พ.ค.62 
14 นางสาวเขมมิกา  ศรีเผือก บริการ พี่เล้ียง บ้านคลองสมบูรณ์ 14/2562 0849247571 ตั้งแต่ 2 ธ.ค.48 
15 นางสาวศศิกานต์  สิตตา บริการ พี่เล้ียง บ้านบางนางลี่ 15/2562 0645836466 ตั้งแต่ 15 มี.ค.61 
16 นางสาววาสนา  ทนนานนท์ บริหารท่ัวไป ครูผู้สอน ไทยรัฐวิทยา 70 16/2562 0840245850 ตั้งแต่ 1 ต.ค.52 
17 น.ส.ชัชฎาภรณ์  โคตรทอง บริหารท่ัวไป ครูผู้สอน วัดปรกสุธรรมาราม 4/2563 0970106737 ตั้งแต่ 26 ส.ค.62 
18 นางสาวเมธาวีร์  เยาวสังข์ บริหารท่ัวไป ครูผู้สอน อนุบาลวัดเกาะใหญ่ 18/2562 0810155692 ตั้งแต่ 15 ก.พ.61 
19 นางสาวพงศ์ผกา  บุญเส่ียง บริหารท่ัวไป ครูผู้สอน วัดบางขันแตก 9/2563 0835888528 ตั้งแต่ 2 ม.ค.63 
20 นางสาวไอลดา  รวมจุล บริหารท่ัวไป ครูผู้สอน วัดบางนางลี่ใหญ่ 20/2562 0844149825 ตั้งแต่ 1 พ.ย.60 
21 นางสาวกฤษณา  คงสินธ์ บริหารท่ัวไป ครูผู้สอน วัดโรงธรรม 5/2563 0914483998 ตั้งแต่ 30 ส.ค.62 

22 นางสาวน้ำฝน  แย้มประยูร บริหารท่ัวไป ครูผู้สอน วัดปากง่าม 22/2562 0951218965 ตั้งแต่ 1 พ.ย.60 
23 น.ส.สุรีรัตน์  แสวงสิทธิ์ บริหารท่ัวไป ครูผู้สอน บ้านลาดใหญ่ 10/2563 0901086223 ตั้งแต่ 20 ม.ค.63 
24 นางสาวสาวิตรี  ศรีสว่าง บริหารท่ัวไป ครูผู้สอน วัดคู้สนามจันทร์ 29/2562 0828307948 ตั้งแต่ 24 ธ.ค.61 
25 นางสาวศิวพร  โสฬสวัฒน์ บริหารท่ัวไป ครูผู้สอน วัดปราโมทย์ 25/2562 0841561002 ตั้งแต่ 1 พ.ย.60 
26 นายชลธี  ทองคำ บริหารท่ัวไป ครูผู้สอน วัดช่องลมวรรณาราม 26/2562 0822545655 ตั้งแต่ 2 พ.ค.62 
27 นางสาวนวลปรางค์  ศรีงาม บริหารท่ัวไป ครูผู้สอน วัดจันทร์เจริญสุข 7/2563 0852931193 ตั้งแต่ 4 มิ.ย.62 
28 นายธนพล  นิติชาติ บริหารท่ัวไป ครูผู้สอน บ้านลาดใหญ่สามัคคี 11/2563 0655123287 ตั้งแต่ 1 มิ.ย.63 
29 นางสาวสุมาริน  มาลีเวช บริหารท่ัวไป ครูผู้สอน บ้านลาดใหญ่สามัคคี 12/2563 0873486123 ตั้งแต่ 1 มิ.ย.63 
30 นายไอรวิน  คูประสิทธิ์ บริหารท่ัวไป นักจิตวิทยา สพป.สมุทรสงคราม 13/2563 0877906959 ตั้งแต่ 1 มิ.ย.63 

 

 

 



รายชื่ออัตราจ้างปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง (8,745 อัตรา) 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

ปีงบประมาณ 2563 (งบโครงการคืนครู) 
 

ที่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1. นายพนม  อนิทร์พันธ ์ วัดลาดเป้ง  
2. นายจันทร์  ผวิละออง วัดช่องลม (ธรรมโชต)ิ  
3. นายสัญญา  เรืองชัย วัดสวนแกว้  
4. นายสุรสิทธิ์  ฟุ้งเฟื่อง วัดธรรมประสิทธิ ์  
5. นางบญุตา  กลิ่นทองทิพย์ บ้านตะวันจาก  
6. นายปิยะทนต ์ ชนิินทร วัดจนัทร์เจริญสขุ  
7. นายทินกร  ล้ำเลศิ วัดธรรมาวุธาราม  
8. นางจนิตนา  ยอแสง วัดคลองโคน  
9. นายฉลอง  สุนนิทร วัดธรรมสถติิ์วราราม  
10 นางรสสุคนธ์  จันทรง วัดดอนมะโนรา  
11 นายสัญญา  สถานสถติย ์ อนุบาลวัดเกาะใหญ ่  
12 นายปัญญา  เอี่ยมสอาด วัดปากงา่ม  
13 นายสุเพียบ  นาคเขียว บ้านดอนจัน่  
14 นายโกมล  แซ่โงว้ บ้านบางนางลี ่  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายชื่ออัตราจ้างปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง (4,600 อัตรา) 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

ปีงบประมาณ 2563  (งบ สพฐ.)  

 

ที่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน หมายหตุ 
1 นางสกุล  ไม่นอ้ย วัดตรีจนิดาวฒันาราม  
2 นายทองหล่อ  รักษาพล วัดบางคนทีใน  
3 นางสาวมณรีักษ์  โพธิห์งษา ศาลแมอ่ากาศ  
4 นายกุหลาบ  จันทร์กระจ่าง ศาลจ้าวอาม้า  
5 นางสาวสายชล  เจริญสขุ วัดโรงธรรม  
6 นายปิยะ  บญุม ี วัดบางแคกลาง  
7 นายสุรศกัธ ์ กลิน่สุคนธ ์ วัดบางน้อย  
8 นายพยอม  พงษ์ทว ี วัดโคกเกต ุ  
9 นางสาวลักขณา  กลิน่ชนะ บ้านบางบอ่  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


